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Maj – Otroci so spoznavali
vreme, zato so se na
deževen dan odpravili na
dolg sprehod. Opazovali
so vremenske spremembe
in jih beležili. Preverjali so
kakšno bo vreme na novi
vremenski postaji, ki je
postavljeno na igrišču
vrtca.



Maj – Otroci so na vsakodnevnih
sprehodih opazovali naravo. Na
enem izmed sprehodov so v daljavi
opazili rumeno polje in so želeli
videti, katera rastlina raste tam. S
pomočjo vzgojiteljic in uporabo
interneta so ugotovili, da na polju
raste oljna repica (repna ogrščica),
iz katere proizvajajo olje za
različne namene – za človeško in
živalsko prehrano in pridelavo
biodzla. Otroci so si jo pazljivo
ogledali in na njej opazili veliko
čebel, ki so nabirale cvetni prah.



Maj – 25. junija je Slovenija
praznovala 30 let, zato so
otroci spoznavali Slovenijo,
svojo domovino in svoj domači
kraj Vodice. Na sprehodu so
odšli do najstarejše lipe v
Vodicah, ki je resnično
veličastna, njeni listi pa so v
obliki srca, ki je eden od
simbolov Slovenije. Tam so se
prijeli za roke, drevo objeli in
zapeli pesmi o Sloveniji.



Maj – Aktivnosti o lesu (1.del) - Otroci so
spoznavali les in njegove lastnosti. Zaradi res
slabega vremena so nekatere dejavnosti
izvajali v igralnici, veliko pa tudi na prostem. V
igralnici so morali poiskati lesene igrače in se z
njimi igrati. Predmete so razvrstili glede na
njihovo sestavo (je/ni iz lesa). Otroci so v
igralnici našli zemljevid z označeno potjo
zgodbe "Trije prašički", ki jih je pripeljala do
znanih in manj znanih točk v okolici vrtca, vse
do cilja - kokošnjaka, kjer se je skrivalo
presenečenje. Nato so otroci poslušali zgodbo
o »treh prašičkih« in iz lesenih deščic izdelali
obeske. V skupinah so iz lesenih (sladolednih)
palčk izdelovali (slamnate, lesene in opečnate)
hišice.



Maj - Na lep sončen dan so
otroci obiskali kmetijo starih
staršev enega od otrok v
skupini (2 km stran od
vrtca). Opazovali so in
spoznavali različne živali -
piščance, kokoši in peteline,
konje in ponije, zajce, krave
in bike ... Božali so živali,
zajahali ponija in se peljali s
kočijo. Imeli so se res
čudovito.



Maj - Nekateri otroci so se
na koncu leta odpravili v
ljubljanski živalski vrt.
Imeli so priložnost videti
in opazovati veliko živali,
vendar so jim bile žirafe
zelo všeč, zato so jim
zapeli pesem o žirafi.
Zapeli so tudi eko himno
škratka Svita.


