SPOZNAVAMO DREVESA IN NJIHOVE
OBISKOVALCE – PTICE
Ljudje in narava smo tesno povezani med seboj. Eden brez drugega ne moremo. Mi skrbimo, da narave
ne onesnažujemo, ona poskrbi, da smo mi zdravi in veseli.
Šolsko leto smo v Zvezdicah začeli aktivno z preživljanjem v naravi. Vsem nam koristijo sprehodi, stik z
naravo, opazovanje in sproščanje. Že v jeseni nam narava ponuja ogromno lepih stvari. Drevesa
spreminjajo barve, listje odpada, plodove se nabira za zaloge čez zimo… Otroci so pokazali veliko
zanimanje in skupaj smo začeli raziskovati in spoznavati naravo. Jesen se je nato prevesila v zimo, kjer
so drevesa postala gola, opazili smo zimzelena drevesa ter opazovali naravo kako počiva. Poslovili smo
se od ptic, ki so čez zimo odletela v toplejše kraje sanjali o pomladi.

Kmalu smo na sprehodih opazili, kako se narava prebuja in tu pa tam je bil že kakšen listek in popek.
Naenkrat je vse ozelenelo, listi so pognali na vejah, popki so začeli rasti. Otroci so radovedno opazovali
in nama postavljali veliko vprašanj. Drevesa, ki rastejo v bližini vrtca smo pobližje spoznavali. Te so
lipa, divji kostanj, hrast ter breza. Vsako izmed njih je nekaj posebnega, naj bo to oblika lista, plod ali
deblo.

Naučili smo se deklamacijo Iz semena sem nastalo in celo naredili svoje drevo v igralnici.

Pod drevesom smo povedali deklamacijo V gozdu, peli pesem Le sekaj, sekaj smrečico in se igrali
DI Zdaj si drevo, zdaj si…( priročnik Otrok in glasba). Otroci so se sprehajali po prostoru in bili živali,
ob menjavi so stopili do dreves – otroci so stali in imeli roke kot veje, in rekli zdaj sem jaz drevo.
Ples dreves je bil tudi nekaj posebnega. Vsako drevo je imelo svoj inštrument in ritem (lipa –
ropotuljice, hrast – paličice, divji kostanj – tamburin, triangel – vsa drevesa ) in ko se je oglasil
inštrument so se začeli premikati po prostoru. Drevesa so bila pozorna in plesala ob ritmih klasične
glasbe iz CD-ja Ples Snežink.
Imeli smo tudi veliko knjig o drevesih, pravljice kot Drevo Krištof, Moja veja, Gnezdo, Ptičje strašilo
in lastovica. Z velikim zanimanjem so opazovali knjige ter jih listali med dnevom. Na razstavi smo
imeli tudi pravo ptičje gnezdo z jajci in otroci so na lastne oči videli kako si ptice spretno spletejo
gnezda. Pogovarjali smo se tudi o pticah in jih opazovali na sprehodih. Spoznali smo lastovice, vrabce,
kose, taščice in siničke. Videli smo kako si ptice naredijo gnezdo na hišah ter na drevesih.

Ustvarjali smo tudi likovne izdelke različnih tehnik: trganka Drevo Krištof, veje dreves z pihanjem tuša,
Čudežno drevo z Akvarel barvicami. Risali in rezali smo ptice na našem, drevesu in jim spletli gnezda.
Spoznavali smo tudi različne oblike listov, ter njihove žile in peclje.

Največje veselje pa so otroci doživeli pri opazovanje narave z povečevalnimi stekli. Imeli smo torbo z
raznim priborom, lončki, pincetami in povečevalnimi stekli. Veliko dopoldnevov smo preživeli v parku,
kjer so otroci opazovali živali, debla, liste, korenine, sledi… Imeli smo tudi svoje drevo – zatočišče,
skrivališče. Otroci so plezali, hodili po koreninah in razvijali domišljijo. Bili smo pirati, čarovnice, vile.

V tem času smo iz igralnice umaknile plastične igrače ter jim izbrale samo lesene igrače. Najraje so
posegali po lesenih vejah, orodju, železnici in vlakcih ter sestavljankah. Uživali smo pri ustvarjanju
dreves iz vej, listov, kamnov, storžkov itd…

Zadnje dni pa smo opazovali tudi cvetenje lipe ter ob vonju spoznavali kako bo nastal lipov med. Lipe
so bile polne čebelic in tako smo praznovali tudi tradicionalni slovenski zajtrk. Sonce je postajalo
vedno močnejše, mi pa smo zato iskali senco, hlad, zavetje ter spoznali, da nam to nudijo naša drevesa.
Spoznavanje narave v vsej njeni raznolikosti in sprostitveno gibanje so del vrtca. Naš cilj je veselje,
radovednost in sproščenost otrok. Prav lepo jih je bilo opazovati v svoji naravnosti ter otroški
razigranosti in vredno je ustvarjati take spomine.
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Deklamacija V gozdu, Neža Maurer:
V gozdu hrast močan stoji,
hišica na njem čepi.
Veverica v njej živi,
hrani svoje veveričke,
hrani znance ljube ptičke.
Vabi: » Pridite spet k nam, lešnikov dovolj imam!«

