
MALI NARAVOSLOVCI 

V mesecu aprilu smo se spremenili v naravoslovce, raziskovalce, znanstvenike…V 

prvem tednu smo preizkušali naša čutila in ugotavljali, da nam oči-vid pomagajo 

tudi pri tipu, pri risanju, koordinaciji. V vrečo iz blaga sem skrila različne 

predmete iz naše igralnice. Otroci so jih samo otipali; nekateri so ugotovili, kaj 

držijo, drugi pa ne. Risali smo človeško figuro tako kot vsak mesec. Rekla sem jim 

naj bodo pozorni na to, kako rišejo, ker so potem dobili prevezo čez oči in takoj 

risali še enkrat. Nekateri so se smejali svoji risbi, drugi pa so bili čisto šokirani 

      

 

Tudi okušali smo z zaprtimi očmi. Narezali smo 6 vrst sadja, otroci so mižali, z 

Urško pa sva jim dajali koške sadja v usta. Nekatere sadeže so ugotovili takoj, za 

druge pa so morali malo pomisliti       



Okušanje je bilo zabavno. Otroci kar niso šli stran; čakali so na vrsto in nikogar 

ni bilo treba prositi, da bi okušal sadje. Uporabljali smo tudi izraze za okus; 

sladko, kislo, grenko….slanega sadja pa nismo imeli       

 

 

 

V tem tednu smo imeli srečo, da so k nam na obisk prišle tri morske prašičke. 

Naučili smo, zakaj se jim reče morski prašički, da so sesalci in glodalci in še 

marsikaj. Najbolj zabavno je bilo, da smo od samega začetka pripravili njihovo 

domovanje, jih božali, nahranili in jim pripravili vodo. Tako se naučimo največ; z 

lastno aktivnostjo. Na koncu so otroci še narisali doživetje in podrobnosti na 

risbah so res neverjetne       

 



 

 

Poleg naših naravoslovnih dejavnosti pa so se bližali tudi prazniki, zato so v vrtcu 

na Centru naredili prav poseben Zajčkov lov na skriti zaklad. Opraviti smo morali 

veliko gibalnih nalog, ki so nas na koncu pripeljale do sladkega skritega zaklada. 

Na prvi postaji smo se ogreli in se podali na zapleteno pot skozi pajkovo mrežo. 

Na drugi postaji smo morali trikrat čez most, na koncu smo hodili celo vzvratno 

     . Na tretji postaji smo veliko skakali; v različne smeri, na različnih nivojih in z 

balonom med nogami. Na četrti postaji smo potovali skozi čarobni gozd; lovili 

ravnotežje, se plazili pod ovirami. Na peti postaji smo morali vse naloge opraviti v 

paru. Na šesti pa smo morali žogo vreči skozi obroč in ciljati z nogo v gol. Nato 

pa smo morali poiskati drevo in ga objeti. Od tam smo prav kmalu našli zaklad in 

se z veseljem posladkali       



 

 



 

 



 

 



Po praznikih pa smo se odpravili v gozd in naredili pisano jajce iz naravnih 

materialov. Ko smo končali, smo skupaj še zarajali, nato pa je sledila igra v gozdu. 

 

 

V naslednjem tednu smo se veliko pogovarjali o vulkanih in dinozavrih. Otroci so 

prinesli v vrtec vse, kar imajo doma od dinozavrov, tako da smo veliko brali, se 

igrali, sestavljali. 

Brali smo tudi o vulkanih; otroke je ta tema močno pritegnila. Veliko so ustvarjali 

sami od sebe. Narisali smo vsak svojega dinozavra in naredili zanimiv poskus z 

vulkanom. Izdelali smo vulkan iz plastenke, papirnatega krožnika, aluminijaste 

folije. Za sam vulkan smo uporabili kis, detergent za posodo, živilsko barvo v 

ognjenih odtenkih. Ko smo imeli vulkan na prostem pa smo dodali še sodo 

bikarbono. Poskus je uspel       



 

 



Imeli smo tudi delavnico Na divje. Iskali smo užitne cvetlice in ostale rastline, jih 

nabrali. Pripravili smo si gozdno malico in gozdno sladico in uživali v igri v gozdu. 

 

Ko smo odhajali z delavnico, smo nabrali še nekaj čemaža, zato da smo nekaj dni 

kasneje spekli ČEMAŽEVE POLŽKE. Otroci so seveda zopet sodelovali v 

postopku. Ker so bili vključeni v nabiranje in pripravo malice, jim je bila še toliko 

bolj okusna pa čeprav je bilo veliko zelene vmes. Polžki so bili zelo dobri. 

Kombinacija čemaža, naribanega sira in jajc v listnatem testu, je res okusna       

V aprilu smo praznovali tudi DAN ZEMLJE. Pogovarjali smo se o tem, kako lahko 

mi (čeprav smo majhni) pomagamo našemu okolju in planetu. Ugotovili smo, da 

znamo dobro ločevati odpadke, da lahko stvari ponovno uporabimo, da se 

potrudimo za risbico in ne porabimo preveč papirja. V kopalnici smo zmerni pri 

porabi vode in papirnatih brisačk. Zemlji pa smo na njen dan želeli tudi nekaj 

podariti. Vrtnarstvo Antolin je ugodilo naši prošnji; podarili so nam drevo, ki smo 

ga posadili na igrišču na Centru. Prebrali smo knjigo DREVO KRIŠTOV in ob 

sajenju peli pesem HRAST KRIŠTOV. Naredili smo nekaj dobrega za naše okolje 

in tudi zase, ker nam bo drevo dajalo kisik in senco v vročih mesecih       



 

 



Na isti dan, kot smo sadili drevo, je Jaka v vrtec spet prinesel terarij. Oktobra 

smo v njem opazovali dve zabubljeni gosenici, zdaj pa je bil v terariju prelep 

Lastovičar. 

 

Najprej smo si ga ogledali v terariju, se spomnili, kako se preobrazi iz gosenice v 

metulja. Nato pa smo povabili razred, v katerem je tudi Jakov bratec, da sta 

metulja lahko spustila skupaj. Metulj je bil zgleda še žejen in lačen in ni takoj 

poletel v nebo. Postavili smo ga na travo, da bi se odžejal z roso in mu dali 

prostor in čas. Ko smo prišli nazaj, je bil še vedno na istem mestu, zato sem ga 

prestavila na regratov cvet. Bližal se je čas, ko bo mnogo otroških nog prečkalo 

ta prostor, zato sem regratov cvet z metuljem vred prestavila na višji grm. V 

tem času pa se je metulj očitno najedel in okrepil in je poletel.  

Zelo smo bili veseli, da mu je uspelo in da smo lahko bili del tega       



Niso pa se prebudili le metulji, temveč tudi druge male živali. Z opazovalnimi 

lončki smo se podali čez travnik v gozd in jih poskusili čim več nabrati. Otroci 

imajo neverjetne oči za opazovanje in prav kmalu so bili vsi opazovalni lončki 

polni. Ob robu gozda smo si jih dobro ogledali in s pomočjo GOZDONČKOV 

poskusili ugotoviti, kako jim je ime. 

 

Ugotavljali smo, zakaj so te drobne živali pomembne. Na koncu pa smo jih seveda 

spustili. 

Nato pa smo imeli še eno nalogo; nabrati smo morali smrekove vršičke, da si bomo 

naredili sirup. Otroci so vztrajno nabirali smrekove vršičke in s tem krepili fino 

motoriko. Na koncu pa smo seveda še igrali v gozdu, na strmem klancu, kjer se 

dogajajo same dobre stvari       

V naslednjih dneh smo v vrtcu pripravili dva kozarca za sirup       



 

 



Nato pa smo se lotili še poskusov. Začeli smo s sprehajajočimi barvami. V tri 

kozarce smo dali tri osnovne barve, jih postavili v krog in zraven vsakega polnega 

je bil en prazen kozarec. Dodali smo papirnate brisačke in več dni opazovali, kaj 

se dogaja. Barve so se res začele »sprehajati« po brisačkah v prazne kozarce. 

Tam sta se dve osnovni barvi zmešali in sčasoma so nastale barve mavrice       

 

Naslednji poskus pa je bil s kvasom. Otroci so videli, da sem uporabila dve enaki 

steklenički, nalila enako količino tople vode, dodala v vsako stekleničko po eno 

žlico sladkorja. Nato pa smo samo v eno stekleničko dodali kvas. Steklenički smo 

pokrili, eno z rdečim, drugo pa z rumenim balonom in opazovali. Prav kmalu so 

otroci opazili, da se je en balon napihnil. Rekli so mi, da sem res čarodejka, jaz pa 

sem jim odgovorila, da je čarodej kvas in da ga zato uporabljamo pri peki kruha, 

pice, peciv…       

Že v aprilu smo začeli z izdelovanjem nove dekoracije; slikali smo dežnike, ker jih 

v mesecu aprilu večkrat potrebujemo. To je kar dolgotrajen proces, zato smo 

dežnike dokončali šele v maju, ampak niso zato nič manj krasni. Otroci so si od 

blizu ogledali dva dežnika. Večkrat smo ju odprli in zaprli, prebrali slikopis 

DEŽEVEN DAN, tako da so otroci videli dežnik tudi v dvodimenzionalni obliki. 

Nastali so raznoliki, pisani dežniki       



 

 



 

Ko smo brali knjigo DREVO KRIŠTOV pa smo narisali skupno risbo, ki prikazuje, 

komu vse so drevesa dom. Naš krasen gozd je na razstavi zraven gozdnega 

bontona v garderobi       

 



 

Uživamo v raziskovanju, aktivnosti, ker z vsem tem razvijamo svoje sposobnosti, 

pozitivno samopodobo in širimo znanje.       

Neja Marguč 


