
 

NAČRT DEJAVNOSTI  

TEMATSKI SKLOP:  GOSENICA TINKA NA POČITNICAH     DATUM: 1.8.-31.8.2017        STAROST OTROK: 1-2 let 

 IZHODIŠČE:  Pripovedovanje otrok o doživetjih na dopustih (izleti v kraje, gore, na bazene, na morje, ogled živalskega vrta, pravljične dežele, obisk kmetij…) 
in odhajanje nanje.       PODROČJE:NARAVA             KORELACIJA MED PODROČJI: družba, umetnost, jezik 

GLOBALNI CILJI:  
Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja. 

CILJI:  
Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja n sebe kot enega izmed njih.  
Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega okolja, poklici, prazniki. 
Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 
Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta. 
Otrok spoznava značilnosti okolja. 
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. 
Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese. 

DEJAVNOSTI: 
DRUŽBA 
-sodeluje v krajših skupnih dejavnosti (petje pesmic, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre …),  
-spoznava prijatelje iz drugih skupin, bližnjo okolico in pridobiva izkušnje o svetu, 
-sodeluje v krajših skupinskih dejavnostih, pri petju pesmic, rajalnih in gibalnih iger, 
-spoznava, da potujemo z različnimi prevoznimi sredstvi: cestni, vodni promet, zračni promet… 
JEZIK 
- ogled in prebiranje razglednic, 
-ogled knjig o kmetiji, živalskem vrtu, hribih, pravljicah in pogovor ob tem, 
-pripoveduje kje je bil na počitnicah, kaj je tam počel, 
-vsakodnevni obisk bibe, ki jim popestri dan z dejavnostmi, ki jih je doživela(obisk kmetije, živalskega vrta, pravljična dežela, na bazenu, v hribih, na 
igralih…), 
-simbolna igra: planinec, mornar, kmet, oskrbnik živali, 
-spoznava nove besede in si bogati besedni zaklad. 
UMETNOST 
-ogled risank o Gosenici Tinki (na kmetiji, na morju, na sejmu, na kmetiji, v živalskem vrtu, v gorah), 



 

-poslušanje narodno-zabavno glasbo, otroško glasbo: Barčica po morju plava, Na kmetiji je lepo, Jaz pa pojdem na Gorenjsko,  
-plesno ustvarja ob glasbi in se vživlja v določeno žival, junaka, 
-izdelovanje risbic na določeno temo in spoznavanje različnih likovnih tehnik, 
- igra na male ritmične instrumente.  
NARAVA 
-otrok spoznava letni čas: poletje,  
-naredimo si pitnik na prostem, okušanje afriškega sadja, lubenice, pitje mleka; 
-spoznava osnovne afriške, domače, gozdne, gorske in morske živali, 
-igra z naravnim materialom in pvc živali, 
-IGRE Z VODO: čofotanje, prelivanje, polivanje, dolivanje, merjenje tekočin z različnimi posodami, liji, zalivalniki, plastenkami, merskimi posodami, 
žlicami, lončki, pvc živalmi..., škropljenje z vodo, igre ob stoječem bazenu, pihanje in lovljenje milnih mehurčkov. 
GIBANJE 
-izvaja naravne oblike gibanja, se vživlja v živali, telovadba na prostem, 
-izvaja preproste plesne igre: Avto, Lubenica, Na kmetiji je lepo, Barčica, Jaz pa pojdem, 
-vključuje se v sprostitvene dejavnosti.  
MATEMATIKA 
-hoja po hribu vrtca-vživljamo v planince, 
-igra na igralih vrtca-vlak, avto, traktor, tobogan, 
-se igra z igračami, ki zahtevajo vstavljanje predmetov v odprtine, 
-igra se s sestavljankami, utrjujemo barve, štejemo. 

 

 
 
 
 
 
 


