
MEDVEDEK PLEŠE  

(Janez Bitenc) 

 

Pleši, medo, pleši, medo, 

medved godrnjavček. 

Pleši, medo, pleši, medo, 

medo moj plesalček. 

 

Skoči, medo, skoči, medo, 

medved godrnjavček. 

Skoči, medo, skoči, medo, 

medo moj skakalček. 

 

Dvigni levo, dvigni desno, 

medved godrnjavček, 

pa ne drži se tak resno, 

medo ti moj rjavček. 

 

 

V tem tednu smo se seznanili z zgodbico Svetlane Makarovič Pod medvedovim dežnikom. 

Prisluhnili smo zgodbici hkrati pa smo si na projektorju ogledovali slike iz knjige. Prav tako smo 

utrjevali pesmico Medvedek pleše. 

 

 

 



Medvedke smo tudi likovno upodobili, tako da so jih otroci sestavljali iz delov v celoto in jih prilepili 

na risalni list. Pogovarjali smo se o delih medvedovega telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ker v zgodbici poleg medveda nastopajo tudi  druge gozdne živali (kot so lisica, srna, veverica, zajec, 

miš) smo tudi njim namenili pozornost. Pogovarjali smo se, kje živijo, kaj jedo, kakšne barve so, kako 

se oglašajo, kakšne so njihove značilnosti in podobno. Slike teh živali smo si ogledali. Prav tako smo 

slike živali razvrstili v dve skupini; enako žival smo imeli natisnjeno na veliko in na manjše. Velike in 

male slike živali so otroci pravilno razvrščali, in sicer tako, da so dali velike slike velikemu palčku, male 

pa malemu palčku. Zgodbica nas uči tudi preštevati (… kjer je prostora za enega, ga bo tudi za dva … 

vse do … kjer je prostora za štiri ga bo tudi za pet). Tako smo šteli, koliko živali je sprejel medved pod 

dežnik.  

Spontano štetje ter razvrščanje po barvah in prepoznavanje barv je prisotno tudi pri igri otrok, saj 

zelo radi natikajo barvne figurica na vrvice in na stožce, kjer figure razvrščajo po barvah.  

 

Iz figuric otroci gradijo tudi stolpe, na katere so zelo ponosni, kako so visoki.  

 



 

Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in 

nagrajuje. Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči. Otrok s pomočjo igre razvija svoje različne 

sposobnosti. Igra vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno 

in socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju. 

Ker smo v tem tednu imeli lepo vreme, nas je pot zanesla vse do gozda, kjer smo prisluhnili petju ptic 

in šelestenju listja. 

 

Odpravili smo se tudi do lovskega doma, kjer smo opazovali živali, kot so mravlje, pajki, polži. Pri 

lovskem domu smo se podili po travi in se igrali razne rajalne in gibalne igre.    

 



 

 
 

 

 

Pripravila Mihaela Kralj, vzgojiteljica v oddelku Palčkov 


