
DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE  

 Igra:  

- z brivsko peno  ( slika 1) 

- odpadnim materialom (plastenke, 

lončki, tulci …) 

- razvrščanje žog oziroma drugih 

predmetov po barvi 

- urejanje predmetov po velikosti 

- sestavljanje sestavljank                             Slika 1                     

- poslušanje pravljice in kulturno ravnanje s 

knjigo 

-  spomin  

- ples ob glasbi in sproščanje 

- premagovanje ovir (vrvico, škatlo …) 

- kordinacija oko – roka  (slika 2) 

- ristanc  

- z naravnim materialom (palice, kamenje, 

listi, zemlja, storži …)                                                  Slika 2 

- poimenovanje in razvrščanje cvetlic po barvi 

- pomoč pri hišnih opravilih  

- različne namizne igre primerne otrokovi starosti 

- prstne igre 

- lovljenje predmetov in prestavljanje iz velike posode v 

majhno  (slika 3) 

                                                                                                      Slika 3 



 

- gibalne vaje s telovadno kocko  (slika 4) 

- petje/pripevanje že znanih pesmic in 

spoznavanje z novimi  

- prelivanje tekočin iz ene posode v drugo 

- sajenje in sejanje  

- z domačim plastelinom 

- striženje različnih oblik po črti                                              

                                                                                                 

(Slika 4) 

- oblačenja  

- razvrščanje na poletna/zimska oblačila 

- poskusi (npr. radenska in rozine) 

- pihanje vate s slamico 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 



Velikonočne ideje: 

- iskanje čokoladnih ali dekorativnih jajc 

-ustvarjanje s prsti  (slika 1) 

- barvanje dekorativnega jajca s tempera/akrilnimi 

barvami 

- urejanje po življenjskem razvoju kokoši (slika 2,3 in 4)                          Slika 1 

 

 

 

 

Slika 2                   Slika 3                          Slika 4 

-  odtiskovanje s tulci (slika 5) 

- urjenje grafomotorike  (slika 6) 

 

 

  

                              Slika 5 
                      

Slika 6                                                                            

- iskanje jajc v škatli z zavezanimi očmi  (slika 7) 

          

                                                                           Slika 7 



Pesmi:  

MIŠKA IN KRT (MIRA VOGLAR) 

Gremo na vrt, gledat kaj delata miška in krt. 

Miška po vrtu drobenclja, (s prsti se sprehodimo po dlani) 

krtek pa zemljo ravna. (pobožamo se po dlani) 

miška nabira rožice za krta, (primemo vsak prst posebej) 

krtek pa luknjico vrta. 

Vrta, vrta, luknjo za miško, (vrtamo v levo dlan) 

vrta, vrta luknjo za krta. (vrtamo v desno dlan) 

v prvi luknji miška spi, (palec skrijemo v levo dlan) 

v drugi miški krtek spi: (palec skrijemo v desno dlan) 

ninaj, ninaj, ninaj, ni! (zazibamo obe dlani) 

 

 

 

 

 

MOJ RDEČI AVTO 

Brmm, brrm, brrm,brrm... 

Moj rdeči avto motor ima, ki br, br, br, br, br, br, br, br, br, brblja. 

Moj rdeči avto volan ima, zavija sem, zavija tja, zavija sem in tja. 

Moj rdeči avto, še hupo ima, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 

Brrm, brmm, brrm,brrm... 

 

 

 

 



 

DEŽEK 

 

Zdaj na nosek, zdaj na glavo, 

zdaj na strehe in zemljo. 

Rajam, plešem kot vrtalka, 

da noben ne zna tako. 

Kdo me zdaj še ne pozna? 

Droben dežek sem z neba. 

Kdo me zdaj še ne pozna? 

Droben dežek sem z neba. 

 

 

MEDVED STOPA 

Medved stopa copa, cop, 

copa, cop, 

copa cop. 

Zajček skače hopla, hop, 

hopla, hop, 

hopla, hop. 

Mala miška pa hiti, 

tike, tike, 

tike, ti. 

 



AVTO 

Kolesa na avtu se okrog vrte, 

okrog vrte, okrog vrte. 

Kolesa na avtu se okrog vrte, 

cel ljubi dan, 

cel ljubi dan. 

Motor pa dela brrm, brrm, brrm,         brrrm, brrrm, brrrrm, 

brrrm, brrrm, brrrm. 

Motor pa dela brrm, brrrm, brrrm, 

cel ljubi dan. 

Okna na avtu pa gor in dol, 

gor in dol, gor in dol, 

okna na avtu pa gor in dol, 

cel ljubi dan. 

Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig, 

žmig, žmig, žmig, žmig, žmig, žmig. 

Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig, 

cel ljubi dan. 

Vrata na avtu pa lop, lop, lop, 

lop, lop, lop, lop, lop, lop. 

Vrata na avtu pa lop, lop, lop, 

cel ljubi dan. 

Brisalci na avtu pa briš, briš, briš, 

briš, briš, briš, briš, briš, briš. 



Brisalci na avtu pa briš, briš, briš, 

cel ljubi dan. 

Dojenčki v avtu pa jok, jok, jok, 

jok, jok, jok, jok, jok, jok. 

Dojenčki pa v avtu jok, jok, jok, 

cel ljubi dan. 

Mamice pa pravijo pššš, pššš, pššš, 

pššš, pššš, pššš, pššš, pššš, pššš. 

Mamice pa pravijo pššš, pššš, pššš, 

cel ljubi dan. 

Šofer pa pravi ne me zgečkat, 

ne me zgečkat, ne me zgečkat. 

Šofer pa pravi ne me zgečkat, 

cel ljubi dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TO SEM JAZ 

 

Majhno imam glavo, 

lase in obraz, vrat in ušesa, 

glejte - to sem jaz! 

 

Zadaj imam hrbet, 

spredaj srce, 

zgoraj imam roke in                                                                                                       

spodaj pa noge. 

 

 


