VRTEC IDRIJA
Arkova 7
5280 IDRIJA
Tel. št.: 05 37 43 310
Faks št.: 05 37 43 318
vrtec.idrija@guest.arnes.si

ŽIVAHNO NA LEDINSKI PLANOTI
V začetku koledarske zime je kazalo, da le-ta ne bo radodarna s snegom,
a nam je v mesecu februarju postregla z debelo snežno odejo. Na Ledinski
planoti, kjer ima vrtec Idrija dva oddelka, je zapadla velika količina snega.
Tega so se najbrž najbolj razveselili otroci.
Vrtčevska oddelka v Ledinah ležita v neposrednem stiku z naravo. Pogled
skozi okno in korak izven igralnice nudita travnike, gozd in svež zrak. Ob
letošnji prioritetni temi Kotički v naravi si za izvajanje vsebin ne bi želeli
imeti boljšega okolja. Veliko dejavnosti in vsebin lahko prenesemo v
naravo in se od nje učimo skozi vse letne čase. Tudi sodelovanje s starši
ob popoldanskih druženjih je bilo preživeto v naravi. Na jesenskem
srečanju smo se podali v gozd in raziskovali talni živ žav okrog nas, v
mesecu decembru pa smo prvi sneg izkoristili za zimsko druženje. Četica
malih in velikih je zavzela pobeljen breg in uživala ob spuščanju s sankami
in lopatami po strmini. Po Ledinah je odmevalo vriskanje razigranih otrok,
vse dokler se ni spustil mrak.
Tudi v dopoldanskem času se nam v skupini pridružijo starši. Skupaj
praznujemo rojstne dneve. Otroci starejšega oddelka imajo v naravi
kotiček, v katerega, če je le mogoče, zahajajo vsak dan. Tudi v zimskem
času so v kotičku v naravi, ki leži ob robu gozda, obdan z drevesi,
praznovali rojstni dan. Izdelovali so snežake. Vsak dan znova pa je bilo
potrebno gaziti po hribu in pripraviti novo progo za spuščanje z lopatami,
saj jo je vsakokrat zasnežilo.
Tudi v oddelku, kjer so mlajši otroci, smo veliko časa preživeli na prostem.
V snegu smo se kotalili, delali angelčke, gazili, se spuščali z lopatami,
kepali, postavili sneženega moža … skratka uživali in raziskovali, saj je bil
za nekatere to prvi stik s snegom.
Sneg smo prinesli tudi v igralnico. Tam smo ga tipali, poizkušali, kakšnega
okusa je, in se z njim igrali. Na podlagi smo izdelovali snežake in
ugotavljali, zakaj se topijo. V igralnem koritu smo sneg nalagali v posodice
in delili potičke. Tudi v kotičku kuhinja je bila igra z njim zabavna, saj se

ga je gnetlo, valjajo in oblikovalo. Izvedli smo poizkus in sneg čez dan
pustili v igralnici. Ugotovitve smo zabeležili na plakat.
V začetku februarja, v sklopu tedna kulture, so nas obiskale Kanomeljske
punce in nam z ljudskimi pesmimi ob igranju na posebne instrumente,
kmečko orodje, polepšale dopoldne. Avtorske otroške pesmi nam je skozi
prijeten pogovor predstavila Marija Brus. Obiskali so nas tudi cerkljanski
laufarji in nam predstavili nekaj njihovih pustih mask. Na pustni torek so v
vrtcu rajale maškare, da bi skupaj odgnale zimo. Kljub temu, da so glasno
prepevale in plesale ob zvokih harmonike, zime niso pregnale. Zato bomo
še naprej uživali v snežnih radostih, opazovali, kako se narava spreminja,
in čim več časa preživeli v njej.
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