
Вртић „Пужић“ Вршачка 23 Нови Сад

Узрасна група: старија

Васпитачи: Сања Билкан и Вукица 

Шкрбић



Пројекат: „Капљи кишо“

Инспирисани сликовницом: „Кишни Облак“ дошли смо до идеје за нови пројекат који 

смо назвали: „Капљи кишо“

Током боравка у дворишту деца су желела да прикупе кишу.



Дошли су на идеју да измере прикупљену кишу.



Слушали смо звук кише. Неки од исказа деце:

- „Слушајте како киша прави буку“ - Невена

- „То је велики олук“ – Јован

- „Киша удара и тако звучи“ - Сара



Договорили смо се да у вртић донесемо кишобране. Као девојчица Лена, стајали смо на 

киши. Кишобрани различитих боја, величина, дезена красили су наше двориште.



„Кишни Облак“ је направио барице у нашем дворишту што нас је много обрадовало. Деца која 

су имала гумене чизме слободно су могла да скачу у барицама. Чизме су биле шарене као и 

кишобрани.



Девојчица Софија је питала: „Можемо ли да пустимо облаке да уђу у вртић?“ Желели 

смо да кишу донесемо у собу. Размишљали смо и смишљали на које начине то можемо 

да урадимо...



Правили смо капљице од различитих материјала. Цртали смо, исецали, бојали, низали, лепили.





Истраживали смо како настају облаци и капљице кише.

Деца су рекла:

- Павле: „Када падају мале капљице буде све 

лепо и сви се радују“ 

- Душан: „Киша пада када се сударе два облака 

и када је грмљавина“

- Ленка: „Кад пада киша свиђа ми се да 

исплазим језик и да ми капљица падне  на 

језик“

- Драган Лав: „Када Сунце греје воду, направи 

се пара и иде скроз горе, направи се облак и 

опет пада киша у море“

- Милана: „Вода кружи, водена пара излази из 

језера и мора, када Сунце греје настане облак и 

опет из облака пада киша“



Како бисмо сазнали како настаје киша изводимо један експеримент: „Киша у тегли“

Павле: „Лед је облак“

Симон: „Горе је хладно, доле је вруће“

Невена М: „На тегли се стварају капљице, тегла је врућа, а лед је много хладан“

Драган Лав: „Лед се топи када га држим у руци“

Милана: „Зато што су нама вруће руке, а лед је хладан“

Душан: „Кад капљице буду јако тешке падају доле“

Милана: „Личи на кишу“



Ликовни израз – Капље, пљушти, лије, прска - то је наш Кишни Облак.



Посматрали смо облаке у дворишту вртића и покушавали да пронађемо Кишни Облак.

Сви облаци су 

различити али се 

заједно, полако 

крећу.



После сваке кише појави се дуга. Експериментисали смо како ми сами можемо направити дугу. 

У сарадњи са родитељима направили смо велику дугу у нашој соби. Свако је бирао своју боју и 

заједно са родитељима спајали у лук.



Читајући деци сликовницу  Кишни Облак желеле смо да их подстакнемо на то да  прихвате 

различитости - било да су то боје, облици, изглед, понашање...Да је важно прихватити/ не одбацивати 

оне који су другачији од њих. Колико је важно да једни другима пруже помоћ и руку пријатељства. 


