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V letošnjem letu je Ljubljana prejela naziv Zelena 
prestolnica Evrope 2016, na kar smo vsi zelo ponosni. 
Vendar, ali bi si mesto zaslužilo prejeti laskavi naziv 
brez dreves, ki jih srečujemo na vsakem koraku? 

Drevesa smo zasadili tudi na igrišča enot Vrtca Mojca 
in tako oblikovali kakovostno okolje za otroško igro, 
razvedrilo, učenje, opazovanje razvoja in razumevanje 
osnovnih naravoslovnih postopkov. Drevesna učna 
pot na naših igriščih otroke spodbuja k opazovanju 
narave z različnimi čutili in k zavedanju, da je narava 
vrednota, ki nas bogati, sprošča in umirja. 

Hvala vsem strokovnim delavcem našega vrtca, 
ki otroke učite trajnostnega načina življenja, jih 
spodbujate k razmišljanju o svojih dejanjih in jim 
omogočate doživljati lepoto narave.

Jovi Vidmar, ravnateljica
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Drevo je od nekdaj naš prijatelj. Če nam je vroče, nam daje senco, da se ohladimo. Če nas zebe, nam drevo daje drva 
za ogenj, ob katerem se pogrejemo. Če bi se želeli posladkati, ližemo med, ki so ga čebele nabrale na lipi, smreki, 
kostanju in drugih drevesih. Če smo zaspani, se uležemo v leseno posteljo, če smo trudni, sedemo na lesen stol ... – 
vse to nam daje drevo. Drevo je našim dedom dajalo še mnogo več, saj so nekdaj stanovali večinoma v lesenih hišah, 
po cesti so se vozili z lesenimi vozovi, po rekah in morju so pluli z lesenimi čolni in ladjami. 
Od vseh dreves pa je bila v naši deželi od nekdaj najpomembnejša lipa. Sredi vsake vasi je rasla lipa, pod katero so se 
zbirali vaščani. Gospodarji kmetij so se pod lipo dogovarjali, kako bodo skupaj želi polja in kosili travnike.  
Če so se med seboj sprli, so šli pod lipo in tam spet postali prijatelji. Ob praznikih so mladi in stari vaščani pod lipo 
plesali ob zvokih vaškega harmonikarja in skupaj prepevali. Tudi otroci so jim pri tem pomagali in veselo prepevali 
pesmice, ki jih znamo še danes:

Le sekaj, sekaj smrečico ...
Barčica po morju plava, drevesa se priklanjajo ...                     Dušica Kunaver

BELOKRANJSKO KOLO

Igra v kolu jabolko,
jabolko rdeče,
rad imel bi jabolko,
ali k meni neče.

Zatrkljaj se, jabolko,
kamor tebi drago,
samo k temu ne trkljaj,
kogar nimaš rado.

Jabolko se k meni je,
zatrkljalo rdeče 
in prineslo meni je
tri pehare sreče. 

(Karel Štrekelj)
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DREVESNA UČNA POT
Na vseh igriščih enot Vrtca Mojca rastejo raznolika drevesa, ki nam v poletnih mesecih omogočajo 
varno zavetje:
•    v enoti TINKARA raste 17 različnih dreves: javor, rdečelistni javor, hruška, jablana, hrast, ginko, 

lipa, divji kostanj, jesen, češnja, bor, smreka, breza, ringlo, katalpa, bukev, rdeči topol;
•    v enoti KEKEC je 10 različnih vrst: javor, bor, vrba, breza, jablana, hruška, lipa, ginko, smreka, divja češnja;
•    v enoti MUCA raste 12 različnih dreves: javor, gorski javor, rdečelistni javor, smreka, breza, lipa, hrast, češnja, 

japonska češnja, jablana, gaber, vrba;
•    v enoti MOJCA je 16 različnih vrst dreves: jesen, tulipanovec, breza, ambrovec, cipresa, javor, bor, rdečelistni javor, 

gorski javor, vrba, smreka, rdečelistna sliva, gaber, češnja, oreh, ginko.

Vzgojitelji so v zadnjih dveh letih v vseh oddelkih Vrtca izvajali različne raziskovalne dejavnosti, ki so otrokom 
omogočale aktivno vlogo pri spoznavanju različnih vrst dreves. Vsaka skupina si je izbrala svoje drevo in ga opazovala 
v vseh letnih časih. Izdelali so drevesne kartice, na katere so otroci sami zapisali zbrane informacije in značilnosti, ki 
so jih na drevesu opazili. Naredili smo tudi likovni natečaj in med izdelki otrok izbrali drevo, ki predstavlja znak naše 
drevesne učne poti. K drevesom smo postavili tablice z imenom drevesa in znakom DUP.

Zakaj smo te dejavnosti poimenovali Drevesna učna pot?
Otroci v stiku z naravo v neposrednem okolju začutijo povezanost in odvisnost človeka od narave. Izkoristili smo 
priložnosti za učenje in igro v naravnem učnem okolju, kjer imajo otroci poleg možnosti za raziskovanje tudi veliko 
priložnosti za čutni in čustveni razvoj, za navezovanje stikov (obiski med enotami in skupinami) in aktivno igro.

Pomembno je, da otroci odnos do narave 
spremljajo tudi pri odraslih – vzgojiteljih in 
starših. Le postopoma in z veliko truda otroke 
skozi proces vzgoje naučimo spoštovati in 
ohranjati naravo. Tako bomo oblikovali temelje 
ekološke ozaveščenosti, ki je ena od vrednot 
današnjega časa, naša prihodnost in naložba za 
trajnostni razvoj.  

Marinka Andromako, 
pomočnica ravnateljice
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SPODBUDNO OKOLJE ZA RAZVOJ OTROK
Otroci vse več prostega časa preživijo v varnem zavetju doma in v družbi sodobne tehnologije. Raziskave dokazujejo, 
da redni stiki z naravo podpirajo zdrav razvoj otrok ter otrokom pomagajo pri soočenju z vsakodnevnimi izzivi.  
Vzgoja in izobraževanje v zgodnjem otroštvu (v vrtcih) ima pomembno vlogo pri optimalnem razvoju otroka in 
doseganju trajnostnega razvoja, saj so otroci vse bolj ločeni od naravnega sveta in priložnosti za ustvarjalno igro.  
V sodobni družbi je bivanje v vrtcu vse pomembnejše, predvsem učenje na prostem, kjer otroci pridobivajo pomembne 
življenjske izkušnje. 

Naravno okolje zagotavlja možnosti za izobraževanje in je prostor za učenje, ki z raznovrstnimi materiali, ki so 
»resnično« odprti in dostopni, nudi priložnosti za igro, učenje, reševanje problemov in razvoj socialnih kompetenc. 
Igra v naravi ponuja veliko možnosti za celostno učenje otrok na vseh področjih njihovega razvoja. Raziskave kažejo, 
da otroci v interakciji z naravo izboljšujejo miselne spretnosti, sposobnosti opazovanja, ustvarjalnost, koncentracijo, 
domišljijo, koordinacijo, ravnotežje in gibčnost, hkrati pa krepijo svoje zdravje.  

Vzgojitelji našega Vrtca omogočajo otrokom možnost učenja 
v naravnem okolju, ki poudarja realnost, izboljšuje izkušnje in 
otroka celostno vzgaja. Otroci imajo vsakodnevno priložnost, da 
se učijo o naravi, raziskujejo, odkrivajo in spoznavajo naravni 
svet, ga doživljajo z vsemi čutili ter aktivno sodelujejo pri 
učenju. Drevesna učna pot bogati kakovost igre in spodbuja 
aktivno, domiselno in konstruktivno igro, spodbuja pozitivno 
vedenje in socialne interakcije ter krepi povezanost igre in 
učenja. Bogato zunanje učno okolje omogoča otrokom, da 
povežejo svoje učne dejavnosti v zaprtih prostorih (branje knjig 
o drevesih) s svojimi izkušnjami na prostem (opazovanje dreves). 

Drevesna učna pot daje otrokom možnost za interakcijo 
z okoljem, spodbuja njihovo ustvarjalnost, avtonomijo in 
skupinsko sodelovanje, hkrati pa razvija njihovo psihično in 
telesno dobro počutje. Otroci prek učne poti vzpostavijo stik 
z naravo, pridobivajo nova znanja ter sprejemajo odnos do 
varovanja okolja. 

Darja Babič, svetovalna delavka
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AKTIVNOSTI NA DREVESNI UČNI POTI
Aktivna vloga otrok, povezana z izbranim drevesom (ali več drevesi), je zastavljena projektno in lahko traja več 
tednov, mesecev ali celo šolsko leto.

Določimo dan v tednu ali mesecu, ko obiskujemo izbrano drevo (ali več dreves) in opazujemo njihove spremembe. 
Izdelamo lahko dnevnik, v katerega zapisujemo spremembe (listje, veje, plod…), ali naredimo plakat v igralnici. Drevo 
še posebej natančno opazujemo pri spremembah letnih časov. V vsakem letnem času se z otroki usedemo pod drevo 
in ga narišemo. Veliko raznolikih dejavnosti se odvija pod izbranim drevesom. Na ta način drevo redno obiskujemo, 
opazujemo in si tako ustvarimo »kotiček pod drevesom«:

•    prebiramo pravljice z ekovsebino (tudi na temo  
izbranega drevesa),

•     slikamo in rišemo oz. likovno ustvarjamo,
•     za starejše skupine pripravimo reševalne liste  

(lastnosti drevesa),
•     izvajamo gibalne minutke,
•     se pogovarjamo o različnih temah,
•     drevesu zapojemo pesmice,
•     drevo pobožamo in objamemo,
•     praznujemo rojstni dan.

Pomembno je, da opazimo drevesa, se zavedamo njihovega pomena  
za čisto okolje in tudi naše vloge pri njihovem ohranjanju.  
Bistvo je, da drevo (ali več dreves) vključimo v program dela,  
da drevo »živi« z nami, postane del skupine.

ČEŠNJA
•     Ljudska rajalna igra Rdeče češnje rada jem.
•     Oberemo češnje, sadež uporabimo na več načinov: kot sadni  

napitek, sadno solato, svež sok, sadni krožnik, češnjevo pecivo. 
•     Vključimo stare starše: povabimo jih na piknik s češnjami. 
•     Pod drevesom praznujemo rojstni dan. 
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BREZA
•     Spoznavamo tradicijo (Zeleni Jurij).
•     Pogovor o ljudskem običaju (kaj pomeni, od kod prihaja).
•     Naučimo se pesem Zeleni Jure.

KOSTANJ, HRAST
•     Pobiramo plodove.
•    Priredimo kostanjev piknik.
•    Pod drevesom ustvarimo kostanjevo oz. hrastovo deželo (iz naravnega materiala postavljamo hišice, izdelamo 

različne figure …).

Vsako drevo začutimo z vsemi čutili, razmišljamo, kaj vidimo, kaj nam drevo ponuja (npr. želod, kostanjeva ježica, 
vejice, listi …). Vključimo tudi starše, da z otroki zbirajo informacije, prinašajo fotografije dreves, zanimive poučne 
knjige. Z njimi opazujejo drevesa na naših igriščih in jih primerjajo s tistimi, ki jih opazijo v okolju. Navedenih je le 
nekaj primerov za aktivno vključevanje otrok in doživljanje naravnega okolja. Želim vam veliko veselja in otroške 
radovednosti pri odkrivanju zakonitosti narave.

Brigita Sobočan
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ORIENTACIJSKI POHOD PO DREVESNI UČNI POTI
Raziskovalne in gibalne naloge pri drevesih na igrišču.

SMREKA 
»Iz semena sem nastalo, korenine v tla pognalo.  
V sonce zrem kot vrtna roža, veter mojo krošnjo boža. 
Senco dajem, hlad, zavetje, mnogih ptic poslušam petje. 
Tebe, človek, prosim nekaj, ah, nikar me ne posekaj.«
Naloga 1:
Primemo se za roke, zaplešemo okoli smreke in vijemo 
kačo do naslednjega drevesa. 

RDEČI JAVOR  
Zakaj je drevo koristno? Kdo prebiva v njegovi krošnji? 
Kaj nam šepeta drevo, poznaš njegovo ime?  
Prisluhnimo ptičjemu petju, šumenju vetra v vejah.
Naloga 2:
Počepnemo in hodimo v počepu do »potočka«, ki ga 
preskočimo. S petjem pesmi Rdeče češnje rada jem 
nadaljujemo pot do JAPONSKE ČEŠNJE.

JAPONSKA ČEŠNJA
Jo opazujemo. Je osamljena. Predlog, da kupimo 
spomladi še eno (pravo) češnjo.
Naloga 3:  
4-5 otrok se skupaj guga na gugalnici. Menjava skupin.

JAVOR
Kdo prebiva v krošnji, pod lubjem, kdo se skriva med 
koreninami? Kaj opaziš na deblu? Poskusi splezati na 
drevo.
Naloga 4:
Sonožno skačeš iz obroča v obroč, nato nadaljuješ pot  
po vrvi do BREZE.

BREZA
Kaj vse opazimo na drevesu? Po čem se razlikuje od 
drugih dreves? Katere barve opazimo na drevesu?
Naloga 5:
Splezaj na tobogan in se spusti po njem.  
Splezaj po prečkah do vrha. 

HRAST
Poglej tablico in povej, kaj piše na njej.  
Drevo je visoko. Poglej ga od korenin do vrha krošnje.                                          
Ali je v bližini še kakšno tako drevo? Ali sta enako visoka, 
imata enako debelo deblo, kakšni so njegovi listi?  
Se jih lahko dotakneš?
Naloga 6:
Sonožni poskoki čez ovire (palice, obroči).

VRBA
Kaj veš o drevesu? Ali že dolgo raste na tem mestu? 
Kakšne barve je? Pogovarjaj se z njim.
Naloga 7:
Primemo se za rame in v »vlakcu« vijugamo med stebri 
nadstreška do GABRA.

GABER 
Preberi ime na tablici. Ali je drevo majhno, veliko, večje 
od hrasta, manjše od breze, ima debelo ali tanko deblo? 
Tudi to drevo moramo čuvati. Ko bo zraslo, nam bo dalo 
senco, ko se bomo igrali v peskovniku.
Naloga 8:
Hoja po robu peskovnika – prestavljaj nogo pred nogo.
Do JABLANE korakamo in prepevamo Naša četica.
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JABLANA
»Jabolko rdeče, hej, kje si raslo, mi povej.  
Tam na jablani košati, me je božal sonček zlati ...«
Toda naša jablana je majhna, nežna.  
Kaj potrebuje, da bo zrasla?
Naloga 9:
Od JABLANE do LIPE hodimo po lesenih čokih. 

LIPA 
Objemi deblo sam(a) ali s prijateljem(ico).  
Kako debelo je deblo? Ali se lahko dotakneš svojih prstov, 
ko ga objameš? Poglej krošnjo, kakšna je.  
Kaj lahko nabereš na njej? Ali je v bližini še kakšna lipa? 
Koliko korakov je do naslednjega drevesa?
Naloga 10:
Preštej korake od LIPE do GORSKEGA JAVORJA.

GORSKI JAVOR 
Stopi pod drevo in se zravnaj. Ali lahko stojiš, ne da bi se 
dotikal(a) vej? Kakšno je deblo? Kako so obrnjene veje? 
(Utrjujemo pojme: majhen, velik, debel, tanek).
Naloga 11:
Nauči se izštevanko.

Marina Ernstschneider

1-3:
En kovač konja kuje,

kol´ko žebljev potrebuje?
En dva tri,

kol´ko rečeš ti?

3-6:
Peter Veter je doma,

Mica Cica v gozd je šla,
Nace Pace šteje race,
Cuckov Tine je maline,

Binca vode se boji,
Cuckov Franci zdaj lovi!
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DREVESNA UČNA POT V EKOVRTCU MOJCA
Vrtec Mojca je vključen v program Ekošole že od leta 2004, ko je v program vstopila enota Kekec, nekaj let pozneje 
pa še vse ostale enote.

S programom Ekošola otroke spodbujamo k čustvenemu doživljanju narave z medsebojnimi spoštljivimi odnosi. Delo 
v programu Ekošola temelji na projektnem pristopu proučevanja okolja in naravoslovnih vsebin. Otrok je nenehno 
aktiven in radoveden, raziskuje vzroke in posledice, kar je osnova za ustvarjalno izobraževanje. Temelj programa 
Ekošola za vrtce je zgodnje naravoslovje, v srečanju z okoljem, v katerem otroci živijo. Gre za otrokova prva doživetja 
v naravi, zato so stiki in izkušnje zelo pomembni.

V sklopu zgodnjega naravoslovja smo se v Vrtcu Mojca odločili, da bomo poseben poudarek namenili drevesom na 
igriščih, saj ta otrokom in odraslim nudijo naraven poligon za učenje, lastno aktivnost ter razvijanje spoštljivega 
odnosa do narave. 

Zadali smo si nalogo, da popišemo in dokumentiramo vse vrste dreves na igriščih in jih označimo z ličnimi tablicami 
ter s tem ustvarimo drevesno učno pot. Hkrati smo določili tudi nekaj naravoslovnih ciljev:

•    spoznavanje različnih drevesnih vrst,
•     doživljanje dreves z vsemi čutili,
•    spodbujanje radovednosti otrok in spoznavanje zakonitosti življenja,
•    prispevanje k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.

Z vključevanjem otrok v okoljske aktivnosti tvorno 
prispevamo h graditvi njihove samozavesti in 
pridobivanju znanj za vseživljenjski trajnostni 
razvoj. S programom Ekošola v naš vsakdan 
uvrščamo tematske, raziskovalne in naravoslovne 
vsebine. Pri tem so otroci radovedni, samostojni in 
v interakciji z odraslimi in drugimi otroki prek igre, 
opazovanja in lastne aktivnosti spoznavajo svet 
okoli sebe. 

Nuša Stankovič, ekokoordinatorka vrtca Mojca 
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SPODBUJAJMO OTROKOVO USTVARJALNOST
V Vrtcu Mojca spodbujamo razvijanje otrokove simbolne igre. Veliko časa namenimo bivanju na prostem, kjer aktivno 
raziskujemo naravo. Na igrišču imamo veliko možnosti za ustvarjalno igro. V okviru projekta Drevesna učna pot igro 
oblikujemo v duhu spodbujanja aktivnega sožitja z drevesi. V vročih mesecih nam drevesa nudijo veliko sence in s 
tem omogočijo še več možnosti za gibanje na svežem zraku.  

Možnosti za aktivnosti, ki jih omogočajo prostori pod drevesi, so velike. Vzgojiteljice smo za igro pripravile raznolike 
pripomočke in rekvizite. Postavili smo ognjišče, kjer smo »kuhali« juhe, čaje in čarobne napitke. Otroci so se 
spremenili v prave male kuharje. Pri kuhanju smo uporabljali, kar nam ponuja narava (palčke, kamenčke, odpadle 
drevesne liste...). Uživali pa smo tudi pri igri z lesom. Iz lesenih paličic smo sestavljali hiške in razne skulpture in tako 
naredili domovanje za palčke. Otroci so iz lesenih desk in manjših hlodov sestavili uporabne predmete. Hlode ter 
deske so spremenili v klopce, na katerih so sedeli in se igrali ob ognjišču. Klopce so se spremenile tudi v pripomoček 
za razvijanje ravnotežja, po katerih so otroci hodili ter se zabavali. Včasih pa so po njih vozili avtomobile in deske so 
postale prava avtocesta. 

Naša domišljija ne pozna meja in tako so nastali zelo izvirni načini uporabe ponujenega materiala. Uživali smo tudi 
ob igranju na glasbene inštrumente, saj smo izdelali glasbeno drevo. Tako smo pod drevesi glasbeno ustvarjali, peli, 
plesali in izvajali različne vrste ritma. Petje in ples sta nam šla odlično od rok, ko smo se spremenili v indijance in se 
pod drevesi igrali v šotorih. Iz lesa in rjuh smo postavili indijanske šotore, kjer smo rajali in se zabavali.

Igrišče Vrtca Mojca nam omogoča aktivno 
in raziskovalno igro, vzgojiteljice pa s svojo 
ustvarjalnostjo pri rekvizitih pripomoremo 
k še večjemu bogastvu igre.

Dunja Bregar
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DREVESA – NAŠI PRIJATELJI
Življenjska pot vsake rastline, tudi drevesa se 
začne pri semenu. Prostor, porasel z drevesi 
vseh starosti in različnih vrst, je gozd. Če ga 
ne motimo, raste nezadržno, je vztrajen in 
se počasi razvija. Drevo je živ organizem, ki 
diha, se prehranjuje in se na istem mestu rodi, 
živi in umre. Skozi leta in leta so se drevesa 
prilagajala različnim podnebjem. Gozdovi 
vplivajo na podnebje, dajejo kisik, varujejo in 
bogatijo tla.

Gozd nam nudi pribežališče, daje hrano, 
surovine, zdravila, orodje, orožje, prevoz, 
kurjavo, omogoča rekreacijo, sprostitev …  
Vsak delček gozda, ki izgine, lahko pomeni 
izumrtje rastline, živali. Vsi smo odgovorni  
za ohranitev gozdov.

Otrok ob igri v naravnem okolju na poseben 
način doživlja povezanost z naravo in s 
samim seboj. Postaja prijazen do narave, je 
ne uničuje in ne onesnažuje. Odgovornost je 
velika vrednota. Odgovornost je samostojnost. 
Želimo, da se otroci prek različnih dejavnosti 
učijo, spoznavajo in si pridobivajo nove 
izkušnje. Otrokom prijazno okolje je cilj, ki ga 
dosegamo z učenjem odgovornega odnosa do 
okolja. Naš cilj je priklic podatkov (kaj že vem), 
jih preverjati in povezati z novo vsebino.

Lidija Bukovec

»Iz enega drevesa lahko 
naredimo milijon vžigalic,

ena sama vžigalica pa lahko 
uniči milijon dreves.«

(Gozdovi in drevesa, 
zbirka Korenine znanja, MK)
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GIBANJE
•    Nabiranje plodov;
•     nošenje storžev na loparjih;
•    storži, privezani na veje - ciljanje z vodo;
•    lovljenje - stop igra;
•     skrivanje in štetje;
•     napenjanje vrvi: odbojka, badminton,  

plazenje pod vrvjo in hoja čez.

DRUŽBA
•    Druženje pod drevesom:

    ples, rajanje;
    poslušanje pravljic;
    petje otroških in ljudskih pesmi;
     igranje namiznih družabnih iger;
     druženje s starši in starimi starši.

JEZIK
•     Kviz v skupini (tekmovanje dveh skupin);
•     iskanje informacij v literaturi - prinašanje literature;
•     uganke, iskanje imen dreves na začetni glas  

(b = bor, …).

NARAVA
•    Opazovanje dreves - ugotavljanje razlik in 

podobnosti;
•    čarobna vreča - prepoznavanje plodov po otipu;
•    čutna pot - hoja po različnih materialih;
•    ločevanje iglavcev in listavcev po lubju;
•    delovni list:

    povezovanje senc;
    dokončanje druge polovice;
    povezovanje dreves in plodov;
    prostorski odnosi: na, v, pod, ob, nad.

DREVESNA UČNA POT
UMETNOST
•    Likovno ustvarjanje:

    album (drevo v vseh letnih časih - različne likovne 
tehnike);

    uporaba plodov v jesenskih delavnicah.
•    Glasba:

    izdelava piščali, 
    izvabljanje zvoka iz plodov.

MATEMATIKA
•    Namizna igra »Človek ne jezi se« - lesena podlaga, 

storži z barvnimi kapicami;
•    razvrščanje plodov;
•    štetje dreves iste vrste;
•    primerjanje velikosti, debeline debla …

Silva Gnjezda
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DEJAVNOSTI PO PODROČJIH KURIKULA
»Otroci morajo 

naravo videti, slišati, 
okusiti, vonjati in otipati 
ter čustveno doživeti.« 

(dr. H. Požarnik)

V našem vrtcu se zavedamo, da je od nas, odraslih, odvisno, kakšen odnos bodo 
imeli otroci do naravnega okolja. Zato jim želimo privzgojiti ljubezen do žive 
in nežive narave in jih naučiti spoštljivega ravnanja z njo. Za igro, učenje in 
raziskovanje smo uporabili bližino naravnega okolja – naša igrišča z različnimi 
vrstami dreves. Vzgojitelji vsakodnevno omogočajo otrokom veliko različnih 
dejavnosti, ki jih spodbujajo k učenju, raziskovanju, igri in doživljanju lepega.

GIBANJE
•    Sledi in stopinje v snegu pod drevesom;
•    kotaljenje po travi med drevesi;
•    jesenski kros pod drevesi;
•    gibalne minutke;
•    tek med drevesi, vrtenje ob deblu, navijanje vrvice, privezane na deblo drevesa;
•    ljudske rajalne igre okoli drevesa: Rdeče češnje; Bela, bela lilija; Ringa raja …;
•    plezanje na drevo;
•    hoja po lesenih kolutih;
•    zadeti drevo z žogo, s storžem, kostanjem;
•    orientacijski pohod.
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UMETNOST
•    Dramatizacija pravljice pod drevesom;
•    gibalno uprizarjanje – drevesa, veter, dežne kapljice, 

listi …;
•    petje, igranje na instrumente, poslušanje pod 

drevesom;
•    pojoče drevo;
•    polaganje kamnov okoli drevesa;
•    spuščanje »helikoptrčkov« (semena), opazovanje 

vrtenja, uprizarjanje giba; 
•    okraševanje smrečice;
•    dežela jelenčkov;
•    objemi in začuti drevo.
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JEZIK
•    Pravljična urica;
•    otroci pripovedujejo (doživetja, pravljice …);
•    ubesedijo svoja opažanja, občutke, spoznanja, vtise;
•    poslušanje zvokov z zaprtimi očmi;
•    branje pod drevesi: Čudežno drevo, Nečimrno drevo;

•    opazovanja, razmišljanja, vprašanja in odgovori;
•    dan drevesa, dan Zemlje;
•    osvajanje deklamacij;
•    pogovor o pravljičnih junakih;
•    ljudske pravljice, izštevanke, uganke.
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NARAVA
•    Opazovanje, poimenovanje in primerjanje dreves v vseh letnih časih;
•    posadimo drevo, opazovanje in pogoji za rast;
•    z vsemi čutili začutimo drevo: vid, tip, vonj, okus, sluh;
•    življenje na, ob in pod drevesom; 
•    grabljenje listja, trave, pobiranje odpadlih vej;
•    opazovanje, pobiranje in uživanje plodov;
•    opazovanje drevesnega debla z lupami;
•    čutna pot (oblanci, žagovina, lesni odpadki, storži, želodi, listi);
•    uporaba in lastnosti lesa za igro, ustvarjanje in življenje;
•    izdelava papirja;
•    prepoznavanje in poimenovanje dreves in njihovih plodov v različnih okoljih;
•    razlika med drevesi (listavci in iglavci, lubje, velikost, listi, plodovi, barve…);
•    nabiranje in sušenje cvetov.
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DRUŽBA
•    Otroci iščejo informacije o drevesu (računalnik,  

knjižnica, starši, stari starši);
•    posvojimo drevo;
•    praznovanje rojstnega dne pod drevesom;
•    kosilo pod drevesom;
•    kotički za simbolno igro;
•    drevesa nam nudijo senco za druženje, igro  

in ustvarjanje;
•    čistilna akcija;
•    medgeneracijska srečanja pod drevesi;
•    prireditev Prihod zelenega Jureta;
•    zelena zabava pod drevesi;
•    drevesne kartice za pomoč pri učenju  

in spoznavanju dreves.

MATEMATIKA
•    Opazovanje, štetje, primerjanje in razvrščanje dreves, listov, plodov;
•    osvajanje velikostnih odnosov;
•    primerjanje velikosti, debeline, števila vej, iglic, lubja, barv, plodov;
•    objamemo, izmerimo drevo (z objemi, dlanmi, vrvico, metrom);
•    matematični drevesni kotiček: razporejanje, razvrščanje;
•    merjenje s tehtnico in z različnimi pripomočki za merjenje;
•    prepoznavanje in poimenovanje dreves na fotografijah, v knjigah, v gozdu, naselju …

Dejavnosti so zapisale  
vzgojiteljice vseh enot Vrtca Mojca.
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DREVESNI BONTON
Drevo je simbol človeške 
povezanosti z naravo.  
Da bomo drevesa ohranili,  
moramo zanje primerno skrbeti. 
Zato smo z otroki oblikovali  
pravila ravnanja, ki smo jih  
zapisali v DREVESNI BONTON.

•    Dreves ne smemo sekati,  
razen kadar so bolna.

•    Drevesom ne smemo lomiti vej.
•    Dreves ne smemo raniti ali 

poškodovati njihovih debel.
•    Debel dreves ne smemo »lupiti«.
•    Dreves ne izkopavamo in ne 

pulimo njihovih korenin.
•    Z vej dreves ne trgamo listja  

ali iglic.
•    Pod drevesi ne kričimo, ker s 

tem prestrašimo ptice in druge 
živali, ki živijo v drevesnih 
krošnjah.

•    V bližini dreves ne kurimo.
•    Okrasnih dreves ne sekamo  

v gozdu, ampak jih kupimo  
v drevesnici.

Brigita Sobočan
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DREVO JE ŽIVO
Drevo je mogočno. S koreninami sega globoko v zemljo, njegova bogata krošnja pa nudi dom številnim živalim.  
Drevo živi: raste, diha, cveti, ima plodove in semena, se stara in umre. 

Z otroki smo skozi popotovanje po Drevesni učni poti ugotavljali in spoznavali, kakšna drevesa nas obdajajo.  
Z veseljem smo jih tipali, vonjali, jih objemali in skušali pozdraviti. Drevesa nas učijo novih spoznanj, kaj je hrapavo 
in kaj je gladko. Z zavezanimi očmi smo tipali deblo, korenine, ga objeli in si skušali ta občutek zapomniti, da smo 
ga lažje našli, ko smo si sneli ruto. Prostor pod drevesi smo izkoristili za različne dejavnosti: gumitvist, nogomet, 
pripovedovanje pravljic, likovno ustvarjanje, igro v kuhinjskem kotičku. 

Kadar se odpravimo na sprehod po soseski in v gozd, primerjamo in poimenujemo drevesa, ki rastejo na našem 
igrišču. Gozd in drevesa so čudovito učno okolje tudi za razumevanje, primerjanje dreves med seboj in za razvijanje 
občutka za čisto in zdravo okolje. Imeti drevesa na svojem igrišču, je pravo zeleno bogastvo in naravna oaza miru. 
Učno okolje za naše otroke, počitek in sprostitev za naše oči.

Andreja Andrejek Kancler
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NAŠA DREVESA
V skupini otrok, starih 5-6 let, smo zbirali informacije o 
drevesih, jih primerjali in zapisali ugotovitve. Motivirala 
sem jih z vprašanji in nalogami:
•    Zakaj je drevo majhno?
•    So drevesa stara?
•    Ali gre drevo tudi na sprehod?
•    Kje rastejo drevesa?
•    Katero drevo je posekal Martin Krpan in kaj je naredil 

iz njega? Kateri predmeti so narejeni iz lesa?
•    Primerjajmo naše drevo in naše telo.
•    Zapri oči in prisluhni zvokom.
•    Objemi drevo in ga začuti.

Otroci so opisali svoje drevo:

Moje najljubše drevo je sliva. Na njej zrastejo slive, 
vijolične in okusne. Drevesa so zelena, rjava in visoka. 
Drevesa tudi zbolijo in takrat jih požagamo. 

Moja drevesa so breza, češnja, bukev. Breza ima listke  
in skorjo – rjavo in belo. Veliko dreves naredi gozd.  
Tja hodimo nabirat tudi kostanj. Gozd moramo čuvati in 
ga imeti radi. 

Moje drevo je smreka. Je zelena. Deblo ima rjavo. Ima 
iglice, ki močno pikajo. 

Smreka je moje drevo. Ima liste, ki se jim reče iglice.  
V smreki se skrivajo ptički, tisti, ki letijo. 

Bukev je moje drevo. V gozdu jih je veliko. Tam tudi 
dobro dihamo. Ima liste zelene barve. Korenine so v 
zemlji. Ima deblo, zgoraj so pa veje. Ene veje so debele, 
ene pa tanke. V gozdu se lahko sprehajamo in tečemo. 
Kričati ne smemo, ker lahko prestrašimo srnico in ježka. 

Smreka je moje drevo. Z mamico nabirava vršičke za 
sirup. Moja smreka ima iglice, z njimi pa pika. 

Breza je bela in hrapava. Ima listke, ki so podobni srčku. 
Drevesa nam dajejo kisik in senco, ko nam je vroče. 

Ne vem, katero je moje drevo. Je pa listavec. 

Moje drevo je breza. Drevesa rastejo, da nam delajo 
senco. Tudi vile so plesale pod senco. Drevesa nam 
govorijo, naj jih čuvamo. 

Moje drevo je breza. V krošnji so doma tudi živalice. 
Pravljičarka nam je povedala, da so pastirčki uporabljali 
brezove veje za vile, da so imele senco. 

Dragica Okorn
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DREVESNE KARTICE
Otrok postane zelo pozoren, če se mu pri odkrivanju sveta pridružijo tudi 
odrasli, ki mu pomagajo pri učenju in pridobivanju izkušenj.

Tudi pri zbiranju informacij, odkrivanju značilnosti in poimenovanju 
dreves na naših igriščih smo imeli vzgojitelji in starši pomembno vlogo. 
Vsaka skupina si je izbrala svoje drevo za raziskovanje. Nastale so 
drevesne kartice, na katere smo zapisali zbrane informacije. 

Predstavljamo dva primera:

NAŠE DREVO TULIPANOVEC

Kakšen je tulipanovec?
Ima zelene liste, podobne tulipanu.
Ima cvetove in popke.
Ima rjavo deblo.

Kaj že vemo?
Listi so podobni tulipanu.
Deblo ima lubje, to je skorjo,  
ki je hrapava.
Korenine grejo globoko v zemljo.
Zemlja okrog tulipanovca je rjava. 
Na njej raste trava.
Cvetki so zelo lepi.
Listki so najlepši zeleni.
Ima še veje, ki grejo križ kraž.
Krošnjo ima za to, da si lahko ptički 
spletejo gnezdo.
Listi imajo na koncu špičke,  
ker so na vrhu ravni.

Kaj nas še zanima?
Ali se v deblu pretakajo sokovi in 
voda?
Kako listi dajejo zrak?
Kakšne posebne žile imajo listki?
Kako lahko posekajo drevo, če je 
debelo ali bolno?
Kako zrastejo drevesa?
Kaj se zgodi, če gozdarji ne sekajo 
dreves?

Andreja Andrejek Kancler
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NAŠE DREVO OREH

Kakšno je?
Ima posebne orehove liste, ne takšnih kot druga drevesa.
Je še mlado drevo, ker je majhno kot mladiček.
Listi že dol padajo. Pa orehi tudi. Samo jih je bilo malo.
Orehov je bilo malo, ker je majhno drevo. Velika drevesa imajo več listov, pa veliko orehov.
Gor ne smemo plezat, ker lahko polomimo veje. Ker je majhno drevo.
Ko bo oreh zrastel, bomo lahko plezali gor.
Pa eno rano ’ma na deblu.

Kaj že vemo?
Oreh je drevo. Pa orehi so za 
pecivo pa piškote. Babi je spekla 
potico iz orehov.
Oreh ’ma liste, zato je listavec.
Raste na hribu.
Pal’co mora ’met, ker je še mlado 
drevo, da se ne zlomi.
Tam pri orehu se lahko igramo.
Tečemo lahko okoli oreha.
Pa veliko ptičkov se usede  
gor na veje.

Kaj nas še zanima?
Ali ga boli, če trgamo liste?
Ali lahko veje zrastejo do neba?
Bomo lahko iz orehov pekli 
orehove rogljičke?
Ali je drevesu kdaj dolgčas?
Ali rastejo korenine po cel’mu 
hribu?

Zdenka Žerovnik
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PODOBNOSTI MED DREVESOM 
5-6-letni otroci so ugotovili:
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IN NAŠIM TELESOM 

V zapisanih odgovorih prepoznamo 
otrokovo dobro opazovanje in 
povezovanje informacij, ki so jih 
pridobili v procesu raziskovanja.

Lidija Bukovec
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ČEŠNJA

Najmlajši 1-2 leti stari otroci so opazovali 
češnjo. Pobirali smo liste pod njo in se z 
njimi igrali, jih opazovali. Otresali smo 
veje in opazovali, kako listki padajo na tla. 
Pozimi smo iskali liste na vejah – kje so? 
Pod drevesom smo zaplesali Ringa raja. 
Opazovali smo, kako so rasli brsti, listi, cvetovi 
in plodovi. Potipali smo deblo, liste, popke, 
plodove. Tudi tiskali smo z rokami in s prstki 
in izdelali drevo češnjo.

Rosana Seražin

PRVA SPOZNANJA O DREVESU

Drevesa smo opazovali v vseh letnih časih. 
Božali smo debla, ugotavljali, kakšna so na 
otip, nabirali vejice pod drevesi in se igrali s 
plodovi. Opazovali smo jih, kako kljubujejo 
vetru, ker se držijo s koreninami.

Z otroki smo risali drevesa na igrišču pred 
igralnico. Skupaj smo jih opazovali. Z 
voščenko smo narisali deblo, s tempero nežno 
zelene listke. Igrali smo se pod drevesi, okrog 
drevesa pa smo zaplesali Ringa raja. Poleti 
smo v senci krošnje pod drevesi brali pravljice 
in počivali.

Nataša Ahac
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MALČKI OPAZUJEJO

Otroci so celo šolsko leto opazovali drevesa 
na igrišču. Jeseni so opazovali liste, ki so 
spreminjali barvo, pomagali so hišniku grabiti 
odpadlo listje. Uživali so v igri z listjem, 
poslušali šelestenje listov. Nabrane liste smo 
posušili, nato pa smo z njimi ustvarjali risbice. 

Pozimi smo na našem drevesu obesili ptičjo 
hišico, skrbeli smo, da so imeli ptički vedno 
dovolj hrane, drevo jim je nudilo varno zavetje.

Drevesa na igrišču so bila najlepša spomladi, ko 
so ozelenela. Veselili smo se prvih poganjkov, 
listkov, cvetov. Otroci so zaznavali drevo z 
vsemi svojimi čutili. Ugotovili so, da se prijetno 
počutijo pod krošnjo drevesa, saj jim nudi 
senco. Poslušati pravljico pod drevesom je bilo 
nekaj najlepšega. 

Pod drevesi smo plesali, se igrali različne 
gibalne, didaktične in rajalne igre (Rdeče 
češnje, Bela lilija ...), veliko ustvarjali in se igrali 
tudi z vodo.

Obljubili smo, da bomo za drevesa skrbeli kot 
pravi ekofrajerji, saj nam nudijo tisto, kar je za 
nas najpomembnejše - zrak, ki ga dihamo.

Irena Rinčič
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NAŠ JAVOR

»Maula, maula, pa še ena ...« 

Tako smo zakorakali v raziskovanje javorja na našem igrišču. 
Otroci so namreč pri spontani igri na igrišču na drevesnem 
deblu javorja opazili mravljice, ki so pritegnile njihovo 
pozornost. Pa smo našli super iztočnico za raziskovanje, 
najprej majhnih prebivalcev tega drevesa, nato pa sva jih s 
sodelavko skozi različne ustvarjalne dejavnosti vodili na poti 
spoznavanja značilnosti drevesa.

Spoznali smo, da ne potrebujemo velikih stvari, da se naučimo 
majhnih reči. Da nam drevo, mimo katerega hodimo vsak 
dan, veliko nudi. Da se z opazovanjem dreves jeseni in s slikanjem s prstnimi barvami lahko naučimo barv, uživamo v 
ustvarjalnosti, razvijamo fino motoriko. In to je le kamenček v mozaiku znanj. Da ne govorimo o spoštljivem odnosu 
do narave, ki ga je nujno treba razvijati od malih nog. Tega nam ne more dati nobena igrača ali tablični računalnik.

Nataša Trs

SIRUP IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV

Za pripravo potrebujemo:
•   mlade smrekove vršičke (nabiramo jih dopoldan, ko ni več rose),
•   rjavi sladkor ali med,
•   čist steklen kozarec.

V kozarec vse do vrha izmenično nalagamo plast sladkorja in plast vršičkov. 
Začnemo in končamo s sladkorjem. Kozarec zapremo in postavimo na sonce 
za 30 dni, da se sladkor raztopi. Sirup precedimo v kozarec. 

To je učinkovito naravno zdravilo zoper različne težave, saj odlično pomirja 
kašelj, razkužuje dihalne poti, krepi odpornost in preganja utrujenost. Prav 
tako je okusen kot preliv za sladoled in palačinke ali sladilo za čaj. 

Leonora Bajc
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DREVESA NA NAŠEM IGRIŠČU 

Spoznavali smo drevesa v gozdu, nismo pa pozabili tudi na naše 
igrišče. Tako smo se večkrat sprehodili po igrišču in poimenovali 
drevesa, ki rastejo na njem. Za preverjanje pridobljenih spoznanj 
smo enaka drevesa iskali tudi na sprehodu in seveda v gozdu. 
Otroci so sami odkrili, da je na igrišču smreka, ki raste tudi v 
gozdu, kjer praznujemo rojstne dneve. Ostalih dreves še niso 
popolnoma usvojili, saj jih kljub videnemu na sprehodu niso znali 
povezati. Jih pa po imenu oziroma navodilu najdejo na igrišču. 

Za utrditev poznavanja dreves na našem igrišču smo se šli 
igrico Kdo bo prej pri... Tako so po mojem navodilu tekli do lipe, 
jablane ali gorskega javorja. Sami so tudi opazili, da imamo več 
lip in skupaj smo jih prešteli. Delali smo odtise lubja z voščenko 
in naredili primerjavo med različnimi drevesi. V jeseni smo 
se sladkali z jabolki in vsi so spoznali, da se to drevo imenuje 
jablana, njegov plod pa jabolko. 

Veliko časa preživimo med drevesi, tako v gozdu, kot na igrišču, 
zato mi je v veselje, da so otroci sami opazili, kako so spomladi 
na vejah dreves poganjali listi. Na to jih ni bilo treba posebej 
opozoriti. Moj cilj je, da bodo otroci do odhoda v šolo znali 
poimenovati vsa drevesa na našem igrišču in pridobljeno znanje 
prenesli tudi drugam v naravo.

Mirjana Pudja

LIPA

Na vrtčevskem igrišču sem nabrala liste 
različnih dreves, o katerih smo se z otroki 
pogovarjali, jih spoznavali. Otrokom 
sem razdelila liste, ki so jih odnesli k 
pripadajočemu drevesu in jih poimenovali. 
Prav za vsak list so našli drevo. Težave so 
imeli le pri poimenovanju nekaterih dreves. 
Ob drevesih smo se pogovarjali o njihovih 
značilnostih: visoko, nizko, ima eno deblo 
ali več. Naša lipa ima kar štiri. Zato smo 
si jo tudi izbrali za opazovanje. Vse njene 
značilnosti smo zapisali na plakat, ob 
katerem smo se večkrat pogovarjali. 

Ko smo že veliko vedeli o lipi, smo se še 
odločili, da si naberemo cvetje za zdravilen 
in okusen čaj. Drevo smo opazovali in čakali 
na cvetove. Okoliške lipe so že cvetele, naša 
pa nič, le en cvet smo našli. Ker cvetov ni 
bilo, smo se odločili, da to raziščemo in 
najdemo vzrok. V raziskovanje smo vključili 
mamico, ki nam je pomagala. Skupaj smo 
ugotovili, da je lipa na našem igrišču 
križanec različnih vrst, zato bolj redko cveti.

Da bi vseeno poskusili domač lipov čaj, smo 
odšli na sprehod in nabrali cvetje z okoliških 
lip. Posušili smo ga in jeseni z užitkom pili 
zdrav čaj.

Romana Kužnik
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ORIENTACIJA V PROSTORU

V skupini 5-6-letnih otrok smo pozimi začeli opazovati 
drevesa. Najprej smo se naučili, kakšna je razlika med 
iglavci in listavci. Spoznavali smo posamezne dele 
drevesa in jih poimenovali. Prešteli smo vsa drevesa na 
našem igrišču in se odločili, kateri dve drevesi bosta 
''naši'' in ju bomo opazovali skozi vse letne čase. Drevesa 
smo prepoznavali in poimenovali tako, da smo izdelali 
drevesne kartice. Po opazovanju smo naše drevo tudi 
narisali (gole veje in sneg). Izdelali smo maketo vrtca, 
sama sem fotografirala vsa drevesa na igrišču. Otroci so 
nato natisnjene fotografije nalepili v maketo, na mesto, 
kjer stoji posamezno drevo. S tem so dobili občutek 

za orientacijo na igrišču, hkrati pa so 
prepoznavali in poimenovali drevesa na 
fotografijah.

Ko se je otoplilo in je tudi v Ljubljano 
prišla pomlad, smo začeli opažati, da se 
drevesa spreminjajo. Najprej so se pokazali 
prvi popki, nato so nekatera drevesa hitro 
zacvetela. Vse to smo dokumentirali z 
risbami. Naredili smo odtis drevesnega 
lubja in opazili, da nimajo vsa drevesa 
enakega.

Ob klasični glasbi so otroci uprizarjali rast 
drevesa. Zanimivo jih je bilo opazovati, 
kako so se nekateri prepustili domišljiji in 
se vživeli v plesno izražanje drevesa, ki je 
v zemljo pritrjeno s koreninami in se upira 
moči vetra.

Nika Žerovnik
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GIBALNE AKTIVNOSTI NA NAŠEM IGRIŠČU 

Sončno, vroče junijsko popoldne – otroci, starši in vzgoji-
telji smo se zbrali na velikem vrtčevskem igrišču, da z gi-
balnimi aktivnostmi in druženjem zaključimo šolsko leto.

Vzgojiteljice smo pripravile postaje z različnimi nalogami 
pod krošnjami dreves. Zavedali smo se, da se v takem 
vremenu lahko družimo na igrišču samo zato, ker nam 
varno senco nudijo drevesa. Toda to ni samo senca, to so 
tudi bivališča ptic, hkrati pa drevesa nudijo tudi oporo 
in nam dajejo gradivo za ustvarjanje. Kako bi se lahko 
igrali igro Lačna veverica in hokej na travi brez borovih 
storžev? Močna javorja sta nam omogočala lovljenje 
ravnotežja na vrvi, razpeti med njima. Razvejana lipa 
je nudila senco smučarjem na travi. Kaj pa konjički? Še 
v galop okrog rdečega javorja in že so na cilju. Kako 
lepo so se leseni stožci podali koreninam. Že nekoliko 
upognjene breze so nas spodbujale k ciljanju. Zelo 
vabljive so bile barvne tarče, prislonjene k jesnu. Vedra 
vode so izgubila svojo »težo«, ko smo videli, da jih bomo 
lahko izpraznili pri hrastu. 

Na okrogli mizi pod lipo je bila zadnja postaja. Vredno 
se je bilo igrati, da smo se ob koncu druženja lahko 
odžejali z limonado, posladkali s sladoledom in 
poklepetali v senci dreves Vrtca Tinkara.

Silva Gnjezda
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NAŠE DREVO

V sklopu projekta Naše drevo smo se odločili, da si 
bomo pred vrtcem izbrali svoje drevo. Na igrišču pred 
našo igralnico imamo tri drevesa: gorski javor, lipo in 
platano. Otroci so se odločili za opazovanje gorskega 
javorja. Pritegnil jih je s svojo majhnostjo in z živo 
rdečimi, zanimivo oblikovanimi listi. Dobro smo si 
ga ogledali, poimenovali dele drevesa, ugibali, zakaj 
jeseni odpade listje, in se zabavali s semeni, ki z višine 
padajo kot helikoptrske vetrnice. Seme smo uporabili 
za likovno ustvarjanje. Pozimi, ko je bilo hladno, smo 
na drevo obesili ptičjo krmilnico. Spomladi in poleti 
smo na njem opazovali znake življenja in se poleti 
hladili v njegovi senci. 

Spremljali smo tudi sosednji drevesi in opazili, da 
imata drugače oblikovane liste in da so različnih 
velikosti. Pozno spomladi nas je pritegnila lipa s 
prijetnim vonjem. Nekaj časa smo se ozirali navzgor 
in opazovali dišeče cvetove, nato pa smo se odločili, 

da si jih naberemo in posušimo za čaj. Otroci so pridno 
pomagali pri trganju. Cvetje smo odnesli v igralnico, kjer 
smo ga posušili in ga shranili v vrečke. Pozimi smo si 
večkrat skuhali čaj. Preostanek suhih cvetov smo dali v 
filter vrečke in jih zašili. Na koncu smo dodali le še listek z 
navodili za pripravo čaja. Otroci so čaj odnesli domov ter 
ga pripravili in spili skupaj s svojimi starši.

Mojca Rebrnak
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OREH PRIPOVEDUJE

Pozdravljeni! Sem drevo. Drevo oreh. Zraslo sem na 
otroškem igrišču Vrtca Mojca, kamor so me posadili 
otroci s pomočjo hišnika. Že nekaj let rastem tu, čisto na 
vrhu malega griča, s katerega imam prav lep razgled in 
– verjemite mi, nikoli mi ni dolgčas. Vsak dan, v vsakem 
letnem času in ob vsakem vremenu me obiščejo otroci.

Sprva niso vedeli, da bodo na meni zrasli čisto pravi 
orehi. Božali so moje tanke vejice in gladko lubje na 
mojem tankem deblu. In ko so me primerjali z mogočnimi 
brezami, so ugotavljali, kako sem še droben in nemočen. 

Toda čas teče in iz leta v leto sem višji in močnejši in 
otroci ves čas skrbijo zame. Pozimi, ko igrišče pobeli 
sneg, na moje veje obesijo ptičje pogače in ptički mi 
delajo družbo, ko zobajo zrna. Spomladi rajajo okoli 
mojega debla in mi zapojejo pesmico. Nekoč so me celo 
narisali. Kako sem bil ponosen na njihove izdelke! Poleti 
se posedejo v senco moje male krošnje in prisluhnejo 
pravljicam, ki jih pripoveduje vzgojiteljica. Še sam ji 
prisluhnem in res je zabavno. 

Z veseljem spremljam otroke, kaj vse so se že naučili o 
drevesih in koliko že vedo o meni. Komaj čakam, da jim 
bom jeseni ponudil svoje plodove.

Irena Remškar

BOGASTVO DREVES 

Narava je polna čudes. Med njimi so tudi drevesa v 
svojih mnogoterih oblikah. Prinašajo nam številne koristi: 
les za gradivo in kurivo, hranljive sadeže za ljudi in 
živali, liste, plodove, cvetove in lubje za zdravila, listje 
za hrano in steljo za živali. Izbrali smo si nekaj dreves, 
ki smo jih skozi celo leto opazovali. Ta drevesa rastejo 
na našem igrišču in v bližnjem gozdičku. Opazovali 
smo spremembe, ki jih povzročajo letni časi. Listavce 
zaznamuje posebnost, da štirikrat na leto menjajo 
obleko. Spomladi so odeta v svetlo zelenje, kasneje  
v temne poletne barve, jeseni pa je njihovo listje pisano 
obarvano. Pozimi občudujemo svojstveno lepoto drobno 
razvejanega golega drevja.

Učimo se ohranjati in zaščititi drevesa. Hodimo po 
različnih površinah, se izogibamo koreninam, hodimo po 
odpadlem listju, hlodih, premagujemo naravne ovire.  
Z igrami ob in na drevesu krepimo ravnotežje, 
koordinacijo, gibalne sposobnosti, samozavest. Otroci  
z otipom spoznavajo razlike v gladki in hrapavi drevesni 
skorji, iščejo razlike med listavci in iglavci, opazujejo 
drevesa in ugotavljajo razlike v višini in debelini debla.

Na igrišču smo posvojili mladi in mali gaber ter starejši 
in višji javor. Večkrat ju obiščemo, opazujemo in 
ugotavljamo, ali so opazne kakšne spremembe. Naša 
drevesa smo objeli in ugotovili, da ob gabru lahko objem 
sami zaključimo, pri javorju pa je za to potrebnih dvoje 
rok. Na opazovalnih sprehodih smo objemali tudi druga 
drevesa. Ugotovili smo, da starejših dreves ne moreta 
objeti en ali dva otroka, potrebnih nas je več. 

Majda Čeh
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SPOZNAVAMO DREVESA

Jeseni:
•    Tedensko opazovanje listov dreves in spreminjanje 

njihove barve;
•   nabiranje listov različnih dreves;
•   primerjanje listov po velikosti in obliki;
•   opazovanje listov v vetru, ples z listi;
•   drobljenje suhih listov s prstki, trganje svežih listov;
•   poslušanje šelestenja listja ob hoji po njem;
•   odtisi listov.

Pozimi:
•   Opazovanje vej brez listov;
•   opazovanje ptičje hišice pred igralnico;
•   skrb za ptice;
•   opazovanje ptic, ki prihajajo po hrano v našo hišico.

Spomladi:
•    Opazovanje pikice na vejah – popki; tedensko 

opazovanje rasti popkov, listov, cvet;
•   božanje/tipanje dreves, ena so gladka, druga hrapava;
•    objamemo drevo, nekatera so debela, da jih objamejo 

trije otroci skupaj;
•   poslušamo, ali nam drevo govori;
•   razmišljanje: od kod drevesu hrana, da lahko raste;
•   opazovanje rdečelistne slive, ker ima cvetke spomladi;
•   iskanje takega drevesa tudi v gozdičku;
•   slikanje cvetoče slive;
•   kaj nastane iz cvetkov;
•   sneg je zlomil debelo vejo slive, ker je bil zelo težak;
•   opazovanje krošnje drevesa;
•   poslušanje petja ptic;
•   opazovanje debla: mravljice in žuželke.

Poletje:
•   Igra v senci;
•   poslušanje pravljice pod brezami;
•   skrivanje za drevesi in kukanje izza njih;
•   lovljenje na zapik;
•   hoja po traku, napetem med drevesi;
•   uživanje plodov (češnja, sliva, oreh).

Anica Pirc
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NAŠA ČEŠNJA

Otroke sem spodbudila k opazovanju češnje, ki 
raste na našem igrišču. V jesenskem času smo 
se igrali z odpadajočimi listi. Uporabili smo 
jih za spoznavanje barv, primerjanje velikosti, 
za štetje in razvrščanje, za ustvarjanje. Pozimi 
smo opazovali drevo in se čudili, kako dolgo 
se »nič ne zgodi«. In končno smo spomladi 
začeli opažati prve spremembe. Ob tem smo 
spoznavali, kaj rastline, in s tem tudi naše drevo, 
potrebujejo za življenje. Otroci so ugotovili: »Če 
ni toplo, nič ne zraste, tudi mi ne.«

Spomladi smo pogosto opazovali plodove, ki 
so se debelili, in komaj čakali na zrele češnje. 
Načrtovali smo obiranje češenj in pripravo 
češnjeve sladice.

Martina Škerl

NAŠ KOSTANJ 

Za opazovanje smo si izbrali divji kostanj, ki raste na našem dvorišču. Njegovo rast 
smo spremljali v vseh letnih časih. Naredili smo odtis lubja in listov. Primerjali smo 
njegove liste in plodove. S kostanjem smo ustvarjali in se z njim igrali. Vsak otrok je 
poiskal svoj kostanj. Opazovali smo, kako mu jeseni odpada listje. Pozimi smo mu za 
družbo naredili sneženega moža, pomladi smo spremljali poganjanje novih listov.

Obnovili smo spoznanja o sestavi drevesa, zakaj je drevo pomembno, za kaj ga 
uporabljamo. Ko smo spomladi odkrili peskovnik, smo v njem opazili kaleči kostanj. 
Seznanili smo se, zakaj je prišlo do kaljenja in kaj bi se zgodilo, če bi kostanj ostal 
zakopan v pokritem peskovniku.

Tajana Potočnik
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SMETI V DREVESNI KROŠNJI

Na sprehodu smo visoko v drevesni krošnji opazili smeti. 
Ugotavljali smo, kako so se znašle v krošnji. Otroci so 
razmišljali: smeti je na drevo odnesel veter; ptički so 
delali gnezdo; zmaj Tolovaj je pobegnil otrokom in se 
ujel v vejo; v krošnjo jih je odnesla muca. K sodelovanju 
smo povabili tudi starše, da so skupaj z otroki iskali 
rešitve, kako sneti smeti. Prosili smo jih za ideje -tudi 
nenavadne, šaljive.

Skupna razmišljanja: poklicali bi gasilce; dolga palica bi 
se spremenila v zmaja in snela smeti; ptički bi naročili, 
naj jih sklati; splezala bi na drevo po smeti; prislonili bi 
veliko lestev in smeti odstranili; smeti bi snel moj kuža, 
ki ima tako velika ušesa, da lahko z njimi leti.

Otrokom tak način razmišljanja in raziskovanja omogoča, 
da postanejo občutljivi za okolje, za nepravilnosti, in 
jih spodbuja k iskanju načinov, kako rešiti težave. To je 
šele začetek, zato bomo s podobnim načinom dela še 
nadaljevali.

Lidija Bukovec

DAN ZEMLJE 

Na ta dan se je spontano porodilo zanimivo ustvarjanje. 
Eden od otrok je ob prihodu v vrtec s seboj prinesel 
veliko različne odpadne embalaže. Predlagal je, da bi iz 
nje kaj naredili. Po skupnem pogovoru o dnevu Zemlje 
in v povezavi s projektom Drevesna učna pot smo se z 
otroki lotili izdelave drevesa. Nekaj škatel, zloženih ena 
na drugo, in – začelo se je. Uporabili smo tudi zaloge 
tulcev, ki so predstavljali veje, in še marsikaj. Otroci so 
z veseljem, vnemo in zagonom rezali listke, rožice ter 
izdelovali metulje in ptičke, ki so krasili naše drevo. 

Prav vsi otroci so drevesu nekaj dodali, prispevali in se ob 
izdelovanju neizmerno zabavali, kar je bistvo vsega. Na 
koncu smo se še malo pogovorili in si drevo s ponosom 
ogledovali. Razstavili smo ga v garderobi, kjer so ga 
občudovali vsi, ki so prišli mimo - tako osebje vrtca, kot 
tudi starši. To je bilo naše darilo Zemlji, ki jo bomo še 
naprej spoštovali in varovali.

Blažka Stoilovski
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IZMIŠLJARIJE 5-letnikov

Drevo, drevo, ne smemo ti žagat' veje, 
da listki lepo zrastejo,
pol pa ptički pr’letijo,
drevo, drevo, lepo si ti.

Drevesa ne smete trgati, 
ampak ga morate zalivati
pa samo lubje pobožati.
Listki bojo zrasli, pa orehi tud’.

Majhno si ti drevo,
zakaj pa nisi zraslo še,
malo si zraslo, pa listki so tud’ zrasli.
Ko pa bodo orehi zrasli,  
jih bomo jedli mi.

Irena Remškar
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DIVJI KOSTANJ

Pred vrtcem smo opazovali divji kostanj v vseh letnih 
časih. Ob prihodu na igrišče smo ga pozdravili, pobožali 
in mu zapeli izmišljene pesmice:
•    »Jabolka debela, hruška debela, češnjeva pita, to bo 

dobra tojta …« 
•    »Ti, ti, ti, ti, ti moja rožica, na drevesu je zrasla rožica, 

ti, ti, ti …«

Otroke sem k opazovanju spodbudila z vprašanjem, 
kakšno je drevo. Njihove ugotovitve:
•    Najprej so popki, potem se izleže list, potem pa 

zrastejo v velike liste.
•   Gor, visoko.
•   Tam dol, k’ je nebo.
•   Drevo mirno stoji.
•   Listi padajo na tla, še vejice ostanejo na drevesu.

Naredili smo odtise debla, izmerili njegov obseg in 
izdelali osebno izkaznico v obliki drevesa.  
Na njej so bile zapisane značilnosti kostanja in tudi 
nekatere ugotovitve otrok: 
•   Sedem rokic je debelo deblo.
•    Na drevesu živijo gosenice, ptički, vrana, sova, 

vrabčki, mravlje.
•   Vrana na veji se smeji in vrešči.

Bojana Lubej

OPAZOVANJE SPREMEMB

Otroci so skozi izkušnje, odkritja in doživetja v gozdu 
in na igrišču izoblikovali oseben odnos do narave. V 
ospredju je bilo učenje z igro ter neposredno pridobivanje 
izkušenj in dogajanj v okolju. Otroci so dojemali gozd 
in drevesa s čutili, ker so jih vohali, tipali, okušali in 
poslušali. Šele takrat, ko otroci vzpostavijo neposreden 
odnos z gozdom in drevesi, jih začne zanimati njihova 
spoznavna plat.

Na dvorišču smo opazovali brezo. Ob rednih dnevnih 
sprehodih smo opazovali spremembe in rast drevesa, tako 
lanskoletne lipe kot breze, in ugotavljali spremembe v 
vseh letnih časih: vpliv dežja, vetra in drugih vremenskih 
pojavov. Otroci so svoja opažanja zapisali in narisali. 
Drevesa smo med seboj primerjali po višini, obsegu 
debla, različni strukturi lubja, po listih. Spremembe smo 
fotografirali in primerjali, tiskali listje in si ogledali veliko 
enciklopedij. Otroci so prevzeli moj odnos do narave in 
raziskovanja. Kadar smo raziskovali, sem jim postavljala 
veliko vprašanj. Pri naravoslovnih dejavnostih so se 
učili raziskovati in razmišljati. Pri igrah v gozdu so imeli 
dovolj časa in priložnosti, da so z lastnim preizkušanjem 
začutili lastnosti narave z vsemi čutili.

Uživali so ob igri, ki smo jo največkrat izvedli z imenom 
Slepa steza. Otroci so z zavezanimi očmi odkrivali 
skrivnosti gozda, premagovali ovire, s tipanjem so 
prepoznavali predmete, plodove, prepoznavali glasove in 
ustvarjali z lesom.

Tanja Čelakova
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JAVOR IN JABLANA

V naši skupini smo spoznali jablano, ki je še majhna 
- tako kot mi. Naslednje leto smo se seznanili še z 
največjim drevesom na našem igrišču – javorjem. 
Opazovali smo ju v vseh letnih časih, ob vseh vremenskih 
razmerah in na različne načine. Naučili smo se veliko 
novega in opazili veliko razlik. Jablane na primer ne 
moremo objeti, ker je njeno deblo zelo tanko, lahko pa 
jo stisnemo z eno roko. Deblo javorja je tako debelo, da 
ga ne moremo objeti, ker smo premajhni. Skupaj pa to 
lahko naredimo! Opazovali smo, kako listi spreminjajo 
barvo in nato odpadejo. Na tleh so postali naša najljubša 
ustvarjalna igrača.

Ko smo začeli govoriti, smo naša drevesa tudi »pravilno« 
poimenovali. Tako je naša jablana postala »jagodaj«, javor 
pa »jabor«, in na teh drevesih niso bili samo listi in veje, 
ampak so bili poleg žuželk tudi »tipčki« (ptički). Pomladi, 
ko je naša jablana začela brsteti in se je pripravljala na 
cvetenje, smo si dobro ogledali popke in jih poimenovali. 
Deklici ni bilo razumljivo, zakaj popki, in je vprašala: »Kje 
'ma pa bušija?«

Cvetovi so se hitro spremenili v mala zelena jabolka, ki 
na žalost niso dočakala jeseni, da bi jih obrali in okusili. 
Opazili smo tudi, da na javorju ni nobenega sadeža, 
ampak so samo »helikopterji«, s katerimi se je zabavno 
igrati (lahko se jih kuha, z njimi okrasi torto…). Upamo, da 
bomo v prihodnosti dočakali kakšen zaboj sočnih jabolk.

Sonja Gregorčič 
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RAZLIČNE IGRE

Sadimo drevesa

Potrebujemo:
•   vrečko,
•   fotografije dreves in posameznih delov dreves,
•   karton za fotografije,
•   tulce,
•   časopisni papir,
•   barvo.

Izdelava:
•    Iz tulcev in časopisnega papirja izdelamo simbolična 

drevesa in jih pobarvamo. 
•    Na odpadni karton nalepimo fotografije dreves z 

našega igrišča in nekatere dele dreves, po katerih 
jih prepoznamo (list, plod, lubje…). Fotografije 
plastificiramo, da se bomo lahko z njimi igrali na 
prostem.

•    Kartone s fotografijami drevesa damo v vrečko. Otrok 
izvleče naključno fotografijo in opiše drevo. 

Potek:
V igri sodeluje več igralcev. Vsak izbere štiri drevesa. 
Igralci v zaporedju vlečejo kartone iz vrečke. Ko 
igralec izvleče pravo fotografijo drevesa, jo položi na 
dogovorjeni prostor. Tako se igra nadaljuje, dokler igralci 
ne posadijo vseh dreves. Igra je končana, ko vsi igralci 
zasadijo svoja drevesa. Zmaga igralec, ki je prvi zasadil 
vsa drevesa. Igra je namenjena tudi najmlajšim igralcem, 
ki razumejo pravila.
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Poišči drevo

Potrebujemo:
•   zamaške plastenke Benko,
•   fotografije dreves, ki rastejo na igrišču,
•   vrečko za shranjevanje.

Izdelava:
Izrežemo fotografije dreves z igrišča, jih plastificiramo in 
nalepimo v zamaške. Vse zamaške spravimo v vrečko.

Potek:
Igro lahko igrajo vsi otroci v skupini. Razdelimo jih 
v manjše skupine. Eden iz skupine iz vrečke izvleče 
zamašek s fotografijo. Skupina si ogleda fotografijo 
in poišče drevo na dvorišču. Zmaga skupina, ki prva 
najde drevo. Nato zamaške vrnemo v vrečko in igro 
nadaljujemo. Igra je namenjena tudi najmlajšim igralcem, 
igrajo se v skupini ali individualno. Starejši otroci lahko 
iščejo drevo po pripadajočem listu, plodu, lubju.

Čutna pot

Potrebujemo:
•  vrv, več vrvic,
•  prevezo za oči,
•  različne predmete, lahko iz narave (kamen, veja, mah, 

storž …),
•  vsaj dve drevesi.

Izdelava:
Izberemo različne predmete glede na zastavljeni cilj. 
Navežemo jih na vrvico in obesimo na razpeto vrv med 
drevesi. Otroke seznanimo s terenom in nevarnostmi.

Igra:
Igrica poteka v dvojicah. 
Eden v dvojici ima 
prevezane oči, drugi ga 
varno vodi ob vrvi, napeti 
med drevesi, na kateri so 
obešeni predmeti. Drevesa 
lahko izberemo kjerkoli. 
Otrok z zavezanimi očmi 
tipa, vonja, posluša in 
poimenuje, kaj drži v rokah. 
Drugi otrok skrbi za varnost 
(napačna smer,  drevo je 
preblizu). Ob koncu poti 
otroka zamenjata vlogi. 
Igro lahko igrata samo dva 
otroka hkrati.
Igra je primerna za vse 
otoke, ki znajo sodelovati.
Če je teren varen, lahko 
dvojice izpustimo, za 
varnost pa poskrbi odrasla 
oseba.
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Ugani, katero drevo opisujem

Potrebujemo:
•   fotografije dreves,
•   vrečko za shranjevanje.

Izdelava:
Fotografije dreves plastificiramo in nalepimo na odpadne 
kartončke. Vse spravimo v vrečko. 

Potek:
Igro lahko igrajo vsi otroci v skupini. Eden med njimi iz 
vrečke izvleče fotografijo. Ogleda si jo in začne opisovati 
drevo. Otroci ugibajo, katero drevo opisuje. Naslednjo 
fotografijo izvleče tisti, ki je uganil, katero drevo je bilo 
na fotografiji. Igra je primerna za starejše otroke, ki znajo 
opisovati značilnosti, ne da bi poimenovali drevo. Za 
začetek vzamemo manj kartic in drevesa, ki si jih otroci 
predhodno ogledajo. 

Objemi drevo

Potrebujemo:
•   prostor, kjer rastejo drevesa.

Igra:
Otroci stojijo v krogu. Otrok, ki ga izberemo, je v sredini. 
Ko glasno zakliče OBJEMI DREVO, otroci stečejo k 
drevesom, izbrani otrok pa skuša ujeti otroka, preden ta 
objame drevo. Vsako drevo lahko objameta samo dva 
otroka. Izbrani otrok oz. lovilec ima tri možnosti, da 
nekoga ulovi. Če mu to ne uspe, si izbere zamenjavo. 
Igro lahko prilagodimo številu dreves okoli nas. Igra je 
primerna za vse otoke, ki znajo sodelovati.

Drevesne kartice

Potrebujemo:
•   kartice dreves,
•   kartice z nalogami,
•   vrečke, da jih shranimo.

Izdelava:
Fotografije dreves nalepimo na tršo podlago. Lahko jih 
plastificiramo. Na listke/kartone napišemo naloge (s 
ciljem, ki ga želimo doseči). Lahko imamo več kompletov 
kartončkov na različne teme. Kartice shranimo v vrečko 
iz blaga.

Potek:
Z izštevanko izberemo toliko otrok, kolikor skupin želimo. 
Vsak otrok nato povabi nekaj otrok v svojo skupino. 
Predlog: vsak vodja po vrsti povabi po enega otroka, 
dokler niso vsi v skupinah. Preštejemo, koliko otrok je 
v skupini. Nato vodja izžreba drevo, pod katerim bo 
njegova skupina izvajala dejavnost. Pod drevesom vsak 
posameznik iz druge vrečke izvleče nalogo, ki jo bo 
skupina opravila. Če je skupina velika, vsak izvleče eno 
nalogo, pri majhni skupini lahko otroci izvlečejo naloge 
večkrat. Igro lahko igrata samo dve skupini. Igra je 
primerna za vse otoke, ki znajo sodelovati.
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Drevesni prt

Potrebujemo:
•   blago v obliki prta.

Izdelava:
Vzamemo svetlo enobarvno blago v obliki prta, na 
katerega otroci zlagajo najdene predmete iz narave. 
Lahko izdelamo tudi kartice z nalogami ali pa otroci 
poslušajo ustna navodila.

Igra:
Z izštevanko izberemo toliko otrok, kolikor skupin želimo. 
Vsak otrok nato povabi nekaj otrok v svojo skupino.
Predlog: vsaka skupina po vrsti povabi po enega otroka, 
dokler niso vsi otroci razporejeni v skupine. Preštejemo, 
koliko otrok je v skupini. Vodja (otrok, ki je bil izbran z 
izštevanko) dobi prt in skupaj s soigralci poišče prostor, 
kjer prt pogrnejo po tleh. Po navodilih izvajajo dejavnosti 
s ciljem, ki ga želimo doseči. Igra je primerna za vse 
otoke, ki znajo sodelovati.

Želvice

Potrebujemo:
•  želvice (naredimo jih iz odpadnega materiala),
•  vrvice,
•  palice,
•  barve za poslikavo.

Izdelava:
Iz odpadnih 
materialov naredimo 
želvice in jih 
pobarvamo. Navežemo 
jih na enako dolge 
vrvice. Vrvice pritrdimo 
na palčko. 

Igra:
Želvice in tekmovalci 
stojijo vsak za svojo 
črto. Vse želvice na 
vrvici postavite na enako 
razdaljo od tekmovalcev. 
Na znak vsi hkrati začnejo 
navijati svojo vrvico na 
palčko. S tem se želvica 
premika proti tekmovalcu. 
Zmaga tisti, ki prvi pripelje 
želvico k sebi. Igro lahko 
igrata samo dva otroka 
ali več. Igra je primerna 
za otoke vseh starosti za 
razvijanje ročnih spretnosti.
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Drevo letnih časov

Potrebujemo:
•   odpadne obročke lepilnega traku,
•   tulce toaletnega papirja, papirnatih brisač.

Izdelava:
Na podlago iz kartona prilepimo tulce v obliki debla. Iz 
obročkov lepilnega traku oblikujemo krošnjo drevesa 
tako, da obročke polagamo na podlago z odprtino 
navzgor.

Igra: 
Otroci mečkajo, gubajo, vtikajo papir ali blago v odprtine 
krošnje. Glede na barvo blaga lahko ustvarjamo drevo v 
vseh letnih časih. Igra je primerna za posameznike in za 
skupino oziroma za otroke, ki znajo sodelovati.

Mlinček

Potrebujemo:
•   prostor, kjer rastejo drevesa.

Izdelava:
Igrica ne potrebuje nobene priprave. Drevo lahko 
izberemo kjerkoli.

Potek:
Igro se igramo za utrjevanje/učenje pesmice. Primer: 
Utrjevanje pesmi »Ob bistrem potočku je mlin«: štirje 
otroci se z desno roko primejo debla. Vsi so obrnjeni v 
isto smer in ko začnejo peti, se ob ritmu gibljejo v isto 
smer (kot mlinsko kolo). Hitrost gibanja se pospešuje, 
otroci lahko zamenjajo smer gibanja. Pri igri je potrebno 
sodelovanje vseh udeležencev. Igra je primerna za vse 
otoke, ki znajo sodelovati.

Pajkova mreža

Potrebujemo:
•   eno drevo ali več dreves,
•   vrvico ali elastiko,
•   lončke (žogice) od sladoleda.

Izdelava:
Od drevesa do drevesa napeljemo elastiko ali vrvico, da 
oblikujemo pajkovo mrežo. Pomagamo si lahko z vejami 
na drevesu. 

Igra: 
Otroci stopajo, lezejo med elastiko in se trudijo, da se 
je ne dotaknejo. Igro naredimo zanimivejšo, če otroci 
ob tem poberejo »pajkovo malico« (v žogici je listek z 
nalogo). Zmagovalec je tisti, ki pobere največ »malic«, 
in pazi, da se pri tem ne dotakne elastike oz. vrvice. 
Malico z nalogo reši otrok, ko prepleza določeno pot 
skozi pajkovo mrežo in odpre žogico. Pri tem je potrebna 
pomoč odrasle osebe. Igra je primerna za posameznike in 
skupino.
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Češnja v štirih letnih časih

Potrebujemo:
•   karton ali samolepilno folijo za drevo,
•    odpadne materiale za izdelavo listov različnih barv, 

popke, cvetove in plodove češnje,
•   odpadne materiale za izdelavo ure z letnimi časi.

Izdelava:
Na steno pritrdimo izrezano deblo z vejami. V škatlici 
imamo različne dele drevesne krošnje: liste različnih 
barv, popke, cvetove ter plodove češnje. Na steni je poleg 
drevesne krošnje pritrjena ura z letnimi časi.

Igra:
Otrok zavrti kazalec na uri. Ko se kazalec ustavi, ugotovi, 
za kateri letni čas gre. Letnemu času primerno opremi 
drevesno krošnjo. Npr.: pomlad: drevo dobi prve popke in 
cvetove ter drobne liste. Otrok v škatlici poišče ustrezne 
dele in jih pritrdi na drevesno krošnjo. Igra primerna za 
vse starosti.

Jabolčni štrbunk

Potrebujemo:
•   odpadni karton,
•   tulec, 
•   vrvico, 
•   svinčnik, 
•   lepilo,
•   akrilno barvo,
•   modelirno maso.

Izdelava:
Iz kartona izrežemo krošnjo drevesa in jo pritrdimo na 
tulec. Drevo pobarvamo z akrilnimi barvami. V deblo 
zapičimo svinčnik in nanj pritrdimo vrvico s podstavkom. 
Iz modelirne mase izdelamo majhna jabolka in jih 
pobarvamo. Izdelamo še podstavek za ravnotežje, na 
katerega pritrdimo celotno drevo.

Igra:
Igralca izmenično na nihajoč podstavek postavljata 
jabolka, narejena iz modelirne mase, toliko časa, dokler vsa 
ne popadajo na tla. Igra je namenjena dvema igralcema. V 
igri otroci krepijo finomotoriko in koncentracijo.

Igre so zapisale; Zdenka Žerovnik, Lidija Bukovec, Brigita 
Sobočan, Vesna Prošič.
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IZJAVE OTROK

Ob opazovanju dreves so otroci povedali: 

3-4 leta

•   Jooooj, glej mravlje! Joooj, pojedle bodo našo lipo!

•    Drevo ima hrapavo deblo, pa tudi listke.  
Raste zunaj na igrišču. Tudi veje ima, pa tudi 
zlomljene veje.

4-5 let

•    Drevo je živo, ker raste na drevesu.

•    Veliko drevo je staro, majhno je pa 
»otročiček«.

•    Moj kuža najraje polula drevo.

•    Ko dedi obreže češnjo, jaz lahko plezam.  
Ko so zrele, jih pa jem kar na drevesu.

•    Drevo lahko sam(a) posadiš.

•    Opazuješ jih, ko rastejo.

•    Lepo mi je, ko drevo objamem.

•    Drevesa so lahko naši dobri prijatelji.

•    Jaz bi tudi imel češnjo, ampak stanujemo v bloku.

•    Drevo pozimi nima listov. Zato je pa sneg vse polomil.

•    Jaz imam doma hišo na drevesu.

•    V gozdu je toliko dreves, da smo se skoraj izgubili.

•    Všeč mi je, ker drevesa lepo cvetijo.

•    Mi imamo doma kamin, zraven so pa zložena drva od dreves.
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•    Jaz pa vem, kaj je zelenjava. To je tisto, kar ne raste na drevesu.

•    NI v redu, če posekamo drevo. V redu je samo takrat,  
ko je drevo staro, bolno.

•    Na velikem drevesu lahko naredimo hišo.

•    Ko drevo objameš in zapreš oči, začutiš zrak.

•    Drevo ima cvetke. V zemlji ima korenine, potem ima deblo.  
Iz debla rastejo veje. Drevo ima krošnje. Na drevo lahko plezamo.

•    Drevo je velika rastlina. Gor lahko raste češnja ali jabolko. Gor lahko 
plezamo. Drevesu tudi strižemo veje, da ne zraste preveliko drevo. 

•    Drevo ima v zemlji seme in iz semen zrastejo korenine, iz korenin zraste 
drevo, iz drevesa zrastejo veje, iz vej zrastejo cvetki in potem nastane 
drevo. Drevesa imamo zato, ker so gor različne jedi, npr. hruška, jabolko. 
Na našem drevesu bo zrasla češnja.

5-6 let

•    Teh kostanjev ne moremo jesti, ker so trdi. Če jih bomo spekli,  
bodo še zmeraj divji.

•    Drevo rhus ima nikakršne cvetove.

•    Cvetovi rhusa so podobni storžem. Prepoznam ga po tem, ker ima 
več debel.

•    Drevo nima oči.

•    Korenine so v zemlji, ne moremo jih ven dobit',  
tudi če kopljemo z lopatko.

•    Zalivamo po zemlji na tla, dežek pada po listkih pa tudi dol,  
ker gor ne more.

•    Drevo raste zato, ker tudi mi rastemo.

•    Če imaš velike noge in čevlje, tudi ne padeš. Tako tudi ne pade drevo, ker ima 
dolge korenine. Pa še not' so zakopane, tudi veter ne more nič.

•    Po drevesu radi plezamo, ampak ne smemo, ker se lahko zgodi nesreča.



48

•    Drevesa imamo najbolj radi poleti, ker nam pod njimi ni vroče in smo v senci, ne na soncu. Pozimi pa mi niso lepa, 
ker nimajo listkov.

•    Ptičke živijo na drevesu, ker rade dol gledajo otroke, ki se igrajo, pa še malo se bojijo.

•    Češnja ima cvetke, kot da bi bil sneg.

•    Drevesa imajo liste in korenine in veje in deblo. Korenine 
imajo zato, da ko je burja, jih ne odpihne na tla. Lubje 

pa imajo zato, da jih hrošči ne napadajo. Drevesa 
imamo zato, da dobimo zrak iz drevesnih 
listov. Iz sadja na drevesu lahko naredimo 
sok. Če požagamo drevesa, dobimo drva. 
Najbolj so mi všeč drevesa spomladi, ko 

imajo rožice in imam jaz rojstni dan.

Zapisale: Olga Avsenik, Darja Vidic, 
Sonja Porenta, Nataša Ahac, Nika 
Žerovnik.
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KRATKE ANEKDOTE
Mamica 2-letnika pripoveduje: »Naš Mark ves čas govori o BORU. Ali sta prijateljčka?
Kamor gremo, povsod govori: BOR. Gremo mimo vrtca, kaže BOR, ko gremo mimo šole, vpije BOR.«
(Deček je imenoval in pokazal bor – drevo.)

V skupini 2-letnikov sta dvojčka Bor in Gal. Na poti do izbranega drevesa skupine se pogovarjamo, kako je ime 
našemu drevesu. Deklica navdušeno zavpije: »Gal!«

Otroci so se prerivali okoli manjšega drevesa in pri tem je eden nehote odlomil vejo. Otroci so bili zgroženi.  
Ena od deklic je komentirala: »Bomo morali kupit' novo drevo.«

Pogovori ob boru: 
»Kdo je višji, naš Bor ali naše drevo bor?«
Skupina 2-letnikov: »Bor!«
Skupina 6-letnikov: »Drevo je višje.  
Je bolj raslo. Ima velike vršičke. 
Našemu Boru so pa lase postrigli!«

Vzgojiteljica sprašuje otroke: 
»Katere dele dreves poznamo?«
Otrok odgovarja: 
»Korenine, deblo in pal'ce za listke. 
Mah je pa gor zato, da drevesa pozimi ne zebe.« 

Ob risanju breze je otrok komentiral: 
»Ja, kako naj rišem, če si nam pa dala samo rjavo 
voščenko. Sej breza ’ma tud' belo lubje,  
ne sam' rjavo.«

Medtem ko smo opazovali dva rdeča hrošča  
pri parjenju, je deklica ugotovila:  
»Vozita moj rdeči avto.« 

Zapisale: Zdenka Žerovnik, Marina Ernstschneider, Irena Remškar, Katarina Grčar.
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V senci velikega drevesa  
ne raste drugo veliko drevo.

Drevo se na drevo naslanja,  
človek na človeka.

Kadar zgodaj listje odpade,  
sneg potem zgodaj zapade.

Ako se prvi sneg prime dreves,  
bo dobra letina.

Žaga si vejo,  
na kateri sedi.

Če bi zavist gorela,  
ne bi bilo treba drv.

Veliko drevje dolgo raste,  
a hitro pade.

Mlado drevo se nagiba,  
ne staro.

Kadar stari hrast pade,  
dostikrat zruši mlade.

Ga pošilja v žerjavico  
po kostanj.

Star kot lipa.

Drži se kot lipov bog.

Kogar za lešnik pridobiš,  
ga za oreh izgubiš.

Eno jabolko na dan  
odžene zdravnika stran.

Tudi lepo jabolko  
je lahko znotraj črvivo.

Najlepše češnje rasto  
na koncu vej.

PREGOVORI IN REKI

Vir: Čar lesa v slovenskem ljudskem izročilu (Zbrala Dušica Kunaver.)



Ime glasila: DREVESNA UČNA POT

Izdal: Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana

Uredniški odbor: Marinka Andromako, Zdenka Žerovnik,  
Martina Zorman, Silva Gnjezda, Brigita Sobočan, Nuša Stankovič

Avtorji risb: otroci Vrtca Mojca

Fotografije: arhiv Vrtca Mojca

Lektorica: Alenka Kepic Mohar

Tisk: Birografika Bori d.o.o.

Naklada: 200 izvodov

Ljubljana, november 2016
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