
Pri obogatitveni dejavnosti Z MAJHNIMI KORAKI V SVET RAZISKOVANJA,  bomo z 

otroki raziskovali in odkrivali naravne zakonitosti v okolju v katerem živimo.  To okolje je neizmerno 

pisano in zanimivo.  Predšolsko obdobje je najbolj primeren čas  za vključevanje otrok v naravoslovne 

dejavnosti. 

Otroci se  bodo pri  raziskovalnih  naravoslovnih dejavnostih med igro  seznanili  z mnogimi dejstvi, 

preprostimi postopki, osvajali  številne pojme, nova znanja. 

Pri raziskovanju bomo otrokom omogočili dovolj priložnosti in časa, da bodo opazovali z vsemi čutili, 

raziskovali, opisovali, eksperimentirali razlagali…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili  in izvedli bomo  dejavnosti v naravnem okolju, v katerih bodo otroci prek aktivnega učenja 

doživljali ter spoznavali živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in 

estetskih razsežnostih.  

 Najbolj pomembno pa je , da otroci  spoznavajo naravo, se preko igre spontano učijo in pri dejavnostih 

uživajo.  

 

IN NEKAJ TEM, KAJ BOMO RAZISKOVALI 

 ŽUŽELKE (  v naši okolici) 

 VODA ( od kod in kam) 

 ODPADKI ( igrača iz odpadnega materiala) 

 ENERGIJA ( varčevanje z elektriko) 

 SNOVI……. 

 

Mentorice obogatitvene dejavnosti: Ksenija Kukovič in Veronika Brglez 

 

 

 

 

 



 

Z NAHRBTNIKOM PO 
PLANINSKIH POTEH 

 

V šolskem letu 2022/23 bomo v vrtcu Zreče na enoti Gorenje izvajali 

obogatitveno dejavnost » Z NAHRBTNIKOM PO PLANINSKIH 

POTEH« , ob različnih dnevih v tednu, po 14.00 uri in sicer 

 otroci ki so stari od 3 – 5 let. 

 

Organizirali bomo 4 pohode, ki bodo usmerjeni k zdravemu življenju v 

naravi in vezani na spoznavanje našega kraja in bližnje okolice. Tako 

bodo otroci bliže naravi in bodo lažje opažali spremembe, ki se dogajajo 

ob različnih letnih časih. Okolje bomo sprejemali z vsemi čutili; vonjali 

zelišča, poslušali ptičje petje, tipali lubje, mah, … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CILJI: 

- Navajanje na zdrav način življenja, 

- seznanjanje z osnovami planinske dejavnosti, 

- spoznavanje markiranih poti in orientiranje v naravi, 

- razvijanje prijateljskih odnosov, delavnosti , vztrajnosti, 

vedoželjnosti, 

- druženje, sproščanje, preizkušanje svoje vzdržljivosti, 

- spoznavanje pomena gibanja za zdravo življenje, 

- upoštevanje osnovnega načela varnosti, 

- spoštovanje pravil željenega vedenja  v naravi, 

- opazovanje narave glede na različen letni čas. 

 

Obogatitveno Dejavnost bomo vodile in izvajale strokovne delavke 

vrtca Gorenje; Janja Podgrajšek, Amadeja Volčič, Urša Falnoga 

 

 

 

 

 


