
ŠUMA 

Pedagoška godina 2021.-2022. 

CILJEVI: 

 OsvIjestiti djecu o važnosti očuvanja šume i upoznati ih s mogudnostima čovjekovog 

djelovanja u funkciji njene zaštite 

 Primijeniti načine kojima čovjek može brinuti o očuvanju šuma (recikliranje papira, kolaž 

tehnika, sadnja cvijeda) 

 Raspraviti o važnosti očuvanja šuma (Interaktivni plakat) 

 Opisati što rade osobe koje vode brigu o šumama (Vatrogasci: “Vatra u šumi”) 

 Spoznati kako i zašto drvo raste 

  Upoznati dijelove drveta  

  Upoznati vrste drveda 

  Raznovrsna upotreba- za što se koristi drvo? 

 Kroz igru i istraživanje približiti djeci pojam šume, promjene koje se u njoj kroz godišnja doba 

događaju, osvijestiti ih što sve u šumi raste i koje sve životinje žive u njoj 

 

ZADACI: 

 razvijati spoznaju da je priroda dio nas 

 bez prirode ne možemo živjeti 

 moramo čuvati prirodu 

 

Aktivnosti: 

 Klasifikacija životinja, domade-šumske  

 Slikovnice -upoznavanje, prepoznavanje, imenovanje, opisivanje životinja 

 oponašanje životinjskog hoda  

 oponašanje glasanja životinja 

 pjevamo pjesmice o životinjama  

 pokretne igre s pjevanjem  

 priče o životinjama: Maca papučarica, Mačak, pjetlid i lija, Murko na snijegu, Ogledalce, 

Ribica Srebrica  

 lutkarske improvizacije, lutke na štapu nam pričaju, pjevaju poznate pjesme i priče 

 brojalice, recitacije 

 crtanje, modeliranje plastelinom  

 u kutidu građenja: gradimo nastambe za životinje  

 slušanje CD-a životinjski glasovi 

 Matematička igra ”Vatra u šumi” 

 Interaktivni plakat ”Kako očuvati šumu” 

 Izradili smo našu maketu šume 

 Čitanje slikovnica i enciklopedija: "Šumske životinje", "Zaviri i otkrije Šuma", " Vjeverica", 

"Sova", "Čiji su ovo tragovi", Moja mala enciklopedija Larousse " Šuma" 



 Istraživačke aktivnosti: Ponuđeni su razni prirodni materijali ( kora drveta, grančice, perje 

fazana) i prirodnine kao hrana šumskih životinja (orasi, žirevi, lješnjaci, kukuruz). Fotografije 

šumskih životinja i njihovih staništa odnosno nastambi. 

 U centru građenja je ponuđen pedagoški neoblikovani materijal (kartonske kutije, kolutovi i 

tuljci, grane, kora drveta), šuma od pedagoški neoblikovanog materijala te figure životinja. 

 Slušali smo i reproducirati razne pjesmice i recitacije o šumskim životinjama: "Boc, boc 

iglicama", "Medo Bruno", "U šumici zeko", "Zeko, zeko" 

 Slušali smo glasanje šumskih životinja te gledali kratke video o šumskim životinjama 

 Djeca su se u centru građenja upuštala u simboličku igru, najčešde sami sa figurama životinja 

ili u paru 

 U stolno-manipulativni centru ponuđene su didaktičke igra na temu šumskih životinja: puzzle, 

memory kartice, pokrivaljke, umetaljke 

 U likovnom centru djeci je ponuđeno slano tijesto za modeliranje šumskih životinja. 

 

 

 



 

 

 


