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• Projekt Suhi Črnec sva izvajali v sklopu 
obogatitvene dejavnosti, kjer smo 
raziskovali življenje v in ob potoku Suhi 
Črnec.

• V ponujeno dejavnost je bilo vključenih 
sedem otrok, starih od 4 do 6 let, ter dve 
vzgojiteljici.

CILJI PROJEKTA
• Spodbujanje in aktivnosti s področja 
naravoslovja. 

• Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, 
njihova okolja in sebe kot enega izmed njih.

• Otrok doživlja, spoznava in odkriva živo in 
neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.

• Otrok razvija spoštljiv, naklonjen in odgovoren 
odnos do narave.



• Se uri v različnih tehničnih opravilih in 
razvija tehnično ustvarjalnost.

• Otrok razvija predstavo o nevarnosti 
odpadkov in drugih nevarnih snoveh.

VSEBINA PROJEKTA
• Otroci se bolj podrobno seznanijo s potokom 
in življenjem v njem.



• Otroci razvijajo spoštljiv odnos do narave.

• Otroci ugotavljajo spremembe v različnih letnih 
časih.



AKTIVNOSTI
• Opazovanje potoka od oktobra do maja.

• Mesečno merjenje temperature                      
vode in zraka.

• Seznanitev s pojmom                           
termometer.

• Igra spomin (utrjevanje nekaterih imen živali 
in rastlin v in ob potoku).

• Reševanje delovnih listov ob potoku (otroci 
so v ustrezen prostor narisali kaj čutijo, vidijo, 
vohajo, tipajo).



• Opazovanje živali in rastline s prostim 
očesom, nato še z lupo. Tako smo videli 
paglavce, vodno lečo, kačje pastirje, muhe 
enodnevnice ...



•Mikroskopiranje (predhodno smo zajeli nekaj 
vode iz potoka v kateri smo opazili bogastvo 
drobnih, nam s prostim očesom nevidnih bitij 
/evglena, spirogira, zvončnica, vodna glista .../ 
Vsak otrok je imel svoj mikroskop,                  
kjer si je po mili volji širil svojo                
domišljijo in nenazadnje
tudi znanje).

REZULTATI PROJEKTA
• Beleženje rezultatov temperature vode in 
zraka na plakat v obliki grafa.



• Otroci so ugotovili, da je življenje ob potoku 
Suhi Črnec v zimskem času mirno, voda je 
prekrita z ledom, spomladi pa oživi.

• Otroci so ugotovili, da onesnaževanje vpliva 
na življenje v in ob potoku.



• Otroci so ugotovili, da veliko bolje vidimo z 
lupo in mikroskopi, kot pa s prostim očesom.

• Predstavitev dejavnosti staršem ob zaključku 
šolskega leta.

Da so otroci in starši res uživali v dejavnosti, je 
deklica, ki je obiskovala dejavnost, s pomočjo 

mamice napisala pesem:



Suhi, suhi Črnec-
Ti nas vabiš,

da k tebi vse leto prihajamo
in te spoznavamo.

Suhi, suhi Črnec-
Ob tebi se zabavamo

in tvojo temperaturo merimo.

Suhi. Suhi Črnec-
Ob tebi se veliko naučimo:

mrtva riba, kup smeti.
Zakaj te ne čuvamo mi?

Suhi, Suhi Črnec-
V potoku-tebi plava mnogo 

“reči”-
Naj ohranimo življenje ti!

Suhi Črnec


