
16. PRAZNIK VRTCA KIDRIČEVO 

 

NAŠ  VRT V ŠTIRIH LETNIH ČASIH 

 

Letošnjo zaključno prireditev ob prazniku 

vrtca smo zasnovali na projektu Naš vrt, 

kateri je zaživel v polni meri in je s svojim 

bogatim učnim okoljem naša učilnica v 

naravi. Predstavlja interaktivno izobraževalno 

okolje v katerem se otroci igrajo, učijo, 

raziskujejo in odkrivajo. Spoznavajo vrtnine, 

vrtne prebivalce, procese v naravi, učijo pa se 

tudi rokovanja z vrtnim orodjem in zemljo. Je 

močan socialni in sodelovalni element, saj 

nudi možnost učenja iz lastnih aktivnosti, 

razvija skrbnost in sposobnost opazovanja ter 

uporabo vseh čutov v spoznavnem procesu: tip, vid, vonj, sluh, okus; z odkrivanjem in 

raziskovanjem. Prav tako pa pokriva vsa področja: naravo, družbo, jezik, matematiko in  

umetnost. 

 

 

Naš vrt je v svojem stalnem spreminjanju privlačno okolje, vzpostavlja aktiven odnos do 

okolja in povečuje občutljivost za zdrav način življenja, ekološko pridelane hrane ter 

pridobivanja navad zdravega in raznolikega prehranjevanja. 

Vsaka skupina otrok ima svojo gredo na kateri mali vrtnarji okopavajo, grabljajo, sejejo,  

sadijo, čistijo plevel in zalivajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ob vrtu se tudi igrajo, opazujejo, 

raziskujejo, preizkušajo in primerjajo, 

okušajo, vonjajo … vse to jim ponuja 

učenje, zagotavlja zabavo in gibanje na 

svežem zraku. 

Izkušnje in spoznanja kako se učimo 

skrbeti za vrt ter gojiti odgovoren odnos 

do narave smo vtkali v zgodbo in jo 

predstavili na zaključni prireditvi. 

 

Pričeli smo s pomladjo, ko se vsa narava 

prebuja. Sonce s svojimi toplimi žarki 

nežno poboža zemljo in jo ogreje. Ptički zažvrgolijo in polžki si počasi utirajo pot med 

gredicami. Čebelice že pridno letajo iz cveta na cvet in nabirajo med. Za male vrtnarje je čas 

okopavanja, grabljanja, sejanja in sajenja. Vrt počasi a vztrajno pridobiva novo podobo. 

V poletju sončni žarki z vso močjo grejejo zemljo in naše vrtnine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikapolonice in metulji zaplešejo svoj ples med 

sončnimi žarki. Vrtnarji pa – ti redno namakajo zemljo 

in sproti odstranjujejo stranjske divje poganjke, da bodo 

plodovi lepo zoreli. 

V jeseni se narava obarva v tople, zlato rjave barve. 

Listki se igrajo z vetrom, dnevi postajajo hladnejši. Ker 

so vrtnarji pridno obdelovali svoj vrt jim le ta nudi bogato letino pridelkov, ki jih poberejo in 

varno spravijo. 

Vrt ostane prazen, saj pozimi zemlja počiva. Priporočljivo jo je s čim prekriti in tako vsaj 

nekoliko zavarovati pred mrazom in pozebo, nato nanj sedejo snežinke… 

 

 

Zgodba vrta pa se nadaljuje. Ne dvomimo, da bo naš vrt v vrtcu živel in uspeval še naprej. 

Dopolnili ga bomo z kompostnikom, dodali smo »hotel« za žuželke, razmišljamo o zbiralniku 

deževnice. Prav zdaj z zadovoljstvom pobiramo prve letošnje pridelke.  In če imate tudi vi 

doma vrt ali vsaj kakšno gredico, vam želimo obilno letino! 

 

 

                                                                                                    Vzgojiteljica, Natalija Kutnjak 

 

 


