ČLOVEŠKO TELO
JEZIK
CILJI
Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik, je vključen v komunikacijske procese z odraslimi in vrstniki, širi
besednjak, se uči samostojnega deklamiranja in pripovedovanja ob slikovni predlogi.
Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
DEJAVNOSTI
Otroci se ogledujejo in opisujejo svoje telo in primerjajo razlike med ostalimi vrstniki.
Poimenujemo/ pokažemo dele telesa na sebi in na obrisu telesa.
S pomočjo različne literature (enciklopedije, revije, slikanice…) samostojno raziskujejo, med seboj
komunicirajo;
Ogledujejo, opisujejo model človeka, okostje -spoznavajo telo – odkrivajo notranjost telesa, spoznavajo
nove pojme (okostje, notranji organi, mišice, koža).
Spoznavamo, utrjujemo deklamacije ( To sem jaz; Kaj delajo prsti; Bacili).
Branje Prešernovih pesmi in razgovor.
Izvajamo različne vaje za artikulacijo, vaje za razgibavanje govoril.

NARAVA
CILJI
Otroci spoznavajo sebe, svoje telo, dele telesa in njihovo funkcijo ter zdrav in varen način življenja.
DEJAVNOSTI
Pogovor o človeškem telesu, čutilih; model človeka, okostnjak
Izdelava dihalnega sistema, prebavil, sečil ter ostalih notranjih organov na plakat ter praktični prikaz
delovanja na izdelanih modelih.
Ogled animiranih prikazov delovanja sistemov v telesu (dihala, prebavni sistem, srčno-žilni sistem) na
platnu.
Čutna pot za tip, vonj, okus, sluh.
Pogovor o skrbi za zdravje.
Pogovor o higieni (poudarek na umivanju rok; ukrepi za preprečevanje bolezni (corona čas), skrb zase)
Preizkus »Čiste roke«; s poprom, bleščice v milu, mikroskop
Izdelamo prehransko piramido.

DRUŽBA
CILJI
Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti.
Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko le ta delovala ter
omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
Spoznava in dojema telesne podobnosti, razlike med ljudmi, enakovrednost vseh.
Spoznamo poklic medicinska sestra, zdravnik, reševalec.
Spoznava praznike in običaje.
DEJAVNOSTI
Spoznavamo razlike med spoloma, nami.
Simbolna igra; Zdravnik, bolnišnica
Kotiček Človeško telo.
Igre za sproščanje in zavedanje telesa: Zdravnik in bolnik, Stik z organi …

MATEMATIKA
CILJI
Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov in se uči orientacije.
Otrok zaznava prirejanje.
DEJAVNOSTI
Na svojem telesu se učimo pojmov levo, desno, zgoraj, spodaj,…in preproste orientacije.
Poimenujemo, štejemo dele telesa organov (na sebi, preko slikovnega gradiva ali videoposnetka)
Didaktična igra: prirejanje organ-senca.
Sestavi dele celote (dele telesa v eno telo).
Prireja plastificirane organe na pravo mesto.
Naredimo plakat – grafični prikaz »Koliko je v skupini dečkov/deklic«
Se merimo in tehtamo ter zabeležimo.
Izpolnjujemo, dopolnjujemo učni list (deli telesa, organi)

UMETNOST
CILJI
Spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (deli telesa, materiali, tehnikami) in
njihovimi izraznimi lastnostmi.

Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina (kako se giblje),
spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, predmeti in ljudmi, med ljudmi

DEJAVNOSTI
Kartice plešem (gibanje določenega dela telesa ob glasbi).
Naučimo se nove pesmice in jih utrjujemo Pesmica o delih telesa, Velik ti si,…
Bansi.
Sprostitvene tehnike telesa, minute za čuječnost.
Risanje, slikanje človeškega telesa z različnimi tehnikami.
Risanje z usti, nogami.
Igra s sencami.
Izdelava okostja iz vatiranih palčk.
Ustvarjanje na temo človeških organov (različne tehnike, materiali)
Izdelava pripomočkov za simbolno igro zdravnik.
Obrisovanje rok, nog.
Obrisovanje otrok na plakat.
Risanje, preslikava F. Prešerna.
Izdelovanje pustnih mask, okraskov.
Rajanje.

GIBANJE
CILJI
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.
Razvijanje veselja do gibanja in izboljševanja splošne telesne zmogljivosti.
DEJAVNOSTI
Gibalne urice v igralnici in na prostem (kaj sestavlja moje telo, kaj zmore moje telo).
Telovadni poligon.
Aktivni sprehodi v različnih vremenskih pogojih.
Različne FIT didaktične igre.

BACILI
(Sabina Mali)

Pesmica o delih telesa
(Eduka 2)

Prihaja zima in bacili,

Pokažite ročice, pokažite roke,

čaj z limono bomo pili.

umijmo, umijmo, umijmo še noge.

Med čebelji še dodali,

Pokažite ramena, pokažite rame,

Zdravi vsi tako ostali.

umijmo, umijmo, umijmo še pete.

Saj limona, čaj in med

Pokažite trebušček, trebušček debelušček,

boljši so kot sladoled.

umijmo, umijmo, umijmo še lase.

To so naše dobre vile,
ki preganjajo bacile.
KAJ DELAJO PRSTI (PRSTNA IGRA)
Palec meri vročino,
Kazalec meri utrip,
sredinec tipa vrat,
prstanec gleda ušesa, mezinček pa v usta gleda
in pravi: » Otrok je zdrav, seveda.«

