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ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (od treh do štirih let) 

Smo  vrtec na vasi, ki je zelo povezan z naravo – gozd,  travniki,  polja, veliko je pešpoti, 

kmetije. Tako, da nam povezovanje vrtčevskih dejavnosti z naravo ni tuje in je za naš vrtec 

nekaj vsakdanjega. Na prosto se odpravimo dnevno in zares izkoristimo danosti posameznega 

letnega časa.   

V sklopu projekta smo sodelovali v natečaju s pisnim izdelkov: Dejavnosti v in z naravo 

ter  likovnimi izdelki, kjer so otroci iz volne izdelali ovce in jih z odtisom dlani pobožali. 

Kajti v zimskem času smo spoznali prav te živali na kmetiji Nushol in  jih imeli možnost tudi 

pobožati. Na kmetiji smo zraven ovac spoznali še osla, konja, zajce,  perjad, psa, mačke. 

Skrbnica živali  je otrokom razložila, kako se je potrebno do živali obnašati. Spoštljivo, biti 

umirjen, poskrbeti zanje in jih preprosto imeti rad. Ob tem so se tudi nekateri naši nemirni in 

prestrašeni otroci umirili, opogumili in se ob živalih počutili prijetno in sproščeno. 

Menimo, da smo kot vrtec dober ambasador narave in strokovne delavke svoje izkušnje in 

znanja skrbno prenašamo na otroke v vrtcu. 
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ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (od štirih do šestih let) 

Pri otrocih smo tekom šolskega leta vzpodbujali pozitiven odnos do žive in nežive narava. 

Veliko smo bivali na prostem in otroke veliko krat vzpodbujali, da so opazovali tiste 

najmanjše živali, ki so še kako pomembne za naše okolje. Otroci so največkrat opazili 

deževnike ali mravlje. Deževnikov od začetka niso upali prijeti ali jih odnesti v rosno travo, 

ob koncu šolskega leta, to zmore narediti večina otrok. Prav tako se je to lepo pokazalo ko 

smo bili v vrtcu v naravi. Otroci os tam opazili veliko živali. Najbolj všeč pa jim je bil 

močerad. Menimo, da smo tekom šolskega leta naredili veliko, da smo pri otrocih vzpodbudili 

pozitiven odnos do narave in živali.  

Prav tako smo v sklopu projekta sodelovali v natečaju, kjer smo s prstki ustvarjali drevo v 

gozdu in v njem ravno te majhne živali, na katere smo še posebej pozorni. Nastali so zanimivi 

likovni izdelki, za katere so trije otroci bili tudi nagrajeni. Podelitev nagrad sta vse strokovni 

delavki tudi udeležili in si tako pridobili še nekaj novih informacij, ki jih bomo lahko 

uporabljale pri svojem delu.  
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