
JEŽEK BINE NA OBISKU… 
 

V skupini Ježki smo prisluhnili pravljici v kamišibaj gledališču z naslovom Kako je ježek našel prijatelja? 

Ježek je ugotovil, da je zelo lepo imeti prijatelja, saj si lahko med seboj pomagata. Tudi mi smo se 

pogovarjali o prijateljstvu in se igrali različne socialne igre v parih, v skupinah in se tako še bolje spoznali. 

 

 

  

  

 

 

 



Kar na enkrat pa nekaj potrka na naša vrata. Skupaj odhitimo do vrat in pogledamo skozi majhno okno v 

garderobo. Vsi smo bili presenečeni, saj zagledamo na tleh ježka. Previdno ga primemo in ga odnesemo v 

jutranji krog. Lepo se nam je predstavil: »Jaz sem ježek Bine«. Vprašal nas je, če bi lahko bil pri nas na 

počitnicah, saj bi rad našel prijatelje. Seveda smo ga vzeli medse in tako se je naša dogodivščina začela.  

 

 

Ježku Binetu smo se predstavili ter mu razkazali našo igralnico in naš vrtec. Zanj smo zelo lepo skrbeli. Z 

nami je jedel zajtrk in kosilo ter vsak dan izbral enega izmed otrok pri katerem je spal na ležalniku. V 

jutranjem krogu ga je vsak otrok pozdravil »dobro jutro ježek Bine« in stisnil. Z nami se je najraje igral po 

kotičkih. 

  

  

 



Ježek Bine nam je pokazal tudi njegov dom v gozdu. Ugotovili smo, da živi prav v našem gozdičku, v naši 

gozdni igralnici. Zato nas je velikokrat odpeljal k sebi v gozd na obisk, kjer smo se z njim igrali in mu 

pripravili novo hišico. Do gozdička in na sprehode smo ga nosili v prav posebni košari.  

  

 

 

Na materinski dan, nam je ježek Bine prinesel tudi fotografije njegove mame in tata ter nas kasneje 

naučil deklamacijo o ježku: 

Mama Cvetka in sinko Bine 

gresta na sprehod. 

Ves čas gode debelinko 

»Joj me kakšna pot,« 

trnje bode me v podplate, 

ko bi vsaj imel copate«. 

 

Tožba gane dobro mamo 

pa ga vzame štuporamo. 

»Jojme mama tvoj kožušček 

pika me preveč v trebušček. 

Brez zamere mama veš, 

raje pojdem zopet peš«. 



Bili smo zelo radovedni in nas je zanimalo vse o ježku, zato smo najprej spoznali dele telesa in ga sestavili 

v igralnici. 

  

  

Spoznali smo veliko zanimivosti in sicer: 

- Ježki zelo dobro slišijo (Tudi mi smo preverili kako dobro slišimo z igrico Skrivanje ure-sledili smo 

zvoku, da smo jo našli. Prepoznavali smo zvoke, ki jih slišimo v gozdu ter se igrali igrico tišine). 

- Ježki zelo slabo vidijo (Opazovali smo predmete v temi in pri dnevni svetlobi ter ugotovili kje mi 

bolje vidimo). 

- Ježki imajo majhen rep (Iz blaga smo izdelali repke in se grali gibalno igrico Lovljenje repkov). 

- Ježki zelo dobro vohajo s smrčkom in si pomagajo z brki (Tudi mi smo z vohom poskusili ugotoviti 

kaj se skriva v lončkih). 

- Ježki imajo štiri kratke noge in na vsaki nogi imajo štiri dolge kremplje (Mi pa imamo dve daljši 

nogi kot ježki, zato smo našo spretnost preizskusili na poligonu v igralnici). 

- Ježki imajo telo prekrito z veliko bodicami (Iskali in tipali smo ostre predmete, ki so podobni 

ježkovim bodicam). 

 

Nekega jutra pa pridemo v vrtec in ježka ni bilo. Bili smo zelo žalostni in smo ga iskali povsod. Naslednji 

dan se vrne s povitim trebuhom in nam pove, da je bil pri veterinarju, saj ga je bolel trebuh ker ga nismo 

pravilno hranili. Naučil nas je kaj lahko je in česa ne sme in tega smo se kasneje tudi držali. Tudi mi smo 

spoznali kaj je za nas zdrava in nezdrava prehrana. 



  

 

Z ježkom Binetom smo izvedli še veliko zanimivih dejavnosti. Bine nam je s pomočjo njegovih igrač 

pomagal pri učenju in utrjevanju predlogov. Izvedli smo glasbeno didaktične igre z ježkom Binetom (hitro 

in počasno igranje na glasbila, ločiti tihe in glasne zvoke) in se igrali gibalno igro z obroči Ježki v gnezda. 

Pripravili smo si tudi kino v igralnici in si ogledali risanko Ježek dobi krila. Najbolj pa se je zabaval, ko smo 

imeli kolesarski dan in so otroci pripeljali v vrtec kolesa. Tudi tam smo našli mesto zanj in se je lahko vozil 

v prav posebnem sedežu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izvedli smo tudi kar nekaj likovnih izdelkov in pri tem uporabili različne likovne tehnike in pripomočke ter 

material: 

  

                       Rezanje bodic s škarjami                                   Risanje ježka Bineta-tisk 

  

                            Risanje ravnih črt (bodic) z voščenko               Prebadanje z buciko po črti 

  

Izdelava ježkov v gozdu (nabadanje iglic v das maso) 



Nekega jutra ponovno pridemo v vrtec in ježka Bineta spet ni bilo. Zopet ga iščemo po celem vrtcu ter na 

igrišču in kar na enkrat ga zagledamo v škatli. Ježek Bine se nam je namreč skril. Ampak tokrat je bil 

drugačen, bil je čisto pravi ježek Bine. Njegovega obiska smo bili res veseli. 

 

  

 

Ježek Bine je bil pri nas na počitnicah kar tri mesece. Dobil je res veliko prijateljev v vrtcu in vsi smo ga 

imeli zelo radi in zanj skrbeli. Prišel pa je čas, ko nam je sporočil, da gre nazaj v gozd k svoji družini, saj 

tudi oni odhajajo na dopust. Pred odhodom nam je priredil še prav posebno vodno zabavo in s seboj 

prinesel tudi vodne balone. Zaželeli smo mu lepe počitnice in se od njega poslovili. Obljubil nam je, da se 

nam pridruži še kdaj pri igri v naši gozdni igralnici.  

  

Otroci iz skupine Ježki ter zgojiteljici Maja Kravos in Meta Stres 


