
BARVE JESENI 

Vsako jesen se težko upremo barvam jeseni, njenim plodovom in raznolikosti. 

Tudi letos smo imeli veliko dela. Na našem igrišču je ves čas polno listja, ki ga je 

potrebno pograbiti, zvoziti v vreče in pospraviti. 

 

 



Delamo vsi, tudi midve z Urško. Nekaj časa grabimo, pri vozilih se menjamo, ker 

je to najboljša naloga. Nekateri držijo vreče in tlačijo, drugi samo nosijo. 

 

 



Včasih pa se z listjem samo igramo. Prinesemo še koruzo, jo ličkamo in seveda 

skuhamo 😊 

 

 



Na naših sprehodih opazujemo drevesa in plodove. Najdemo kostanj in se 

naučimo pesem KOSTANJČEK ZASPANČEK. Vsak si izbere en kostanj, da bomo 

kasneje ustvarjali z njimi. Naredili bomo polžka. Proces je dolgotrajen, naš cilj pa 

urjenje fine motorike. Sami strižemo, oblikujemo in lepimo 😊 

 

 

 



Otroci so samostojno oblikovali polževo nogo in nalepili divji kostanj namesto 

hišice. 

 

Nato so šli naši polži na razstavo za nekaj časa 😊 

 



 

Lija nam je prinesla košarico domačega kostanja, ki smo ga spekli kar v pečici. Bil 

je zelo slasten. 

 



 

V tem mesecu pa se nismo sladkali samo s kostanjem, ampak smo praznovali kar 4 

rojstne dneve; Ema, Lara, Žana in Manca 😊 

Med pospravljanjem listja na igrišču in na sprehodih smo našli tudi semena 

javorja, ki smo jih uporabili za izdelavo kačjih pastirjev. Otroci so pobarvali 

podlago, narisali trup kačjega pastirja s flomastrom in prilepili semena javorja za 

krila😊 

 



 

 



Seveda večkrat obiščemo tudi naš gozd; tam poslušamo šelestenje listja, ga 

opazujemo kako pada z dreves, se obmetavamo z listjem. Opazovali smo jih tudi 

bolj od blizu; skozi diapozitiv 😉 

 

 



 

Zelo radi poslušamo šelestenja listja pod našimi nogami 😊 Med našimi sprehodi 

pojemo jesenske pesmi: KOSTANJČEK ZASPANČEK, RJAVA PESMICA, HRAST 

KRIŠTOF. 

 



 

V gozdu otroci izredno uživajo in sodelujejo pri skupnih projektih, kot je 

grajenje hiše 😊 

 



 

Ko se utrudimo, se pa še spočijemo 😊 

 



Morali pa smo narediti tudi skupno jesensko sliko za pred vrata naše igralnice 😊 

 

 



Čeprav smo veliko na prostem, si še vseeno velikokrat vzamemo čas za 

telovadnico. Tam urimo ravnotežje na klopi in gredi… 

 

Žogice so lahko čudovito masažno sredstvo in sredstvo za gibalne aktivnosti 😊 

 

Vsak letni čas prinese nove možnosti raziskovanja, učenja in seveda igre. Mi jih 

poskusimo čim bolj izkoristiti. 

Neja Marguč 


