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Vrtec Bukovica je obdan z mirno naravo in pogledom. Okolje otrokom nudi možnosti za 

spoznavanje, raziskovanje, učenje in urjenje spretnosti. 

Vse od meseca septembra v skupini Čebele obiskujemo gozd, Bukovško polje in travnike. 

   Dobro jutro, Bukovica! 

 

Pri našem delu skupaj s pomočnico izhajava iz ciljev področja narave, ki so zapisani v 

Kurikulumu za vrtce. Dejavnosti prilagajava vsem ostalim področjem. Naše vodilo so otroci, 

zato ideje za izvedbo črpava iz zanimanja otrok in strokovne literature. Otroci pa se na 

aktivnosti odzovejo z navdušenjem, zanimanjem in aktivnim sodelovanjem. 

V naravi otroci urijo gibalne sposobnosti, razvijajo domišlijo, spoznavajo okolico v kateri 

živijo, senzoriko, pozornost in pridobivajo zaupanje vase. 



    Igra z listki – »šopek za mamo« 

 

V bližini vrtca je gozd, kamor zahajajo otroci že vse generacije. Tudi mi smo se že večkrat 

odpravili tja. Gozd bomo tako spoznavali v vseh letnih časih. 

Septembra in oktobra nam je vreme omogočalo, da smo veliko bivali na prostem. V naravi so 

se otroci igrali z naravnimi materiali, v njej likovno ustvarjali, opazovali in poslušali živali, 

nabirali rastline… 

Novembra in decembra so v gozdu razvijali domišlijo in čutno spoznavali gozd. Poslušali so 

zvoke iz okolja, vonjali, se dotikali… Tu sva s pomočnico pripravile mali športni poligon. 

Otroci so plezali, skakali, hodili po podrtih drevesih, stopali po različnih vzpetinah, 

premagovali različne ovire… 

 



Raziskovanje gozda… 

 

                                                             

                      



                                                                                                                                                                                                                                             

Velikokrat obiščemo reko Vipavo. Med hojo opazujemo polje in sadovnjake. Septembra so 

nas razveselile rumene sončnice in grozdje, oktobra smo opazovali kmete na poljih, 

novembra pa čaplje, ki so iskale hrano. 

 

Čudovit nasad sončnic, september 2021    

 

 Športni dan, 22. 9. 2021 

 



 

Opazovanje reke Vipave 

 

Bogato vrtčevsko igrišče nudi otrokom možnost raziskovanja. Drevo, listje, cvet, mravlja… 

vse to jih navdihuje, saj lahko opazujejo, potipajo, povohajo, objamejo. Šelestenje listov, 

regljanje žab, nabiranje plodov… jim prebuja čute, s pomočjo katerih vidijo raznovrstne 

lepote narave. 

                                     Kaj čutim? 



 

                                                           Igra z jesenskimi listi 

 

Otroški znaki so gozdne živali. V igralnici imamo fotografije naših dogodivščin v naravi ob 

katerih se vsakodnevno pogovarjamo. Velikokrat naravne materiale prinesemo v naš notranji 

svet in se z njimi igramo. Otroci po njih radi posegajo in z domišlijo ustvarjajo stvari, ki jih 

odrasli ne zmoremo. 

 

 Naši znaki – gozdne živali 



Strokovni delavki pa ves čas otroke opozarjava, da smo v gozdu obiskovalci. Tako pridobivajo 

znanja, da je potrebno dom živali in rastlin spoštovati. 

 

 

                                            Obisk gozda, november 2021 

 

 

 

Zapisala vzgojiteljica Mojca Črnologar Merljak 

 

December, 2021 


