
Predšolski otroci jesen in zimo preživljajo v naravi 

V letošnjim letom smo se v Vrtcu Idrija odločili, da je vodilo naših dejavnosti narava. Prioritetna tema, 

ki smo si jo zadali so aktivnosti v gozdu oz. naravi. Že lani junija smo se na to temo odpravili na 

strokovno ekskurzijo – ogledali smo si gozdni vrtec na avstrijskem Koroškem blizu Celovca.  

Navdušeni nad novimi spoznanji kako je narava dobra vzgojiteljica in učiteljica, smo se septembra z vso 

vnemo lotili projektov, ki smo si jih zadali. V okviru simbioze giba smo v vrtec povabili stare starše, tete, 

strice in se z njimi družili v naravi – nabirali kostanje in druge jesenske plodove na pohodu na Trate. 

Mlajši otroci so ob vsakodnevnih pohodih v gozd spoznavali naravno okolje in se naučili vzdržljivosti. V 

starejših oddelkih pa smo naša spoznanja v gozdu še nadgrajevali. Pripravili smo različne igre, izdelovali 

čutne poti, plezali po strmih pobočjih in naredili »igrala« iz podrtih dreves. Postali smo precej bolj 

spretni, pa tudi socialni odnosi so se nam oblikovali ob skrbi za sovrstnike. 

Ob novoletnem praznovanju se nam je porajala ideja, da bi tudi klasično krašenje vrtca, ki smo ga imeli 

prejšnja leta, popestrili z drugačnimi izzivi. Že v novembru smo oblikovali načrt okrasitve avle z drevesi 

– listavci brez listja – za katere smo izdelali okraske iz lesa in semen. Namesto novoletne delavnice pa 

smo se odločili, da vsaka družina doma izdela en okrasek. Na dan krašenja smo se popoldne skupaj s 

starši odpravili v Dom za starejše Bor - Vitadom Črni vrh, da bi jim tam okrasili novoletno jelko z okraski, 

ki smo jih sami izdelali. Ker je bila že tema, smo si za to priložnost izdelali »lanterne« iz steklenih 

kozarcev, ki so nam osvetljevale pot do doma starejših in nazaj. Varovanci doma in osebje so bili našega 

obiska in krašenja nadvse veseli. Zapeli smo jim še nekaj pesmi.  

Otroci in odrasli smo se v letošnjem letu še bolj intenzivno povezali z naravo in odkrili ogromno idej in 

zamisli kako obogatiti našo igro in učenje.  
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