
IZHODIŠČE ZA PROJEKT:  (čas izvajanja: mesec februar; skupina 5 – 6 let)) 

V začetku meseca  februarja smo pri načrtovanju  aktivnosti izhajali iz pojma besede: KULTURA, Kulturni praznik. 

Otroci so ga  spoznali  preko različnih načrtovanih dejavnosti, preko različnih načinov zbiranja podatkov, informacij 

in ob tem razvijali najrazličnejše jezikovne spretnosti in sposobnosti. Za otroke smo pripravili zanimiv kulturni teden. 

Poudarek je bil na vsebinah našega kraja Križevci pri Ljutomeru in pomembnih osebnosti, ustanov v naši okolici. Tako 

smo pri načrtovanju dejavnosti vključile tudi celoletni projekt OBJEM.  

Izhodišče in tema: Kulturni praznik, beseda KULTURA 

Področje dejavnosti: Jezik v povezavi z ostalimi področji 

GLOBALNI CILJ PROJEKTA:   

 razvijanje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

 spodbujanje in razvijanje govorno-jezikovnih veščin (artikulacije, besednjak, besedila, 

komunikacijo); 

CILJI:  

JEZIK: 

 ustvariti spodbudno in tiskovno bogato okolje (literatura, znaki, napisi..) 

 ponuditi bogate jezikovne dejavnosti in otroke pritegniti k branju in pisanju; 

 ponuditi dejavnosti za spodbujanje pismenosti in jezikovne ustvarjalnosti kot pomemben 

del dogajanja v oddelku; otrok piše kot nekoč, s peresom on tušem 

 otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese; 

 otrok razvija jezikovne zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 

dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah; 

 otrok zavija sposobnosti poslušanja in govorjenja, ki sta bistvenega pomena za kasnejši 

razvoj branja in pisanja; 

 otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravneh (od glasoslovne, in oblikoslovne do 

skladenjske in pomenoslovne); 

 razumevanje jezika, razvoj pravilnega govora, širjenje besednega zaklada; 

DEJAVNOSTI: 

 Otrok spozna nove besede: kultura, pesnik, pisatelj kip, spomenik, občina, župan. 

 Spozna slovenske simbole: Himna Zdravljica, zastava: slovenska, križevska…zemljevid 

Slovenije. 

 Se seznani s pesnikom Francetom Prešernom in njegovimi deli (Lepa Vida, Povodni mož, 

Zdravljica); te posluša vsakodnevno; jutranji kotički, pri načrtovanih dejavnostih, pred 

počitkom; otroci spoznajo rime, nove besede, pojme… 

 Ogleda si slike dr. Matija Slaviča, ogleda si njegov doprsni kip v Križevcih. 

 Si ogleda in spozna znamenitosti kraja Križevci: spomenik, doprsni kip, zemljevid naše 

občine; stavbe: Banka, Občina, Kulturni dom, Pekarna, Pošta… 

 Obišče župana občine Križevci (gospod Branko Belec); se seznani z njegovim delom. 

 Otrok se igra igre vlog: pisatelj, pesnik; igro: Spremenimo se v kipe. 

 Otrok riše z ogljem doprsni kip Matije Slaviča. 

 Slika križevsko zastavo. 
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 Piše, riše s peresi in tušem, pesem kot so jo nekoč pisali naši predniki (»pisane, tiskane 

črke«…). 

 Otrok sodeluje na prireditvi v vrtcu: posluša, poje v zboru vrtca  dve pesmi; posluša zapeto 

Zdravljico, poje pesem: Križevska  himna, posluša branje pesmi našega gosta Marka Kočarja 

(je  napisal Križevsko  himno). 

 Dela vaje za fino motoriko (gib, diferencijacija prstov, obvladovanje pisal, orientacija na 

ploskvi… 

 Otrok vsakodnevno posluša branje besedila iz otroških revij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


