
TOREK, 14.4.2020 

PRETEGNJENI STRIC BREZ NOG SE PREMIKA. 

RAD IMA DEŽ A NE RABI DEŽNIKA. (kdo je to?) 

 

Danes je deževno vreme, primerno za spoznavanje DEŽEVNIKOV. 

Deževniki so zelo koristne male živali, ker rahljajo zemljo. Na 

ploščadi jih večkrat vidimo ob deževnem vremenu in jih opazujemo. 

Nekaj zanimivosti o deževniku: 

Že ime samo pa pove, da so povezani z dežjem. Takrat jih po navadi 

srečamo. Ob deževnem vremenu namreč prilezejo iz svojih skrivališč. 

 

Njegovo telo je kot cevka, ki ima dve odprtini. Svoje telo lahko 

obnavljajo. V zemlji jih lovijo krti, ki si jeseni pripravijo prave zaloge 

deževnikov. Pogrizejo jim nekaj kolobarjev - tako deževniki ostanejo 

živi, ampak ne morejo pa pobegniti. Ker pa so pravi mojstri v 

obnavljanju telesa, nekaterim uspe, da jim zrastejo novi kolobarji in 

pobegnejo iz krtovega skladišča.  



Deževniki na vrtu jedo ostanke rastlin, ki jih prebavijo in nato 

izločajo majhne, zavite rjave kupčke, ki jih imenujemo glistine. S tem 

manj rodovitno zemljo spreminjajo v humusno prst, bogato s 

hranili. Poleg tega so zelo koristni tudi zato, ker rahljajo zemljo.  

 

So hladnokrvne živali, kar pomeni, da sami ne uravnavajo svoje 

telesne temperature. V zimskem mrazu in poletni vročini se zarijejo 

globlje pod zemljo, čas hude suše pa preživijo tako, da se zvijejo in 

obdajo s sluzjo. Sluz, s katero je prekrit mu omogoča dihanje.  

Če se izgubi na asfaltu in se ne more pravočasno skriti v zemljo, se 

njegova sluz izsuši in pogine. Deževnik, ki preživi hude zime in vroča 

poletja, ter se zna dobro skriti pred kosi, krti in ostalimi plenilci, 

lahko živi tudi 10 let.  

Deževniki so dvospolne živali. Jajčeca odlagajo na površje zemlje. 

 Deževnik se premika z raztezanjem in krčenjem mišic tako da člen 

za členom skrči v nekakšnem valu, ki potuje vzdolž njegovega telesa. 

Če ga primemo v roke, se ponavadi močno zvija. To povzročijo čutila, 

s katerimi je prekrito njegovo telo. Na samo enem členu jih je tudi do 

1900. Z njimi tipa, okuša in zaznava svetlobo. 



Na prostem poskusite poiskati kakšnega deževnika, ga primite v roke 

in opazujte. Nič vam ne bo naredil       

Potem lahko ustvarite kakšnega deževnika. 

 

Ali pa tako; na slamico ovijte razrezan robček in ga naberite skupaj, 

nato pa ga zmočite z vodo       

 



Pobarvaj me! 

 

 



Tisti, ki bi želeli pa lahko naredite poskus. Nekaj deževnikom lahko 

naredite domovanje v velikem kozarcu za vlaganja . 

POTREBUJEMO: 

• Velik kozarec, 

• Pokrovček z luknjicami, 

• Različne prsti,  

• Trava, 

• Deževniki, 

• Temen filc/papir/karton. 

 

Po plasteh napolnimo kozarec. Pustimo malo prostora, da bomo lahko 

dodali deževnike kar na vrh (sami si bodo naredili pot naprej) in nekaj 

hrane za deževnike (na drobno nastrgane koščke korenja, zelene, 

jabolka ipd.) Zemlja naj bo vlažna; vsak dan imate nalogo, da 

poškropite zemljo na vrhu kozarca z razpršilko. Pokrij s pokrovom, v 

katerem morajo biti drobne luknjice za dovajanje zraka. Na koncu 



kozarec ovij s temnim filcem ali papirjem, da bodo deževniki delali 

rove tudi ob robu kozarca in jih boste lahko opazovali.  

 

Ko poškropite zemljo vsak dan, natančno opazujte, če kje opazite 

deževnike. Po določenem času bodo v vašem kozarcu naredili kompost 

in boste krasno zemljo nesli na vrt       

Tole je slika po treh dneh; opazi se deževnike in to, da so premešali 

različne plasti zemlje. Uživajte v poskusu! 

 

Neja Marguč 



Deževnike ste barvali       

 

 



 

 



Jih našli na vrtu       

 

 



 

Borova družina pa je naredila tudi kompost v kozarcu       

 



SREDA, 15.4.2020 

Danes bo poskočen dan. Pogovarjali se bomo o mali živalici, ki zelo 

rada skače z lista na list; le kdo je to? Prav ste uganili- to je 

KOBILICA       

 

Kobilice so žuželke, ki jih najlažje prepoznamo po dolgih zadnjih 

nogah, prilagojenih za skakanje. Obstaja veliko vrst kobilic; mi 

največkrat vidimo zeleno kobilico. Zanimivost; med kobilice spadajo 

tudi črički.  

 

Oglašajo se tako, da drgnejo krila drugo ob drugo. Zvoke nekaterih 

kobilic lahko slišimo tudi mi, nekaterih pa ne. 

 

Izležejo se iz jajčec, ampak so že majhne ličinke podobne kobilici (ni 

tako kot pri metulju, ki je najprej gosenica      ). 

 



Jedo predvsem rastline, črički pa radi pojejo tudi kakšno majhno 

žuželko. 

Na spodnji sliki je muren, ki poje pred svojo kamrico      

 

 

Na spodnji povezavi najdete pesmico o murenčkih, ki jo zagotovo vsi 

poznate, zato zapojte zraven       

https://www.youtube.com/watch?v=23P2EO19mEY 

Čas za ustvarjanje…lahko odtisneš kobilico in ji potem narišeš noge 

(dobro preštej, koliko jih ima), oči in tipalke. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23P2EO19mEY


Lahko pobarvaš in izstrižeš spodnjo kobilico in jo pritrdiš na palčko, 

nato pa se z njo igraš, da skače iz lista na list       

 

 



Če imate doma na razpolago več materialov in več volje za ustvarjanje 

pa prilagam še dva predloga       

 

 

Ne pozabite poiskati kobilic na travniku. Lahko se tudi ustavite in 

samo poslušate, če boste slišali kakšnega črička. Na travniku je 

seveda nujno, da tudi skačete kot kobilice in to kar nekaj časa- da 

porabite odvečno energijo       

Neja Marguč 



Tudi s kobilicami ste se lepo zabavali       

 

 



 

 



 

 

 



 

 



Nekateri  pa ste kobilice in murne ujeli celo v objektiv. Jih najdete 

na slikah? 

 

 



 

 



 

 



ČETRTEK, 16.4.2020 

Reši uganko : 

Iz smrečja, igel dom imajo, 

nič iger - delo le poznajo, 

na tisoče jih v gnezdu gomazi, 

za molzne kravice imajo - uši. 

Ste uganili kdo je to? Če potrebujete pomoč preberite še spodnjo 

deklamacijo 😊 

 

Zdaj pa gotovo že veste, da se bomo pogovarjali o mravljah. Tudi o 

mravljah smo že peli. Se spomnite? Pesmica Mravlja in polž. Spodaj 

sem vam dodala povezavo, kjer jo lahko večkrat poslušate, da se 

boste spomnili in naučili še bratce in sestrice       

https://www.youtube.com/watch?v=f1cbhe4UCms 

MRAVLJA IN POLŽ 

MRAVLJA, MRAVLJICA IZ MRAVLJIŠČA KUKAKALA 

MRAVLJA, MRAVLJICA KAJ JE VIDELA? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1cbhe4UCms


V TRAVI, V TRAVICI LEZE LEZE ČUDNA STVAR 

V TRAVI, V TRAVICI POLŽEK SAMOTAR. 

 

JOJME, JOJMENE KAJ ČE ZLEZE NA GORO. 

JOJME, JOJMENE POTLEJ BO HUDO. 

 

MRAVLJA, MRAVLJICA V LUKNJICO JE SMUKNILA 

MRAVLJA, MRAVLJICA POLŽKU JE UŠLA. 

Lahko si pogledate še tole animirano pravljico O MRAVLJAH IN 

MURNU. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/oddaje-za-otroke/174254270 

 

Ko boste šli na sprehod, poiščite mravljišče in opazujte mravljice; 

kam hitijo, če katera kaj nosi sabo. Ali hodijo vsaka sama ali skupaj? 

Ko pridete domov, lahko ustvarite mravljišče 😊 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/oddaje-za-otroke/174254270


 

Lahko pa ustvarjate samo mravljice; ali jih narišete na mravljišču, na 

travniku. Ali pa jih odtisnete s prstki.  

 

Če nimate materiala pa vam pošiljam pobarvanko       

Ne pozabite na gibanje; sprehod v gozd, na travnik. Lahko pa spet 

delate telovadbo po kakšni stari sliki, ki sem vam jo poslala       

Neja Marguč 



 



Ustvarjanje z mravljicami       

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Lara je barvala pobarvanko, nato pa ustvarila še svoje mravljice       

 



Za celo mravljišče jih je       

 

Matej pa je naredil kar mravljišče       

 



Manca si je ogledala tudi animirani film o MRAVLJAH IN MURNU. 

 

 

 

 

 



PETEK, 17.4.2020 

 

Kresničke same po sebi ne zgledajo prav posebne. Kresnička je hrošč, 

ki se sveti.  

 

 

Čeprav še ni čas, ko bi v naravi lahko opazovali te svetleče plesalke, 

pa lahko še vseeno ustvarjamo na to temo       



Če imate črn ali temno moder papir, ki bi predstavljala nočno nebo, ga 

lahko uporabite. Če ne pa ga otroci sami pobarvajo. Medtem, ko se 

barva suši pa na drug papir narišete, pobarvate in izstrižete 

kresničke, ki jih nato prilepite na nočno nebo       

 

Če imate slučajno doma kakšno svetlečo palico in odpadno plastenko 

pa lahko naredite kar tako kresničko       

 



Na sprehodu v gozdu pa lahko naredite kresničko iz naravnih  

materialov. 

 

Gibalne minutke s svojim imenom (lahko pa narediš kar celo abecedo) 

pa še pobarvanka te čaka na drugi strani       

 

                                                                         Neja Marguč 



 

 

 



Imamo tudi nekaj kresničk       

 

 



 

 

 

 



Spet ste pošiljali slike svoji doživetij; lovili ste veter       

 

 



Hodili v gozd       

 

 

 



 

Plezali po drevesih, nabirali rože, tekli in uživali       

 



 

 



 

 



Ustvarjali ste po svoje       

 

 



Telovadili in se naučili marsikaj novega       

 

 



Pomagate v kuhinji; Jošt in Nace pa sta nadoknadila zamujen pust       

 

 



Opravljate dela na vrtu skupaj s starši. 

 

Veseli me, da se še vedno spomnite kakšne dejavnosti iz prejšnjih 

tednov       

 



 

 



 

 



Nekateri zelo pridno opravljate izlete za CICIBANA PLANINCA       

 

 



Na svoji sprehodih pa najdete veliko živali; majhnih in velikih       

 

 



 

Zgoraj je čebela. Na spodnji slik pa netopir. 

 

 

Za nami je še en zanimiv teden. Drug teden pa gremo naprej       

Neja Marguč  
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