
 

Vse skupaj se je začelo s tem, ko nam je Jaka prinesel pokazati dve različni 

gosenici. Ujeli so jih v manjšo opazovalno škatlo in se odločili, da bodo spremljali 

njihovo preobrazbo v metulja. Seveda smo morali to priložnost izkoristiti in zato 

smo začeli našo temo. 

 

 



Mi smo najprej prebrali knjigo ZELO LAČNA GOSENICA. Obnovili smo zgodbo 

ob slikah. Na koncu zapeli pesem GOSENICA, ki jo že zelo dobro poznamo in 

govori o preobrazbi gosenice v metulja. 

Naslednji dan smo zgodbo obnovili s pomočjo dvodimenzionalnih lutk. 

 

 



Otroci so ves čas pripovedovali zraven. S tem smo urili tudi števila do 5. 

 

Nato smo se pogovarjali o tem, kaj je gosenica pojedla zdravega in kaj ne tako 

zdravega. Zakaj jo je bolel trebušček in kako si je pri tem pomagala? Na koncu je 

vsak otrok dobil eno vrsto hrane in se je moral razvrstiti; h rumeni piki zdrava 

hrana in h rdeči nezdrava. 

 



 

Imeli smo tudi praznovanje rojstnega dne; en del je bil zdrav, drug pa malo 

manj…ampak ob posebnih priložnostih si tudi to lahko privoščimo      

 

Medtem sta se naši gosenici zabubili. Ker sta različni vrsti gosenic, imata tudi 

različni bubi. Vsak dan hodimo gledat, če je že kakšna sprememba pa je še ni. 



 

 



Poleg tega ,da skrbimo za svoje zdravje z raznoliko in zdravo prehrano in 

počitkom, se moramo tudi dovolj gibati na svežem zraku. Treniramo vztrajnostno 

hojo, pomagamo pa si s petjem pesmi in lepimi razgledi. 

 

En dan pa smo si privoščili tudi kostanjev piknik s plesom in zabavo. Medtem ko 

smo čakali, da se kostanj speče, smo plesali in se igrali s prijatelji na igrišču       

 



 

 

Ko lupimo kostanj, urimo fino motoriko       

 



Tudi naša Pika je prišla na kostanjev piknik       

 

Zdaj, ko smo že opazovali, brali, se pogovarjali in peli o gosenicah pa je čas, da 

jih še ustvarimo. Naredili smo take, da se lahko kadarkoli iz gosenice preobrazijo 

v metulja       

 



 

Vsak naredi po svoje; nastanejo pisane in enobarvne gosenice. Nekatere imajo 

oči, ki gledajo naprej, nekatere gledajo vstran. Otroci so bili samostojni in 

natančni pri ustvarjanju. 

 

 



Ko so se naše gosenice posušile, je bil čas, da jim naredimo krila. 

 

 

 



Nastali so najrazličnejši metulji, vsak krasen po svoje       

 

 

Naši metulji bodo še nekaj časa na razstavi potem pa jih bodo otroci odnesli 

domov. Zabubljeni gosenici sta odšli z Jakom domov in Jaka nam je obljubil, da ko 

bo kaj novega, prinese pokazati ali pa mi z mami pošljeta sliko       

Komaj čakamo, da vidimo, kakšna metulja bosta nastala iz naših gosenic       

Neja Marguč 


