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• spodbujanje vsebin in aktivnosti s področja 
naravoslovja
• skozi načrtovanje aktivnosti in izvedbo 
privzgajati in pridobivati vrednote in  znanja za 
varovanje okolja
• v svetu narave spoznavati zakonitosti življenja
• načrtovane naravoslovne vsebine in aktivnosti 
izvajati v naravnem okolju v ekosistemu, ki 
povezuje rastlinstvo,  živalstvo, človeka in neživo 
naravo
• povezovanje med naravoslovjem in okoljem –
družbo kot vrednoto življenja



• opazovanje Lisjakove struge v vseh letnih časih

• spoznavanje rastlinstva in živalstva v Lisjakovi 
strugi

• likovno ustvarjanje
• akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu  

17.04.2010 – Lisjakova struga
• sodelovanje s starši – Skupaj se odpravimo v 

Lisjakovo strugo maj 2010

TRAJANJE PROJEKTA:TRAJANJE PROJEKTA:

Oktober 2009 – Maj 2010

METODE DELA:METODE DELA:

• Opazovanje
• Sklepanje
• Beleženje

• Fotografiranje
• Predvidevanje

• Uporaba tehnik aktivnega učenja,…



V Lisjakovo strugo smo se odpravili najmanj 
2x v vsakem letnem času. Otroci so skrbno 
opazovali, predvidevali in ugotavljali 
nastale spremembe v Lisjakovi strugi. 
Opazovali in spoznavali smo rastline in živali 
v strugi, ob tem pa so nam bile v veliko 
pomoč informacijske table ob sami strugi. 
Vse naše obiske in zanimivosti v Lisjakovi 
strugi smo tudi fotografirali.  Sprotno smo 
zapisovali izjave in anekdote otrok, nastali 
so zanimivi likovni izdelki, plakati …
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“ Tukaj je jesen, niso 
takšne barve listi kot bi 
morali biti – zeleni kot 
trava. Zdaj so rdeče, 
rumene in oranžne 

barve.”

Likovno ustvarjanje otrok.
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“Na vodi je led. Ena 
voda počasi teče, ena 

bolj hitro in na tisti, ki 
počasi teče se naredi 
led, ko je zelo mrzlo.”

Likovno ustvarjanje otrok.
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“Tam ki so listi in veje se 
reče krošnja, tam spodaj 
pa je deblo, pod deblom 

pa so korenine.”
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Informacijske tableInformacijske table



Tudi v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona smo 
se udeležili akcije Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu. Skupaj s starši in otroci smo se odpravili do 
Lisjakove struge in tako tudi mi prispevali delček 
sebe.

11

12



• objava fotografij na spletni strani vrtca

• predstavitev projekta v obliki plakata na 
srečanju eko koordinatorjev v Gornji Radgoni

• predstavitev projekta na zaključni prireditvi 
vrtca

• predstavitev projekta na evalvacijskem 
roditeljskem sestanku v obliki PP predstavitve in 

v zloženki

Lisjakova struga – “NAŠA NARAVNA UČILNICA” , kot jo 
poimenujemo je postala del nas, zato se naše 
raziskovanje v njej in okoli nje nadaljuje in nadgrajuje. Že 
v mesecu septembru smo se na povabilo turističnega 
društva udeležili prireditve v Lisjakovi strugi, v šolskem 
letu 2010/2011 pa bomo v Lisjakovi strugi izvedli 
kolegialno hospitacijo, v okviru projekta Rastline in živali 
mojega kraja skozi letne čase se bomo poglobili, 
opazovali in raziskovali rastline in živali v Lisjakovi strugi, 
izvedli bomo srečanje s starši ter se sprehodili do nje, ko 
si bomo enostavno to zaželeli. 
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