IDEJE ZA DEJAVNOSTI V NARAVI

- izdelava gozdne slike

- razvrščanje

Preživite dan v naravi:
Opisala bi lepo preživete dopoldneve v naravi:
 ob nabiranju trobentic za čaj. Z otrokom se odpraviš v gozd in s seboj vzameš
primerno vrečko, v katero nabiraš trobentice. Doma jih razporediš po trdi podlagi,
kjer se posušijo za čaj. Otroci so veseli ob nabiranju trobentic (sploh v igri: kdo bo
zmagal in nabral največ trobentic), kasneje pa so prisotni tudi, ko trobentice
obračajo, da se lepo, enakomerno posušijo iz vseh strani. Na koncu se vsi skupaj
posladkate ob mešanici naravnega doma nabranega čaja.
 s kolesarjenjem. Z otrokom se lahko v teh dneh s
kolesom odpravimo na potep po gozdnih ali travnatih
površinah. Poskrbimo tudi za varnost (obvezna zaščitna
oprema). Med potjo nazaj proti domu vzpodbujajte
otroka, da teren, ki ga premaguje tudi opiše - ovinek v
levo...desno...klanec navzgor....spust navzdol...ovire na
cesti...prilagoditev hitrosti...). Ko mu bo uspelo vse to
premagati, se bo počutil kot pravi kolesar.

 rojstni dan v naravi. Kot tretji in meni tudi najljubši
primer - praznovanje rojstnega dne na sončni jasi ob
gozdičku). Le-ta na naraven način pokaže, kako resnično malo
je potrebno, da je otrok preprosto otrok – srečen,
nezahteven, a hkrati zadovoljen na čisto poseben način
(menim, da mu bo praznovanje rojstnega dne na tak način za
celo življenje ostalo v spominu).
Skupaj z otrokom izdelamo naravno tortico (v našem primeru
uporabimo krtino in jo okrasimo z
rožicami, namesto svečk pa
uporabimo kar češarke). Otrok se
postavi ob tortico in piha svečke, mi
mu zapojemo pesmice in skupaj
zarajamo. S tem mu naklonimo še posebno pozornost, saj je
tisti dan on slavljenec oz. ˝glavni˝!
Pred odhodom domov in pred zaključkom praznovanja na
jasi...se skupaj z družinico postavimo v krog in se igramo
rajalne igrice po želji slavljenca (mi smo se igrali kanglcakanglca), piskamo pa lahko tudi na trobentice in ob tem
zapojemo še kakšno pomladno pesem.

Raziskovanje s pomočjo naravnih materialov

Ko greste z otroki v naravo, s seboj praktično ne rabite jemati ničesar. Pri igri se poslužite
materialov, ki vam jih v danem trenutku ponuja narava: listje, stoži, kamenčki, vejice,…
Ta material otrokom ponuja veliko možnosti za igro in posledično tudi za učenje.
Pri bližnjem potočku lahko otroci v vodo mečejo kamenčke, vejice, listje, travo,… Ob
tem jih vzpodbudite z vprašanji: Kaj plava in kaj ne? Zakaj se določen predmet potopi,
drugi pa ne?
Pri igri s palicami lahko otroka vzpodbudite z vprašanji: Katera palica je debelejša,
tanjša, daljša, krajša?
Pri igri s kamni pa: Kateri kamen je večji, manjši, težji, lažji?
Naravni material lahko tudi naberete in odnesete domov. Iz njega lahko ustvarite
različne živali, okrasno dekoracijo, malce drugačne slike,…
Nekaj primerov izdelkov:

Vir: https://www.petragrmovsek.si/tag/vencek-iz-naravnih-materialov/

Vir: http://www.osgorica-velenje.si/2016/11/20/ustvarjanje-z-naravnimi-materiali/

Vir: https://www.ustvarjalnidotik.si/drzala-za-slike-iz-kamnov/kamni_00-03/

Vir: https://www.pinterest.com/pin/398357529536658092/

Ena izmed zelo zanimivih dejavnosti, ki smo jih v našem vrtcu že izpeljali, je bila risanje
z blatom.
Potrebujete le: kanglico, vodo, zemljo (krtina, bližnja njiva), čopič ali pa kar prste, risalni
list in ustvarjanje se lahko začne!

Vir: osebni arhiv

Z vejicami lahko hitro postavite mrežo za igro Tri v vrsto. Naberete le še tri kamne in
tri storže npr. in igra se lahko začne.

Vir: https://www.druzinski-izleti.si/starsi-starsem/igre-v-naravi/lov-za-zakladom.html

Na sprehodih oz. bivanju v naravi pa predvsem prisluhnite otroku. Včasih je vsako
vodenje otroka v neke dejavnosti zaman, ker se zna otrok tudi sam zaigrati. Zadovoljen
je že z najenostavnejšimi stvarmi. Ni potrebno, da vedno posegate v njegovo igro.
Včasih lahko tudi počakamo, da nas otrok sam »povabi v igro«.

Za starše priporočam v branje članek Tine Bregant, dr. med. spec. pediatrije z
naslovom: Pomen gibanja in raziskovanja v naravi za razvoj naših otrok (Vir:
https://familylab.si/pomen-gibanja-in-raziskovanja-v-naravi-za-razvoj-nasih-otrok/ ),

USTVARJANJE S POLŽJIMI HIŠICAMI
Odpravite se na obrobje gozda;
naberite prazne polžje hišice.
S pomočjo staršev jih doma očistite, ter
pustite da se dobro posušijo.

1.
Za ustvarjanje potrebuješ: tempera barve,
lesno lepilo Mekol, čopič, Das masa ali
plastelin.

Polžje hišice pobarvaš po svojih idejah in
zamisli.
Iz mase oblikuješ telo polžka, na katerega postaviš hišico. Pusti, da se dobro posuši.

Polžki lahko krasijo okensko polico z lončnicami, lahko so okras v tvoji sobi, lahko pa igralne
figure.

Na prstna lutka POLŽJA DRUŽINA
Mamico prosi za pomoč.
Potrebovala bosta:
 polžje hišice
 široko elastiko (zašijeta v tulec)
 debelejšo elastično nit (tipalke)
 vroče silikonsko lepilo
 rokavico

Ob spontani, prosti igri se nauči premikati prste, lutka bo oživela in ti popestrila dogajanje.

"KAKO SE POLŽEKU MUDI LE KAM, LE KAM TAKO HITI
CIGU, CIGU, CIGU, CIGU MIGU
CIGU, MIGU ROM POM POM" (ljudska)

Ob potoku, v spremstvu staršev, naberi kamenje.
Za ustvarjanje potrebuješ:
 tempere barve
 lesno lepilo Mekol
 čopič
 Marker črni flomaster

Najprej si pripravi zmes barve in
lepila.

Pobarvaš kamenje in pustiš, da se
dobro posuši.

Ustvarjanje nadaljuješ z risanjem
(Marker flomaster) pik in črt,
nastaja pikapolonica.

Večje, gladke kamne, lahko uporabiš
kot podlago za slikanje različnih
motivov.
Ideja… POMLAD.
Slika naj se dobro posuši, nato jo zaščiti
s premazom (lak, lepilo Mekol, sprej za
lase).

RISANJE NA ASFALTU S KREDAMI, OPEČNIMI KAMNI ALI S ČOPIČEM IN VODO
VOŽNJA S KOLESI, ROLERJI
DETEKTIVI
Če imate doma enciklopedijo rastlin, ki trenutno cvetijo, jih skupaj poiščite v naravi ( PLJUČNIK,
LAPUH, TROBENTICA, VIJOLICA, JETRNIK ...), lahko jih posušite za čaj ali izdelate
HERBARIJ.

IZDELAJTE ZEMLJEVID IN POIŠČITE SKRITI ZAKLAD.
BRANJE PRAVLJIC V GOZDU, NA TRAVNIKU
SAJENJE ROŽ
Glede na velikost semen, ki jih želite posejati, lahko prilagodite naslednja razmerja:
1 merica semen : 3 merice zemlje/komposta : 5 meric suhe gline + vod. V posodi dobro
premešajte vse suhe sestavine. Opazujte kaljenje in rast, kasneje lahko presadite v večje
lonce ali posadite na vrt.
IZ NARAVNIH MATERIALOV IZDELATE RIBIŠKO PALICO, LOK, FRAČO, SPLAV IZ VEJIC
IN VRVI

OTROK V NARAVI NABERETE ČIM VEČ RAZLIČNEGA MATERIALA IZ KATEREGA KASNEJE
LAHKO DOMA USTVARITE IGRAČE ALI SE IGRATE, OB DEŽEVNEM VREMENU

V DAS MASO/ SLANO TESTO ODTISNITE RAZLIČNE RASTLINE

V NARAVO SE LAHKO ODPRAVITE TUDI Z FOTOAPARATOM IN OTROK SLIKA
RASTLINE, ŽIVALI …
KOTALJENJE PO HRIBU, HOJA PO HLODU

OPAZOVANJE ROŽ IN DRUGIH RASTLIN TER ŽIVALI (ČE IMATE DOMA POVEČEVALNO
STEKLO, VZEMITE SEBOJ)
NABIRANJE TROBENTIC IN KUHANJE ČAJA ALI PA SI IZ NJIH NAREDITE SLASTNO
SOLATO
IZ MARJETIC IZDELOVANJE OBROČKOV ZA LASE
UREDITEV KOTIČKA V GOZDU:
-

omejitev s palicami, storži;
nabiranje potrebnega materiala;
prosta igra z naravnim materialom;
ustvarjanje z naravnim materialom (naredimo hišo, raketo, človeka …);

-

razvrščanje naravnega materiala in oblikovanje vzorca in zaporedij;

V GOZDIČEK VZAMETE PAPIR IN TRŠO PODLAGO TER BARVICE ZA RISANJE
V GOZDU LAHKO Z OTROKOM IZDELATE ČISTO SVOJO GUGALNICO IZ NARAVNEGA
MATERIALA IN VRVI
IGRE S PALICAMI:
-

preskakovanje palic naprej-nazaj in levo-desno;
slalom - tek med palicami;
hoja po palici;
metanje storžev čez palico ali v palico, iz palic naredimo kvadrat-koš in mečemo
storže v kvadrat. Enake naloge si lahko naredimo iz storžev …

-

Igranje s paličicami in spremljanje pesmice z njimi (petje ali pripovedovanje).
Iskanje drugih instrumentov in igranje na njih.

-

Pisanje črk.

-

Razvrščanje palic po velikosti.

PREMAGOVANJE OVIR IN SKRIVANJE

BARVANJE V GOZDU
Seboj v gozd vzamete risbo, ki jo je otrok predhodno narisal doma. Risba naj bo
prilepljena na trši karton. V gozdu otrok risbo pobarva. Poiskati mora naravne barve
(npr. sonce pobarva s trobentico, travo z mahom …). Pustite otroka naj to poskuša
ugotoviti sam.
RISANJE V GOZDU
Seboj v gozd vzemite svinčnik in karton na katerega prilepite list papirja. Otrok naj s
svinčnikom nariše kar opazi. Izvrstni izdelki nastanejo, če otroka pustimo brez
usmerjanja in vodenja (nariši kar vidiš). Otrok naj vam risbo tudi opiše.
DALJNOGLED
Iz papirnatih tulcev izdelajte daljnogled in z njim opazujte naravo ali iščite skrite predmete v
stanovanju.

IZVAJANJE LOGOPEDSKIH VAJ JE V NARAVI LAHKO ŠE BOLJ ZABAVNO.

IZDELAVA PESKOVNIKA

IZDELAVA BLATNE KUHINJE

Raziskovanje okolja, v katerem živite:
 nabiranje kamenčkov, palic, češarkov, iskanje polžjih hišic, drobnih živalic …,
 iskanje informacij po internetu o živalici, ki jo najdete,
 iz kamnov, ki ga najdete, lahko ustvarite zgodbe (otrok jih poriše in ob njih
ustvarjate kratke zgodbe),
 na deske, ki jih najdete v okolici, lahko otrok slika s tempera barvo ali s čim
drugim (naredite razstavo),
 zgradite si hišico na vrtu/v gozdu iz palic, ki ste jih našli ali pa ustvarite ptičjo
hišico,
 poiščite krtino, na kateri lahko otrok ustvari vrtiček,
 polnjenje različnih posod (škatle, zaboji, košare…) z naravnim materialom, ki
ste ga našli v gozdu,
 zadevanje tarče (deblo drevesa, luknja v naravi, izdelana tarče), s češarki ipd.
 zlaganje npr. češarkov/palic v različne linije, vzorce, znake (krog, črta, sonček,
kača, …).
Čutna pot:
 doma ali v vaši okolici poiščite priložnostno čutno pot - hoja po hlodu, v hrib,
po različnem terenu, čez veje ... (otrok bo pridobival spretnosti in razvijal
naravne oblike gibanja)
Nabiranje regrata:
 naberite ga na travniku skupaj z otrokom in si pripravite okusno solato.
Pajkova mreža na vrtu/v gozdu:
 otrok si s staro volno ali vrvjo ˝splete˝ med drevesi pajkovo mrežo, čez katero
prestopa oz. išče različne načine (si zastavlja gibalne naloge/izzive), kako priti
na drugo stran.
Iskanje skritega zaklada:
 starši otroku skrijte zaklad (slikanico, poseben kamen, ki so ga predhodno
poslikali, ipd.) na vrtu/travniku/v gozdu …,
 starši pred otrokom narišite načrt poti do zaklada,
 skupaj berite oz. sledite poti, ki je narisana na načrtu,
 zaključek pa prepustimo vaši domišljiji.
Odpadne škatle:
 oblikujte hiško na vrtu (ali pa kar v sobi), vozila ipd.,
 poslikajte jih skupaj z otrokom z različnimi likovnimi tehnikami (tempera
barve, vodenke, voščenke itd.).

Ribič lovi ribice:
 na travniku iz kamenja oblikujte ribnik,
 iz kartona izrežite malo večje ribe, na katere pritrdite magnet
 na večjo palico zavežete volno in na koncu kovinsko sponko
 naj se lov začne! (otroci s sponko ciljajo magnet in tako je ˝ribica˝ ujeta).
Otrok pomaga pri opravilih na vrtu.
Piknik:
 pripravite malico (sadni/zelenjavni krožnik, sendviči ipd.),
 poiščite košaro (otrok ima lahko tudi manjši nahrbtnik) in odejo
 privoščite si piknik na prostem (na domačem vrtu, travniku, v gozdu …).
Potoček:
 poiščite potok, jezero, lahko tudi lužo,
 otrok naj vanje meče kamenčke, spušča ˝ladjice˝ - kose lubja, vejic.
Igra z vodo:
 otroku ponazorite prelivanje vode iz enega (plastičnega) lončka v drugega,
 vzpodbujajte otroka, da prelije čim več vode v lonček (lahko tudi v
posodo),
 (namesto vode lahko uporabite tudi pesek, zdrob ali moko, namesto
lončka pa žlico).
-nabiranje trobentic (cvetov) za čaj, ki ga pozneje lahko skuhamo :v pol litra vode damo štiri žličke
sveže, drobno narezane trobentice ali eno zvrhano malo žličko posušenih trobentic; v prevreto, vročo
vodo, po desetih minutah precedimo, sladkamo ga lahko z medom, dober je
-sestavljanje določenih oblik, predmetov, motivov iz kamenčkov, vejic, češarkov (borovih ali
smrekovih) na pesku oz. makadamu, zemlji, travi,…
Odrasla oseba lahko nariše npr. : avto, rožo, hišo,…z leseno palico na zemljo, pesek,… nato otrok po
narisanih črtah sestavlja oz.«gradi« določen narisan motiv. To sestavlja iz enakega naravnega
materiala ali pa kombinira (kamenčki,…).
Lahko pa otrok sestavlja po svoje, brez da mu mi narišemo določen motiv, pa sam pripoveduje oz.
pove,..kaj ustvarja,.., mi lahko tudi ugibamo kaj gradi, da je otroku morda zabavnejše.
-iz sobrata ali vrbove veje naredimo obroč in ga privežemo na določeno višino na drevo; otrok lahko
iz določenega mesta cilja na koš s češarki; lahko tekmuje z odraslimi ali sestrico oz. bratcem
-otrok in odrasli zunaj poslušata različne glasove, zvoke ,..in poimenuje kaj sliši in morda (pozneje,…)
tudi opazi oz. vidi.

