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»V STIKU Z NARAVO IN S SAMIM S SEBOJ«
IGRALNICE NA PROSTEM
»IN TOUCH WITH NATURE AND ONESELF «
OUTDOOR PLAYROOMS

V okviru projekta Erasmus KA1 z naslovom V stiku z naravo in s samim s seboj – igralnice na
prostem, smo v vrtcu Pedenjped Ljubljana sodelovali od 2018 do 2020. Vključeni zaposleni so
opravili mobilnost v tujini na temo, ki jo naslavlja projekt. Nova spoznanja in izkušnje smo
zbrali v priročniku, ki je pred vami. Predstavljamo vam primere dobrih praks, ki so jih zapisale
vzgojiteljice vključene v projekt.
Glede na številne raziskave o problemu duševnega zdravja med prebivalstvom, posebej med
otroki in mladostniki in prepoznane potrebe naše vzgojo-izobraževalne organizacije (prevelika
storilnost, stalno hitenje, premalo proste igre in preživljanja časa v naravi ter zavedanja
trenutka "tukaj in zdaj") smo v Vrtcu Pedenjped prepoznali kot možnosti za spremembo v
praksi, izvedbenem kurikulu.
Čas preživet v naravi pomeni preventivno dejavnost pri preprečevanju bolezni in
psihosomatskih obolenj. Z zdravim življenjskim slogom in izvajanjem različnih dejavnosti na
prostem skrbimo za ustrezno ravnovesje v posamezniku, ki se oblikuje že v otroštvu. Poleg
gibanja ima narava pomemben vpliv na duševno zdravje; čustveno počutje posameznika;
socialne odnose; samospoštovanje; samoučinkovitost; premagovanje lastnih meja in
tekmovanje s samim s seboj. Sodobni človek vse bolj izgublja stik z naravo, zato se nam zdi
pomembno, da jo otrokom približamo že v najzgodnejšem obdobju. Otroci se v naravi umirijo
in postanejo bolj čuječi do zunanjega in notranjega dogajanja. Menimo, da z vzgojo in
usmerjenostjo v doseganje omenjenih notranjih stanj lahko začnemo že v vrtcu.
Želeli smo si prenesti čim več vzgojno-izobraževalnega dela v naravo (igralnice na prostem) in
čim bolj čuječe doživljati in spoznavati naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju, estetskih razsežnosti in njenih možnosti za učenje.
Z vajami čuječnosti (mindfulness) smo želeli spremeniti odnos do lastnega doživljanja v bolj
sprejemajoč način brez presojanja (kar po raziskavah zmanjšuje stres, duševne težave kot so
depresija, anksioznost in tesnoba, izboljšuje razpoloženje, delovne rezultate in odnose, ter
povečuje imunsko odpornost).
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GOZD, NAŠA IGRALNICA
Vrtec Pedenjped, enota Potepuh
Vesna Košir Pevec, dipl.vzg. predšolskih otrok
KLJUČNE BESEDE: gozd, gibanje, sodelovanje, dobro počutje
Bivanje v naravi pomembno vpliva na fizično in duševno zdravje. Igralnice na prostem so
neprecenljivo okolje, ki s številnimi nepričakovanimi situacijami nudijo veliko spodbud za
otrokov razvoj. Naravno okolje nam namreč ponuja neomejeno število izzivov in rešitev. Preko
igre, ki jo otrok izbere sam, se lahko kreativno izraža in vključuje vsa čutila. Ob izzivu sam
razmišlja, išče rešitve, kar mu omogoča občutek samostojnosti, samozaupanja in tako dobi
sporočilo "da zmore".
V okviru projekta Erasmus KA1 V stiku z naravo in s samim s seboj – igralnice na prostem,
smo v naši enoti izvajali veliko aktivnosti, ki so v tesni povezavi z gozdom. Čas preživet v naravi
pomeni preventivno dejavnost pri preprečevanju bolezni in psihosomatskih obolenj. Z zdravim
življenjskim slogom in izvajanjem različnih dejavnosti na prostem skrbimo za ustrezno
ravnovesje v posamezniku, ki se oblikuje že v otroštvu.
V prispevku so naštete dejavnosti, ki so nastale v naši skupini. Predstavljamo vam primere,
kako dejavnosti prenesti v gozd in otrokom omogočiti aktivno vključevanje v dejavnosti.

DAN V GOZDU
Z otroki redno zahajamo v gozd
in porodila se je ideja, preživeti
ves dan v gozdu. Otroci so
aktivno načrtovali in dajali ideje,
kaj potrebujemo za tak podvig in
si razdelili naloge, kaj bo vsak
izmed njih priskrbel. Mogoče se
vam zdi ideja neizvedljiva, pa
vendar je. Ta dan, ko smo ves
dan preživeli v gozdu, nam je
ostal v prelepem spominu.
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Med igro v gozdu smo večkrat
ugotovili, da imajo otroci
premalo časa za igro. Ves dan v
gozdu, nam je odprl možnost da
dobro izkoristimo daljši čas
bivanja v gozdu, kjer so otroci
dejavnosti izbirali po lastnih
željah in motivih. Pripravljen
aktivnosti smo dali na stran in
otrokom omogočili svobodo,
poskrbeli smo le za varnost in
pravila, ki so v gozdu nujna.

MATEMATIČNI IZZIVI
Ko v skupini načrtujete spoznavanje matematičnih prvin, vam lahko gozd ponudi idealno
okolje, kako spoznati urejanje predmetov po dolžini, kaj pomeni vzporedno ali pravokotno
postaviti palice.
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GIBALNI POLIGON
Narava in z njo gozdne površine, nam ponujajo idealno telovadnico, kjer lahko brez
pripomočkov ustvarimo nešteto vaj in poskrbimo, da otroci razvijajo moč, spretnost,
ravnotežje, vztrajnost in sodelovanje. Za kratek izlet v gozd ne potrebujemo načrtovanja, lahko
na hitro zavijemo do najbližje jase in narava nam ponudi postavljen poligon, ki le čaka na nas,
da ga izkoristimo.

5

GOZDNA UMETNOST
Ko nam vreme nameni lepo sončno dopoldne,
ga lahko izkoristimo za ustvarjanje likovnih
umetnin, kjer uporabljamo malo drugačne
pripomočke. Naraven material v gozdu je
lahko izredno uporaben in umetnije, ki
nastanejo so preprosto enkratne. Za
preprosto sliko potrebujemo storže in malo
domišljije ali pa palico in nekaj peska.

POSTANIMO FOTOGRAFI
Dandanes otroci zelo dobro poznajo tehnologijo in fotografiranje lahko izkoristite za eno
izmed dejavnosti v gozdu. Otroci so imeli nalogo, da se uležejo na tla in fotografirajo krošnje
dreves. Nastale fotografije so potrditev, da otroci zmorejo veliko več, kot odrasli včasih
mislimo.
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GOZDNA TORTA
V vrtcu skušamo vse več
vsebin prenesti v naravo
in na podlagi tega je
letos nastala tudi
prečudovita gozdna
torta. Otroci namreč
rojstni dan preživijo v
gozdu in tako je tudi
torta narejena v gozdu iz
materiala, ki nam ga
ponuja gozd. Otroci so
nabran material nalepili
na lesen kolut in že je tu
torta.
ZVOKI NARAVE
Vse več hrupa v igralnicah skušamo omiliti tudi z namenskimi obiski gozda, ko se otroci
poskušajo umiriti in z zaprtimi očmi poslušajo zvoke, ki nas obdajajo. Sprva je vedno težko, a
ponavljanje uri vsakega učenca in sposobnosti umirjanja se poznajo na dinamiki v skupininastaja veliko manj hrupa.

7

SPREMINJANJE NARAVE
Naša enota vrtca je obdana z
gozdom in vsakodnevno lahko
opazujemo spreminjanje narave. Z
otroki smo tri mesece opazovali
bukev in jo fotografirali. Namerno
smo izbrali februar, marec in april,
ko pri bukvi opazimo viden razvoj iz
popolnoma zimskega spanja, do
poganjanja brstov in popolno
ozelenitev vseh vej drevesa.
ZAKLJUČEK
Ugotovili smo, da se je pozornost otrok pri delu v naravi povečala, povečalo se je zanimanje
otrok in aktivno sodelovanje pri izvajanju dejavnosti. Dinamika skupine se je spremenila, otroci
so z navdušenjem pričakovali vsakodnevne aktivnosti v gozdu in načrtovali nove. V skupini se
je zmanjšalo število sporov in otroci so postali v igralnici manj hrupni ter nemirni. Vzgojitelji
lahko s pogostim vključevanjem bivanja v naravi v svoj načrt dela pomembno doprinesemo k
razvoju posameznika: kratkoročno preventivno vplivamo v smislu krepitve imunskega sistema,
sproščanja stresa in zadovoljevanja različnih otrokovih potreb, dolgoročno pa posamezniku
omogočamo pot do razvoja čustvene stabilnosti, lastne identitete in zaupanja v lastne
zmožnosti in ideje.
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POMAGAJ MI, DA (SE) ZAČUTIM!
Vrtec Pedenjped, enota Pedenjškrat
Barbara Štrubelj, dipl. vzg. predšolskih otrok
KLJUČNE BESEDE: pozornost, čutenje, zaznavanje, dihanje, igra

V zadnjem času nam na uho pogosto pride termin »čuječnost«. Iz vseh koncev nam prihajajo
informacije in napotki, kako potrebno je v današnjem času izvajati vaje čuječnosti, če želimo
ohraniti naše fizično in duševno zdravje.
Čuječnost je način posvečanja pozornosti svojim lastnim občutkom, je zavedanje svojega
doživljanja, svojega čutenja. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na trenutno izkušnjo,
kot se poraja iz trenutka v trenutek. V stanju čuječnosti se zavedamo svojih misli, čustev,
telesnih občutkov ter zunanjega dogajanja. Takrat se ne poskušamo trenutnemu doživljanju
izogniti ali ga kakorkoli spreminjati. V stanju čuječnosti smo globoko v stiku s sabo, smo
prisotni in polno osredotočeni.
V nadaljevanju so po sklopih predstavljene dejavnosti, ki jih z otroki izvajamo in s tem
spodbujamo in krepimo njihovo zavedanje in osredotočenost. Nekatere dejavnosti smo
izvajali v notranjih prostorih, veliko pa je rutinskih dejavnosti, ki jih lahko prenesemo/ali smo
samo pozorni v zunanje okolje.
Vse se začne z umirjanjem in sproščenim dihanjem. Dihamo v vsakem trenutku, le da se tega
ne zavedamo. Mlajši otroci potrebujejo pomoč in vzpodbudo, da se dihanja zavedo in ga
zaznajo. Že najmlajšim je zagotovo v pomoč, ko jim medtem ko ležijo na hrbtu, na njihov
trebuh položimo njihovo ninico, ki se bo med dihanjem pozibavala gor in dol. Počasno pihanje
milnih mehurčkov, ali pihanje balona, je ravno tako pripomoček, ki ponazarja rezultat
umirjenega dihanja.
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ČUJEČE OKUŠANJE HRANE
Otroke spodbujamo, da jemo počasi in se medtem s čim več čutili zavedamo, kar se med
prehranjevanjem dogaja. S pomočjo vodenega besednega usmerjanja si ogledamo hrano na
krožniku, opazujemo, kakšna je barva posameznega živila, oblika, tekstura, velikost koščkov ...
Poskušamo zaznati vonj pripravljene hrane. Otroke ob počasnem žvečenju spodbujamo, da so
pozorni na posamezne okuse (slano, sladko), starejši že znajo povedati, kje jih zaznajo.

Pridobivanje senzornih izkušenj in zavedanje le-teh je podlaga za vse učenje. Čutila povezujejo
naše možgane in telo s svetom okoli nas. Vsak trenutek telo otroka sprejme s čutili številne
informacije, ki jih njihovi možgani zaznajo, obdelajo in se na njih tudi odzovejo.
DEJAVNOSTI POVEZANE S TIPNIM ZAZNAVANJEM
Čutnic za tip imamo največ in so neenakomerno razporejene po celotni koži. Največ čutnih
točk za pritisk imamo na prstnih blazinicah in ustnicah. Dotik je pri majhnih otrocih izjemno
pomemben. Na fotografijah so prikazane dejavnosti, kjer smo se osredotočali predvsem na
zaznave na našem največjem organu – koži.
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RUTINSKE DEJAVNOSTI/OPRAVILA
V vsakdanjem življenju se večina opravil odvija hitro in rutinsko. Otroke večkrat dnevno
spodbujamo, da se ustavijo in določeno dejavnost, mogoče samo gib, izvedejo počasi, z
zaznavanjem sebe, svojih občutkov ali pa samo s pozornostjo na okolico. Potrebujejo besedno
vzpodbudo, potem se lahko upočasnijo in usmerijo pozornost.

OSREDOTOČENOST NA GIB
Ko smo v gibanju, so običajno prisotna zelo močna telesna občutja, ki se jih pogosto niti ne
zavedamo. Ko smo osredotočeni, svoje telo ali posamezne mišične skupine precej bolj
občutimo.
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POZORNO POSLUŠANJE
Osredotočanje na zvoke je ena od dejavnosti, ko se je potrebno popolnoma umiriti. Takrat
postanejo zvoki, ki so sicer neslišni slišni (veter, ptičje petje, šelestenje listja, zvoki rutinskih
opravil). Slišimo zvonjenje zvonov, kako prijatelju kruli v želodčku, bitje srca, zvok suhe lupine
fižola…).

OPAZOVANJE
Otroci so v svojem bistvu bolj čuječi kot odrasli. Ko jih k pozornemu opazovanju še
spodbudimo, takrat zagotovo opazijo malenkosti, ki jih oko odraslega težko zazna.

12

ZAKLJUČEK
Pogosto pestra dinamika življenja tudi otrokom ni tuja. Običajno smo ravno starši tisti, ki
družinsko dinamiko prestavimo na višjo stopnjo. Čez čas se čudimo, zakaj so vendar otroci
nemirni, ne dokončajo ene dejavnosti in že hitijo k drugi. Kar sejemo, to čez čas žanjemo. Ko
so se termini kot so dihanje, osredotočenost, zavedanje lastnih občutkov, umiritev uma znašli
v mojem besednjaku, še bolje, ko sem omenjene termine bolj ali manj začela prakticirat v
mojem vsakdanu, takrat sem odkrila, kako pomembno se je zavedati lastne »biti«, se znati
ustaviti, zaznati, opaziti, prisluhniti, občutiti. Otroci so po naravi bolj čuječi kot odrasli.
Potrebujejo ob sebi osebo, ki jih spodbuja k osredotočenosti in zaznavanju občutkov. Z
izvajanjem dejavnosti je bilo opaziti, da se je s časom podaljšal čas otrokove zmožnosti
osredotočanja, da otroci potrebujejo trenutek v dnevu, ko se umirijo, ležijo, sedijo v tišini,
mogoče čemu prisluhnejo, da se začutijo, ker je dnevna dinamika vsakdana lahko precej
obremenjujoča. Otroci so bolj umirjeni in se lažje osredotočijo. Potrebujejo pogosto besedno
vzpodbudo, ki jim služi kot kratka usmeritev k zaznavanju določenih občutkov in razgovor, s
pomočjo katerega si bogatijo tovrstni besedni zaklad, ki ga imamo odrasli pogosto precej
osiromašenega. Zagotovo je način skupni cilj, da (se) razvijemo zdravo, zadovoljno in čustveno
stabilno osebnost.
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ČUJEČNOST
Vrtec Pedenjped, enota Učenjak
Darja Belec, dipl.vzgojiteljica predšolskih otrok
KLJUČNE BESEDE: nemir, umirjanje, pozornost, koncentracija,
zavedanje in izražanje lastnih občutkov in čustev, zaznavanje sveta okrog nas, duševno zdravje

Tempo današnjega življenja je zelo hiter, tako za odrasle, kot posledično tudi za otroke. Starši
imajo poleg služb, ki se vlečejo v popoldan, še cel kup obveznosti, otroci obiskujejo
popoldanskih aktivnosti. Kolikokrat se zgodi, da se sedemo v avto in sploh ne spremljamo poti
do cilja, vozimo povsem avtomatizirano. Naš vsakdanjik je prežet z mnogimi slušnimi in vidnimi
dražljaji, misli nam obremenjuje kopica raznih informacij, kar naprej razmišljamo, kaj je
potrebno še postoriti, koliko je ura, kdaj in kje ima kdo v družini še kakšno aktivnost in
podobno. Vse to se odraža v nas, ljudeh. Z večino teh skrbi se sicer ukvarja odrasla populacija,
nemir in površnost doživljajev pa se nehote prenaša tudi na otroke. Zdi se, kot da čas brzi
mimo nas.
S sodelavko sva opazili, da so današnje generacije otrok vedno bolj glasne, kar naprej so v
pogonu in tudi, kadar je počitek, se otroci ne znajo ustaviti in umiriti. Udeležili sva se nekaj
seminarjev in izobraževanj in začeli z delom v skupini. Najin cilj je bil naučiti otroke se umiriti
z namenom, da se v danem trenutku zavedajo sebe in svojih občutkov. Pri tem je zelo
pomembna komunikacija med otrokom in odraslim. Ta mora biti odprt za različne izjave otrok,
jih spodbujati, da izražajo sebe in biti občutljiv za njihova počutja.
Začeli smo s prepoznavanjem in izražanjem čustev v različnih situacijah. Z najino pomočjo so
otroci začeli razčlenjevati čustva in jih izražati. Sledile so dejavnosti sproščanja notranje
napetosti, npr. obmetavanje z blazinami, boksanje v boksarko vrečo, risanje, ples.
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Z vodenimi vizualizacijami smo dosegli fizično umiritev, hkrati pa so se otroci ob besedilu začeli
zavedati svojega telesa in svojih misli. Večkrat smo izvedli različne masaže in se potem
pogovarjali, kaj je komu prijetno in kaj ne.
Na sprehodih smo se pogosto ustavili, prisluhnili tišini, šumenju vode, ptičjemu petju ali se
prepustili toploti sončnih žarkov na obrazu, opazovali padanje snežink in podobno.

Z vsemi čutili (vid, tip, vonj, sluh in okus) smo spoznavali različne stvari – npr. regratov cvet na
polju, rozino v roki, zrno kumine ali seme pinjole. Presipavali in risali smo v različne materiale:
riž, zdrob, moka, kaša,..
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Otroke sva spodbujali, naj kosila ne pojedo na hitro, temveč naj hrano povonjajo, jo okušajo
in primerjajo z okusi, ki jih že poznajo. Spoznali smo različne tehnike dihanja in skušali z
dihalnimi vajami sprostiti odvečno energijo med dejavnostmi. Za umirjanje sva izdelali
senzorne plastenke, napolnjene z različnimi tekočinami in predmeti, ki so se dvigovali in tonili
ter s tem pritegnili pozornost opazovalca.
Ko sva začutili, da otroci zmorejo slediti navodilom, se umiriti in se usmeriti v svoje občutke,
sva začeli uporabljati peščeno uro. Najprej z otroki naredimo par gibalnih aktivnosti, otroci se
radi pošalijo, da »zmečemo bolhe, ki nas motijo, iz telesa«, nato sedemo, se z dihanjem
umirimo in obrnemo peščeno uro. Otroci nato tiho in mirno opazujejo pretakanje peska.
Včasih jim dodava kakšno navodilo, o čem naj razmišljajo, včasih, naj samo dihajo.

To dejavnost sva postopoma podaljševali, tako, da zmorejo otroci sedaj opazovati pesek že
deset minut. Večkrat sva med opazovanjem pretakanja peska namenoma povzročali hrup z
namenom, da bi otroke zmotil pri koncentraciji, a smo z nekaj vaje hitro presegli tudi to. Otroci
usmerijo svojo pozornost in se ne pustijo motiti. Seveda niso vedno vsi enako uspešni. A
pomembno je to, da so otroci sami zaznali, da se v teh trenutkih sami s seboj dobro počutijo
in so začeli sami izražati željo po umirjanju s peščeno uro. Peščene ure so otrokom ves čas na
dosegu in večkrat se najde kakšna manjša skupinica otrok, ki eno od ur vzame, se umakne v
kak tišji kot in opazuje pesek. Otroci imajo na voljo tudi labirinte za umirjanje in »naloge za
čuječnost«, kjer si lahko izberejo, katero vajo bomo naredili. Pomembno je, da se po vsaki taki
dejavnosti z otroki pogovorimo in jim damo priložnost, da izrazijo svoje občutke in zaznave.
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ZAKLJUČEK
Ker so otroci pokazali izjemno zanimanje za takšne dejavnosti, jih redno vključujeva v dnevno
rutino. Začutili sva, da so otroci sprejeli različne načine umirjanja kot nekakšno igro oziroma
izziv in ne kot prisilo, To, da otroci sami začutijo potrebo po umirjanju ter, da sva jim ponudili
možnost, kako to lahko učinkovito naredijo, se nama zdi največja potrditev najinega dela.
Seveda se vse skupaj ni zgodilo kar čez noč, vse dejavnosti zahtevajo svoj čas in proces.
Čudovito je opazovati otroke, kako napredujejo tako v zavedanju in izražanju občutkov ter
napredek v času, ki ga zdržijo v tišini, s seboj. Zelo veseli sva bili tudi odziva staršev, ki so naju
podprli pri teh dejavnostih. Kar nekaj otrok pa je prosilo starše, naj jim kupijo peščene ure in
so tako način umirjanja prenesli v družinsko okolje.
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SPROSTITVENE TEHNIKE
Vrtec Pedenjped, enota Pedenjškrat
Maja Tomšič, vzgojitelj-pomočnik vzgojitelja
KLJUČNE BESEDE: dobro počutje, umirjanje, zavedanje, spoznavanje, sprejemanje

Čuječnost je duševna sposobnost vsakega človeka. Pomeni pa tudi nabor tehnik in metod, s
katerimi sistematično razvijamo to zavedanje. Pri tem ločimo formalne vaje (meditacije), kot
so minute za dihanje, pregled telesa, preprosta prisotnost in čuječnost v gibanju, ter
neformalne vaje, kjer s čuječim zavedanjem opravljamo aktivnosti vsakodnevnega življenja,
npr. umivanje zob, pogovor, vožnja z avtomobilom… Z vsemi vajami povečujemo raven
čuječega zavedanja v življenju nasploh.
Pozitivni učinki sprostitvenih tehnik v vrtcu (cilji).






Krepimo pozornost/fokus (izboljšanje pozornosti, spomina, razvoja).
Krepimo sprejemajoče zavedanje lastnega doživljanja – samozavedanje (kaj in kako
čutim)
Zmanjšamo doživljanje napetosti, tesnobe, impulzivnosti.
Večji občutek mirnosti.
Bolj prijazen odnos do sebe in drugih: sočutje, empatija

Izvajamo sprostitvene tehnike.






Krajše vaje, igrivo, sproščeno, na neprisiljen način.
Pogoste ponovitve.
Krepitev posameznih elementov čuječnosti: od opazovanja zunanjih zaznav –
opazovanja telesnih zaznav (npr. dih, stik s podlago) – misli – čustev…
Krepitev čuječnosti/zavedanja v vsakodnevnem življenju (vsakodnevna opravila).
Dober zgled odraslih oseb. Najbolje učimo tisto, kar živimo sami.

Praktični primeri
V vsakdanjem življenju najine skupine že nekaj časa izvajava sprostitvene vaje in čuječnost za
naju in otroke.
Na neprisiljen način in sproščeno izvajava krajše vaje, tako v igralnici, telovadnici in tudi na
prostem v naravi, gozdu.
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MASAŽA
GNETENJE TESTA
Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže, drugi pa
poklekne ob njega. Dlani položi na hrbet ležečega otroka in
začne gnesti otroka. Nato pustimo »testo« vzhajati. Otrok, ki
je gnetel se uleže zraven, da greje testo. Nato vlogi
zamenjata.

KAČA NA SONCU
To metodo sproščanja delamo lahko s celo skupino otrok. Prvi otrok se uleže na tla s skrčenimi
nogami. Drugi se uleže na enak način, le da položi glavo na trebuh prvega, sledi tretji otrok, ki
položi glavo na drugega in tako naprej. Otroci mižijo in se osredotočajo na dihanje, ter se
kmalu povežejo v celoto, oziroma dihajo uskladijo.
Otroci pa v kači lahko tudi zapojejo in se smejejo. Takrat pa se njihovi trebuhi tresejo in glave
poskakujejo. Ob tej dejavnosti se zelo zabavajo.
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DVA KOT EDEN
Otroci se po dva in dva usedejo in se s hrbti med seboj dotikajo. Sedijo vzravnano, mirno in
tiho. Otrok s hrbtom zaznava dihanje svojega soseda. Počasi uskladi dihanje s sosedom. Vdih
in izdih sta počasna, mirna in enakomerna. To je tudi način, da se otroci navadijo globoko
dihati.

GOZDNA IGRALNICA
Enkrat tedensko odhajamo v gozdno igralnico. Neskončne možnosti, ki nam jih nudi narava s
pridom uporabljamo pri izvajanju sprostitvenih tehnik. Zelo naju veseli, da so otroci pri
dejavnostih zelo domiselni in naju velikokrat presenetijo s svojo spontanostjo in čutom do
samega sebe in svojih potreb.

Objemanje dreves: čuječe zaznavanje samega sebe, svojega dihanja, zvokov iz narave…
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Senzorna igra s suhim listjem.

Ko potrebujem čas zase.

Polaganje kamnov in žogic s sipkim materialom na različne dele telesa.
Metoda je primerna za vse otroke, še posebej za nemirne in živahne otroke.
Kamne oziroma žogice položimo na različne dele telesa (hrbet, noge,…)
Zraven lahko dodamo še sproščujočo glasbo, ali vodimo sprostitveno vajo.
S kamni oziroma žogicami otroci lažje obvladujejo nemir.
Po vaji so otroci bolj umirjeni, sproščeni in pripravljeni za nadaljnje delo.
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ZAKLJUČEK
V zadnjih letih sva intenzivno delali na področju osebne rasti, čuječnosti, sprostitvenih tehnik.
Vsa ta področja in dejavnosti uspešno vključujeva v najino delo z otroki. Ker tovrstne
dejavnosti redno izvajava v skupini, že opažava in beleživa zares dobre rezultate, predvsem pa
delo z otroki poteka v bolj umirjenem okolju, otroci so bolj zbrani, koncentracija pri
dejavnostih je daljša in posledično vsi bivamo v manj stresnem okolju. Ker skrbiva za res dobro
klimo v skupini, otroci kažejo dobro počutje, radi prihajajo v vrtec in praktično ne zbolevajo in
vse to naju navdaja z osebnim zadovoljstvom.
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TRAVNIK, PROSTOR ZA IGRO IN UČENJE
Vrtec Pedenjped, enota Šlik šlak
Jasminka Horvat, dipl.vzg. predšolskih otrok
KLJUČNE BESEDE: travnik, prosta igra, raziskovanje, opazovanje

Narava ima velik vpliv na razvoj otrok, saj jim daje neizmerno bogastvo čutnih izkušenj,
raznolikost materialov za ustvarjanje in učenje ter prostor za gibanje in igro. Prosta igra se
razvija v bolj kreativne oblike in vključuje vsa čutila. Okolje, ki ga ponuja narava, se v velikih
pogledih razlikuje od igralnice in urejenega igrišča, ki sta največkrat omejena s prostorom in
ne ponujata toliko svobode kot igra na prostem. V naravnem okolju lahko otroci izživijo
tekanje, skakanje, hojo itd.. Prav tako jim ponuja tudi različen relief, ob katerem spoznavajo
in urijo svoje spretnosti ter doživijo različne izkušnje. Gibanje in aktivnosti v naravi imajo tudi
pozitivni vpliv na zdravje. Omogočajo jim, da dihajo svež zrak, krepijo svoje telo in imunski
sistem. Zunanje okolje spodbuja interakcijo med otroki prav tako pa tudi med otroki in
odraslimi.
V okviru projekta Erasmus KA1 V stiku z naravo in s samim s seboj – igralnice na prostem, smo
v naši skupini izvajali aktivnosti na travniku v bližini vrtca.
Travnik je ekosistem, v katerem med rastlinskimi vrstami prevladujejo trave in zelišča. Tam se
zadržujejo tudi mnoge žuželke.
V prispevku so opisane dejavnosti, ki smo jih izvajali.
IGRA NA TRAVNIKU
Naša enota se nahaja v urbanem naselju med
stanovanjskimi bloki, ti pa so obdani z veliko
travnatimi površinami, ki jih mi s pridom
izkoriščamo za gibanje in prosto igro. Otroci zelo
radi skačejo, tečejo, se vzpenjajo na hrib, se z
njega kotalijo ali pa tečejo navzdol. Pri tem
lahko uporabljamo različne pripomočke, vendar
otroci veliko bolj uživajo v lastni kreativnosti.
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Travnik nam daje veliko
možnosti tako za prosto igro
kot za vodene dejavnosti.
Travnik lahko uporabljamo v
vseh letnih časih in v vseh
vremenskih pogojih.

SPOZNAVANJE CVETILC IN MATEMATIKA
Naravoslovje je za otroke spoznavanje in odkrivanje
sveta, ki jih obdaja. Na začetku otroci to počno z
gledanjem, tipanjem, poslušanjem, vonjanjem ter tudi
okušanjem.
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Na travniku smo poiskali travniške cvetlice, jih poimenovali
in ugotavljali po čem se razlikujejo.
Razvrstili smo jih po barvi, velikosti, primerjali med sabo,
opazovali cvetove in jih poimenovali.

HIŠICA ZA ŽUŽELKE
Na travniku je tudi veliko malih živali. Te živali
so žuželke. Najpogostejše so ose, čebele,
mravlje, hrošči, strigalice in metulji. Za lažje
opazovanje žuželk smo se odločili da jim
naredimo hišico. Dobro je, da je narejena iz
naravnih materialov z luknjicami različnih
velikosti. Tako si bodo tam bivališče našle
različne vrste. Mi smo si za izdelavo priskrbeli
lesen zabojček, storže, slamo in kose lesa z
luknjicami. Hišico smo izdelali v igralnici.
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Namestili smo jo na naš travnik v bližini vrtca za lažje opazovanje. Kar nekaj časa je trajalo
preden so se vanjo naselile mravlje in pajek. Vsak dan smo prišli opazovat kaj se dogaja v naši
hišici.
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SKRB ZA TRAVNIK
Veliko časa preživimo na travniku in v
naravi nasploh. Zavedamo se, da je za
naravo potrebno skrbeti. In želimo se
igrati v čistem okolju. Zato večkrat
vzamemo vrečke in rokavice in
poberemo smeti z našega travnika.

ZAKLJUČEK
Naravoslovje je za otroke spoznavanje in odkrivanje sveta, ki jih obdaja. Najpomembnejši
korak pri naravi je, da jo doživimo z vsemi čuti. Doživimo jo le, če smo v njej. Ko se otroci igrajo
v naravi, je bolj verjetno, da so pozitivno naravnani en do drugega in do okolice. Opažam da
otroci spontano prakticirajo socialna vedenja, pomagajo ter sodelujejo in se učijo
komunikacije. Njihove gibalne sposobnosti so veliko boljše, iz dneva v dan so spretnejši pri
premagovanju ovir. Tudi dinamika same skupine je boljša, konfliktnih situacij pa skorajda ni.
Bivanje na prostem poveča otroško radoživost, srečo in ustvarjanje in prav zunaj dobivajo
otroci veliko zamisli.

27

VRTEC V NARAVI
Vrtec Pedenjped, enota Vrtnar
Terezija Tabor in Romana Dremelj, strokovni delavki
KLJUČNE BESEDE: narava, doživljanje, sodelovanje, čutenje, zaznavanje, raziskovanje

V stiku z naravo in s samim seboj – igralnice na prostem je naslov projekta v okviru Erasmus
KA1, v katerega smo se vključili. Ena od dejavnosti, ki smo jo izvedli, je bilo tridnevno bivanje
v naravi.
Večdnevno bivanje v naravi za otroke stare štiri leta je poseben izziv, posebno doživetje in
bogata izkušnja. Vzgojitelji smo popestrili te dneve z bogatimi vsebinami. Naši cilji so bili
povezovanje, medsebojno pomoč in sodelovanje. Poleg socializacijskih ciljev smo načrtovali,
kako otrokom približati naravo, njene lepote in posebnosti. Prizadevali smo si, da bi naravo
začutili, jo videli, se je dotaknili, jo povonjali in v njej uživali. Poskušali smo jih voditi tako, da
bi v njej odkrili možnosti za igro in dobro počutje.
S skupino štiriletnikov smo se odpravili v počitniški dom v vilo Šumico v Kranjski Gori. Nestrpni
otroci so se v prijazni hiši razporedili v sobe, okusili slastno kosilo in najprej raziskali dvorišče
– igrišče.

.
Vzgojitelji smo načrtovali, kaj poleg sproščene igre otrok želimo, da se jim dogaja in zgodi.
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MOTIVACIJA
Kako spodbuditi čustva, čute in domišljijo?
Otroke smo seznanili z zgodbami o Kekcu. Junaki v zgodbi so včasih malce strašljivi, vendar
otroke pritegnejo in jih nagovarjajo k temu, da s svojimi dejanji premagajo strah in bolj
natančno opazujejo naravo.
Vloge Pehte, Bedanca, Rožleta in Mojce, ki so ključni v zgodbah o Kekcu, smo odigrale
vzgojiteljice. Z načrtovano zgodbo smo otroke vodile v različne dogodivščine. Motivacija je
bila močna in spodbudna. Otroci so sledili navodilom, se predajali domišljiji, opazovali naravo,
opisovali okolico, premagovali svoje strahove in se spopadali z novimi izzivi.

SREČANJE S PEHTO
Pehta, zeliščarka, ki pozna
»rožce« za vsako bolezen, je
otroke pričakala ob reki Pišanci.

Otroci so si najprej ogledali in
povohali zelišča iz katerih je bil
skuhan čaj za pogum, ki jim ga je
postregla.

Čaj je bil vroč. »Kje bi ga lahko
ohladili?« Otroci so hitro našli
rešitev. Reka je mrzla. Če v njej
podržijo kozarec, se bo čaj ohladil
in lahko ga bodo spili.

Čaj je opogumil otroke in po
Pehtinem navodilu so šli
raziskovat in si ogledat okolico.
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OPAZOVANJE, OPISOVANJE DOŽIVETIJ, OBČUTKOV
IZJAVE OTROK:
»Kako lepo je tukaj.«
»Kakšne lepe barve.«
»Pa gore so tudi lepe.« »Ali račke zebe?«
»Slišim listke.«
»Jz pa vodo, k plavajo račke«.
»Tuki ne smemo metat kamne, da se račke ne bodo ustrašle.«
»V vodi se vidijo drevesa.«
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SREČANJE Z ROŽLETOM

Otroci vedo, da je Rožle prestrašen
pastir, ki se boji Bedanca in Pehte.
Vendar Rožle v naši zgodbi dobi nalogo,
da otroke pripelje do zaklada, ki ga je
pripravil Kekec. Uporabi načrt iskanja
zaklada (orientacijski pohod).

Najprej pa morajo vsi otroci, skupaj z Rožletom izgnati strah. Prst je treba pomočiti v
vodnjak, pihniti vanj in si močno želeti, da strah izgine.
Mrzla je.« »Ni me več strah«, so sporočali otroci.
Po poti, ki jim jo je začrtal Kekec, so morali premagovati naravne ovire – stopati preko
korenin, se vzpenjati v hrib, se dotikati dreves, poslušati, kaj se dogaja v gozdu. Slišali
smo drvarje, ki so žagali. »Bedanc žaga drva za zimo,« je komentiral deček.

Na jasi so otroci poiskali »kravjake«, jih preskočiti, nato so
po navodilih pozornost usmerili na iskanje zaklada.
Preostanek popoldneva so se otroci prosto igrali na jasi,
obkroženi z drevesi in grmovjem. Vzgojitelji smo ugotovili,
da so si otroci iz skupine, kjer so sestavni del programa
elementi gozdne pedagogike, hitro organizirali igro,
medtem, ko so otroci druge skupine, potrebovali kar nekaj
spodbud in usmerjanja.
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SREČANJE Z BEDANCEM
Odpravili smo se na pot iskanja Kekčeve domačije. Pot je bila dolga, vendar je ponujala vrsto
izzivov. Plezanje po skalah, poslušanje in ogled slapa reke Pišnice, hoja po zahtevni rečni sipini,
prečkanje reke, ki si je ubrala svojo pot.

Kekčevo hišo smo našli, vendar Kekca ni bilo doma. Otroci so spodbujeni in motivirani z
zgodbo videli premikanje, videli in vonjali dim, ki se je valil iz hiše.
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Po malici smo se odpravili proti domu
skozi gozdno pot. Otroke smo
spodbujali naj gledajo, poslušajo, če bi
se slučajno kje ob poti pojavil Kekec.
Presenetil pa nas je Bedanc.
Otroci so bili sprva previdni, nato pa
vse bolj pogumni. Povedali so mu, da
mu smrdijo noge in nogavice, da se
reka Pišanca obarva v črno, ko si umije
noge in da se ga prav nič ne bojijo.

Nekaj otrok je podvomilo, da smo
srečali pravega Bedanca:
»Ni imel prave brade.«« » V bradi je
imel luknje.« »Glas je imel tak kot
Andreja.« »Pa nohte ni imel črne.«
Bedanc je zbežal v gozd, otroci pa so
kljub temu pot nadaljevali precej
previdno in so bili pozorni na vse šume
in premikanja v okolici.
SREČANJE Z MOJCO
Zadnji dan smo se podali na pohod ob
reki Pišanci. Na širši sipini smo srečali
Mojco, ki ji je bilo strašno dolgčas, saj
Kekca, ki je obljubil, da pride ni bilo od
nikoder.
Mojca bi se rada igrala, a ni vedela kaj in
kako, saj ni imela nobenih igrač. Otroci
so ji hitro pokazali, kako se v naravi lahko
igrajo. Nabiranje kamnov, metanje le
teh v reko, tekmovanje, kdo vrže dlje,
sestavljanje hiške in drugih različnih
skulptur iz kamnov, je otroke in Mojco
zaposlilo za dobro uro.
Dobili smo potrditev, da je narava
najboljša igralnica in učilnica. Otroci so
v večini upoštevali navodila glede
varnosti, med seboj so sodelovali, se
dogovarjali in si pomagali.
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ZAKLJUČEK
Naši cilji so bili izpolnjeni. Otroci so bili deležni ogromno novih doživetij, medsebojne
interakcije, sodelovanja, iskanja rešitev, premagovanja ovir. Najbolj pa jih je nagovorila in
spodbudila narava. Ob pravljični vsebini so jo doživeli še bolj intenzivno – jo videli, slišali,
vonjali in jo začutili.
Ko se je spustila noč, smo otroke s pravljico pospremili v svet sanj. Ali so sanjali? Ne vemo, ker
so spali tako trdno, da smo lahko samo upali, da jim je vsak posamezni dan prinesel res veliko
lepega, kar jih je zazibalo v sen.
Čeprav nezavedno, so dobilo veliko izkušenj, ki smo jim jih omogočili s tem, da smo jim dali
pravljico, jih povedli v naravo in jim dali čas, da jo doživijo.
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Z OTROKI V GORE
Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo
Barbka Kozamernik, dipl.vzg. predšolskih otrok
KLJUČNE BESEDE: gore, narava, prijateljstvo in igra

ZAKAJ Z OTROKI V GORE?
Otroci se radi gibajo in že od prvih korakov želijo tekati in hoditi. V naravi se poleg vztrajnosti
naučijo nekaj o naravi, orientaciji, rastlinah, živalih in zdravju. Vedno pa jih lahko za vzpodbudo
spremlja tudi pesem ali zgodba o okolju, kjer se bodo gibali.
Ko pa je v družini ali v vrtcu nekdo, ki ima željo, veselje do gora, pa je to še lepše in bolj
zanimivo. Začeli bomo z manjšimi pohodi, ki so prilagojeni majhnim otrokom in nato
stopnjevali z bolj zahtevnimi.
Skupaj se dogovorimo, kaj pohodnik potrebuje, kadar gre v gore: nahrbtnik, v katerega bomo
pospravili vodo, rezervna oblačila, malico, prvo pomoč in malo igračko, ki bo opogumljala male
pohodnike.

Najprej se z otroki dogovorimo, kam gremo in
opišemo pot. Nato pogledamo, če smo vsi
primerno obuti in oblečeni. Nato se odpravimo.
Šibkejše otroke postavimo za vodnike,
kajti tako so bolj samozavestni in sploh ne
opazijo, kako hitri so.

Otroci se naučijo brati oznake na poti in
jim sledijo – markacije.
Vmes se tudi po 15 min ustavimo
in slečemo odvečna oblačila,
ki jih pospravimo v nahrbtnike.
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Otroci se v naravi učijo preko svojih čutil različnih
znanj in spoznanj, ki jih preko igre vključijo
v svoje življenje in čutenje narave.

Spoznavajo in opazujejo naravo, živali. Seznanjajo se s pravili obnašanja v gorah in hkrati
postajajo mali ekologi, ki vedo zakaj je pomembno odnesti smeti v dolino in pospraviti za
seboj.
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Na pohode povabimo tudi stare starše,
s katerimi je tudi zabavno poklepetati,
medgeneracijsko sodelovati,
otroci pa so še posebej ponosni nanje.

Na koncu poti, jih vedno pričaka malica, ki je lahko v
koči ali pa iz nahrbtnika in ta je po navadi najboljša.
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Tudi pozimi, ko je sneg in morda ne bi šli ven, preseneti otroke štirinožni prijatelj, ki nam krajša
pot do našega cilja. Otrokom pa je pes v zabavo in veselje, s katerim si krajšajo čas in pot do
cilja.

Krepimo telo in smo zdravi.

ZAKLJUČEK
Hoja v gore in hribe z otroki je vedno prijetna, če imamo v mislih da tako skupaj z otroki veliko
naredimo za njihovo zdravje in razvoj. Najmlajši član naše družbe pa tako oblikujejo pozitivno
naravnanost do narave.
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ZAZNAVANJE IN TRANSFORMACIJA
Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo
Alenka Čož, vzgojiteljica
Foto: Lea Horvat
KLJUČNE BESEDE: narava, ustvarjalni gib, sodelovanje, opazovanje, poslušanje, zaznavanje,
povezovanje, likovno ustvarjanje
Naš vrtčevski dopoldan smo posvetili aktivnostim zunaj, v bližnji okolici. Po zajtrku smo se
odpravili na sprehod in se prepustili okolju ter trenutku, da nas navdihne.
Ustavili smo se na zelenici med bloki, sklenili krog, zaprli oči in prisluhnili.

Otroci so res pozorno poslušali. Stati na zelenici, čeprav sredi betona, nas je še bolj povezalo
in umirilo. Nekaj minut smo poslušali in nato je vsak otrok povedal kaj je slišal. Najpogostejši
odgovor je bil: PETJE PTIC.
Vajo smo nadgradili tako, da smo ponovno zaprli oči, prisluhnili in medtem hodili v krogu.
Zaznavanje se je preneslo. Nič več ni bil najpogostejši odgovor petje ptic, ampak: ZVOK
ČEVLJEV, TRAVA, LISTJE POD NOGAMI, LOMLJENJE VEJ ipd.
Zaznavanje smo tako z dodanim gibanjem povsem preusmerili in otrokom je bila to zanimiva
izkušnja.
Pot smo nadaljevali naprej in opaziti je bilo, da otroci bolj intenzivno zaznavajo kaj je 'nad' in
kaj 'pod' njimi.
Na cesti smo opazili veliko luž. Večina njih je bila zmrznjenih. Prisluhnili smo lomljenju ledu.
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Z velikim navdušenjem smo ponovno sklenili krog okrog velike zaledenele luže. Tiho smo jo
opazovali in nato je vsak otrok povedal kaj je v njej opazil. Najpogostejši odgovori so bili: LED,
LISTJE. Nekaj otrok pa je v luži opazilo tudi ČRTE, KROGE.

Pot smo nadaljevali naprej in se ustavili na prostranem travniku ob gozdu. Ponovno smo
sklenili krog in v tišini obudili spomin, kaj vse smo na sprehodu slišali in videli. Vsak otrok je
odgovoril po svoje. Sledila je gibalna naloga. Vsak izmed njih se je spremenil v PTICO. Navodilo
je bilo, da so pozorni na to kako ptice letijo, kako velika imajo krila, ali z njimi plapolajo hitro
ali počasi in kako se oglašajo.

Ko so 'ptice priletele nazaj v gnezdo' sem jih spomnila na veliko lužo, v kateri smo lahko opazili
črte, kroge. Vprašala sem jih, kako bi lahko to prikazali tukaj na travniku. Vprašanje jim je bilo
precej težko, vendar so vseeno prišli do rešitve. Sklenili so dva kroga, znotraj majhen in okrog
njega večji.
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Zadnja likovna naloga je bila, da otroci, ki so bili sklenjeni v večjem krogu, po travniku naberejo
listje ter ga prinesejo v majhen krog. Ko so to opravili so pričeli z likovno nalogo: USTVARITI
KAR ŽELIJO … iz listkov in vej, ki smo jih našli ob robu gozdička. Ustvarili so: DREVO, RAKOVICO,
JEŽKA, ŠOPEK …
Vse od ustvarjenega je bilo zelo abstraktno, vendar otroci so se v nalogo poglobili in
premišljeno postavljali listke in vejice ter iskali želene oblike.

ZAKLJUČEK
Otroci so dopoldan preživeli v naravi, opazovali, poslušali, pripovedovali, zaznavali sebe, okolje
ter sebe v okolju. Zaznano so transformirali v gibanje in likovne upodobitve. Njihov dan je bil
doživet in v izkušnji so nadvse uživali.
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NAŠ VRTIČEK
Vrtec Pedenjped
Saša Markelj, dipl.ped.
KLJUČNE BESEDE: vrtiček, skrb, ustvarjanje, sodelovanje, zdravje

Povezanost z naravo in pridelava svoje hrane seže daleč nazaj v zgodovino. Mestni človek se
je od narave oddaljil, hrano kupuje v trgovini, redko od kmetov. Večina otrok spozna vzgojo
rastlin iz knjig, revij. Manjka jim lastna izkušnja. Preko urejanja vrta, vzgajanja in uporabe
rastlin otrok pridobiva spoštovanje do okolja, narave. Spozna kako občutljiva je narava, če se
poruši ravnovesje. Razvija svoje gibalne spretnosti, finomotoriko, krepi spomin in
ustvarjalnost. Bivanje na prostem pomembno vpliva na fizično in duševno zdravje
V okviru projekta Erasmus KA1 V stiku z naravo in s samim s seboj – igralnice na prostem,
smo v našem vrtcu uredili različne vrtičke in izvajali aktivnosti povezane z njimi.
VRT IN SPOZNAVANJE RASTLIN
Vrtiček smo prevzeli od skupine otrok ki je odhajala v šolo. Dejavnost je sovpadala s
spoznavanjem okolja iz katerega otroci izhajajo. Tako smo ugotavljali ali živijo otroci v hiši ali
v stanovanju, ali imajo vrt ali ne. Sprehodili smo se do domov otrok, si jih ogledali in jih tudi
vrisali v naš zemljevid. Ugotavljali smo tudi kdo od družine ali sorodnikov ima vrt. Otroci so
dobili nalogo poizvedeti kaj raste na teh vrtovih. Tako so sami raziskovali in spoznavali različne
rastline in o tem poučili tudi svoje prijatelje. Po informacije smo odšli tudi v knjižnico in obiskali
Vrtnarijo v bližini vrtca.
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NAČRT ZA NAŠ VRT
Spomladi smo si z otroki ogledali naš vrt. Skupaj smo ugotavljali kaj na njem raste, kaj
potrebujemo. Otroci so se odločili:
- na vrtu ostanejo trajnice kot so maline, jagode in meta in rožmarin, timijan in pa nekaj čebulic
tulipanov in narcis;
- ostale rastline in plevel se odstrani;
- potrebujemo orodje;
- potrebujemo semena in sadike.

UREJANJE VRTA
Pričela se je priprava gredic.

Na gredice smo nasuli svežo zemljo. S skupnimi močmi se je zemlja enakomerno razdelila po
gredicah. Pri delu so se otroci izmenjavali. Nekateri so se vmes igrali, drugi so ves čas pomagali,
spremljali napredek in opozarjali ter razmišljali, načrtovali.
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SEJANJE
Ko so bile gredice urejene, pognojene, je bilo potrebno saditi. Ogledali smo si semena in jih
primerjali. Pogovarjali smo se kako se posamezno seme poseje/posadi. Vedeli so, da se za
določena semena naredi luknjico, za druga pa brazdo.

OZNAČEVANJE MESTA RASTLIN
Risanje in prerisovanje rastlin na kamne, nabrane na sprehodu. Kopiranje črk, besed.

V naslednjih mesecih so otroci ob pomoči skrbeli za zalivanje rastlin. Opazovali so kaljenje in
rast ter vsakodnevno preverjali razliko v rasti med rastlinami.
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Nabirali so drobnjak in ga grizljali, ali pa jedli na juhah. Izdelava namaza iz drobnjaka. Zelišča
so vonjali in ugibali, kdo kaj drži v pesti, ali pa katero rastlino je pomel med prsti. Otroci so
sproti obirali jagode in maline. Naredili solato za k kosilu.

Ko sta zrastli meta in melisa, so otroci obirali listke, jih posušili in pripravili smo čaj za prijatelje
iz vrtca in babice ter dedke. Naredil pa se je tudi metin in melisin sirup.
DIŠAVNI VRT
Otroke so vrtovi kar prevzeli. V vrtcu se je načrtoval še dišavni vrt. Mali strokovnjaki so že sami
vedeli kaj vse je potrebno narediti.

Namen dišavnega kotička je bil kotiček kjer lahko otroci pridobivajo senzorno izkušnjo
vonjanja. Izkoristili smo ga še za izdelavo vzorcev na blago s tolčenjem rastlin. Izdelali smo
milo in dišavne vrečke iz sivke. Povabili smo na obisk zeliščarico.
ZAKLJUČEK
V skupini je zanimanje za gredico postopoma naraščalo. Nekateri otroci so bili zelo zavzeti za
vse dejavnosti. Njihovo navdušenje se je postopoma preneslo še na druge. Posušile so se
sadike paradižnika, ki so jih vzgajali. Priložnost smo izkoristili za raziskovanje, zakaj se je to
zgodilo. Opazili smo, da so se tudi ostali otroci v enoti pogosto ustavljali in opazovali. Pa tudi
poskušali razne pridelke, ali pa so jim jih ponujali otroci iz naše skupine.
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IGRALNICA NA PROSTEM
Vrtec Pedenjped, enota Šlik šlak
Alma Seferagić, dipl.vzg. predšolskih otrok
KLJUČNE BESEDE: gozd, narava, gibanje, družba

Ob bivanju v naravi otrok spoznava, kaj vse mu le ta lahko ponudi in pridobiva čut za naravo.
Narava je sama po sebi zelo zanimiva, saj se v njej srečujemo s predmeti in živimi bitji, ki
pritegnejo otrokovo pozornost. Z igro v naravi otroci krepijo pozitiven odnos do nje, kar je
pomembno tudi za prihodnost, za razvijanje odgovornosti do okolja v katerem živimo. Narava
nam ponuja doživljanje z vsemi svojimi čutili. Polna je barv, tekstur, vonjav in zvokov.
V samem gozdu raziskujemo gozdna tla, rastlinje in živali. Ob poti do gozda se nahajajo tudi
polja, ki ponujajo veliko zabave. Na kakšen način se zabavajo, se domislijo kar sami. Naloga
nas odraslih je, da jim igro, zabavo in učenje v naravi omogočimo.

1. PREMAGOVANJE POTI DO GOZDA
Ker je gozd od našega vrtca dokaj oddaljen, smo v letošnjem letu
posebno pozornost namenili gibanju v naravi in gozdu. Preden
pridemo do gozda nas do vstopa vanj vodi pot, ki je dolga dobre
pol ure. Premagovanje iste poti se vsakič lotimo na drugačen
način: jo prehodimo, pretečemo, premagujemo z določenimi
vmesnimi nalogami, ki so vezanje na gibanje - različne gibalne
naloge. Otrokom je potrebno le postaviti izziv, ki jih pritegne. Na
ta način se izognemo monotonosti.

2. KORUZNE SKRIVALNICE
Veliko otrok se v obdobju otroštva ne srečuje s kmetijo in pridelki,
ki jih tam pridelajo. Ob poti do Golovca nas je presenetil dolg in
velik nasad koruze. Otrokom je nasad dal idejo za skrivalnice.
Zaželeli so si preizkusiti tovrstnih skrivalnic in hoje »po rovih« med
gredami. Vsak izmed njih je poskušal poiskati svojega prijatelja, ki
sta se med hojo, po naključju lahko tudi srečala. Otroci so se
prepoznavali po glasovih, barvi in dolžini las, po barvi oblek.
Nekateri pa so z določenim prijateljem hodili skupaj v paru.
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3. GIBALNE SPRETNOSTI
Na poti se srečujemo z različnimi naravnimi materiali in
ovirami, ki jih narava sama ustvari ali pa z različnimi igrali in
pripomočki, ki so jih ustvarili ljudje ter so namenjeni gibanju
in razvijanju različnih spretnosti in veščin. Ob tem doživljajo
uspehe in potrditve, ki jim pomagajo pri razvijanju
samopodobe, ko ugotavljajo, kaj vse že zmorejo.

4. GOZD V DEŽEVNIH DNEH
Gozdne površine in naravo
obiskujemo v vseh vremenskih
razmerah (tudi ko zunaj rosi –
dežuje). Takrat imamo možnost
srečati se z različnimi malimi živali,
ki se večinoma prikažejo na
mokrih/deževnih tleh (deževniki,
polži, žabe, močeradi). Namreč, to
je večina živali, s katerimi se
otroci, ki so iz našega okolja, lahko
srečajo le v gozdu. Kar nekaj se jih je prvič srečalo z njimi, zato so tudi odzivi otrok različni.

5. MALICA IN MATEMATIKA
Kadarkoli se odpravimo na izlet v
gozd, s seboj vzamemo tudi malico.
Lahko je zelo zabavna in poučna.
Razvrščamo jo glede na različne
lastnosti (po barvi, vrsti sadja, od
manj sladkega k bolj sladkemu, od
svetle k bolj temni barvi…).
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6. RAZGIBAVANJE V GOZDU
Nekaj trenutkov v gozdu namenimo tudi gibalnim
minutkam ali pa gimnastični abecedi, skrivalnicam,
teku. Določimo vodjo, ki pokaže vajo, ostali ponavljamo
za njim.
Vedno poskušamo skupaj narediti neko načrtovano
vodeno dejavnost a najraje se otroci v gozdu sami
zaposlijo in najdejo nešteto idej za zaposlitev. Ob
opazovanju otrok pri igri vidimo, kako je otroška
domišljija raznolika, široka in seže lahko daleč. Otroci se
vživljajo v različne vloge in domislijo si različnih iger.

7. ADRENALINSKI PARK
To leto smo se odločili tudi za vrtec v naravi, ki temelji na gibanju in preživljanju časa v naravi
in gozdu. Otroci so na različnih gibalnih izzivih preizkusili svoje spretnosti ter premagovali
strah.

ZAKLJUČEK
Pri igri v gozdu opazimo veliko socialnih interakcij, saj se otroci pogosto znajdejo v situaciji, da
si morajo med seboj pomagati ali pa se igra preprosto razvije v skupno igro. Pojavlja se veliko
iznajdljivosti, prilagajanja, dogovorov, sodelovanja.
Gozd je sam po sebi velika motivacija za učenje. Ponuja nam veliko materiala, pripomočkov,
živih bitij, skratka spremenljiv je glede na letne čase. Veliko materiala je, ki jim daje možnost
funkcijske igre, ki prevladuje bolj pri dečkih, ter možnost umetniškega izražanja, ki prevladuje
bolj pri deklicah.
Z kontinuiranimi obiski gozda se povečuje odvisnost in navezanost na naravo. Otroci se radi
vračajo v to okolje, saj se v njem počutijo svobodno in varno.
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DIVJI KOSTANJ-NAŠE DREVO
Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned
Ksenija Kumar, dipl. vzg. predšolskih otrok
KLJUČNE BESEDE: drevo, učno okolje, ustvarjalnost
Narava nam s svojo pestrostjo in z raznolikostjo predstavlja bogato in neponovljivo učno
okolje, ki ga otroci lahko zaznavajo z vsemi čuti. Otrokom sem jo želela približati, da bi v njej
lahko uživali, se zabavali in hkrati oblikovali do nje spoštljiv in odgovoren odnos.
Z vključitvijo v projekt ERASMUS KA1, z naslovom V stiku z naravo in s samim seboj – igralnice
na prostem, sem se odločila, da bomo z otroki izbrali točko, ki nam bo nudila možnosti za
opazovanje, zaznavanje, raziskovanje in igro.
Izbrali smo drevo – kostanj, pod katerim smo na naših daljših sprehodih večkrat počivali,
malicali ali si poiskali senco.

Kostanj stoji ob poti, po kateri hodi veliko število sprehajalcev. Ugotovili smo, da nekateri
narave ne čuvajo tako, kot bi jo morali, zato smo okolico najprej temeljito očistili.
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DREVO V RAZLIČNIH LETNIH ČASIH
Celo leto smo se, ne glede na vremenske razmere, vračali k drevesu. V vseh letnih časih so
otroci spremljali vidne spremembe kostanja.

Opazili smo drobne popke spomladi.

Nabrali smo kostanje jeseni.

Zazrli smo se v zeleno krošnjo poleti.

Golo drevo pozimi.

POT K DREVESU
Že sama pot, nam je predstavljala bogato vzgojno in učno okolje. Ponujala nam je veliko
zanimivih tem in spodbud, ki sem jih pri doseganju ciljev iz različnih področij vnašala v svoje
delo. Spodbujala sem otrokovo ustvarjalnost, gibalne sposobnosti in zaznavanje narave z
vsemi čutili.
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DEJAVNOSTI OB KOSTANJU

Ob kostanju smo izvajali sprostitvene vaje, poslušali pravljico, s pomočjo bele rjuhe smo
opazovali drobne živali okoli drevesa, mu šepetali naše male skrivnosti, ga vedno objeli ob
prihodu in mu ob odhodu zašepetali, da spet pridemo.


Igra: »Prisluhnimo tišini«

Otroci ležijo na tleh. Z zaprtimi očmi prisluhnejo zvokom. Po dogovorjenem zvočnem znaku
(trk dveh kamnov), otroci odprejo oči in pripovedujejo kaj so slišali, kako so se počutili.


Odtis drevesne skorje

Naredili smo odtise skorij različnih dreves in jih med seboj primerjali.


Matematika s plodovi: Kostanje smo zlagali po velikosti, v vrste, različne oblike, jih
preštevali.



Poslušanje pravljice pod krošnjo drevesa.
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Ob vsakem srečanju smo drevo v pozdrav objeli, pobožali.



Naše drevo, je postalo drevo želja. Otroci so mu zašepetali svoje želje, ki jih je drevo
ohranilo zase.



Obesili smo ptičjo hišico in nahranili ptice.

.

Ob naslednjem obisku našega drevesa, smo presenečeno ugotovili, da so v hišici še vedno
semena. Le zakaj ptički niso pozobali semen?
» Niso bili lačni.«
»Niso vedeli, da je hrana za njih.«
»Hišica je previsoko in se ptički bojijo.«
»Mogoče, pa hišice niso opazili, ker je takšne temne barve. Ja , ne vidi se jo iz zraka.«
Ptičjo hišico smo prebarvali z rumeno, zeleno in rdečo. Vanjo smo nasuli nova semena in jo
obesili nižje.
Ko smo se po tednu dni vrnili, v hišici ni bilo več semen. Našo zgodbo o drevesu smo delili s
starši, ki so skupne trenutke z otroki v popoldanskem času izkoristili za sprehod do kostanja.
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ZAKLJUČEK
Otroci so najprej ob spodbudah, čez nekaj časa pa že samostojno bolj natančno opazovali in
zaznavali okolico, verbalizirali svoja opažanja in razmišljanja, se o svojih opažanjih pogovarjali
z vzgojiteljem in vrstniki.
Opazila sem boljše sodelovanje med otroki, nudili so si medsebojno pomoč pri premagovanju
ovir na poti, postali so bolj sodelovalni, predvsem pa so se sproščali v gibanju.
Vse aktivnosti povezane s spoznavanjem »Našega drevesa« so otroke spodbujale k
raziskovanju, lastni aktivnosti in razmišljanju o nastalih problemih, ter rešitvah zanje. Otroci
so pridobili veliko novega znanja na različnih področjih.
In še nekaj odgovorov otok, ki sem jih dobila ob zaključku:


Drevo je največja rastlina na Zemlji.



Da lahko raste, potrebuje sonce in vodo.



Vodo črpajo koreninice in hranijo celo drevo z njo.



Drevo ima veje, deblo, liste in plodove-divji kostanj.



Kostanji rastejo v bodičasti lupini.



Kostanj je listnato drevo, ker ima liste.



Drevo ima tudi skorjo, ena drevesa imajo zelo tanko skorjo.



V senci drevesa je hladneje.



Drevo se ne premika, ker ima močne korenine globoko v zemlji.



Iz divjega kostanja izdelujejo kreme in šampone.



Debelino drevesa lahko izmerimo, če se primemo za roke in objamemo drevo ali pa z
enim »takim metrom«



Lahko pa ga izmerimo tudi z vrvjo in potem pogledamo na meter, koliko je dolga vrv.

Čeprav smo vedno hodili po isti poti, za nas nikoli ni bila enaka. Otroci so me vedno znova
presenečali z idejami, njihova igra v gozdu je bila vedno drugačna, bili so dobri opazovalci,
predvsem pa veliki radovedneži. V vrtec smo se vedno vračali bogatejši za nove izkušnje in
znanja. Spoznali so, da je narava zelo pomembna v vsakdanjem življenju.
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