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PRVI KORAKI V PROJEKT GOZDNI VRTEC… 

Vrtec Rače se s projektom Gozdni vrtec v letošnjem šolskem letu 2020/2021 srečuje prvič, kar 
nam je še posebej v veselje. S projektom smo se seznanili preko spletne strani ter družbenih 
omrežij, kjer se vrstijo odlične ideje in predlogi za dejavnosti na prostem. Na pobudo vseh 
strokovnih delavk in vodstva smo se odločili, da se vključimo v mrežo ter tako še bolj otrokom 
približamo naravo, jih spodbudimo h kreativnosti in raziskovanju. 

V našem vsakdanjiku se redno srečujemo z dejavnostmi na prostem v gozdu in travniku, saj 
radovednosti in novih idej ni nikoli preveč. Projekt izvajajo vse skupine, od najmlajših jasličnih 
ter vse do predšolskih otrok. Dejavnosti za najmlajše vzgojiteljice nekoliko priredijo, saj je 
gozd zanje nekoliko predaleč. Tako jim pričarajo gozd ter vse njegove lepote kar v igralnici, 
medtem, ko se z večjimi otroki v gozd odpravimo vsaj enkrat tedensko. Povezani smo tudi z 
zunanjimi sodelavci (lovci, kmetje, gozdarji,…) in starši, ki nas v tem projektu zelo podpirajo 
in sodelujejo. V trenutni situaciji, nas še nobeden od naštetih ni mogel obiskati, vendar si to 
prizadevamo v prihodnje.  

Gozd je za otroke prav poseben prostor, v katerem se umirijo ter ga zajamejo z vsemi čutili. Za 
starejše otroke gozd pomeni igralnico skozi vse letne čase, kjer ni nikoli dolgčas, saj se vedno 
najdejo nove dogodivščine in ustvarijo nepozabni spomini.  

V okviru projekta »Gozdni vrtec« želimo otrokom omogočiti učenje v naravnem okolju, 
aktivirati vsa njihova čutila ter doprinesti k zdravemu razvoju otrok, ki bodo ob pomoči 
sodobnih metod ter aktivnosti v naravi razvijali svoje potenciale v vsej razsežnosti, kot tudi čut 
za okolje, za rastline in živali ter si širili obzorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVO STAROSTNO OBDOBJE 

 

LUNICE: 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali: 

- Z vozički smo se peljali do bližnjega gozda in tam opazovali drevesa. 
- V igralnico sem prinesla vsak dan različne škatle presenečenja ( prvi dan so bile v škatli 

različne veje, drugi dan suho listje, tretji dan mah, četrti dan storži, peti dan pa vse od 
prejšnjih dni ). Te premete so nosili  po igralnici v posodicah, košarah, v malih škatlah. 
Prevažali so jih traktorji in prikolicami. Ko je interes padel, smo skupaj pospravili z 
smetišnicami, malimi metlami. 

- Bivali smo v naravi in jo doživljali v različnih okoljih, letnih časih. 
- Igrali smo se z različnimi predmeti neživega izvora. 

 

Vzgojiteljici: Polona Dobič in Dušanka Postružnik 

 

 

MAVRICE: 

Smo skupina »MAVRICE«, 14 malčkov starih od 1-2 leti. Ker imamo gozd kar precej oddaljen 
od našega vrtca, otroke odpeljeva tja kar z vozički. 
 

 



 

Obisk gozda je za otroke del doživljajske pedagogike in jim omogoča, da ga začutijo, vidijo, 
poslušajo, tipajo, vonjajo. Doživljajo ga z vsemi čutili. Otroci se preko igre in drugih izkušenj 
v gozdu lahko veliko naučijo. Gozd daje otrokom občutek svobode, tam se nadihajo svežega 
zraka, urijo gibalne sposobnosti (neraven teren, veje, mehkejša ali trša tla). 
V gozdu smo nabrali različne plodove (listje, želode), kamne, manjše in večje palice. Tako so 
otroci spoznavali gozd, ga opazovali, tipali, vonjali. Ob nabiranju so urili fino motoriko, gibanje 
po neravnem terenu. 
Po vrnitvi v vrtec smo naš zaklad razprostrli na karton, da so se plodovi posušili. Naslednji dan 
pa smo razvrščali na enostaven način, tako da smo dajali enake predmete skupaj (npr.: listke 
skupaj, želode skupaj, kamne skupaj, palice skupaj). Nadgradnja dejavnosti pa je bila, da smo 
razvrščali palčke po velikosti. 
Gozd je na otroke deloval pomirjujoče, obenem pa jim je dal energijo. 
 
Vzgojiteljici: Irena Hodak in Teja Verglez 
 

 

ZVEZDICE: 

Jesen je bila pri Zvezdicah zelo pestra. Veliko smo hodili na sprehode (vožnja z vozički, 
sprehod z bibo) in opazovali naravo v vsej njeni lepoti. Med sprehodi smo se veliko pogovarjali 
in prepevali pesmice na temo – jesen (Ježek gre po gozdni poti, Ježek teka teka). Z vozički sva 
se z vzgojiteljico sprehodili vse do zbirnega otoka odpadkov v Račah, kjer smo se z otroki 
veliko pogovarjali o spoštljivem odnosu do narave ter videli veliko različnih odpadkov in 
nadaljevali pogovor o tem, kako jih ločujemo tudi v vrtcu. Opazovali smo naravo, živali, 
rastline.  

Za temo gozd smo si izbrali kar nekaj zanimivih zaposlitev. Trudili sva se, da otrokom čim 
bolje približava tematiko gozda, gozdnih plodov, nabirali smo jesensko listje, veje, si pripravili 
senzorno škatlo (tipali in ugibali kaj se v njej skriva: kostanj, želod, listje, veje, storži...) ter 
nagovorili tudi starše in njihove malčke, da se podajo na sprehod v gozd (pri tem naj opazujejo 



naravo, raziskujejo in veliko sprašujejo oz. se pogovarjajo) ter naberejo kostanje za naš skupen 
kostanjev piknik. Z velikim veseljem smo pečene kostanje jedli na naši terasi.  

Prebirali smo tudi pravljice. Pripravila sem tudi lutkovno predstavo Jesen v gozdu v kateri so 
otroci zelo uživali. Na ogled lutkovne predstave smo povabili najprej skupino Snežinke, nato 
še skupino Sončke. Vsi otroci so vidno uživali v predstavi ter v njej tudi sodelovali s petjem 
pesmic, odgovarjali so na zastavljena vprašanja s strani vzgojiteljic, ter pihali listje kot veter in 
pomagali pospravljati gozd skupaj z živalmi.  

Izdelali smo tudi ježke iz jesenskega listja, ki smo ga poprej nabrali v okolici vrtca, nekaj pa 
smo ga prinesli od doma (skupni sprehodi v naravo s starši). Izdelke smo razstavili na hodniku 
vrtca. Z velikim veseljem smo spoznavali tudi jesenske barve ter naslikali gozd v jeseni. Tudi 
te izdelke smo dali na razstavo. 

Prav tako smo plesali na izbrano glasbo s trakovi - oponašali smo listje, ki se vrti v vetru.  

 

Vzgojiteljice: Nina Zamolo, Jolanda Borovnik ter Petra Kalčič 

 

 

SNEŽINKE: 

Letni čas jesen smo skupaj z otroci preiskali ob  najrazličnejših zaposlitvah. Najprej smo se 
naučili, da naravo spoštujemo in smo do nje odgovorni. Tako smo se odpravili na sprehod z 
opazovanjem, raziskovanjem in seveda tudi kot  dobri slušatelji.  

Ker so otroci v prvem starostnem obdobju, in nam je gozd bil v začetku šolskega leta kar daleč, 
smo si gozd prikazali v igralnici. Vzgojiteljice smo prinesle gozdne pridelke, veje, listje… in 
tako seznanile otroke z gozdnimi dobrinami. Otroci in starši pa so imeli nalogo, da gredo nabirat 
kostanje in jih prinesejo v vrtec, kjer smo si pripravili kostanjev piknik. Zelo smo uživali ob 
luščenju in še slastneje smo jih pojedli.  

 
Veliko smo posegli po pravljicah, in si ogledali tudi lutkovno predstavo Jesen v gozdu z ročnimi 
lutkami.  



   

  

Otroci zelo radi sodelujejo pri likovnih zaposlitvah. Tako smo se lepega jesenskega dne 
odpravili nabirat listje okrog vrtca in izdelali sove, ki smo jih razstavili na hodniku vrtca.  Iz 
odtisa roke so otroci naredili jesensko drevo, ga okrasili z jesenskimi barvami in si ga odnesli 
domov.  

Vzgojiteljici: Jasmina Safošnik in Mateja Ogrizek 

 

 

SONČKI: 

Naša skupina Sončki, smo se gozda že pošteno lotili. Preko dejavnosti smo z otroki starimi od 

2-3 leta spoznavali gozdne plodove. Vzgojiteljici sva poskrbeli, da so otroci začutili del gozda 

in ga tudi vonjali, čeprav kar v igralnici.  Smo pa izkoristile eno lepo sončno dopoldne in se z 

našimi vozički v bližnji gozd pri Krajinskem parku tudi odpravili. 

 

Začeli smo z želodi 

V igralnico sem prinesla vrečko želodov in jo vsula pred otroke. Skupaj smo poimenovali 

želode in že so se začele aktivnosti. S sodelavko sva opazovali, kaj so otroci počeli in izhajali 

iz njihovih dejavnosti. Otroci so začeli snemati in natikati kapice želodom, nekateri so jih 

zlagali v vrsto, jih prenašali. Tako sva naredili načrt za cel teden. Želode smo v petih dneh 

spoznali po velikosti (veliki, mali), jih razvrščali po barvah (rjave, zelene),  klasificirali želode 



in v drugo košaro kapice, jih prenašali z žlicami, se igrali ter jih presipavali iz posodic v 

posodice. Iskali smo jih po igralnici in spoznali pojma zgoraj in spodaj. Z želodi smo poskušali 

ustvarjati glasbo s tolčenjem enega ob drugega. Želode smo preštevali vse do 5 in jih tudi 

likovno ustvarjali s tiskanjem rok. Otroci so prisluhnili številnim ugankam o želodih in njihovih 

pripadajočih kapicah ter jih skušali uganiti. 

 

Sledili so storži 

V veliki škatli sem v igralnico prinesla številne storže. Škatlo sem tresla, tako da smo prisluhnili 

zvoku, ki so ga ustvarjali storži s tolčenjem in drgnjenjem drug ob drugega. Otroci so ugibali, 

da se v škatli skrivajo kamni. Nato so potipali ter rekli, da jih pika. Prepričani so bili, da so v 

škatli ježki. Spremenila sem se v škrata ter po celi igralnici razsipala storže. Nato smo jih skupaj 

z otroci hitro in pridno pospravili nazaj. Sedaj so bili otroci škrati, ki so razsipali storže in smo 

jih nato skupaj uspešno pospravili. Čez teden smo storže znali poimenovati že vsi. Opazovali 

in primerjali smo jih po velikosti, jih tipali, preštevali, zadevali cilj in jih metali v košaro, skozi 

obroč, jih iskali po igralnici, jih skrivali. Igrali smo se z navodili in preverjali slušno pozornost 

ter razumevanje kratkih enostavnih navodil (poišči majhen storž, prinesi velik storž). Sestavili 

smo velik storž iz koščkov sestavljanke. Ukvarjali smo se s količinskimi odnosi ali imamo več 

majhnih ali velikih storžev, a je bilo za naše malčke to še pretežko. 

 

Lotili smo se listja 

Teden smo začeli z dramatizacijo v kateri se je skrivala deklamacija Listki:  

»Listki padajo z drevesa, ježek jih natika,  

listki milo jokajo, ker jih ježek pika.  

Nič ne jokaj listek mali, saj nebo tako hudo,  

ko bo zunaj huda zima, ti pri meni bo toplo«.  

 Z lutko ježkom ter listjem sem uprizorila dramatizacijo. Tako si otroci veliko lažje zapomnijo 

besedilo, saj ga hkrati kažejo. Poskusili smo kako listki padajo, če jih vržemo visoko, in kako 



če jih vržemo nizko, kako se zmečkajo med prstki in kaj se zgodi če jih pohodimo. Otroci so se 

takoj priključili in z velikim veseljem metali listje v zrak ter opazovali njegovo padanje. Seveda 

smo vsak dan spoznali nekaj novega ter se kaj novega naučili. En dan smo listje pritrjevali na 

tablo po jesenskih barvah (rumena, oranžna, rdeča, zelena, rjava ter pisani listi). Drug dan smo 

listje trgali iz vej ter ga potem ponovno natikali kot na šivanko. Preko likovnih dejavnosti in 

obrisovanja listja ter tiskanja smo ugotovili, da se listki razlikujejo tudi po obliki. Z listjem smo 

si okrasili igralnico ter si pričarali pravo jesensko vzdušje.  

 

Vzgojiteljici: Natalija Bodner in Marta Predikaka 

 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

 

OBLAČKI: 

Vsebina: RAZISKUJEMO IN SE UČIMO 

Vsebino pripravili strokovni delavki: Andreja Herceg  dipl. vzg. in Amalija Hribernik   pom. 
vzg. 

Opis dejavnosti: 

Za dejavnosti smo uporabili škatlo s pokrovom, ki smo jo skupaj okrasili. Imenovali smo jo 
raziskovalna škatla. Dejavnosti  potekajo  v vrtcu, doma ali na prostem v naravi ( gozd, travnik, 
igrišče, njiva, vrt… ). Dejavnosti potekajo v vseh obdobjih in letnih časih skozi celo leto. 
Najprej smo se pogovorili, kaj bomo raziskovali oz. kaj bomo iskali. Pogovor poteka v skupini 
ob slikah, literaturi ali v naravi. 

Primer raziskovalnega seznama: 

- Nekaj hrapavega 
- Različne vrste semen  
- Nekaj okroglega 
- Nekaj kar pika 
- Nekaj kosmatega 
- Nekaj ravnega 
- Nekaj, kar v naravo ne sodi 
- Pogrizen list 
- Nekaj trdega 
- Nekaj, kar šumi 
- Nekaj mehkega 
- Nekaj rdečega 
- Nekaj, kar ti je v naravi/doma lepo 
- Nekaj, kar te spomni na mami, atija 



Nato vse skupaj razprostremo po mizi ali na tleh. Si ogledamo najdbe, imenujemo, opišemo, 
raziskujemo njihove lastnosti, vključimo vsa čutila in pri tem zelo uživamo se nasmejimo, 
zabavamo in pri tem tudi nekaj naučimo. 

Vzgojiteljici: Andreja Herceg in Amalija Hribernik 

 

MEHURČKI: 

V šolskem letu 2020/21 imava kombinirano skupino 19 otrok, starih od 2. do 4. leta. Od tega 
je kar 12 otrok novincev, ki so imeli v mesecu septembru veliko težav s prilagajanjem na novo 
okolje. Zaradi tega še v tem mesecu nismo uspeli  priti do »igralnice v gozdu«. Smo si pa delček  
gozda prenesli v igralnico. Tako sva otrokom ponudile igro z naravnimi materiali, ki so značilni 
za jesenski čas. 
 
Dejavnosti: 

1. Spoznavanje materiala: otrokom sva nabrali veliko različnih jesenskih plodov (kostanje, 
želode, lešnike, orehe, storže, žir, listje, veje, iglaste veje,…). Otrokom sva predstavili 
plodove, nato pa so lahko sami rokovali z njimi, jih opazovali, raziskovali – nekateri kar 
z vsemi čutili. 

2. Različne gibalne igre: 
- spuščanje in lovljenje helikopterčkov: plodovi javorja so sestavljeni iz dveh kril in 

so v parih združeni v t.i. helikopterčke. Vzgojiteljici sva s stola spuščali 
helikopterčke, otroci pa so jih poskušali uloviti. Igro smo tudi obrnili in sva tudi 
prevzeli vlogo lovilcev. 

- skrivanje storžev: storže sva skrili med druge igrače in otrokom dajali navodila, kje 
se skrivajo. 

- telovadba z vejami: razgibali smo telo od glave do peta. 
3. Razvrščanje jesenskih plodov: naloga otrok je bila, da so razvrstili pomešane plodove 

(kostanje v eno škatlico, želode v drugo,…). 
 
V mesecu oktobru smo že uspeli priti do bližnjega parka z listavci in iglavci. Otroci ob 
opazovanju ugotovijo, da vsa drevesa niso enaka. Povejo, da so majhna, velika, nekatera imajo 
liste, druga iglice, opazijo tudi, da so listi različnih barv, oblik in velikosti. Vsak otrok poišče list, 
ki mu je najbolj zanimiv.  
Poveva gibalno zgodbico Listek Trepetavček, ki pripoveduje, kako je listek na drevesu 
spremenil barvo, odpadel,… Otroci z veseljem poslušajo in sodelujejo z gibanjem.  
Skupaj z otroci nato naberemo različne liste, ki jih razvrstimo: 

- po velikosti (velik, majhen), 
- po barvi (rjav, rdeč, rumen, zelen). 

Starejšim otrokom to ne dela težav, mlajšim pri tem pomagava. Otroci uživajo v razvrščanju. 
Naberemo tudi veliko listja, iz katerega v igralnici izdelamo »tetko jesen«. 
 
Otroci obožujejo gibanje na prostem, saj jih tam nič ne omejuje. Ves čas so aktivni, uporabljajo 
svojo domišljijo in raziskujejo. Tako smo tudi skriti zaklad brez težav našli. 
 



Načrtovanih sva imeli še veliko aktivnosti, ki pa jih zaradi trenutne situacije – epidemije, nisva 
mogli izvesti. Verjamem, da bomo vse nadoknadili, ko se vsi otroci in zaposleni vrnemo v 
prostore vrtca. 

 
 

 
Vzgojiteljici: Maja Kancler in Petra Ornik 

 

DEŽNIKI: 

Čas, ki smo ga lahko skupaj preživeli v vrtcu je bil toliko bolj dragocen, kajti kmalu nas je 
zavzela karantena vzgojiteljice in epidemija. Sprva smo se navajali na življenje v vrtcu in vadili 
hojo v koloni, saj smo želeli čim več časa preživeti v gozdu, ki pa ni v naši neposredni bližini. 
V veliko zadovoljstvo pa nam je, da nas obdajajo travniki, njive in narava, ki nas kar vabi v 
svoje zavetje. 

Naš namen je bil prenesti dejavnosti iz zaprtih prostorov v najbogatejše učno okolje (gozd, 
travnik, potok, polje, …) in s tem omogočati otrokom varno in sproščeno raziskovanje narave, 
prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje.  

V jesenskem času so bili otroci pozorni na drevesa, ki mu odpadajo listi ter na iglasta drevesa. 
Pri tem je bilo zanimivo, da so nekateri otroci dejali, da imajo drevesa pikece. Tako so se 
seznanili z novimi besedami in si bogatili svoj besedni zaklad. Spoznavati stvari v neposredni 
bližini je za otroke pravo bogastvo. Gobe, ptiče, mravlje, želod, kostanj, veje, listje, kamne, 
slano … so otroci raziskovali, opazovali, tipali, vonjali, okušali (kostanj) ter tudi poslušali 
(veter, šelestenje listja, oglašanje živali …). Kreirali so si svoje igre, napovedovali bitja, ki 
živijo v naravi, vedoželjno spraševali o stvareh, ki jih niso vedeli (npr. ob poti so nabirali šipek, 
pazili, da se niso zbodli ter spoznali, da se lahko iz njega naredi čaj, ki je koristen za naše 
zdravje). Pri hoji so bili pozorni na različno podlago terena, zanimive pa so jim bile tudi 
korenine dreves. 

Nabrane stvari (veje, plodove, kamne …) smo si prenesli tudi v vrtec ter imeli možnost vsak 
dan rokovati z njimi. Plodove smo šteli, povedali njihovo barvo, jih razvrščali (večje/manjše) 
itd. Razlikovali smo pravi in divji kostanj ter si liste pogledali z ročno lupo (listne žile, listni 
rob, velikost listne ploskve in listni pecelj). Spoznali smo odgovore na različna vprašanja (npr. 
zakaj se v jeseni listje obarva; po čem se listne ploskve med seboj razlikujejo ...) in svoja 
doživetja v naravi smo tudi narisali. Pri tem smo spodbujali otrokove zamisli, predloge in 



domišljijo. Njihov lastni improviziran gib se je odražal pri plesu listov v naravi, kakor tudi ob 
klasični glasbi. 

Otroci so pravi raziskovalci in bivanje v naravi zelo blagodejno deluje na njihovo počutje in 
celostni razvoj otroka. Spoznali bomo naravo v vseh letnih časih, zato se že veselimo novega 
odhoda v gozd.                                                                                                                                                                                

 

 

Vzgojiteljici: Maja Ćuš in Vesna Ina Črnko 

 

KAPLJICE: 

Dejavnosti v okviru projekta gozdni vrtec v skupini Kapljice: 
1. Učna pot Krajinski park Rače (opazovanje narave, njenega spreminjanja, opazovanje barv v 
naravi - drevesa jeseni, jesenski plodovi - nabiranje, poimenovanje, štetje, razvrščanje po 
velikosti, obliki,..., prirejanje 1:1, opazovanje/opisovanje različnih vrst dreves v gozdu, 
primerjanje listov, njihovih plodov, primerjanje iglastih in listnatih dreves, njihove značilnosti, 
... 
Spoznavanje življenjskega prostora RIBNIK, GOZD -značilne rastline in živali - priprava živali 
na zimo. 
2. Opazovanje kmetijskih površin v okolici vrtca (polja, travniki, sadovnjaki - pridelki, ki jih 
kmetje pospravljajo v jeseni) 
Otroci so od doma prinesli jesenske pridelke (buče, koruzo, krompir, grozdje,...) - 
poimenovanje, za kaj so uporabni, kaj vse lahko iz njih naredimo, povezava z matematiko 
(štetje, razvrščanje, delovni listi...). 
3. Gibanje na prostem 
4. izvajanje usmerjenih dejavnosti na prostem (izkušenjsko učenje - npr. tematski sklop Letni 
časi). 

 

Vzgojiteljici: Petra Vodošek in Mateja Dovnik 

KOMETI: 



Dejavnosti v okviru Gozdnega vrtca potekajo včasih spontano, včasih načrtovano, predvsem pa 
v povezavi z letnimi časi, ki spodbujajo otrokovo aktivno spremljanje in opazovanje narave ter 
sprememb v njej.  

Kljub situaciji, v kateri smo se znašli zaradi koronavirusa, z otroki v manjših zasedbah redno 
obiskujemo gozd ter se često odpravljamo na sprehode v bližnjo ali daljno okolico vrtca ter 
posvečamo čas gibanju na svežem zraku.  

Do sedaj smo gozd, živo in neživo naravo ter njene prebivalce opazovali v dveh letnih časih – 
jeseni in pozimi. V septembru smo se skupinsko odpravili v gozd, pri čemer smo se predhodno 
pogovarjali o vrstah dreves, ki jih poznamo (iglavce in listavce). Natančno smo si ogledali slike 
in fotografije obojih ter jih opisovali in s pomočjo učnih listov k drevesom razvrščali tudi 
njihove plodove in storže.  Ob obisku gozda smo glede na plodove in storže, najdene na gozdnih 
tleh določali drevesne vrste, nabirali veje, plodove in liste, saj smo si tudi v igralnici naredili 
naravoslovni kotiček, v katerem smo omenjene nabrane stvari razvrščali, jih uporabili za 
ustvarjanje, štetje, matematične igre, obrisovanje, kot likovna sredstva ipd. 

 

 

 

Ker je bil vrtec v času pandemije tudi zaprt oz. so se naknadno oblikovale manjše, dežurne 
skupine, smo vzgojiteljice načrtovano delo prilagodile ter se z manjšimi skupinami otrok 
odpravile na opazovalne sprehode v gozd tudi v zimskih mesecih.  
Z otroki smo tako v gozdu izvedle opazovalni sprehod, ki se je osredotočal na aktiviranje vseh 
čutil – tako smo gozd “opazovali” ne le z očmi, ampak tudi z ušesi, nosom, prsti, kožo ter s 
pomočjo slikovnega učnega lista beležili naša opažanja. Otrokom je bil tak pristop dela še 
posebej zanimiv, saj so bili veliko bolj prisotni, pozorni ter osredotočeni na dogajanje okrog 
sebe.      



 

  

Prav tako smo se v zimskem času spoznali z živalmi pozimi – pogovarjali smo se o tem, katere 
zimo prespijo, katere ptice odletijo v tople kraje (in katere ostanejo v Sloveniji) ter se seznanili 
s skrbjo za živali pozimi. V knjižicah “Kako živijo…” (Ptice na krmišču, Ptice v gnezdilnicah, 
Glodalci, Zveri) smo si ogledovali živali, si prebrali, kaj najraje jedo in kako jim lahko v 
zimskih mesecih pomagamo tudi sami. Z otroki smo izdelali in pripravili “natikanko” iz 
zemeljskih oreškov, v kateri uživajo še posebej detel, brglez in sinica ter jih nesli s sabo v gozd 
in jih obesili na veje dreves. Otrokom je bil zimski obisk zasneženega gozda še posebej všeč, 
hkrati so opazovali spremembe v naravi – zledenele ribnike, luže, zmrznjena gozdna tla ter so 
spremembe komentirali, se v gozdu igrali, drsali po zledenelih površinah in se v vrtec vrnili 
zadovoljni in nasmejani. 

 

Vzgojiteljici: Polona Šibila in Darja Pušenjak 

 

 

VETRNICE: 

Otroci in vzgojiteljice v skupini Vetrnice se zelo radi gibamo na prostem, najraje pa v gozdu, 
ki nam ponuja široko paleto raznolikih aktivnosti. Najraje se v gozd odpravimo zjutraj po 
zajtrku in raziskujemo vse do kosila. S seboj si vzamemo tudi malico, obenem pa poskrbimo za 
čisto okolje tako, da odpadke odnesemo v torbah nazaj v vrtec. Ob pomoči različnih literatur, 
prispevkov, primerov dobrih praks in lastne domišljije vzgojiteljice nabiramo nove ideje, ki jih 
v obliki dejavnosti otrokom ponudimo v naravnem okolju.  

V jesenskih mesecih smo se z gozdom spoznavali, občutili smo vso njegovo pestrost skozi vsa 
čutila ter ugotovili, da je gozd prijeten kraj, kjer lahko počnemo veliko različnih stvari. Narava 
jeseni je zares čarobna in pisanih barv. Z otroki smo spoznavali vrste dreves, njihove plodove, 
obliko listov ter zgradbo lubja. S seboj v gozd smo zato vzeli voščenke in papir ter s frotažem 
primerjali zgradbo lubja različnih vrst dreves.  



 

 

 

Veliko smo govorili tudi o gozdnih živalih, spoznali njihove značilnosti in posebnosti. V gozdu 
smo našli veliko živalskih stopinj, ki smo jih s pomočjo slikovnega gradiva umestili k pravilni 
živali. Poskrbeli pa smo tudi za ptice, saj smo jim v vrtcu pripravili slastne pogače, katere smo 
nato odnesli v bližnji gozd. 

 

 

Tudi v času ''zaprtja'' vrtca smo čas aktivno preživljali v naravi, predvsem v gozdu. Toplo smo 
se oblekli in obuli ter se podali raziskovati. Nič ni bolj zanimivo od zamrznjenih luž, so povedali 
otroci, ki so z vso radovednostjo raziskovali ledene površine v gozdu. Naredili smo si tudi 
ledene obeske iz gozdnih plodov, ki smo jih nabrali ter jih izobesili zunaj pred igralnico. 
Opazovali smo, kaj se je z njimi dogajalo, ko je vreme postajalo topleje. 

 



 

 

 

 

Velikokrat se ob obisku gozda tudi prosto igramo in si naredimo pravo gozdno igralnico. 
Drevesa se spremenijo v plezala, veje – velike in majhne se spremenijo v material za gradnjo 
bunkerjev in brlogov, iz naravnih stvari, ki jih najdemo pa najraje ustvarjamo, tudi ob prihodu 
v vrtec.  

  

 

Obisk gozda, travnikov in drugih naravnih okolij je otrokom in tudi vzgojiteljicam v veliko 
veselje, saj si čas preživet v naravi naredimo zanimiv, zabaven in seveda poučen.  

Vzgojiteljici: Nina Pušenjak in Lea Predikaka 


