
Predšolski oddelki s prilagojenim programom 

SPOZNAVANJE DELOV TELESA- ČUTIL 

Otrokom lahko na preprost in zabaven način  približamo posamezne dele telesa, ki             

predstavljajo čutila.  

Raziskovanje čutil lahko razdelimo po postajah, na vsaki postaji pa naj bo prikazana 

sličica dela telesa, ki ga bomo raziskovali in urili. Tako lahko poiščemo npr. sličico 

ust, nosu, oči, ušes in rok.  

USTA (raziskujemo in spoznavamo različne okuse):  

- sladko (otroci okušajo banano, marmelado, bonbone…), 

- slano (okušajo soljeno vodo, smokije, bobi palčke…), 

- kislo (okušajo limono, kislo zelje,…), 

- grenko (okušajo grenivko). 

Pri okušanju otrokom opisujemo, kaj poskušajo in          kakšnega okusa je (npr. 

banana je sladka). Nekaterim  otrokom pa lahko namesto opisovanja ponudimo, da 

sami ugotovijo, kaj so okušali (npr. izberejo ustrezno med     dvema ali več sličicami, 

oziroma stvarmi).  

NOS (raziskujemo in spoznavamo različne vonjave): 

V različno prazno embalažo (npr. posodice od krem za obraz, kinder jajčk ter drugih 

plastičnih posodic) damo materiale različnih vonjev. Uporabimo lahko npr. različne 

začimbe, lupinico limone, pomaranče, majhne dišeče   svečke, kreme, kavo, parfu-

me, majhno vato, prepojeno z acetonom… 

-otroci naj spoznavajo tako prijetne kot manj prijetne vonje.     

 



 

Kontaktna številka:040-62-62-88 

Spletna stran: http://www.popp-maribor.si/ 

Predš olški oddelki š prilagojenim  programom 

 

ROKA (s katero simboliziramo čut dotika):  

-igra s »skrivnostno vrečo« (v vrečo damo   predmete različnih oblik, tek-

stur), 

-izbiramo med mehkimi, grobimi, trdimi, lepljivimi,  težkimi, lahkimi,… 

materiali, 

-otrokom naj bodo predmeti poznani (da bodo lahko ugibali), 

-pri ugibanju si lahko pomagajo s pripravljenimi      sličicami predmetov, 

-igro lahko zaključimo z masažo po različnih delih   telesa (npr. masiraj roke, tre-

buh…). 

OKO  

-igre skrivanja, od skrivanja obraza (pokrijemo si obraz z dlanmi ali 

rutico, ko se odkrijemo, rečemo ku-ku, nato zamenjamo vlogo z otroki) 

do skrivanja predmetov (predmet naj bo sprva bližje in ne popolnoma 

prekrit, sčasoma predmet oddaljujemo), 

-pred iskanjem lahko ponudimo sličico skritega predmeta, ali na koncu med 

izbranimi sličicami poišče   predmet, ki ga je našel. 

UHO (raziskujemo različne zvoke):  

Z otroki lahko poslušamo različne zvoke vozil, živali, predmetov… Otroci poi-

ščejo ustrezno sličico slišanega zvoka ali povedo, kaj slišijo. V igro lahko vključi-

mo tudi gibalno oponašanje (npr. živali kot so kača, žaba, mačka…).  

KAJ Z DEJAVNOSTMI RAZVIJAMO?  

Orientacijo na telesu (prepoznavanje delov telesa), govor in komunikacijo 

(izražanje občutkov ugodja, neugodja), senzoriko (čutila), spoznavanje lastnosti 

predmetov, slušno, taktilno in vidno zaznavanje, pozornost in koncentracijo.  
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