
IGRALNICE V GOZDNIH KOTIČKIH 

V letošnjem letu v Vrtcu Idrija nadaljujemo prioritetno temo kotički v naravi. Zadali 

smo si, da otrokom ponudimo igro v naravi, ki vključuje izzive, izbiro, tveganje in 

odločanje, da ob tem omogočimo razvijanje otrok na vseh področjih njihovega 

razvoja. Vrtec v Godoviču stoji v bližini gozda, zato se lahko skoraj vsakodnevno 

odpravimo tja. Prosta igra otrok v gozdu se ne more primerjati z igro v igralnici ali na 

igrišču, saj nam okolje omogoča izvajanje pestrih dejavnosti v naravi, kjer imajo otroci 

na izbiro veliko naravnega materiala. Dejavnosti z vseh področij (gibanje, jezik, 

narava, družba, umetnost in matematika), ki jih izvajamo v igralnicah skušamo 

prenesti v gozdne kotičke, kar nam, strokovnim delavcem vrtca predstavlja velik izziv. 

Igrače oziroma didaktična sredstva, ki jih imamo v igralnicah velikokrat zamenjamo z 

naravnim nestrukturiranim materialom. Naravni material, ki ga prinesemo iz gozda 

uporabljamo za raznoliko ustvarjanje. Otroci imajo tako v vseh letnih časih možnost 

aktivnega raziskovanja, opazovanja in ustvarjanja. V gozdu raziskujemo različne 

materiale in pojave, poslušamo zvoke, ki prihajajo iz okolice, beremo pravljice, 

pojemo, likovno ustvarjamo, … družimo se s starimi starši in celo praznujemo rojstne 

dneve otrok. Vsak oddelek ima svoj gozdni kotiček, ki smo ga uredili skupaj z otroki 

in starši. Najmlajši oddelek se na sprehodu do gozda večkrat pridruži otrokom iz 

oddelka Račke, kjer se igramo v kotičku Pod sončno gugalnico. Že sama hoja tja 

otrokom predstavlja izziv, ob prihodu pa se okrepčamo s sadno malico. Najstarejši 

otroci so svoj kotiček uredili v bližini Bajerja. V gozdne igralnice se odpravimo zgodaj, 

da imajo otroci dovolj časa in možnosti za prosto in načrtovano igro, ki je veliko bolj 

ustvarjalna in domišljijska od tiste, ki poteka v vrtcu. Pri oblikovanju kotičkov v naravi 

so nam v veliko pomoč tudi starši otrok, s katerimi dobro sodelujemo in so nam 

pripravljeni pomagati. Dejavnosti v gozdnih kotičkih otroke spodbujajo k naravnim 

oblikam gibanja, aktivno raziskovanje pa spodbuja razvoj otrokove domišljije. Zgoraj 

opisane dejavnosti spodbujajo otrokov razvoj na vseh področjih, od telesnega, 

spoznavnega do psihosocialnega razvoja.  
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