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Zgodnje naravoslovjeZgodnje naravoslovje

DoDožživljanje narave skozi letne ivljanje narave skozi letne ččase v ase v 
razlirazliččnih okoljihnih okoljih

NARAVA, VSAK MESEC NARAVA, VSAK MESEC 
DRUGADRUGAČČNANA

Brdo pri Kranju, 6. oktober 2010Brdo pri Kranju, 6. oktober 2010

OOŠŠ XIV. divizije SenovoXIV. divizije Senovo
Vrtec SenovoVrtec Senovo

�� Vodja projekta: Dragica LuVodja projekta: Dragica Lu žžar, ar, 
vzgojiteljicavzgojiteljica

�� VkljuVklju ččeni v projekt: Barbara Resnik, pom. eni v projekt: Barbara Resnik, pom. 
vzgojiteljice in 24 otrokvzgojiteljice in 24 otrok

�� Starost otrok: 5 Starost otrok: 5 –– 6  let    6  let    
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ČČas:as:

Skozi celo Skozi celo ššolsko leto:olsko leto:

�� jesen,jesen,

�� zima,zima,

�� pomlad,pomlad,

�� poletje.poletje.

Prostor:Prostor:

�� igralnica,igralnica,

�� v naravi: gozd, travnik, ob potoku, vrt, v naravi: gozd, travnik, ob potoku, vrt, 
sadovnjak.sadovnjak.
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Cilji:Cilji:

�� dodožživljanje in spoznavanje ivljanje in spoznavanje žžive narave v ive narave v 
njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 
spreminjanju in estetskih razsespreminjanju in estetskih razsežžnostih,nostih,

�� spoznavanje in odkrivanje spoznavanje in odkrivanje žžive narave,ive narave,
�� odkrivanje, da odkrivanje, da žživa bitja iz okolja nekaj iva bitja iz okolja nekaj 

sprejemajo in nekaj oddajajo,sprejemajo in nekaj oddajajo,
�� spodbujanje razlispodbujanje različčnih pristopov k nih pristopov k 

spoznavanju narave.spoznavanju narave.

Metode dela:Metode dela:

�� opazovanja,opazovanja,

�� primerjanja,primerjanja,

�� raziskovanja,raziskovanja,

�� sklepanja,sklepanja,

�� lastne aktivnosti,lastne aktivnosti,

�� eksperimentiranja.eksperimentiranja.
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KljuKlju ččne besede:ne besede:

�� narava, narava, 

�� letni letni ččasi, asi, 

�� naravoslovni dnevnik, naravoslovni dnevnik, 

�� opazovanje narave,opazovanje narave,

�� gozd, gozd, 

�� travnik.travnik.

Namen projekta:Namen projekta:

�� v naravi prev naravi prežživimo premalo ivimo premalo ččasa,asa,

�� otroci ne poznajo pomena narave,otroci ne poznajo pomena narave,

�� narave ne znamo opazovati in v njej unarave ne znamo opazovati in v njej užživati,ivati,

�� otroci si otroci si žželijo novih izkuelijo novih izkuššenj,enj,

�� so dojemljivi za nova znanja.so dojemljivi za nova znanja.
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Dejavnosti v igralnici:Dejavnosti v igralnici:
�� spoznavanje letnih spoznavanje letnih ččasovasov

��spoznavanje mesecevspoznavanje mesecev



6

••spoznavanje koledarja in dni v tednuspoznavanje koledarja in dni v tednu

Dejavnosti v naraviDejavnosti v naravi

�� Opazovanje narave skozi celo leto v Opazovanje narave skozi celo leto v 
razlirazli ččnih okoljih (okolica vrtca, gozd, nih okoljih (okolica vrtca, gozd, 
travnik, vrt)travnik, vrt)

�� Ugotavljanje sprememb in Ugotavljanje sprememb in ““ zapiszapis””
sprememb v Naravoslovni dnevnik v sprememb v Naravoslovni dnevnik v 
igralniciigralnici
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Grabljenje listja in Grabljenje listja in ččiiššččenje okolice vrtca v enje okolice vrtca v 
jesenijeseni

V gozduV gozdu

�� Nabiranje gozdnih sadeNabiranje gozdnih sadežževev

�� Merjenje obsega drevesMerjenje obsega dreves

�� Odtisi razliOdtisi različčnega lubjanega lubja

�� Opazovanje podrastiOpazovanje podrasti

�� Sajenje Sajenje žželodaeloda

�� Skrb za mlado drevesce v igralnici skozi celo Skrb za mlado drevesce v igralnici skozi celo 
letoleto

�� Presaditev mladega hrasta v gozdPresaditev mladega hrasta v gozd

�� Obisk gozda z lovcemObisk gozda z lovcem
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ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:


