
KAJ NAM PRIPOVEDUJE VREME  
IN  

KAKO SE ODZIVAMO NANJ ? 

MOJCA SMOGAVEC, DIPL. VZG. 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA 



NARAVOSLOVJE V NAŠEM ODDELKU 

S pomočnikom sva otrokom želela približati različne vremenske pojave na različne, 

njim zanimive načine. 

 

Cilji, ki sva jih želela doseči, so bili vsi v povezavi z naravo in v korelaciji z drugimi 

področji  kurikuluma za vrtce. 

• Otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave.  

• Otrok odriva in spoznava, kako se stvari mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti. 

• Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. Otrok preko av-medijskih dejavnosti spoznava nove 

informacije.  

 

 

 



Naravoslovno znanje si otroci pridobivajo preko vzgojno-izobraževalnega procesa, v 

katerem uporabljajo naravoslovne postopke.  

   Ti pa so:  opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje,    postavljanje    

hipotez, načrtovanje in postavljanje poštenih poskusov, poročanje in povzemanje 

rezultatov, posploševanje itn. 

 

Dejavnosti so bile izvedene v oddelku otrok starih 4–5 let,  

    vključenih je bilo 22 otrok.  

Dejavnosti so potekale tri tedne, kar pomeni, da je bilo uporabljenih veliko različnih 

metod (pogovor, razlaga, lastna aktivnost, igra, raziskovanje, sodelovanje, poslušanje, 

prepoznavanje, povezovanje, razmišljanje, pripovedovanje, opazovanje, ustvarjanje, 

izpolnjevanje, ugotavljanje  ...) 

 



IN TAKO SE JE ZAČELO 

• Označevanje jutranjega kroga, 
• obisk knjižnice,  
• kwl tabela, 
• označevanje vremena vsak dan 

posebej. 



VELIKO  NOVEGA SMO SE NAUČILI IN SPOZNALI. 

S pomočnikom pripravila vremenska 
poročila, kjer so otroci že videno 
preko televizijskih sprejemnikov 
videli ponovno, na velikem zaslonu. 

Otroci so ob različnih 
vremenskih pojavih 
posneli, kaj slišimo.  



Reševanje različnih  
delovnih listov  

v igralnici in na prostem. 



Po lužah čof čof … 

Nastop za starše – ples. 

Izdelovanje „rain sticka“. 



Razvrščanje: Dežni oblaki in 

različni vremenski pojavi  

(subitizacijske pike) 



IZVAJALI SMO RAZLIČNE POSKUSE: 

»Megla« 

»Mavrica« 

»Tornado« 



»Snežni vihar« 

»Dežni oblak« 



Posnetki vremenskih pojavov: ker nekaterih vremenskih pojavov pri nas ni mogoče 

doživeti v svojem domačem okolju, smo si jih ogledali na različnih posnetkih.  

Merjenje zapadlega dežja v prozorne zaboje. 

Izdelava senčne ure. 

Izdelovanje vetrnic in preskušanje njihovega delovanja  

     zunaj na vetru. 

Različni plakati  

 

MED DRUGIM ŠE: 



KAJ SMO SPOZNALI? 

Pri našem delu je zelo pomembno, da otroci doživljajo teme, dejavnosti z 

vsemi čutili, da dejavnosti, ki jih pripravimo, pritegnejo njihovo pozornost.  

Da izkoristimo otroško vedoželjnost in njihove interese. 

Otroška vpetost v načrtovanje zagotovo pripomore k motivaciji za učenje. 

 

 

Različni vremenski pojavi lahko naredijo veliko koristi, ampak tudi škode.  

Pomembno je, da skrbimo za okolje, ga varujemo, se ekološko ozaveščamo že 

od malih nog.  

 

 



Vremenska napoved pravi: 

„Dež! Dež! Dež!“ 

Tvoje srce pa poje: 

„Sonce! Sonce! Sonce!“ 

Stuart – Linda Macfarlane 

IN ŠE ODGOVOR NA NAŠ NASLOV 


