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�V EKO projektu Zgodnje 
naravoslovje smo  timsko 
sodelovale vzgojiteljice 
treh skupin 1. starostnega 
obdobja, kjer smo vključile 
tudi starše

�Izhodišče načrtovanja:
jablana na našem igrišču  s 
pomočjo katere se otroci 
učijo sobivanja z naravo in 
si oblikujejo odnos do 
naravnih danosti



�Globalni cilj: otrok se sreča z 
okoljem v katerem živi, se giblje, 
odkriva, spoznava, doživlja in hkrati 
razvija svoje miselne sposobnosti.

CILJI:
�Otrok aktivno opazuje jablano v 

neposrednem okolju v vseh letnih 
časih

�Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja 
nekaj sprejemajo in v okolje nekaj 
oddajajo

�Otrok spoznava jablano z vsemi 
čutili



V tem projektu smo uresničili 
naslednje dejavnosti:

Dejavnosti v zgodnji jeseni:

�Opazovali smo jablano in njene 
sadove doživeli z vsemi čutili

�jabolka smo pobirali na drevesu-
uporabili smo lestev, stresali z 
drevesa, pobirali na tleh, spoznali in 
sortirali smo zdrava, obtolčena, 
črviva in gnila jabolka

�Imenovali smo jo eko jablana



�jabolka smo umivali, vsak dan smo 
jih jedli ob različnih priložnostih, 
nabrali smo jih tudi za starše in 
nastavili košaro z jabolki v garderobi

�spoznali smo njeno prehransko 
vrednost: sodelovali smo s kuharico 
Alenko in pripravili jabolka za 
kompot, čežano, kuharica nam je 
tudi spekla jabolčni zavitek 

�spoznali so jo od vej, listja, skorje in
sadeža, ki raste popolnoma naravno





Dejavnosti v pozni jeseni:

�opazovali smo spremembe barve listja v 
pozni jeseni in sodelovali pri grabljanju 
listja, ko je listje odpadlo. Igrali smo se 
z listjem

�sodelovali so pri nastajanju aktualnega 
kotička NAŠA JABLANA v igralnici in 
v garderobi: slikovni material, veja 
jablane, zgodbice,  fotografije,…

�starši so se odzvali in prinašali pesmice 
in pravljice o jablani

� jablano so doživeli tudi skozi ples in 
barvo





Dejavnosti pozimi

�opazovali smo zasneženo jablano
�tudi pozimi je zaživela s ptičjo 

krmilnico, kjer smo vsak dan hranili
ptičke

�Ptičjo krmilnico nam je izdelal starš, 
starši pa so tudi prinašali ptičjo 
hrano

�spoznavajo jabolka kot zdravo hrano 
polno vitaminov skozi vse leto, tudi 
pozimi





Dejavnosti spomladi
�Opazovali smo popke, cvetove, brst,

liste
�tipali in vonjali cvetove in mlado 

listje
�Potrpežljivost opazovanja narave je 

res največji dar, ki ga lahko dobi 
otrok in ga odnese s sabo v življenje


