
VRTEC V NARAVI 

 
V mesecu maju so otroci iz vrtca Ob Hublju, iz skupine Rdeči, izvedli 
celodnevni vrtec v naravi. Namen je bil otroke seznaniti, kako lahko tudi oni 

pripomorejo k lepšemu svetu, skrbi za naravo, kaj lahko v naravi počnejo 
in s čim nas narava obdaruje.  

 
V jutranjih urah smo krenili proti Palam. Pot smo nadaljevali v koloni. Otroci 

so med potjo opazovali naravo, živali v naravi in prisluhnili njihovemu petju. 
Prepoznali so črnega kosa in mu zapeli pesmico Pleši, pleši črni kos. Med 

potjo smo se pogovarjali tudi o vremenu in na tleh opazili luže. Vprašala 
sem jih, če vedo, od kod so luže prišle in kaj se bo z njimi zgodilo. Povedali 

so, da bodo luže izginile, se posušile, itd. Pravilno so ugotovili, da so luže 
nastale kot posledica dežja. Otroci so bili nad lužami navdušeni in so jih 

veselo preskakovali. S tem smo dosegali zastavljen cilj, kaj se zgodi kot 
vzrok in posledica. Otroci so med potjo izvajali tudi naravne oblike gibanja 

po različnih terenih. Krajši počitek smo opravili ob obrežju reke Hubelj, kjer 

so se otroci seznanili z razliko med tekočo in stoječo vodo. Otroci so opazili, 
da je zid v Palah porisan s sličicami. S prsti so kazali na figure in jih na svoj 

način poimenovali, ter tvorili krajše povedi.  »To sta moj ati in mami, to si 
ti Nika. Lej kuža lula«…  
 

        
 

Otroci so bili nad preživetim dnem v naravi navdušeni. V Palah so otroci pod 

drevesnimi krošnjami pomalicali. Poskrbeli smo, da odpadkov nismo puščali 
za seboj. Nato nas je pot vodila proti Školu. V senci dreves so prisluhnili 

kratki zgodbici z naslovom Na izlet in se igrali z naravnim materialom. 
Ponudili sva jim papir in otroci so iz naravnega materiala ustvarjali naravne 

slike.  
 



           
 
V okviru vrtca v naravi, smo se pogovarjali kako pomembne so čebele. 

Pomembnost čebel sva jim predstavili ob cvetoči češnji. Obeležili smo  dan 
čebel - predstavili zgradbo češnje in pogovarjali smo se, kako čebele 

oprašijo cvetove češenj, da iz njih zraste plod. Ob tem smo se igrali rajalno 
igro Rdeče češnje rada jem, se pogostili s češnjami ter ustvarjali češnjevo 

drevo. 
 

 

 

       
 
 

 

 
Strokovni delavki Mavricija in Klavdija 

 
 
 

 


