
Izdelajte si lačno gosenico 
 

Potrebujete: 

- okroglo embalažo od instant kave ali čipsa s plastičnim 

pokrovom, 

- barvni papir v zeleni barvi; malo belega in črnega papirja, 

- slike sadja, ki jih lahko  izrežemo iz reklamnih letakov 

trgovin ali jih narišemo. 

- trdnejši papir ali karto, 

- lepilo in škarje. 

 

 

 

Izdelava: 

Škatlo oblepimo z zelenim barvnim papirjem. V pokrov škatle s škarjicami za nohte izrežemo 

odprtino za usta. Iz papirja izrežemo oči in jih prilepimo na obraz gosenice. Na kos trdnejšega 

papirja ali kartona prilepimo slike sadja in jih izrežemo. Otrok naj po svojih zmožnostih 

sodeluje pri izdelavi gosenice. Gosenica je končana in čas je za igro! 
  

Predlogi za igro: 

- Otrok naj nahrani gosenico! Ob tem se pogovarjajmo z njim: kaj bo pojedla gosenica, 

kakšne barve so sadeži, koliko sadežev bo pojedla gosenica.  

- Narišemo lahko še več različnih sadežev, pa tudi zelenjavo. Slike lahko skupaj z otrokom 

iščemo v revijah in reklamnih letakih. Otrok naj slike izreže.  

- Otroka spodbujajmo, da sadeže oz. zelenjavo poimenuje. Pogovarjajmo se z njim o tem, 

kakšne barve so sadeži. Tako se bo otrok učil novih besed in bogatil svoj besedni zaklad.   

- Izdelamo večje število slik iste vrste sadja. Igramo se lahko tako, da otroku rečemo, da je 

gosenica lačna in mu povemo, kaj bi gosenica rada pojedla. (npr. »Gosenica bi pojedla 

hruško, ali 2 pomaranči,..«) Na ta način otroka spodbujamo, da posluša naša navodila in jim 

sledi.  

- Natisnemo ali narišemo lahko tudi nekaj sličic, ki niso hrana. Otrok mora potem ugotoviti, 

kaj bo gosenica lahko pojedla in kaj ne. Če bo potem otrok gosenici dal v usta »čevelj«, mu 

povemo, da gosenico zdaj boli trebušček, ker čevlja ne more pojesti.  

- Igra bo morda bolj zanimiva, če sličice skrijemo v prostoru. Naloga otroka pa je, da poišče 

hrano za gosenico. Pri iskanju lahko otroku pomagamo z namigi npr. poglej pod posteljo, na 

polico,..  
 

Kaj bo otrok s to dejavnostmi pridobil? 

S to dejavnostjo pri otroku razvijamo fino motoriko, pridobivamo matematične predstave (barve, 

štetje) in spodbujamo govor in komunikacijo. 
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