
PALČKI V NARAVI 
 

V Kapljicah smo v pomladnih mesecih preko palčkov spoznavali naravo. Začeli smo s 

spoznavanjem gozda. Ob slikanici Škratki v gozdu (Gregorič Gorenc B.) smo poimenovali 

praprot, različna drevesa in plodove, ter se o njih pogovarjali. 

V naravi so se otroci igrali balinanje s storži. 

 

Opazovali smo različna drevesa, njihovo listje in jih poimenovali. Na sprehodih smo se 

ustavili na potki, kjer so se otroci ustvarjalno igrali z naravnim materialom (s peskom, 

kamenčki, listki in vejami). Plezali so na manjša drevesa  in se kotalili po pokošenem travniku. 

Tam so poslušali tudi zgodbico Sneguljčica in sedem palčkov.  

 

Otroci so se poistovetili s skrivnostnimi bitji in tudi oni uživali v naravi tako kot palčki.   



Nekega dopoldneva smo se odpravili na Stari grad nad Vipavo z namenom, da bomo mogoče 

po poti ali pa pri gradu našli kakšnega palčka. Ob iskanju smo poimenovali rastline in živali v 

gozdu in s tem utrjevali nove besede, ki smo jih prej spoznali. Palčkov nismo našli, smo se pa 

dobro razgibali in z vztrajnostjo prišli do vrha. Zelo smo bili ponosni nase! 

      

 

 

 

Zgodbico Mali medo(Kovač P.), kjer nastopa tudi Palček smo dramatizirali. Nekateri otroci so 

se pri tem zelo izkazali. 

  

 

 

 



 

Listali smo tudi druge slikanice in knjigo o palčkih ter se naučili pesmico Enkart je bil en škrat 

ter deklamacijo Škratki, ki jo je napisala Natalija. Gibalno smo jo uprizarjali in s ob tem zelo 

zabavali.  

Naučili smo se slikopis Napis (Gregorič Gorenc B.) in se ob tem pogovarjali o lumparijah in 

lepemu obnašanju.  

     

 

V skupini smo nato postavili palčkovo hišico in začeli še s spozananjem travnika  (rastlin in 

živalic, ki živijo s palčki).  

 

Ob zgodbicah Miška in kamenček (Kokalj T.), Pinka Polonka (Krings A.), Čmrlj Brundek (Krings 

A.) in drugih smo spoznavali male živalice. V naravi smo jih opazovali in se o njih pogovarjali. 

Poudarek smo dali na to, da se živalic ne pohodi in se jih ne tika. Palčki zelo lepo skrbijo za 

male živalice in tako moramo na njih paziti tudi mi. 



Izdelali smo polžke iz papirja, s kredo narisali metulje in v suhi strugi reke Bele smo nabrali 

kamenčke in jih porisali, da so nastale pikapolonice. 

 

Zaključili smo z izdelovanjem palčkov iz storžev, kateri so nam krasili slavnostno mizo ob 

slavnostnem kosilu.  

    

 
Ksenija in Natalija,  

Kapljice, enota Vipava 

 

 

 


