
IGRARIJE Z JESENSKIMI BARVAMI 

Zelo veliko smo na prostem in opazujemo naravo okoli nas; v tem času se je 

narava začela spreminjati in mi smo bili še bolj pozorni na spremembe. V gozd 

smo se odpravili in poiskali ZNAČILNOSTI JESENI. 

 

Otroci so kar nekaj časa iskali po gozdu in našli precej stvari; čisto vseh pa ne… 

 

Nato smo se odpravili naprej in se pridružili šolarjem, ki so imeli dejavnost v 

gozdu in so kurili ogenj. 



 

V igralnici smo se na poseben način naučili novo pesem; najprej so me otroci 

poslušali, ko sem jo zapela. Nato pa smo narisali vse rjave stvari in naredili 

slikopis. Zdaj se lahko našo pesem naučite tudi vi. 

 



Na sprehodih smo poiskali drevesa različnih barv in pod njimi peli jesenske pesmi 

HRAST KRIŠTOF, RJAVA PESMICA, KOSTANJČEK ZASPANČEK. 

 

 



Tudi na našem igrišču smo našli veliko jesenskih barv… 

 

Ker je veliko listja z dreves padlo na tla, smo morali naše igrišče urediti. Listje 

smo grabili. 

 



Nato so nekateri otroci naložili na različna prevozna sredstva 😊 

 

Drugi so listje samo zagrabili in pospravili… 

 



Tretji pa so vzeli veliko časa; listke izbrano nabirali eden po enega in naredili 

krasne jesenske šopke 😊 

 

Z jesenskim listjem smo imeli tudi druge dejavnosti. Zelo lepo je poslušati 

šelestenje listja, ko piha veter. Še lepše pa, ko hodimo po listju in nam šelesti 

pod nogami. 

 



Nabrali smo vsak en listek in ga poslali na dolgo potovanje; vrgli smo ga iz mosta v 

reko Kokro. 

 

Večkrat smo odšli v gozd… 

 



Tam smo iskali različne listke in iglice in s pomočjo GOZDONČKOV ugotavljali iz 

katerega drevesa so padli. Opazovali smo tudi zelo majhna drevesa. 

 

 



Vse vtise in opazovanja smo v vrtcu strnili v ustvarjanje jesenskega drevesa. 

Otroci so drevo narisali s flomastrom, ozadje pa so pobarvali s suhimi pasteli v 

jesenskih odtenkih. 

 

Nastala so res krasna drevesa. Urška jih je plastificirala, da bodo večna in 

naredila še okvirčke. Zdaj so na razstavi v naši garderobi. 

 



 

Med vsemi temi dejavnostmi seveda poteka tudi veliko rutine. Otroci skrbijo 

zase, za urejenost igralnice in tudi sodelujejo pri preoblačenju ležalk; učimo se 

za življenje 😊 

 

                                                                                        Neja Marguč 


