
O FORZICIJI 

CILJ: Otrok izve, da je forzicija grm in zna opisati njene dele (korenine, veje, listi). Otrok ve, da 

ima forzicija rumene cvetove, ki zacvetijo zgodaj spomladi.  

PRIPOMOČKI IN POTREBEN MATERIAL ZA UČNO URICO: 

- posnetek o forziciji, 

- predstavitev o forziciji, 

- bel list velikosti A4, 

- siv flomaster, 

- barvice, 

- svečka, 

- vžigalnik ali vžigalice. 

POTEK UČNE URICE:  

1. Predstavitev forzicije 
Z otrokom se usedemo na kavč ali preprogo. Če imamo knjige, v katerih so slike forzicije, jih lahko 

vzamemo in odpremo. Nato otroka vprašamo, ali to rastlino pozna, ali ve kako se imenuje, ali jo je 

mogoče že kje videl. Otrok naj pripoveduje, kar o forziciji že ve. Nato mu forzicijo predstavimo še 

mi in dopolnimo, kar otrok ni vedel. 

 

Veliko rastlin je otroku še nepoznanih. Da bi to, o čemer mu pripovedujemo lažje razumel, mu 

pripovedujmo ob slikah.  

 

- Najprej se z otrokom pogovorimo, kaj vse že vemo o rastlinah. Vemo, da so rastline žive. 

Kako pa to vemo? Rastline so žive, ker rastejo. Na začetku so majhne in nizke, nato pa 

lahko zrastejo zelo visoko. Da so žive vemo tudi zato, ker za rast potrebujejo hrano in 

vodo. Oboje srkajo iz zemlje s pomočjo korenin. Vse žive stvari dihajo, tudi rastline. 

Dihajo s pomočjo svojih listov in ne tako kot ljudje in živali. In nazadnje vemo, da so 

rastline žive tudi zato, ker se razmnožujejo. To pomeni, da iz ene rastline lahko zrase več 

enakih novih rastlin. Kdaj se to zgodi? Ko posadimo seme. 
 

- V tem tednu bomo spoznali novo rastlino. Spoznali bomo forzicijo. Če imate možnost, 

pokažite forzicijo na sliki v knjigah ali na spletu. 

 

- Forzicija je grm. Otroka vprašamo, ali ve, katere dele ima grm? Skupaj jih naštejemo in 

pokažemo na sliki. V zemlji ima forzicija korenine, s katerimi črpa vodo in hrano. Iz zemlje 

ne raste deblo, kot ga imajo drevesa, ampak rastejo veje. Te so na začetku debelejše, iz 

njih pa rastejo še tanjše. Na vejah pa ima forzicija liste, s katerimi diha. 
 

- Forzicija je zelo zanimiv grm. Ko se zima počasi umika in se drevesa in druge rastline 

počasi prebujajo iz dolgega zimskega spanja, forzicija zacveti. Sredi mirne in tihe narave, 

se odprejo njeni živo rumeni cvetovi. S svojo živo barvo, cvetovi forzicije privabijo žuželke. 

Žuželke se posladkajo s cvetnim prahom, hkrati pa ga prenesejo iz enega cveta na drug 

cvet. Tako se cvetovi forzicije oprašijo in ko odcvetijo se na njihovem mestu pojavijo 

plodovi. Plodovi so suhi in drobni, v sebi pa skrivajo po štiri semena. Ker sodi forzicija med 

prve rastline, ki zacvetijo v času, ko prihaja pomlad, pravimo, da je znanilka pomladi. Ker 

je to mogoče nova beseda, jo še enkrat skupaj ponovimo, da si jo bomo lažje zapomnili. To 

pomeni, da s svojimi cvetovi, naznanja – opozarja in kaže ljudem, da se bliža pomlad. Če 

imate možnost, pokažite cvetove, plodove in semena forzicije na sliki v knjigah ali na spletu. 



 

- Cvetovi forzicije pa niso samo lepi, ampak jih lahko uporabimo tudi v naših kuhinjah. Iz 

njenih cvetov lahko naredimo sirup, lahko jih dodamo tudi v solato ali zavihke.  

 

Da bi to, o čemer smo govorili, lažje razumeli, si oglejmo posnetek in odgovorimo na vprašanja: 

- Katere dele ima forzicija? 

- Kakšni so njeni listi in cvetovi? 

- Kje vse jo uporabljamo? 

 
POSNETEK:   https://www.youtube.com/watch?v=YWlVaVyO5Y8&ab_channel=CarolSpeake 

 

2. Dejavnost: 

Pri predstavitvi forzicije smo spoznali njene dele (korenine, veje, listi). V tokratni dejavnosti bomo 

spoznali črko F ter se z njo poigrali. 

 

Potek dejavnosti: 

1. Pred otroka postavimo list papirja in siv flomaster. Po korakih, ki so vidni na spodnji sliki, 

naj otrok nariše črko F. 

 

Mlajši otroci ne zmorejo samostojno risati. Da se roka nauči pravega giba, rišemo skupaj z 

njimi, tako da skupaj držimo pisalo in vodimo gibe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Otrok naj postavi prst na začetno črto ter z njim zdrsi po narisanih črtah, kot bi risal črko F. 

Vajo lahko nekajkrat ponovite. 

3. Otrok naj vajo ponovi še s tremi poljubnimi barvicami.    

4. Sedaj bomo naredili nekaj preprostih vaj za izpihovanje, ki nam bodo pomagale pri pravilni 

izgovorjavi glasu F.  

 

1. vaja: Prižgimo svečko in jo postavimo pred otroka. Otrok naj v svečko pihne le toliko, da se 

bo plamen ugasnil. Vajo ponovimo še trikrat in pri tem postavimo svečko nekoliko stran od 

otroka. Tako bo moral otrok vsakokrat moč pihanja prilagoditi razdalji med njim in svečko.  

2. vaja: Otroka spodbudimo, da zažvižga. Če otroku gre žvižganje dobro od rok, mu naročite 

naj zažvižga pesem Kuža pazi. 

3. vaja: Otrok naj poskusi pihati skozi zgornje zobe. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YWlVaVyO5Y8&ab_channel=CarolSpeake


5. Sedaj poskusimo skupaj z otrokom izgovoriti glas F. Vajo lahko nekajkrat ponovimo, dokler 

ne zaslišimo, da jo otrok pravilno izgovori. 

6. Pred otroka sedaj postavimo tri slike sadja: sliko jabolka, fige in grozdja. Otrok naj vsako 

sadje poimenuje in ugotovi, katero se začne na F.  

7. Tako se poigrajte še z drugimi slikami. Pri tem lahko uporabite slike otrok (fantek, punčka), 

vrtnin (paradižnik, fižol, čebula), rastlin (forzicija, zvonček in sončnica), glasbil (flavta, klavir, 

boben), poklicev (gasilca, policaja in frizerke), predmetov (glavnik, fen za lase in lasne 

sponke), živali (medved, lisica, fazan) itn. 

 

Če želimo, lahko z otrokom raziskujemo svet glasov še s pomočjo dodatne dejavnosti. 

 

DODATNA DEJAVNOST 

Da bi lahko še dodatno z otrokom raziskali svet glasov, vam predlagamo sledečo igro. 

 

Kaj potrebujete: 

- bele liste velikosti A4, 

- škarje, 

- flomastri, 

- manjši koš ali vrečka. 

 

Potek izdelave: 

1. Bele liste prepognite po dolžini in širini, da ga razdelite na 4 enake dele. 

2. Dele izrežite tako, da dobite 25 enakih kart. 

3. Na karte zapišite po eno veliko tiskano črko abecede tako, da dobite komplet kart s črkami 

od A do Ž. 

4. Karte s črkami prepognite, da črke ne bodo vidne ter jih položite v manjši koš ali vrečko. 

Potek igre: 

1. Igro lahko igrata 2 ali več igralcev.  

2. Določite igralca, ki bo igro začel. Izbrani igralec naj izvleče kartico in jo razgrne.  

3. Vsi igralci naj si črko dobro ogledajo in izgovorijo.  

4. Na določen znak, naj vsak igralec steče po stanovanju ter poišče predmet, ki se začne na 

izžrebano črko.  

5. Ko igralec predmet najde, ga prinese na startno mesto. 

6. Skupaj preverite, ali so prineseni predmeti pravi. 

7. Igro sedaj nadaljuje drugi igralec, ki izžreba novo črko. 

 

Želimo vam veliko veselja pri skupnem igranju in odkrivanju glasov! 

 


