
 

Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi 

 tel.: (02)6740830; e-pošta: os.selnica@guest.arnes.si; URL: http://www.o-selnica.mb.edus.si/ 
št. podračuna: 01378-6030678462; DŠ: SI21101736 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZBIRKA JEZIKOVNIH VAJ  

(AKTIV POMOČNIKOV VZGOJITELJEV) 
 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 
  



 

Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi 

 tel.: (02)6740830; e-pošta: os.selnica@guest.arnes.si; URL: http://www.o-selnica.mb.edus.si/ 
št. podračuna: 01378-6030678462; DŠ: SI21101736 

 

Vsebina 

1. Krtek in pomlad (1-2leti) ..................................................................................................... 3 

2. Hopek išče pomlad (1-2 leti) ............................................................................................... 6 

3. To sem jaz (1-3 leta) ............................................................................................................ 9 

4. Muca Copatarica (2-3 leta) ............................................................................................... 12 

5. Kartice z jezikovnimi nalogami (2-3 leta) .......................................................................... 16 

6. Pod medvedovim dežnikom (2-3 leta) .............................................................................. 19 

7. Jezikovna igra – PAJEK (3-4 leta) ....................................................................................... 24 

8. Larino potovanje (3-4 leta) ............................................................................................... 27 

9. Potujem, pakiram kovček (4-5 let) .................................................................................... 29 

10. Jezikovna vaja (5-6 let) .................................................................................................. 33 

11. Medvedka in pulover (5-6 let) ....................................................................................... 35 

12. Moja zgodba (kombiniran oddelek) .............................................................................. 37 

 

  



 

Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi 

 tel.: (02)6740830; e-pošta: os.selnica@guest.arnes.si; URL: http://www.o-selnica.mb.edus.si/ 
št. podračuna: 01378-6030678462; DŠ: SI21101736 

 

1. Krtek in pomlad (1-2leti) 

Ime in priimek: Lea Krebs 

Skupina: Bibe, starost 1-2 leti 

Naslov dejavnosti: Krtek in pomlad 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: izhajanje iz tematskega 
sklopa na temo pomladi ter navajanje otrok na poslušanje pravljic in na 
sodelovanje ob pripovedovanju slikanic. 

Cilji:  

• otrok prisluhne prebrani slikanici 

• otrok prepozna, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, 

različnih glasovnih in besednih igrah, šalah … 

• otrok ob rimah in glasovnih igrah doživlja zvočnost in ritem 

• otrok sledi zaporedju zgodbe ob slikovnem materialu 

 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

• slikanica Krtek in pomlad 

• škatla presenečenja 

• plišaste igrače (krt, sinica, miška) 

• slikovna aplikacija (fotokopije ilustracij iz slikanice) 

 

Potek dejavnosti 

Otroke sem povabila na blazino, kjer jih je čakala škatlica s 
presenečenjem. Skupaj smo odprli škatlo ter pogledali, kaj se skriva v njej 
(krtek, sinička, slikanica). Krtek in sinička sta pozdravila otroke, se 
predstavila ter jih povabila, da prisluhnejo branju slikanice. Po prebrani 
pravljici sem otroke povabila k omari, kjer sem predhodno zalepila 
ilustracije iz slikanice. Ob ilustracijah sem s krtkom in siničko še enkrat 
pripovedovala pravljico, tokrat sem vključila otroke, jih vprašala, kdo je na 
sliki, kaj se je zgodilo ipd. Sinička nas je zapustila, odletela iz igralnice, 
pridružila pa se nam je krtova prijateljica miš. Krtek in miška sta nas 
povabila k mizi, kjer sta predstavila njuno najljubšo igro – bibarijo: Lahko 
noč, miška in krt. 
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Refleksija 

Otroci so ves čas dejavnosti sledili in se vključevali. Posebno zanimiv jim 
je bil krtek, saj te živali do sedaj še niso poznali. Vsi prehodi so potekali 
brez posebnosti. Pri izvajanju prstne igre -  bibarije so vsi ponudili roke za 
izvajanje igre. Zastavljeni cilji so bili uresničeni. 

PRILOGA 
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LAHKO NOČ, MIŠKA IN KRT 
(Mira Voglar) 

 
POJDIMO NA VRT GLEDAT, 
KAJ DELATA MIŠKA IN KRT. 

 
MIŠKA PO VRTU DROBENCLJA, 

KRT ZEMLJO RAVNA. 
 

MIŠKA NABIRA ROŽE ZA KRTA, 
KRT LUKNJICE VRTA. 

 
LUKNJO ZA MIŠKO VRTA, VRTA, VRTA, 
LUKNJO ZA KRTA VRTA, VRTA, VRTA. 

 
V PRVI LUKNJI MIŠKA SPI, 

V DRUGI LUKNJI KRTEK SPI. 
NINAJ, NANAJ, NINAJ, NI. 
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2. Hopek išče pomlad (1-2 leti) 

Ime in priimek: Mateja Dugonik 

Skupina: Smehci, starost 1-2 leti 

Naslov dejavnosti: Hopek išče pomlad 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: otroci pri igri zelo radi 
uporabljajo plišaste živali in lutke, zato sem se odločila, da lutke in živali 
vključim v zgodbo ter z njimi izpeljem dejavnost. 

Cilji: 

- otrok prisluhne zgodbi 

- otrok spremlja besedilo zgodbe 

- otrok o svojem doživetju verbalno ali neverbalno komunicira z 

odraslim 

- otrok prepozna in imenuje oz. neverbalno nakaže poznavanje 

predstavljenih živali ter prepozna njihova imena 

Pripomočki oz. sredstva:  

- lutke - mama zajklja, zajček Hopek, krt, medved 

- škatla z uprizorjenimi domovi živali 

Potek dejavnosti 

Otroci so se usedli k omari, kjer so zapeli jutranjo pesem za umiritev ter 
nato počakali obisk zajčka Hopka. Z lutkami sem uprizorila lutkovno 
predstavo po zgodbici Hopek išče pomlad. Po končani zgodbici so se 
lahko rokovali z lutkami.  

Refleksija 

Otroci so ves čas predstave tiho opazovali potek zgodbe. Dva otroka, ki 
sta jezikovno naprednejša, sta na koncu zgodbe poimenovala vse živali, 
ki nastopajo. Pri preverjanju, kako se živali oglašajo in gibljejo, so 
večinoma sodelovali vsi otroci, izjema je bil najmlajši med njimi. Nad 
rokovanjem z lutkami so bili zelo navdušeni. 
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PRILOGA 
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3. To sem jaz (1-3 leta) 

Ime in priimek: Lejla Vrenčur 

Skupina: Škrati, starost 1-3 let 

Naslov dejavnosti: To sem jaz 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: razlog za dejavnost je bil 
pomanjkljivo poznavanje delov telesa ter izvedba trenutnega tematskega 
sklopa v skupini z naslovom Poznavanje delov telesa ter njihovo 
poimenovanje. 

Cilji: 

- otrok spoznava dele telesa 
- otrok prepozna določene dele telesa in jih poimenuje 
- otrok zmore določene dele telesa pokazati na sebi 
- otrok se uri v pravilni izgovorjavi besed 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- lutka Škrat  

- vreča za žreb  

- plastificirane sličice delov telesa 

Potek dejavnosti 

Z otroki smo pri jutranjem krogu sedeli na blazini, kjer nas je obiskal škrat 
iz Češke, ki nam je povedal, da najraje od vsega je besede. Otroci so iz 
vrečke izžrebali sličice, na katerih so bili različni deli telesa. Ob pravem 
poimenovanju dela telesa (mlajši otroci so dele telesa pokazali) so lahko 
nahranili škrata. 

Refleksija dejavnosti 

Otroci so bili ves čas zelo motivirani, razen dveh mlajših otrok, ki hitreje 
izgubita pozornost. Trije otroci so dele telesa poimenovali z besedami, 
ostali so jih samo pokazali. Najtežje prepoznavni deli telesa so bili: hrbet, 
vrat in dlani. Pri besedah hrbet in vrat so imeli tudi največ težav z 
izgovorjavo.  
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PRILOGA 
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4. Muca Copatarica (2-3 leta) 

Ime in priimek: Zora Škrabl 

Skupina: Žogice, starost 2–3 leta 

Naslov dejavnosti: Ela Peroci - Muca Copatarica 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: navajanje otrok na 
prepoznavnost in samostojno obuvanje copat ter pospravljanje copat na 
določen prostor. 

Cilji:  

- otrok pozorno prisluhne navodilom ter prebrani pravljici 

- otrok se vključuje v kratke dialoge in odgovarja na vprašanja 

- otrok se izraža s kretnjami in z gibi telesa 

Potrebni pripomočki oz. sredstva:  

- copati  

- knjiga  

- CD 

Potek dejavnosti 

Uvod z motivacijo 

Najprej smo se z otroki posedli v krog, nato sem jih vprašala, kaj imajo 
obuto. Predlagala sem, da si sezujemo copate in se igramo. Copate smo 
dali na sredino kroga in jih med seboj pomešali, otroke sem vzpodbudila, 
da je vsak poiskal svoj par copat. Nekateri so našli tudi copate od drugega 
otroka in mu ga ponudili. Sledila je metoda razgovora. Postavila sem jim 
nekaj vprašanj: 

- Ste našli svoje copate? 

- Ali vi vedno pospravite svoje copate? 

- Tudi doma nosite copate? 

- Jih doma tudi pospravite? 

- Ali imate doma določen prostor za pospravljanje copat? 

Potem sem jim povedala, da sem slišala zgodbico, ki opisuje, kaj se je 
zgodilo s copatki, ki jih otroci niso pospravljali. Vprašala sem jih, ali jo želijo 
slišati. Začela sem brati pravljico Muca Copatarica, zraven sem jim kazala 
ilustracije. Na koncu sem otroke povabila, da zaplešejo ob glasbi – Jaz, 
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muca Copatarica. Za zaključek dejavnosti sem otroke povabila v 
garderobo, kjer so sami pospravili svoje copate na svoj znak. 

Refleksija 

Potek dejavnosti je bil primeren starosti otrok v skupini. Zgodbica in 
ilustracije v knjigi so otroke zelo pritegnile. Dala sem jim možnost, da so 
muco opazovali in jo spontano pričeli oponašati. Vsi so se aktivno 
vključevali. Otrokom je bilo najbolj zabavno, ko so na kupu videli 
pomešane copate. Nekateri so nudili pomoč mlajšim otrokom, da so našli 
svoje copatke.  

Zaključek dejavnosti je bil dobro načrtovan. Otroci so se lahko vživeli v 
gibanje in oglašanje muce. Dosežen je bil tudi zastavljeni cilj, saj so otroci 
samostojno pospravili copate na svoje znake v garderobi. 

Nadgradnja 

Izdelamo lahko didaktično igro – Igramo se s copatki – področje 
matematike: 

- iščemo pare, 

- poimenujemo osnovne barve, 

- poimenujemo velikostne pojme (npr.: velik – majhen), 

- štejemo. 
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PRILOGA 
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5. Kartice z jezikovnimi nalogami (2-3 leta) 

Ime in priimek: Tanja Lepej 

Skupina: Žogice, starost 2-3 leta 

Naslov dejavnosti: Kartice z jezikovnimi nalogami 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: za to dejavnost sem se 
odločila, ker se mi je zdela zahtevnostno primerna za to starostno skupino 
otrok. Ker so otrokom v skupini živali blizu in jih radi poimenujejo, sem se 
odločila, da naloge vključim v ta kontekst. Še posebej v prvem starostnem 
obdobju je motivacija izredno pomembna, zato sem pripravila kartice s 
sličicami živali, na drugi strani pa zapisala jezikovne naloge. 

Cilji: 

- otrok prepozna in poimenuje žival na sliki 

- otrok (samostojno ali ob spodbudi) izvaja jezikovne naloge 

- otrok posnema zvoke in gibe ustnic vzgojiteljice 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- kartice (na eni strani slika živali in na drugi jezikovna naloga) 

- škatla 

Potek dejavnosti 

Otroke sem motivirala tako, da sem prinesla škatlo, v kateri so kartice z 
jezikovnimi nalogami. Skupaj smo ugotavljali, kaj je v njej. Nato je vsak 
otrok izvlekel eno kartico in poimenoval žival na sliki. Prebrala sem jim 
navodilo in jih spodbudila, da so vsi opravili zastavljeno vajo. Ob tem sem 
jih ves čas spodbujala in usmerjala k pravilni izvedbi vaje. 

Refleksija dejavnosti 

Dejavnost sem izvedla po zajtrku. Otrokom sem podala navodilo, da 
prinesejo stolčke in se posedejo v polkrog. Ker deček V. ni želel 
sodelovati, ga nisem silila in mu vseeno pripravila stolček, če si kasneje 
premisli. Nato sem jim pokazala škatlo in skupaj smo pogledali, kaj je v 
njej. Povedala sem jim, da bomo živali poimenovali ter izvedli nalogo, ki je 
zapisana na drugi strani. Vsakič sem izbrala otroka, ki je iz škatle izvlekel 
kartico. Spodbudila sem ga, da žival poimenuje ter sličico pokaže tudi 
drugim otrokom.  
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• Slika kače: otroci so kačo takoj prepoznali in jo poimenovali. Prav 

tako so vsi ustrezno opravili jezikovno nalogo, ki je od njih zahtevala, 

da oponašajo sikanje kače. Spodbudila sem jih, da sikajo še 

glasneje. 

• Slika muce: tudi muco so otroci prepoznali in poimenovali. Še 

preden sem jim prebrala navodilo, so začeli oponašati njeno 

mijavkanje. Menim, da so to povezali s prejšnjim primerom. Prebrala 

sem jim navodilo, da se oblizujejo kot muca. Sprva niso vedeli, kaj 

navodilo zahteva, zato sem jim pokazala, kako se muca oblizuje. Vsi 

otroci so vajo ponovili.  

• Slika psa: priključil se je tudi deček V. in sodeloval do konca 

dejavnosti. Ko so videli sliko psa, so ga poimenovali s »kužek« ter 

»hov hov«. Kljub temu sem prebrala navodilo in vsi so lajali kot psi. 

• Slika ribe: otroci so prepoznali žival in jo pravilno poimenovali. 

Navodila (Pogovarjaj se kot riba.) ni razumel nihče, saj je bilo to za 

njih nekaj nepoznanega. Pokazala sem jim vajo in jih usmerila, da 

so pozorni na moje gibe ustnic. To vajo sta poskusila samo dva 

otroka, ki sta se zelo trudila pri izvedbi. Ostali so samo opazovali in 

niso vedeli, kako bi se je lotili. Menim, da jim je ta vaja predstavljala 

največ težav. Zanimiv je bil deček Ž., ki je ribo oponašal z rokami, 

kot da plava. 

• Slika čebele: čebelo so poimenovali z »bela« in »čebela«. Navodilo 

(Oponašaj brenčanje čebele.) so razumeli in opravili vsi otroci. 

• Slika konja: poimenovali so ga z besedama konjiček ter »ihaa«. 

Pozvala sem jih, da pozorno poslušajo navodilo (Posnemaj konja, ki 

teče.) Niso ga razumeli, zato sem konja posnemala jaz. Seveda so 

tleskanje z jezikom vsi takoj ponovili. Spodbudila sem jih, da tleskajo 

glasneje in hitreje. 

• Slika pujsa: nihče od otrok ga ni poimenoval s to besedo. 

Poimenovanje zanj je bilo »oink, oink«. Navodila, da naj cmokajo kot 

pujs po obilnem kosilu, prav tako niso razumeli. Tudi tokrat sem jim 

vajo pokazala jaz, otroci pa so jo ponovili. Na koncu so si zaploskali 

za opravljene naloge. 

Menim, da je bila dejavnost ustrezno načrtovana in izvedena. Otroci so bili 
skozi celotno dejavnost poslušni in so z veseljem sodelovali.  Morda bi 
lahko pripravila nekaj več slik, saj sem imela občutek, da bi otroci z 
veseljem še poimenovali živali in opravili še kakšno jezikovno nalogo. To 
je tudi predlog za nadgradnjo dejavnosti. Prav tako bi dejavnost lahko 
nadgradila tako, da bi uvedla novo kategorijo kartic, kot so npr. vozila. 
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Tukaj bi bile jezikovne naloge povezane s posnemanjem različnih 
prevoznih sredstev. 

Menim tudi, da so bili cilji ustrezno zastavljeni, saj so otroci dosegli vse 
cilje. Napredek pri izvedbi bi bil viden, če bi takšne vaje izvajali večkrat 
tedensko.  

PRILOGA 
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6. Pod medvedovim dežnikom (2-3 leta) 

Ime in priimek: Dunja Kelbič 

Skupina: Sapramiške, starost 2-3 leta 

Naslov dejavnosti: Pod medvedovim dežnikom 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: deževen dan 

Cilji:   

- otrok se izraža s kretnjami in z gibi telesa (Bibarija, Dežek pada tip 

tip tip) 

- otrok pozorno prisluhne pravljici (pravljica Pod medvedovim 

dežnikom) 

- otrok samostojno pripoveduje (obnova pravljice s pomočjo knjige) 

- otrok pravilno razvrsti zaporedje dogajanj v pravljici (s pomočjo slik 

iz knjige) 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- knjiga avtorice S. Makarovič (2019): Pod medvedovim dežnikom 

- fotografije knjige Pod medvedovim dežnikom 

- nalepke ježki 

- podloga dežnik, dežne kaplje 

- plastelin 

- pinceta, puhaste kroglice 

- magnetne nalepke vremenskih pojavov, magnetna tabla, slike otrok. 

Potek dejavnosti 

Zunaj je padal dež, zato sem se odločila, da otrokom preberem pravljico, 
Pod medvedovim dežnikom. V času jutranjega zbiranja, ko smo bili v vrtcu 
že vsi, sem otroke posedla na blazino. Udobno smo se namestili, pričela 
sem s pripovedovanjem pravljice. Ker sem želela, da si jo karseda dobro 
zapomnijo, sem jim ves čas pripovedovanja pravljice kazala slike iz knjige. 
Otroci so pravljico dobro poslušali in zelo pozorno spremljali potek zgodbe. 

Nato sem jim povedala, da si jaz pravljice nisem dobro zapomnila in jih 
prosim, da mi jo sami še enkrat obnovijo, v pomoč pa jim je lahko sama 
knjiga. Tako so pravljico in dogajanje v pravljici obnovili ob pomoči knjige.  

Kot je naša navada, smo se po zajtrku zbrali v jutranjem krogu, kjer smo 
izbrali dežurnega otroka s pomočjo slik otrok. Le-ta je ob oknu povedal, 
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kakšno je zunaj vreme in ga s pomočjo magnetne slike vremenskih 
pojavov tudi označil na tabli. Povedala sem jim, da sem pravljico Pod 
medvedovim dežnikom izbrala ravno zato, ker je zunaj deževen dan. 

Po končanem jutranjem krogu in nastopu praktikantke, sva se z 
vzgojiteljico odločili, da zaradi dežja ne gremo ven. Otrokom sem ponudila 
dve dejavnosti ob mizah, obe sta se navezovali na pravljico Pod 
medvedovim dežnikom in na dež.  

Prva dejavnost je bila izdelovanje dežnih kapljic. Otroci so dobili 
plastificirano podlogo, na kateri je bil narisan dežnik, in kepo plastelina. Za 
razvijanje fine motorike so kepo plastelina trgali na majhne koščke (dežne 
kaplje) in jih postavljali na podlago.  

Druga dejavnost je bila prekrivanje dežnih kapljic, kjer so otroci dobili 
pinceto in puhaste kroglice, katere so morali s pinceto prijeti in jih postaviti 
na mesto, kjer je narisana dežna kaplja.  

Pred kosilom imamo navado, da pri mizah z otroki izvedemo kakšno 
bibarijo ali izštejemo uganko, zapojemo pesem ... Danes smo izvedli 
spodnjo bibarijo, ki se je ujemala s celodnevno temo.   

Dežek pada tip tip tip, 

zmoči polja, zmoči hrib. 

Toča usuje se z neba,  

rompompom topota.  

Linelaj, sončni sijaj  

dela, dela aj aj aj. 

Kikiriki! 

Skupaj z otroki smo to bibarijo obogatili še s kretnjami.  

Naslednji ponedeljek, 8. 3. 2021, sem otrokom še enkrat pripovedovala 
pravljico Pod medvedovim dežnikom. Otroci so jo sedaj že poznali, a kljub 
temu so jo zavzeto poslušali. Po koncu pripovedovanja sem na tla položila 
plastificirane sličice iz knjige in jih prosila, da si jih dobro ogledajo. Pozvala 
sem jih, da slike iz pravljice po pravilnem zaporedju dogodkov razvrstijo 
na tablo z ježki. Zraven smo imeli tudi knjigo, da so si lahko pomagali. Ob 
vsaki sliki smo tudi povedali, kaj se je dogajalo, in zgodbo po vrstnem redu 
še enkrat obnovili.  



 

Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi 

 tel.: (02)6740830; e-pošta: os.selnica@guest.arnes.si; URL: http://www.o-selnica.mb.edus.si/ 
št. podračuna: 01378-6030678462; DŠ: SI21101736 

 

Refleksija dejavnosti 

Dejavnost je potekala čez cel dan. Otroci so bili zelo motivirani in bilo jim 
je zelo zanimivo. Pri samem poslušanju pravljice so bili zelo 
skoncentrirani, spremljali so tudi slike (kaj se dogaja, katera žival je prišla 
itd). Obnova knjige je bila zanimiva, otroci so bili skoncentrirani in lepo so 
obnavljali, vendar sem jim morala pomagati in jih spodbujati, da so sami 
povedali, kaj se je dogajalo in kako. 

Pri jutranjem krogu so bili zelo uspešni, kar je pokazatelj, da to delamo na 
dnevni ravni. Otroci so natančno poznali potek dejavnosti in katera slika z 
vremenskim pojavom je prava. 

Obe dejavnosti, ki sem ju izvedla, sta jim bili zanimivi, vsi otroci so 
poskusili, nekateri so vztrajali dlje, nekateri so se po nekaj poskusih raje 
šli igrat. Zelo mi je bilo všeč, da so dežnik povezali s pravljico, ki smo jo 
prebrali, vmes sem jim postavljala vprašanja o nastopajočih živalih. 

Bibarija jim je šla odlično, zelo jim je bila všeč in morali smo jo večkrat 
ponoviti. Obogatili smo jo tudi s kretnjami in otroci so že sami nakazovali 
potek, s čimer sem zelo zadovoljna. 

Še enkrat sem jim pravljico prebrala pred počitkom in nato s pomočjo slik 
gradila zaporedje dogodkov v zgodbi in samo obnovo pravljice po počitku. 
To bi v prihodnje spremenila, saj so otroci popoldne že utrujeni in čeprav 
so odlično sodelovali, si res veliko zapomnili in praktično celo zaporedje 
izvedli sami, se je videlo, da niso več tako skoncentrirani, kot bi bili v 
dopoldanskem času.  

Dejavnost bi lahko nadgradila tako, da bi jo poskusili predelati v lutkovno 
pravljico, izdelali bi si prstne lutke ali lutke na palčki in vsak otrok bi se po 
želji lahko preizkusil v vlogi živali. To je dolgotrajen projekt in menim, da 
bi bil primeren predvsem za tiste otroke, ki so govorno zelo podkovani - 
morda bi ostali otroci bili zapostavljeni oziroma bi potrebovali več pomoči 
kot drugi.  
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PRILOGA 
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7. Jezikovna igra – PAJEK (3-4 leta) 

Ime in priimek: Nika Maučnik 

Skupina: Pedenjpedi, starost 3-4 leta  

Naslov dejavnosti: Jezikovna igra – pajek 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: otroci v skupini zelo slabo 
izgovarjajo sičnike in šumnike. 

Cilji: 

- otrok prepoznava, uživa in se zabava v rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah 

- izraža se s kretnjami in z gibi telesa 

- fonetično in gibalno oponaša žuželke, ki jih lovi pajek 

- pozoren je na deklamiranje pomočnice 

- pravilno izgovarja sičnike in šumnike 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- deklamacija Pajek 

- kartonasti krožniki 

- odpadni material 

- volna 

Potek dejavnosti 

V uvodnem delu sem otrokom predstavila deklamacijo Pajek, ki smo jo 
kasneje uporabili kot gibalno igro. Seznanila sem jih z glasovi, ki so jih 
kasneje uporabljali v igri oglašanja žuželk: 

- muha: zzzz, 

- osa: ssss, 

- črmlj: žžžž. 

 

 

 

 



 

Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi 

 tel.: (02)6740830; e-pošta: os.selnica@guest.arnes.si; URL: http://www.o-selnica.mb.edus.si/ 
št. podračuna: 01378-6030678462; DŠ: SI21101736 

 

IGRA PAJEK  

Otroci naredijo krog - pajkovo mrežo. Z gibanjem po krogu in gibanjem 
telesa uprizarjajo pajka, ki plete mrežo, vzgojiteljica sedi v krogu in 
deklamira pesmico. 

 

Pajek čaka, čaka na mreži,  

a muhe (ose, čmrlja) ni in ni. 

Je čakal, čakal, čakal, 

en dan jo ulovi!  

(Pomočnica ulovi otroka.) 

Kar hitro jo pohrusta: ham! 

 

 

Analiza dejavnosti 

Otroci so v igri zelo uživali, pozorno so poslušali navodila vzgojiteljice. V 
jezikovni igri so sodelovali vsi otroci. Pri usvajanju ustreznih glasov so 
nekateri otroci imeli težave, več kot polovica pa jih je dobro usvojila.  

Igro so se želeli igrati še pred kosilom pri mizah. Pajke so ponazorili z roko, 
tako da so se mize dotikali samo z blazinicami prstkov. 

Refleksija dejavnosti 

Igro bom nadgradila z izdelavo pajkov iz odpadnega materiala in izdelavo 
pajkove mreže iz papirnatih krožnikov. 

Otroci bodo z izdelanim pajkom potovali po pajkovi mreži in oponašali 
glasove žuželk. Tisti otrok, ki osvoji pravilno izgovorjavo glasov, si prilepi 
na krožnik pajka (izgovorjavo oz. oponašanje izvajajo en teden). 
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PRILOGA 
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8. Larino potovanje (3-4 leta) 

Ime in priimek: Polonca Golič 

Skupina: Sončki, starost 3-4 leta 

Naslov dejavnosti: Larino potovanje 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: namen naloge je bil, da 
otroci izvajajo vaje za boljšo izgovorjavo. V starostnem obdobju 3-4 leta 
se otrokom razvija govor, krepi govorni aparat, skozi zgodbo jih k temu še 
bolj spodbujamo. 

Cilji: 

- otrok pozorno posluša pravljico in s tem uri slušno pozornost 

- otrok ob branju pravljice (ob spodbudi odraslega) izvaja vaje za 

oralno motoriko (razgibavanje jezika, uporaba ustnic, pihanje, 

izgovorjava glasov) 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- slikanica Larino potovanje 

- lutke - deklica Lara, mama in zajec 

- balon s košaro 

- avto, traktor, vlak, gasilski avto, rešilec, policijski avto 

- milni mehurčki 

Potek dejavnosti 

Osnova je bila slikanica Larino potovanje, ki pa je nisem brala, ampak sem 
na osnovi knjige pripravila zgodbo z lutkami.  

Otrokom sem predstavila deklico Laro in jih z njeno pomočjo popeljala 
skozi jutro - od jutranjega vstajanja, umivanja, zajtrka in slovesa od 
staršev. Cel čas smo uporabljali vaje za oralno motoriko (oblizovanje, 
sprehajanje jezika po zobkih, pošiljanje poljubčkov …) 

Deklica Lara se s prijateljem zajcem odpravi na dogodivščino z balonom, 
v kateri se cel čas prepletajo vaje za oralno motoriko. Otroci so ji s 
pihanjem pomagali, da je balon vzletel. Iz balona sta prijatelja opazovala 
vozila in otroci so oponašali njihove zvoke. 

Za konec so jima otroci poslali milne balončke, ki so jih sami pihali v zrak. 
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Refleksija dejavnosti 

Otrokom je bila zgodbica zelo všeč, vsi so se vživeli in sodelovali. Nekateri 
posamezniki imajo pri posameznih vajah še težave, zato sva se z 
vzgojiteljico odločili, da dejavnost čez čas ponoviva in vidiva, kakšen bo 
napredek. 

Glede same dejavnosti ne bi ničesar spremenila. Zgodbica je zelo dobro 
izhodišče za nadgradnjo dejavnosti. 

 

 
PRILOGA 
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9. Potujem, pakiram kovček (4-5 let) 

Ime in priimek: Aleksander Tertinek 

Skupina: Metuljčki, starost 4-5 let  

Naslov dejavnosti: Potujem, pakiram kovček 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: namen izvedbe dejavnosti 
je bil, da otroci bogatijo svoj besedni zaklad, spoznavajo nove besede in 
oblikujejo daljše povedi. 

Cilji: 

- otrok prepozna in poimenuje predmete na fotografiji ter si s tem 

bogati besedni zaklad 

- spozna nove besede 

- samostojno oblikuje krajše in daljše povedi 

- za odraslim ponovi poved in s tem uri slušno pozornost 

- uporabi in poveže svoje predznanje o letnih časih, o oblačilih 

primernih za letni čas … 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- kovček 

- plastificirane fotografije predmetov 

- škatla za sličice 

Potek dejavnosti 

Igro Potujem, pakiram kovček sem pričel igrati jaz. 

Kovček sem postavil na vidno mesto. V posebni škatli so bile fotografije 
predmetov, ki so primerni za naše potovanje, in tistih, ki niso. 

Iz škatle sem potegnil fotografijo, jo pokazal otrokom in poimenoval. Nato 
sem v celem stavku povedal: »Pakiram kovček, potujem na smučanje, s 
seboj bom vzel npr. smuči.« (prva fotografija) 

Izvlekel sem tudi fotografijo predmeta, ki ga ne vzamemo s seboj na 
smučanje, ga poimenoval, opisal njegovo namembnost, uporabnost. 

Nato sem otroke pozval k sodelovanju. Vsak otrok izbere fotografijo, jo 
pokaže otokom iz skupine in skuša pravilno poimenovati. Otroci so 
fotografije izvlekli individualno, drug za drugim, potem ko je predhodnik 
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zaključil svoj del igre s povedjo. Če kdo ni zmogel, so mu pomagali prijatelji 
in vzgojitelj. V igri so sodelovali vsi otroci. 

Refleksija dejavnosti 

Pri izvajanju igre so nekateri otroci imeli težave. Težko se jim je bilo 
izpostaviti in govoriti pred skupino. Nekateri otroci so imeli težave pri 
izgovorjavi ter ponovitvi cele povedi. Fotografije so pogosto poimenovali z 
narečnim oziroma krajevnim poimenovanjem predmetov. Pri tem sem jim 
priskočil na pomoč, jim predstavil pravilno knjižno poimenovanje. To smo 
skupaj ponovili in si skušali zapomniti novo besedo. 

Nove nepoznane predmete oz. njihove fotografije sem kasneje pripel na 
tablo. Po počitku smo jih ponovno poimenovali in utrjevali njihovo 
izgovorjavo. Veliko otrok si je tako zapomnilo nove besede. 

Naslednje izvedbe bom izpeljal v manjših skupinah. Sklenili smo, da se 
bomo igro igrali v različnih variacijah in potovali na različna mesta oziroma 
kraje. Začeli bomo s fotografijami, ki so otrokom poznane in lažje za 
izgovarjati, nato bomo postopoma dodajali fotografije, ki so otrokom manj 
poznane in težje za izgovarjati. S tem si bodo otroci bogatili besedišče. 
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PRILOGA: 
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10. Jezikovna vaja (5-6 let) 

Ime in priimek: Marija Flak 

Skupina: Mavrice, starost 5–6 let 

Naslov dejavnosti: Jezikovne vaje 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: ker ima veliko otrok v 
skupini težave z izgovorjavo šumnika š, sem se odločila za seznanitev z 
novo izštevanko ŠKORNJI – s poudarkom na pravilni izgovorjavi šumnika 
š in pravilnim številom besed, ki se ponavljajo v izštevanki.  

Cilji: 

- otrok se seznani z izštevanko in jo delno ali v celoti tudi usvoji 

- otrok posnema strokovno delavko pri pravilni izgovorjavi glasu š 

(kako nastaviti jezik, mimika ust, spuščanje zraka …) 

- otrok pravilno izgovarja glas š 

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- slika deklice Špele  

- veliki gumijasti škornji  

- velik dežnik 

Potek dejavnosti 

Izvedli smo vaje za ozaveščanje pravilnega položaja govoril (glas š): 

- usta so zaokrožena v šobo 

- jezik je dvignjen proti nebu 

- stranski robovi jezika se dotikajo stranskih zob 

- zrak potuje iz ust med konico jezika in trdega neba ter ustvarja šum 

Nato smo posnemali šumenje vetra: ššš, ššš in naganjanje kokoši na 
kratko: š, š, š. 

Ob sliki deklice Špele sem vodila pogovor – kaj je na sliki, kaj ima deklica 
obuto, kaj drži v rokah, kakšno je vreme, zakaj je tako oblečena … 

Nato sem jim počasi, glasno in razločno predstavila novo izštevanko. 

Izštevanko sem dvakrat ponovila, nato pa otroke povabila v krog. 

 



 

Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi 

 tel.: (02)6740830; e-pošta: os.selnica@guest.arnes.si; URL: http://www.o-selnica.mb.edus.si/ 
št. podračuna: 01378-6030678462; DŠ: SI21101736 

 

1. igra  

V ritmu izštevanke počasi hodimo v krogu, kot da bi imeli obute prevelike 
škornje: ŠLOP-ŠLOP-ŠLOP (glas š tvorimo v priklonu in pri tem z 
ustnicami napravimo obliko šobice). Izberemo otroka »žabico«, ki bo sredi 
kroga pomagal pihati: LŠŠŠŠŠU! 

2. igra  

Potek je enak kot pri izvedbi prve igre, samo da otrok, ki stoji v krogu, sam 
ponovi izštevanko. 

Otroke spodbujam, da pravilno izgovarjajo glas š. Hkrati jih spodbujam tudi 
k pravilnemu štetju besed, ki se ponovijo.  

Refleksija dejavnosti 

Pri vajah za ozaveščanje pravilnega položaja govoril so otroci sodelovali, 
celo uživali. Pri nekaterih sem pomagala tako, da sem jih stisnila za lička. 
Ko sem jim predstavila novo izštevanko, so jo z zanimanjem poslušali, bilo 
jim je smešno. Pri drugi ponovitvi so se začeli otroci sami vključevati. Pri 
igrah so sodelovali vsi, vsi so hoteli biti »žabice«, zato sem jim to tudi 
omogočila. Nekaj otrok se je tudi opogumilo in izštevanko želelo povedati. 
Pri posameznih otrocih sem malo pomagala. Pri izgovorjavi glasu š je 
imelo nekaj otrok težave, pri štetju besed, ki se ponavljajo, so si otroci na 
začetku pomagali s prstki. 

S samo dejavnostjo in z aktivnostjo otrok sem bila zelo zadovoljna. 

 

 
PRILOGA 
 

ŠKORNJI 
Izštevanka (B. Lesjak Skrt) 

 
Špela škornje je obula: šlop-šlop-šlop, šlop-šlop-šlop. 

Šla je v lužo in škropila: šklop-šklop-šklop, šklop-šklop-šklop. 
Pa se mama je ujezila, ven iz luže jo podila: En, dva, tri, pojdi venkaj ti! 

Vsi jo napodimo: LŠŠŠŠŠU! LŠŠŠŠŠU! Boš že šla, al' ne? 
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11. Medvedka in pulover (5-6 let) 

Ime in priimek: Irena Štampfer 

Skupina: Pikapolonice, starost 5-6 let  

Naslov dejavnosti: Medvedka in pulover 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: otroci aktivno sodelujejo 
pri ustvarjanju lastne zgodbe.  

Cilji: 

- otrok se vživi v situacijo, videno na sliki 
- otrok sam ali ob podpori odrasle osebe na kratko opiše videno 

situacijo na sliki 
- otrok ob opisovanju videnega na sliki vključi domišljijo in ustvari 

lastno zgodbo 
- otrok aktivno posluša (razvija strpnost) in ne prekinja tistega, ki 

govori  

Potrebni pripomočki oz. sredstva: 

- knjiga 

- plastificirane sličice 

Potek dejavnosti 

Pred pričetkom dejavnosti skupaj utrjujemo na novo spoznano pesem z 
naslovom Megazaver. Nato navežem pogovor na igrače, ki se zraven 
megazavra še nahajajo v njihovih sobah. Tako pridemo do medvedka. 
Pokažem sličice, na katerih je naslikana situacija in interakcija med dvema 
medvedkoma. Pogovor in dialog vodim v smeri njihovega razmišljanja o 
tem, 

- kaj se je zgodilo, 

- o čem se pogovarjata, 

- kako se počutita, 

- na kašen način je medvedek rekel določeno poved ipd. 

Otroci odgovarjajo, si ogledujejo sličice, sodelujejo, se med seboj 
poslušajo ter nadgrajujejo zgodbico, misel drugega otroka. 

Zgodbo, ki so jo ustvarili, povzamem. Preberem izvirno knjigo, da slišijo, 
kako si je pisatelj David Bedford zamislil naslov in potek zgodbe. 
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Refleksija dejavnosti 

Interes otrok je bil dober, z veseljem so se vključevali. Bili so zelo izvirni in 
poiskali so mnogo različnih dialogov, ki so se navezovali na trenutno 
sličico in prav tako povezovali in ohranjali rdečo nit zgodbe predhodnih 
sličic. Aktivni so bili skoraj vsi otroci v skupini. Štiri slabše aktivne otroke 
sem poskušala dodatno motivirati in spodbujati.  

Dejavnost bi lahko izboljšala na način, da bi morda del izmišljanja zgodbe 
in igre premega govora odigrala s sodelavko in bi otroci le-to hitreje 
usvojili. Sicer so jo usvojili in je v drugi polovici dejavnosti bila že zelo 
prisotna, vendar bi z demonstracijo potekalo hitreje in zgodba, ki je 
nastala, bi bila še izvirnejša. 

PRILOGA 
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12. Moja zgodba (kombiniran oddelek) 

Ime in priimek: Kaja Grušovnik 

Skupina: Sveti Duh na Ostrem vrhu (kombinirana skupina)  

Naslov dejavnosti: Moja zgodba 

Izhodišče/razlog/namen izvedbe dejavnosti: želela sem, da otroci 
samostojno pripovedujejo pravljico svojim prijateljem. Odločila sem se, da 
jim pri tem pomagajo njihove najljubše igrače. Otroci si izmislijo zgodbico 
in poleg jezika razvijajo tudi domišljijo. 

Cilji:  

- glede na svoje predznanje otrok samostojno pripoveduje zgodbo 

- izraža se s kretnjami in z gibi telesa 

- otrok pripoveduje s krajšimi ali daljšimi stavki 

- pozorno prisluhne prijatelju, ki pripoveduje 

Potrebni pripomočki oz. sredstva:  

- najljubše igrače od doma 

- predmeti iz igralnice za izdelavo scene.  

Potek dejavnosti 

Otrokom sem dala navodila, da doma izberejo najmanj 5 najljubših igrač 
in jih prinesejo v vrtec. Rekla sem jim tudi, da naj že doma razmislijo, 
kakšno zgodbico bi lahko iz teh igrač predstavili v vrtcu. Ker so bili nad 
izvedbo zelo navdušeni, so si v vrtcu poiskali dodatne igrače ter iz njih 
sestavili sceno (gledališče, prostor, kjer se je zgodba odvijala). Ena deklica 
je na temo svoje pravljice celo narisala slikanico, ki jo uporabljamo, da 
pred spanjem sami pripovedujejo svojo zgodbo iz slikanice.  

Refleksija dejavnosti  

S potekom dejavnosti sem zelo zadovoljna. Tudi otrokom je bila dejavnost 
zanimiva, zato jo še vedno izvajamo, ko se kdo spomni in sam prinese ali 
iz igralnice poišče igrače ter z njimi oblikuje zgodbo.  
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PRILOGA 
 

 
 
 
  


