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APRILSKA (F. Lakovič) 

 

Mali mišek Dolgorep 

si je kupil limuzino, 

z njo se peljal na potep 

prejšnji teden v tujino. 

 

Tam se z muco je spoznal, 

ki ga v hipu je vzljubila … 

Oh, saj ne bi se lagal, 

a smo prvega – aprila. 



Začel se je april in z njim muhasto vreme. Čas smo namenili spoznavanju, 

opazovanju in raziskovanju vremena in vremenskih pojavov. Prvi dnevi so bili 

deževni, zato smo si jih krajšali z novo deklamacijo Prve kapljice dežja.  



Ker so otroci  že spoznali vodni krog, smo tokrat vse kar vemo o tem le obnovili. 

Naredili smo poskus. Prozorno vrečko smo napolnili z vodo in jo prilepili na okno. Po 

nekaj dnevih so se na notranji strani vrečke začele zbirati vodne kapljice. Dogajanje 

smo opazovali skozi cel mesec. Otroci so lahko videli kako voda kondenzira (zaradi 

segrevanja)  in nato pada. Na ta način smo usvojili koncept vodnega kroga. 

  



Na računalniku smo si ogledali kratek prispevek o vremenu in vremenskih stanjih. 

Spoznali smo tudi simbole za vreme. Odločili smo se, da bomo v tem mesecu vodili 

opazovalni dnevnik vremena. Vsakodnevno smo beležili vremenska stanja in na 

koncu naredili analizo. Mesec april se je res izkazal za vremensko zelo pester mesec.  



Po ogledu risanke Medved Bojan – Mavrica smo risali in slikali na temo Jaz pod 

dežnikom.  



 

  



Naredili smo poskus z brivsko peno in tempera barvo.  

Opazovali smo kaj se zgodi, ko je oblak poln vode.  



Dežne oblake smo izdelali in si z njimi okrasili pano v garderobi.  

Naučili smo se novo pesem in jo gibalno uprizorili.  





   



Naša stena v igralnici je dobila novo podobo. Krasijo jo sončno in deževno vreme ter 

velika mavrica. Ker mavrice v tem mesecu na nebu še nismo opazili, smo si jo 

pričarali sami, s pomočjo svetilke in odslužene zgoščenke. Tako smo spoznali vseh 

sedem barv iz katerih je sestavljena.   



  





Ob sončnem vremenu smo prepevali:  



 

                 Praznovali smo Nežin rojstni dan. 

 

  



Ob Veliki noči smo dobili prav poseben 

obisk iz sosedje igralnice.  

K nam je prišel velikonočni zajček.  

Ob tej priliki smo prebrali še zgodbo  

Hopek in velikonočni zajček. 
 



  



Na računalniku smo si ogledali kako se izdela belokranjska pisanica. Le teh v igralnici 

nismo izdelovali, smo pa vzorčke na jajčkih pridno barvali. 

  



  



V tem mesecu smo zaključili s projektom Malček bralček. 

Ob tej priliki smo bralnim kokoškam izdelali gnezda, te pa 

so pridne bralce nagradile in jim znesle zlato jajce.  



Ob deževnih dnevih smo si čas krajšali z velikonočno 

senzorno škatlo, miselnimi ugankami, spominom na 

temo vremenska stanja in s karticami na temo kaj  

oblečemo ob določenem vremenu.  



  



Otroci so si izdelali vsak svojega zajčka Vremenka, ki jim bo v pomoč pri opazovanju 

vremena. 

 

 

  



Odkrili smo kje vse si lahko ogledamo ali preberemo vremensko napoved. Na 

računalniku, na telefonu in v časopisu. Vremenska napoved je lahko prikazana 

slikovno ali besedno. Vreme smo poskusili napovedati tudi sami, vendar smo 

ugotovili, da je to precej zahtevno. Spoznali smo še termometer in njegovo uporabo. 

Ugotovili smo, da temperatura zraka v igralnici ni enaka temperaturi zunaj.  



22. april – Dan Zemlje 
 

Po ogledu kratkega prispevka o dnevu Zemlje  

se je v igralnici razvil zanimiv pogovor.  

Otroci so ugotavljali kaj lahko sami naredimo za to,  

da ne onesnažujemo okolja.  

Pri pogovoru so nam bile v pomoč sličice,  

ki smo jih razvrščali k čisti ali onesnaženi Zemlji. 
 

  



Deževen dan smo izkoristili za krajši sprehod z dežniki in skakanje po lužah.  



Mesec smo zaključili z gibalno igro. Otroci so reševali različne naloge na temo 

vremena in vremenskih stanj.  

  



Še nekaj aprilskih pregovorov 

 

Če malega travna rado grmi, slane se bati več ni. 

Mali traven deževen, kmet ne bo reven. 

Sončen je april in suh, bo manj za lepo vreme gluh. 

Če malega travna toplo dežuje, rodovitno leto oznanjuje. 


