
Življenje na travniku... 

 

Pomlad je v vsem svojem razcvetu, zato smo se odločili, da raziščemo travnik in njegove prebivalce. 

Dnevno smo z otroki zahajale na bližnji travnik, kjer smo raziskovali naravo, iskali žuželke, jih 

spoznavali in se tam aktivno igrali. 

 

Slika 1: Raziskovanje z lupo 

 

Rokovali smo z lupami in preko njih raziskovali prst ter v njej iskali živali. Trava raste zelo hitro in daje 

travniškim živalim dobro zavetje.  

Opazili smo metulja in njegov let čez travnik, katerega smo kasneje podrobneje spoznali. 



 

Slika 2: Power point predstavitev o metuljih 

 

 V deževnem dopoldnevu smo si preko power point predstavitve ogledali vrste metuljev ter prepoznavali 

barve metuljevih kril. 

 

Slika 3: Rokovanje z ročno lutko 



 

Preko ročne lutke metulja smo se seznanili s samo zgradbo (krila, glava, tipalke, trup, oči, noge) se z 

njim rokovali in ga tipali. 

Seznanili smo se tudi s slikopisem TRIJE METULJI, kateri opisuje pomen prijateljstva med metulji. 

Otroke smo spodbujali k prepoznavanju in poimenovanju posamezne slike v slikopisu.  

Obnovili smo znanje o barvah, preštevali metulje ter rože. 

Ogledovali smo si tudi knjige in slikovni material o travniških živalih v igralnici. 

 

Slika 4: Nizanje perlic 

 

Otroci so veliko zanimanje pokazali pri nizanju lesenih perlic na kosmateno žico in se pri tem urili v 

fini motoriki. Nastala je gosenica. 

 



 

Slika 5: Barvanje metuljevih kril 

 

Naša Zelo lačna gosenica se je zelo najedla, se zabubila in se razvila v čudovitega metulja, katerega si 

je vsak otrok poljubno pobarval z akvarelnimi barvicami. 

 

Slika 6: Rezanje zelenih trakov 



 

Slika 7: Barvanje z voščenkami 

 

Metulj domuje na travniku, zato smo si iz zelenega papirja izrezali trakove ter jih z mekol lepilom 

prilepili na že predhodno, z voščenkami pobarvan bel papir. Otroci so  bili zelo vedoželjni in vztrajni, 

vsak si je izdelal svoj travnik, za konec pa nanj prilepil marjetico ali dve, prašnike pa naredil s prstnim 

odtisem palca, katerega je predhodno  pomočil v rumeno prstno barvo. 

 

Slika 8: Jutranji krog na travniku 



 

Na našem travniku smo izvedli jutranji krog. Za začetek smo drug drugemu zaželeli dobro jutro, si zapeli 

pesem Mi se imamo radi, nadaljevali s pogovorom o travniku in živalih, katere lahko srečamo njem. 

Nadaljevali smo s prepevanjem že znanih pesmic: Gosenica, Miha in žaba, Dežek, Pikapolonica, 

Metuljček Cekinček... 

Na travniku smo izvedli tudi rajalno- gibalno igro Bela lilija... 

 

Slika 9: Obiskale so nas tudi lutke 

 

Z zanimanjem so si ogledovali pripravo scene in pri tem prostovoljno pomagali. Pred pričetkom 

lutkovne predstave si je vsak otrok prinesel stol, kjer so se udobno namestili in lutkovna predstava se je 

začela. 

Z navdušenjem so si otroci ogledali lutkovno predstavo z naslovom TRIJE METULJI (češka ljudska), 

ob samem zaključku pa s ploskanjem izrazili veselje, srečo in zadovoljstvo. To se je nadaljevalo ob 

rokovanju in ob ogledovanju le- teh. 



 

Slika 10: Lutke naše prijateljice 

 

Otrok je kot metulj v vetru. 

Nekateri letijo višje kot drugi, 

Ampak vsak od njih leti, 

po svojih najboljših močeh. 

Vsak je drugačen. 

Vsak je poseben. 

Vsak  je prečudovit. 

(neznan avtor) 
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