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Marec: Razvijanje grobe motorike (koordinacija telesa, ravnotežje): sprehod do gozda na drugačen način kot navadno – hoja vzvratno, s počepi in »po vseh
štirih«. Sledilo je premagovanje gozdnih ovir – plazenje pod podrtim drevesom, skakanje preko vej, metanje listja in preizkušanje ravnotežja. Na koncu pa so
otroci naredili še tarčo na hlodu in jo skušali zadeti s storži. Nadvse zabavno!

Marec: Aktiven sprehod čez gozd: na poti so otroci opazovali in se učili o krmilnicah in lovskih opazovalnicah. Opazovali so tudi drevesa in iskali razlike med
listavci in iglavci. Sledila je še igra z naravnim materialom (obnova hišice iz vej, kiparjenje) in gibalne aktivnosti (hoja po hlodu, tek skozi gozd, skakanje preko
vej in drsanje na zamrznjeni luži).

Marec: Matematika v gozdu – otroci so razvrščali veje od najkrajše do najdaljše.

Marec: Otroci (3-4 leta) so postali pravi mali raziskovalci gozda. Morali so slediti navodilom in poiskati naravni material
(veje, storže, gobe…). Našli so tudi koruzni storž ob robu gozda. Ob koncu dogodivščine so si zaslužili malico.

Marec – otroci so na dolgem spomladanskem pohodu (5km) od vrtca v Vodicah do naselja Utik uživali v
sočnem dnevu in opazovali naravo, vse skupaj pa so popestrili še s petjem pesmi o pomladi.

Marec – Otroci so se učili o drevesih s tipanjem drevesnega lubja (razvijanje sposobnosti otipa). Poskušali
so poiskati razlike med njimi. Nato so zaplesali okoli največjega drevesa. Na poti nazaj pa se je stari
kozolec spremenil v telovadno orodje, na katerem so razvijali svoje grobo motorične sposobnosti.

Marec – Tudi mlajši otroci (2-3 leta stari) so ves teden raziskovali gozd in se o njem veliko naučili. Preizkusili so se v razvijanju
svojih grobo motoričnih sposobnostih in sposobnostih ravnotežja s hojo ali plazenjem po hlodih, skakanju v določeno točko, hoji
po črtah (vejah)… Igrali so se tudi z naravnim materialom, ki so ga našli. Zelo so uživali v igri Kaj je v skrivnostni vrečki?, v kateri
so poskušali s tipanjem in vohanjem uganiti, kaj je skrivnostni predmet. Vsakokrat so se pred odhodom iz gozda v krogu prijeli za
roke, zaprli oči in v tišini uživali v poslušanju ptičjega petja.

Marec – Otroci so spoznavali slovenski praznik Gregorjevo (12. marec) in njegov pomen – ptički se na ta dan ženijo, velja pa tudi za slovenski dan zaljubljencev
(Valentinovo). V starih časih so neporočena dekleta na ta dan pogledovala v nebo – prva ptica, ki bi jo dekle zagledalo na nebu, naj bi pokazala, s kakšnim
možem se bo poročila. Gregorjevo naznanja tudi pomlad. Da je prišel čas, ko smo deležni več naravne svetlobe in ni več treba delati pri luči, so v obrtniških
krajih na Gorenjskem v preteklosti oznanili tudi tako, da so na predvečer gregorjevega "luč v vodo vrgli". Običaj marsikje ohranjajo še danes. Zato so otroci
naredili svoje „gregorčke” in enega skupnega, ki so ga potem spustili v potoček in opazovali njegovo plovnost.

Marec – Otroci so se odpravili na spomladanski lov v naravi. V skupinah so morali zelo dobro opazovati naravo in poiskati vse predmete, pojave ali živali
na svojem seznamu. Ob tem so se naučili tudi nekaj angleških besed o naravi in živalih. Vse predmete iz narave, ki so jih našli, so spravili v svojo vrečko,
živali in ostale pojave na seznamu, pa so morali le opazovati in jih označiti. V gozdu so opazovali tudi majhne vodne mlinčke in se na koncu v gozdu tudi
poigrali.

Marec – Gozd v barvah in gibanju – Otroci (2-3 leta stari) so se igrali z listjem, nabirali naravni material in z razvrščanjem le-tega na
barvno paleto utrjevali svoje znanje o barvah. Zelo so se zabavali tudi v gibalnih dejavnostih – poskušali so s storžem zadeti drevo,
plazili so se po hlodu…). Na koncu pa so postali pravi mali umetniki in na gozdnih tleh ustvarili sliko iz naravnega materiala.

Marec – Gozdna matematika – Otroci so se spoznavali geometrijske like: trikotnik, krog, kvadrat in pravokotnik. Svoje znanje so
preizkusili tako, da so v majhnih skupinah (s tem so krepili tudi sposobnosti sodelovanja) iz naravnega materiala, ki so ga nabrali,
naredili različne like.

Marec – Gozdna zbirka naravnega materiala – vsak izmed otrok je izbral 10 majhnih sličic predmetov iz narave, gozda in
njegovega obrobja. Sličice so prilepili v prazno kartonsko embalažo za jajca, nato pa so na poti do gozda in v gozdu iskali
predmete na slikah. Ko so jih našli, so jih pospravili na ustrezno mesto v embalaži. Na koncu so svojo gozdno zbirko odnesli
domov. V kolikor pa kateri izmed otrok ni našel vseh predmetov, so jim starši lahko pri tem pomagali.

Marec – Gozdna telovadba (razvijanje grobo motoričnih sposobnosti): vzgojiteljice so otrokom pripravile poligon z ovirami iz
naravnega materiala (iz hlodov, vej in kamnov), otroci pa so morali hoditi po hlodih, telovadili so z vejami - z njimi so delali
počepe, skakali so z njimi, jih preskakovali, se sklanjali, da bi se jih dotaknili s prsti, metali so jih v tarčo…). Skratka pošteno
so se razgibali.

Marec – Gozdne skrivnosti – otroci
so si ogledali knjigo o drevesih in
ob tem spoznavali listavce in
iglavce
in
njihovo
zgradbo.
Vzgojiteljici sta pripravili plakat o
gozdu in naravnem materialu, ki
ga lahko v njem najdemo. Nato so
se odpravili v gozd, kjer so poiskali
naravni material, ki so ga po
prihodu nazaj v vrtec prilepili ob
slike na plakatu.

V gozdu so prav tako ugotovili, da
se drevesno lubje med seboj
razlikuje (tako kot prstni odtisi
ljudi), zato so naredili odtise
različnih vrst lubja (uporabili so
papir in voščenke). Primerjali so jih
med seboj in ugotovili, da se med
seboj razlikujejo glede na tip
drevesa.

Marec – Otroci so tiho hodili skozi gozd in poslušali gozdne šume in zvoke živali okoli njih in raziskovali
naravo z vsemi svojimi čuti. Nabirali so naravne materiale v svoje košarice ali vrečke in nato ustvarili
skupinsko gozdno sliko. Po končanih dejavnostih so uživali v malici. Po povratku v vrtec pa so ob plakatu
in s pomočjo učnega lista ponovili svoje znanje o gozdnih prebivalcih in strukturi drevesa.

Marec – Otroci so uprizorili dramatizacijo glasbene pravljice Grad
Gradič, pri čemer so uporabili gozd kot gledališče in oder.

