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Projekt Inovacijski kotički smo si v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah zadali kot 
prednostno nalogo v šolskih letih 2015/2016 ter 2016/2017.

Cilj izvedbe projekta je razvijanje individualnosti, inovativnosti in 
ustvarjalnosti pri otrocih in strokovnih delavcih ter s tem posledično 
dvigovanje kakovostne ravni dela s predšolskimi otroki.

Inovacijski kotički so začeli nastajati meseca novembra 2015. V aktivno 
izvajanje projekta strokovnih delavcev in otrok so neposredno vključeni tudi 
ostali zaposleni v vrtcu, kakor tudi starši, ki pomagajo pri zbiranju različnega 
materiala.
Kotički „rastejo“ in bogatijo naše igralnice, trakte vrtca, hodnike…
Nastajanje inovacijskih kotičkov je proces, pri katerem poteka projektno in 
raziskovalno delo po skupinah. Opaziti je mnogo novosti, novih idej, pojavov, 
zamisli, izdelkov…
Otroci s pomočjo strokovnih delavcev sproščajo svoje ideje, izmenjujejo 
pobude, oblikujejo osebne in skupne cilje ter individualno, tandemsko in 
timsko realizirajo cilje.



• V okviru tega projekta sem v šolskem letu 2015/2016 izvedla 
hospitacije v vseh oddelkih, prav tako tudi v tem šolskem letu 
2016/2017. 

• Pričakovanja so bila presežena že v preteklem 
šolskem letu, to leto je bilo opaziti še 
bistveno nadgradnjo. Opaziti je bilo ogromno 
zamisli in idej, ki jih bom na kratko 
predstavila, saj sem mnenja, da je naše delo 
na izredno visoki ravni.



Razpored hospitacij v 
novembru 2016

DATUM IN URA ODDELEK

9. 11. 2016 KRISTAN VRH

10. 11. 2016 SONČEK 8

11. 11. 2016 SONČEK 1

11. 11. 2016 SONČEK 2

14. 11. 2016 SONČEK 9

14. 11. 2016 SONČEK 10

15. 11. 2016 SONČEK 6

15. 11. 2016 SONČEK 7

16. 11. 2016 LIVADA 3

16. 11. 2016 LIVADA 4

21. 11. 2016 SVETI ŠTEFAN 1

21. 11. 2016 SVETI ŠTEFAN 2

22. 11. 2016 SONČEK 5

22. 11. 2016 SONČEK 11

23. 11. 2016 LIVADA 5

23. 11. 2016 LIVADA 6

24. 11. 2016 ŠENTVID 1

24. 11. 2016 ŠENTVID 2

25. 11. 2016 MESTINJE 1

25. 11. 2016 MESTINJE 2

28. 11. 2016 LIVADA 1

28. 11. 2016 LIVADA 2

29. 11. 2016 ZIBIKA

29. 11. 2016 SLADKA GORA

30. 11. 2016 SONČEK 3

30. 11. 2016 SONČEK 4



DO KRISTAN VRH
VSEBINA, TEMA:
- igra s sencami;
- simetrija, zrcalna slika;
- barve.

CILJI:
• otrok se seznanja s simetrijo in zrcalno sliko;
• otrok spozna, da poznamo tri osnovne barve iz katerih so sestavljene vse ostale barve;
• otrok spoznava svetlobo in senco.

DEJAVNOSTI:
• Razgibavanje v paru – zrcalo.
• Meditacija ob glasbi (Dan Gibson).
• Svetlobna mizica – mešanje barv (igra s krogci osnovnih barv).
• Igra z grafoskopom – sence s telesom in deli telesa, obrisovanje senc, polaganje predmetov na 

grafoskop in obrisovanje le – teh, zajčki.
• Barvni krog – preizkus kako dobimo belo barvo.
• Simetrija – dokončanje pol izdelka; doriši drugo polovico.





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 2

VSEBINA, TEMA: 
• V okviru teme »Potujemo v svet barv in zdravja« sva se odločili za inovacijski kotiček »Barve 

vsepovsod«.

CILJI:
• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
• otrok raziskuje in spoznava barve
• otrok klasificira in razvršča
• razvijanje senzomotoričnih sposobnosti

DEJAVNOSTI:
• otrok telovadi s tulcem
• otrok polaga kostanje na barvne črte
• otrok raziskuje plastenke z barvno vodo in dodatki
• otrok polaga barvne žogice v pobarvane tulce
• otrok polaga barvne žogice v vedra z barvnimi luknjami
• otrok odkriva kaj se skriva pod senzomotorično vrečko z barvo (piše na njo s prsti)
• otrok se samostojno igra (didaktične igre z barvami)





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 1
VSEBINA, TEMA:

• Vsebina: Obisk Pujse Pepe – pripovedovanje zgodbe in ločevanje odpadkov
• Tema: Igrajmo se z odpadnim materialom

CILJI:
• otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in 

odraslimi;
• otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do literature;
• otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta (predvsem 

podobo književne osebe in dogajalnega prostora);
• otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov – materialov);

DEJAVNOSTI:

• obisk Pujsa Pepe
• pripovedovanje zgodbe Pujsa Pepe: Zabava z odpadki (Maja Sever);
• ločevanje odpadkov v ustrezni škatli (rumeno ter zeleno);
• pri mizi ogledovanje aplikacij zgodbe Pujsa Pepe;
• rajanje s Pujso Pepo ter igranje različnih prstnih iger, bibarij;





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 8
VSEBINA, TEMA: SVET PREOBRAZBE IN ZABAVE

CILJI:
JEZIK: 
• Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 
UMETNOST: 
• Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti. 
• Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 
• Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 
• Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi 

sredstvi (glasom, materiali, telesom, predmeti) in njihovimi izraznimi lastnostmi.

DEJAVNOSTI: Inovacijski kotički v avli

• Kotiček preobrazbe, kjer so različna oblačila, modni dodatki, čevlji, klobuki, šali. 
• Frizerski kotiček: glavniki, barvne krede za pramene, alu folija, barvni samolepilni lističi, glavniki, 

elastika, 8X modeli glav za frizure, frizerski kotiček s stolom in ogledalom.  
• Kotiček pedikure: miza, različni laki za nohte, različni modeli rok-del .list, škarje, samolepilni 

lističi, dekorativni pribor za izsekovanje modelčkov. 

Otroci v vsakem kotičku  ustvarjajo s ponujenim materialom po svoji domišljiji. S sodelavko skrbiva za 
varnost otrok, mehke prehode in spodbujava njihovo inovativnost, izvirnost in ustvarjalnost. 





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 9 
VSEBINA, TEMA:
»Matematika malo drugače«
(Tema: Igranje iger s pravili)

CILJI:
• Razvijanje matematičnega izražanja, mišljenja in spretnosti;
• Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje;
• Otrok rabi imena za števila;

DEJAVNOSTI:
• Izvedli bomo inovacijske kotičke, dejavnosti v okviru področja matematika. 
• Dejavnosti:
• DOMINE IN ŠTEVILA
• LIKI V SOLI
• OGRLICA Z LIKI
• OVIJAMO LIKE
• ZAMAŠKI
• FIGURE IN ŠTEVILA
• LIKI IN GRADNIKI
• DIDAKTIČNA IGRA - SLADOLED;







ENOTA SONČEK, IGRALNICA 10 

VSEBINA, TEMA:
VAJA DELA MOJSTRA

CILJI:
• Razvijanje prstne spretnosti oz. t.i. fine motorike
• Otrok klasificira in razvršča

DEJAVNOSTI:
• Prepletanje, šivanje
• Dejavnosti s ščipalkami
• Kolački iz plastelina
• Zapenjanje gumbov
• Rezanje s škarjami
• Nizanje perlic na vrvico 
• Natikanje gumic na žeblje
• Navijanje matic na vijake
• Igra s pinceto







ENOTA SONČEK, IGRALNICA 6

VSEBINA, TEMA: MODA
CILJI:
• Razvijanje prstne spretnosti in finomotorike;
• Razvijanje umetniške domišljije z ustvarjanjem in igro
• Razvijanje jezikovne zmožnosti ob različnih funkcijah, položajih in 

situacijah. Širjenje besednega zaklada na določenem področju 
(moda)

• Otrok riše, prepoznava in nadaljuje nize in znake
DEJAVNOSTI:
- Izdelovanje zapestnic in ogrlic
- Risanje iblačil na folijo in ogled preko grafoskopa
- Risanje vzorcev na kape
- Igranje v kotičku z oblačili in modnimi dodatki





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 7
VSEBINA, TEMA:
• Inovacijski kotiček: Kotiček za preobrazbo, oblačila
CILJI:
• spodbujanje ustvarjalnosti
• otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni
• otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri 

oblikovanju predpojmovnih struktur( število, količina, teža, prostor, čas), 
pri medsebojnih odnosih

• otrok razvršča in klasificira
• otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov(na, v, pred, za, 

spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno) in se nauči orientacije v 
prostoru

• otrok spoznava like
DEJAVNOSTI:
• igre v inovacijskem kotičku: Kotiček za preobrazbo
• igre z liki različnih barv, velikosti
• prepletanje volne
• igre z nogavicami





ENOTA LIVADA, IGRALNICA 3
VSEBINA, TEMA:
• RAZVIJANJE MATEMATIČNIH POJMOV IN FINO MOTORIKE

CILJI:     
• Razvijanje matematičnega mišljenja
• Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
• Otrok klasificira po barvi 
• Spoznava osnovne geometrijske like
• Otrok razvija prstne spretnosti oz. fino motoriko in koordinacijo, oko-roka.

DEJAVNOSTI:
• polaga izrezane like na ustrezno mesto na ploskvi.
• S pincetami ali kljukicami za perilo prelaga lupine pistacij. 
• Vtika barvne zamaške v  odprtine ustrezne barve v škatli.
• Vtika barvne žoge v  škatle ustrezne barve
• Lovi ravnotežje z rokami ob nihanju frnikole na plošči in jo vodi po labirintu.
• Otrok prepleta vrvico med lesenimi ovirami
• Natika lesene obroče na lesene palice
• Vtika slamice v plastenke skozi manjše odprtine.
• Spušča orehe, kostanje in večje frnikole skozi cevi
• Ob nihanju prozorne PVC  cevi, opazuje pretakanje barvne tekočine, ugotavlja kje tekočina narašča, kje upada.
• Polni lončke s pomočjo pvc žlice, ugotavlja kam gre več koruze, presipava..
• Se igra z votlimi in polnimi predmeti, jih premika po vrvici
• Vstavlja ploščate igrače skozi ustrezne odprtine v škatli.





ENOTA LIVADA, IGRALNICA 4
VSEBINA, TEMA:
• Tematski sklop (november): Matematika v vsakdanjem življenju
• Igramo se z barvami (osvajanje barv, utrjevanje barv, didaktične igre…)

CILJI:
• CILJI:
• otrok spoznava in utrjuje barve;
• otrok klasificira, razvršča, prireja, poimenuje;

DEJAVNOSTI:
Didaktična igra RAZVRŠČANJA:
• Pripomočki: 4 vedra v modri, rumeni, rdeči in zeleni barvi in različne sličice. Cilj igre je, da otrok prepozna predmet 

in pove kakšne barve je predmet na sličici. Nato pa ga razvrsti v ustrezno vedro.
• Primer:
• Modra žoga gre v modro vedro, rumen bager v rumeno vedro…
• Poleg urjenja matematični osnov (barve), otroci razvijajo in bogatijo besedni zaklad.

Didaktična igra PRIREJANJA:
• Pripomočki: papirnati krožniki z narisanimi barvnimi krogi, barvni krogi iz moos pene. Cilj igre je, da otrok iz 

množice barvnih krogov na pladnju izbere tiste barvne kroge, ki ustrezajo njegovim, narisanim na papirnati predlogi
• Primer:
• Na predlogi ima otrok narisane in pobarvane 4 kroge, krog poimenuje in poišče ustrezen krog iz moos pene, položi 

ga na narisan krog. Ko zapolni vse kroge, zamenja predlogo. Predloge so izdelane tudi po težavnosti. Ko bodo otroci 
osvojili začetne barve, se bodo rumeni, modri, zeleni in rdeči, pridružili še krogi v oranžni, črni, beli, roza in rjavi 
barvi.

Didaktična igra KLASIFICIRANJA:
• Pripomočki: velika škatla z izrezanimi odprtinami, označenimi z barvami, lego gradniki različnih barv. Cilj igre je 

ustrezno klasificirati gradnike v ustrezne barvne odprtine.





DO SVETI ŠTEFAN, IGRALNICA 1
VSEBINA, TEMA:
• Pomoč Muci Copatarici v njeni hiši-urjenje drobne motorike,
• Muca Copatarica

CILJI:
MATEMATIKA:
• Otrok uri drobno motoriko.
• Otrok razvršča, išče pare copat, primerja in opisuje velikostna razmerja.
• Otrok išče, spoznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.
JEZIK:
• Otrok razvija in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.

DEJAVNOSTI:
• pogovor o Muci Copatarici, kako se umivamo ljudje in kako se umivajo muce
• pretikanje vrvice skozi luknje že prej pripravljenih obrisov stopal otrok, uporaba gumbov     po želji 

otrok
• šivanje gumbov s šivanko in prejo, pritrjevanje le teh na trakove iz filca
• igra v kotičku »Pomoč Muci Copatarici v njeni hiši«, kjer spoznavajo copate z različnimi sredstvi za 

zapiranje
• igra z didaktično igro polaganko – ilustracija iz knjige
• pogovor ob simbolizacijah Muce Copatarice iz knjige avtorice Ele Peroci





DO SVETI ŠTEFAN, IGRALNICA 2
VSEBINA, TEMA: MALI ZNANSTVENIK, EKSPERIMENTIRANJE

CILJI:
• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave;
• spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe;
• otrok odkriva in spoznava da je voda topilo;
• otrok spozna, da lahko s pomočjo vode ločimo mešanico barv na 

komponente;
• seznanjanje z mešanjem osnovnih barv;
• razvrščanje pu barvi, poimenovanje barv;
• razvija gibalne sposobnosti;
• razvijanje prstnih spretnosti oz. fine motorike.

DEJAVNOSTI:
• Eksperimentiranje z bomboni, barvo: postopek kromatografije-ločevanja;
• lovljenje barv po papirju;
• lovljenje ribic;
• potovanje barvnih žogic.





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 11 
TEMA: Slovenija – moj ponos.

VSEBINA: Otroci s prepletanjem, igro svetlobe, prirejanjem, »šivanjem«,… raziskujejo črto, oblike, barve, 
velikostne odnose in se ob tem zabavajo.
CILJI:
GIBANJE: Razvijanje prstne spretnosti oz. t.i. fine motorike.
• Razvijanje natančnosti in vztrajnosti.
MATEMATIKA: G.C.:Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
• Otrok spoznava in prepoznava like, ter se sooča z velikostnimi odnosi.
• Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje.
• Otrok uporablja črto kot osnovno izrazno sredstvo.
• Otrok zaznava prirejanje 1:1 in prireja 1:1.
UMETNOST: Spodbujanje otrok k slušni pozornosti.
• Usvajanje prvin rajalnih iger.
JEZIK: Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.
DRUŽBA: Spodbujanje otrok k upoštevanju pravil in razumevanju navodil.

DEJAVNOSTI:
• Rajalna igra »Po Sloveniji«;
• Prepletanje aplikacije zemljevida Slovenije iz kartona z volno;
• »Šivanje« oblik;
• Igra s svetlobo in oblikami ter risanje videnega na podlago.
• Vlečenje črt po že obstoječi črti – obliki zemljevida Slovenije pod mizo;
• Polaganje lego gradnikov na aplikacijo zemljevida Slovenije po barvi;
• Prirejanje oblik ustreznemu modelu po velikosti;
• Lepljenje drobnih predmetov (gumbov, perlic, kamenčkov, krogcev) na model obrisa zemljevida 

Slovenije.
• Nizanje koščkov slamic na vrvico.
• Vezanje vozlov.







ENOTA SONČEK, IGRALNICA 5
VSEBINA, TEMA: Gremo na luno

CILJI:
• Razvijanje učenja otrok, spoznavanje vesolja: luna, raketa, astronavt,….
• Otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z novimi besedami in pri 

oblikovanju pojmov: gor – dol, velik – majhen, število, barva,..
• Otrok spoznava različne načine zbiranja informacij
• Spodbujamo  gibalno dejavnost vseh otrok

DEJAVNOSTI:
• Kratek pogovor v raketi
• Ogled posnetka vzleta rakete
• Igre:
• a) podiranje raket
• b) ciljanje v luno
• Gremo na luno





ENOTA LIVADA, IGRALNICA 5

VSEBINA:        INOVACIJSKE DEJAVNOSTI - PIKI SE IGRA IN RAZISKUJE

TEMA:    NAGAJIVE BARVE IN OBLIKE

CILJI:
• Razvrščajo in klasificirajo.
• Razvijajo prstne spretnosti oziroma fino motoriko.
• Spremljajo gibanje in hitrost žogice, kaj gibanje povzroči in  vzdržuje.
• Spoznavajo odnose med vzrokom in posledico. 

DEJAVNOSTI:

• obešanje perila s kljukicami in pobiranje perila, razvrščanje.
• podiranje plastenk s tenis žogico.
• nizanje gumbe na vezalko
• spuščanje male in velike žogice po poti iz tulcev.





ENOTA LIVADA, IGRALNICA 6

• TEMA: POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM
• VSEBINA: MEDO SESTAVLJA IN RAZISKUJE
• CILJI:
• - otroci si razvijajo interes in zadovoljstvo ob preizkusih, ki niso v vsakdanji rabi, se učijo, igrajo in 

pridobivajo na vztrajnosti
• Otroci se seznanjajo z verjetnostjo dogodkov in uporabljajo izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka
• Razvijajo prstne spretnosti, oz. finomotoriko
• Utrjujejo oblike in osnovne barve
• DEJAVNOSTI:
• Spuščajo kroglice po labirintu iz plastenk
• Natikanje barvnih obročev
• Tehtanje
• Z pincetami prelaganje različne drobne predmete
• Igra z malimi ritmičnimi instrumenti iz odpadnega materiala
• Ustvarjanje in sestavljanje poljubnih predmetov  
• Igra namizni nogomet





ENOTA ŠENTVID, IGRALNICA 1

VSEBINA, TEMA:  ŠKATLA JE LAHKO…

CILJI:
• Otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence barve in izvor svetlobe,
• Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave,
• Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema,
• Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj…),
• Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z 

enim ali več otroki (reševanje problemov, pogajanje, dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 
občutij drugih, vljudnost v medsebojnem komuniciranju…),

• Razvijanje fine motorike. 

DEJAVNOSTI:
• Igra z člov. figurami duplo kock, malimi punčkami od doma, s posteljami … iz kaširanih malih škatlic,
• Igra z manjšimi avtomobili, živalmi v nizki škatli z različnimi pregradami iz lepenke, dvignjeno stezo za spuščanje 

avtomobilov, tuneli iz manjših škatel,
• Sestavljanje malih odpadnih škatlic, tulcev, risanje s flomastri na kaširane škatlice (dodatki za hišo igrač)
• Igra v  »svetlobni hiški«: igra z baterijskimi svetilkami, sencami, krogi iz lepenke z različnimi izrezanimi vzorci, 

opazovanje barvne svetlobe – prozorna barvna folija, odsevne zvezdice, blago,
• MLAJŠI OTROCI: polnjenje škatel  s taktilnimi vrečkami iz blaga, malimi barvnimi žogami – potiskanje, vlečenje škatel z 

vrvico,
• Polaganje večjih geometrijskih likov iz moss gume,  volne na samolepilno prozorno folijo pritrjeno na ploskve škatle in 

na pano,
• Vtikanje malih žog skozi odprtine na škatli, iskanje načina kako jih vzeti iz škatle (na škatli zarezana »vrata«, ki se 

odpirajo / zapirajo,
• Vtikanje kosmatene žice v luknje na škatli.





ENOTA ŠENTVID, IGRALNICA 2
TEMA:MATEMATIKA JE IGRA;

VSEBINA:IGRE V INOVACIJSKIH KOTIČKIH

CILJI:

• Otrok rabi imena za števila;
• Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava;
• Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like;
• Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje in eksperimentiranje z materiali in 

predmeti in njihovimi izraznimi lastnostmi;

DEJAVNOSTI:

• IGRA SPOMIN (iščejo pare glede na obliko in barvo, jih preštevajo).
• ZVENEČE ŽOGICE (izdeluje ritmične instrumente;  se igra igre v katerih zazna 

ritem in ga ponovi).
• IZDELAVA PLAKATA (obrisovanje predmetov iz igralnice, upoštevanje oblike in 

preštevanje).
• KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE (igra z okroglimi predmeti).





ENOTA MESTINJE, IGRALNICA 1
VSEBINA, TEMA: POD PRIJATELJEVIM DEŽNIKOM
CILJI:
• Otrok spoznava in odkriva pojave na nebu, ter spoznava vremenske 

pojave.
• Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem.
• Razvijanje prstne spretnosti oz. fino motorike, sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja.
• Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.

• DEJAVNOSTI:
- jutranji kotiček (pogovor o vremenu),
-gibalne vaje z dežniki na pravljico Pod medvedovim dežnikom (starejši 
otroci),
-barvanje velikih dežnikov nalepljenih na steno (mlajši otroci),
-risanje vzorcev na dežnike.





ENOTA MESTINJE, IGRALNICA 2
VSEBINA, TEMA: Tema, o kateri bomo raziskovali tokrat je Mešanje snovi z vodo. Pri tem bomo spoznavali vodo in  
različne snovi ter odkrivali, kako se snovi mešajo z vodo. 

CILJI:
Globalni cilj: otrok spoznava snovi in njihove lastnosti
Operativni cilji:
• otrok odkriva in spoznava lastnosti vode, drugih tekočin in snovi ter jih med seboj primerja,
• otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo njihove lastnosti,
• otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka,
• otrok klasificira in razvršča.

DEJAVNOSTI:
Otroke povabim v jutranji krog, kjer nas pričaka raziskovalna škatla poskusov. Preberem jim naslov škatle in jih 
spodbudim k ugibanju kaj bi se v škatli lahko nahajalo in kaj bi pri omenjenem poskusu lahko raziskovali. Škatlo odpremo 
in si ogledamo njeno vsebino. Otroke spodbudim k poimenovanju vseh predmetov v škatli in opisu vsebine delovnih 
kartic. Tako skupaj ugotovimo kaj bomo raziskovali pri omenjenem poskusu. Otroci se razdelijo v skupine.
RAZVRŠČANJE PRI MIZI: prvo skupino otrok pri mizi čakajo snovi iz raziskovalne škatle, ki jih glede na njihovo obliko 
(tekoče, praškasto, kristalno) razvrstijo v razpredelnico. Pri tem jih spodbuja in usmerja ena od vzgojiteljic.
EKSPERIMENTIRANJE V KOTIČKU: drugo skupino otrok v inovacijskem kotičku spodbudim k predvidevanju in 
napovedovanju rezultatov poskusa. Ob tem me zanima ali poznamo razliko med pojmoma: snov se v vodi raztaplja oz. 
snov se z vodo meša. Snovi glede na kriterije (se v vodi meša/se z vodo ne meša, se v vodi raztaplja/se ne raztaplja) 
razvrstimo v razpredelnico glede na naša predvidevanja. Ponovimo navodila kako bomo poskus izvedli in se lotimo 
eksperimentiranja. Med delom otroke spodbujam k razmišljanju, ubeseditvi ugotovitev z vprašanji in pohvalo. 
VZPOREDNA IGRA: zaradi lažjega raziskovanja v inovacijskem kotičku organiziramo vzporedno igro tretje skupine otrok v 
konstrukcijskem kotičku. Skupine se med seboj menjajo tako, da pride vsaka skupina v vse tri kotičke.
EVALVACIJA REZULTATOV POSKUSA: ob razpredelnici predvidevanj ugotovimo kaj smo napovedali pravilno in pri čem smo 
se zmotili. Starejši otroci ob pomoči ene od vzgojiteljic izpolnijo delovni list ugotovitev poskusa ter tako še poglobijo 
pridobljena nova spoznanja.





ENOTA LIVADA, IGRALNICA 1
VSEBINA, TEMA: Seznanjanje otrok z obliko kroga.
ŽOGA JE OKROGLA IN SE VEDNO KOTALI.

CILJI iz področja matematike:
• Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju.
• Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
• Otrok zaznava prirejanje.
• Otrok spoznava simetrijo in geometrijsko telo in lik (kroglo in krog).
• Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost in notranjost.
• Otrok uporablja izraze za opisovanje položaja predmetov in se uči orientacije v prostoru.
• Otrok klasificira in razvršča.
• Upoštevali sva vsa področja kurikuluma saj se v korelaciji z matematiko pojavi jezik, umetnost, 

narava, družba, gibanje in celo zametki fizike pri gibanju magnetne krogle.

DEJAVNOSTI:
• Barvni krogi prilepljeni na tla za učenje formacije kroga z otroki.
• Škatla za vstavljanje žoge.
• Tarča – sonce, za ciljanje mehkih žogic iz nogavic.
• Gibljivi koš za ciljanje z baloni.
• Leseni krogi, štirikotniki pravokotniki in trikotniki za klasificiranje.
• Metuljeva hišica za vtikanje žogic.
• Tri cevi za kotaljenje magnetne krogle.
• Svetilka z okroglim snopom svetlobe, usmerjena v steno, za igro s svetlobo.





ENOTA LIVADA, IGRALNICA 2
VSEBINA, TEMA: ČUTIMO  JESEN

CILJI:
• Otrok odkriva in spoznava lastnosti predmetov, snovi…
• Otrok si razvija čutila.
• Otrok spoznava tehnične predmete in razvija spretnosti na področju tehnike in tehnologije.
• Otrok spoznava snovi, prostor.
• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.

DEJAVNOSTI:
• INOVACIJSKI KOTIČKI:
• Senzorične vreče: prozorne vreče napolnjene s koruznimi zrni, koruznimi storži, senom, suhim 

listjem.
• Črvivo jabolko: dve polkrožni mizi s prilepljenim motivom jabolka (dva krhlja) in tulci, črvi iz blaga, 

napolnjeni s koruznimi zrni.
• Jablana – obiranje jabolk: motiv jablane z lepljivimi vejami, jabolka iz volnenih cofov, košarice, 

majhen lesen zaboj, tulci na leseni podlagi prilepljeni v različne smeri.
• Senzorične plastenke: prozorne plastenke napolnjene s koruznimi zrni, suhim listjem…
• Senzorične škatle: prozorne škatle napolnjene s storži, koruznimi zrni, senom in suhim listjem.
• Senzorična škatla: kartonska škatla z izrezanim krogom na vrhu napolnjena s koruznimi zrni, storži, 

suhim listjem…
• Tabla zaposljivka: tabla s stikali, ročaji, lučkami, ključavnicami, obeski, ključi…
• Jabolko: jabolčni krhlji iz blaga z mehkim polnilom in ježki.
• Senzorični baloni: baloni napolnjeni s koruznimi zrni.





DO SLADKA GORA
VSEBINA, TEMA: KOTIČKI SPOZNAVANJA, RAZISKOVANJA IN RAZVRŠČANJA

CILJI:

• razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. fine motorike in vztrajnosti;
• medsebojno sodelovanje in pomaganje;
• prepoznavanje in poimenovanje barv;
• otrok se igra s senco predmetov;
• raziskovanje inovativnih kotičkov;
• otrok uživa v igri in rokovanju z nevsakdanjim materialom.

DEJAVNOSTI:

• IGRAJ SE S SENCO: obrisovanje sence, figur lego duplo konstruktorjev, s 
svinčnikom in barvanje. 

• POTIPAJ ME: odpiranje preklopnih pokrovov vlažilnih robčkov, tipanje različnih 
materialov in ubeseditev občutkov.

• MALE GOSPODINJE:
• obešanje mini oblačil iz filca na vrv s ščipalkami,
• razvrščanje gobic za pomivanje po barvah v ustrezno označena vedra.
• RAZVRSTI NAS: razvrščanje različno velikih tulcev glede na barvo in vzorec.





ENOTA SONČEK, DO ZIBIKA 
VSEBINA, TEMA: Plesni kotiček.
- Predstavitev plesa s trakom plesalk iz plesnega studia Zvončica.
- Ples otrok s trakovi.
CILJI:
• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
• razvijanje sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
• razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o umetnosti, 

komunikaciji, sebi in drugih,
• otroci se urijo v  tehniki gibanja s trakom,
• otroci se ob glasbi gibalno-plesno izražajo in improvizirajo,
• otroci se sproščajo ob vodenih sprostilnih tehnikah.
DEJAVNOSTI: 
• otroci si ogledajo nastop plesalk plesnega studia Zvončica,
• po ogledu se pogovorimo o njihovih občutkih (Kaj so videli, kako so doživeli videno, kaj so 

občutili…?), 
• otroci sprašujejo plesalke,
• plesalke povabijo otroke k plesu s trakovi,
• pokažejo otrokom kako pravilno ravnati s trakom (mlajši dobijo krajše in drugačne trakove)
• otroci se učijo osnovnega in pravilnega rokovanja s trakom,
• otroci povabijo plesalke v svoje plesno gledališče v igralnici, si  oblečejo kostume ter jih povabijo, 

da skupaj zaplešejo,
• otroci samostojno plešejo, improvizirajo ob glasbi,
• kot dodatne dejavnosti pa so na razpolago še bralni kotiček, kjer so na mizi knjige o plesu, ter 

likovni kotiček, kjer so ponujene pobarvanke o plesu,
• na koncu vsi skupaj sedemo v krog in se sprostimo s sprostilnimi igrami.





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 3
VSEBINA, TEMA: MOJSTER JAKA

GLOBALNI CILJ: spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije.

CILJI: 

GIBANJE

• Razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike, 

• razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti.

MATEMATIKA

• Iskanje, zaznavanje in uporabljanje različnih možnosti rešitev,

• spoznavanje razlike med merjenjem in štetjem.

NARAVA

• Spoznavanje, kako se lahko varuje pred poškodbami,

UMETNOST

• Uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje s materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami).

JEZIK

• Vključevanje v komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili komunikacije, 
vljudnost.

DEJAVNOSTI:

INOVATIVNI KOTIČEK MOJSTER JAKA:

• zabijanje žebljev s kladivom,

• vijačenje matic na vijake različnih velikosti z roko ali s ključem,

• iskanje primerne velikosti ključa za matice,

• primerjava matic po velikosti.

PAJKOVA MREŽA:

• naravne oblike gibanja v »pajkovi mreži« (plazenje, prestopanje, valjanje).

RISANJE PAJKOVE MREŽE:  

• povezovanje pik, oblik, od pike do pike, od trikotnika do trikotnika,

• ovijanje gumic na žeblje.

IGRALNI KOTIČEK: sestavljanje lesenih gradnikov.





ENOTA SONČEK, IGRALNICA 4
VSEBINA: Seznanjanje z različnimi snovmi

TEMA: Odkrivanje neznanega je raziskovanje

CILJI: Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema
• Otrok odkriva in spoznava lastnosti predmetov
• Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem 

spreminjajo lastnosti
• Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja- oko-roka

DEJAVNOSTI:
• Se igra z snovmi kot so mivka, moka, riž in koruza
• Uporablja različne tehnike za risanje oz. odtiskovanje frnikol
• Odkriva, kako se spreminjajo snovi in njihove lastnosti
• Meša različne tekočine in opazuje spremembe
• Se igra s peno, dela odtise, uporablja posode in igrače za igro z njo
• Napoveduje rezultat- igra: Mini golf





Pri otrocih ni majhnih korakov.
Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari.
Predvsem srca imajo večja kot mi, odrasli.
Vanje spravijo vse kar vidijo in vse, kar se zavedajo –
tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti,
listek z drevesa,
poljubček kar tako,
mravljico ali črička,
predvsem pa vse ljudi, ki so okrog njih.
(Pearl S. Buck)


