
NA KMETIJI JE LEPO… 

Lepe in tople jesenske dni smo v skupini izkoristili za sprehode v naravi in pot nas je peljala tudi čez 

različne travnike. Med potjo smo srečali veliko domačih živali in otroci so se želeli vsak dan vračati 

nazaj do pašnikov. Zato smo se odločili da živali, ki živijo na kmetiji tudi bolje spoznamo.  

 

 



 

 

Za vsako žival smo izdelali plakat, si pogledali slike in živali še bolj podrobno spoznali ter razširili naš 

besedni zaklad.  

 

 



Pri spoznavanju krave, smo izdelali svojo Mici ter se tudi sami preizkusili v molži.  

 

  

 

Spoznali smo tudi konja in v igralnici pripravili prave konjske dirke oz. poligon kjer smo urili poskoke 

čez ovire. S pomočjo slik smo spoznali tudi osla in se igrali igrico Osliček kdo te jaha. Ugotovili smo 

tudi, da na kmetiji imajo najraje blato prav prašiči. S pomočjo pravljice Trije prašički smo spoznali 

posebne prašičke, ki so nas naučili, da je potrebna vztrajnost.  

Kdo pa je tisti, ki na kmetiji prvi vstane in glasno kikirika? To je seveda petelin. Naučili smo se 

deklamacijo in si ogledali kokošnjak pri bližnjem kmetu. 

Poglejte tale kljunček 
(Anja Štefan) 

 
Poglejte tale kljunček, 

poglejte tale rep, 
poglejte petelinčka, 
kako je danes lep. 
Na trgu si je kupil, 
trobento in piščal, 
ne bo več kikirikal, 

bo raje zaigral. 



Pri spoznavanju ovce smo prisluhnili pravljici o ovčki Mili, ki je prijazno razdala svojo volno različnim 

živalim, da jih ni zeblo. Dobili smo tudi prav poseben obisk. Obiskala nas je mama deklice, ga. Barbara, 

ki je otrokom pripovedovala pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico ter zraven kazala v znakovnem 

jeziku. Naučila nas je, kako se v zakovnem jeziku pokaže različne živali. Nove izkušnje in novega znanja 

smo bili res zelo veseli. 

 

 
 
Naučili smo se tudi pesmico Na kmetiji (Miškolinček). Pri učenju smo si pomagali z duplo kockami iz 

katerih smo sestavili kmetijo in prikazali dogajanje v pesmici.  

 



Vsako žival, ki smo jih spoznali, smo pobarvali in pritrdili na naš pano, kjer so bile na koncu zbrane vse 

živali in je nastala prava mala kmetija. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izdelali smo tudi nekaj zanimivih likovnih izdelkov. 

  

 

 

Maja, Meta in otroci iz skupine Ježki Col 


