KOTIČEK Z NARAVNIMI MATERIALI
»Vedeti, kako spodbujati, je umetnost poučevanja.«
(Henri-Frederic Amiel)

Narava je vse okoli nas, le izkoristiti jo moramo in otroci v našem vrtcu so priložnost
za igro odkrili v naravnih materialih, ki se nahajajo na igriščih našega vrtca.
V poletnih mesecih so pokazali velik interes in željo po igri s kamni. To nas je
pripeljalo do ideje, da bi na igrišču našega vrtca, na enoti Betnavska ustvarili kotiček
z naravnimi materiali.
V tednu otroka, ki je letos potekal od 2. 10. do 6. 10. 2017, smo vsak dan v tednu
namenili načrtovanju, zbiranju materiala in ustvarjanju novega kotička. Pri tem so
sodelovale vse starostne skupine naše enote. Otroci vseh skupin so po svojih
najboljših močeh, prispevali k ustvarjanju kotička.

1. DAN
Vzgojiteljice smo otroke smo spodbudile k razmišljanju, s čim in na kakšen način se
lahko igramo na prostem, ne da bi pri tem uporabili športne rekvizite in igrala, ki se
nahajajo na igrišču. Otroci so podali zelo zanimive odgovore: »Lahko se igramo: igro
Bela lilija, gnilo jajce, skrivalnice, s kamni, s palicami, s travo... » Odpravili smo se ven,
kjer smo se igrali s travo, nabirali in se igrali s palicami in kamni, z listjem, se skrivali v
grmičkih, se kotalili po hribu navzdol... Med igro smo zelo uživali, zato smo izrazili željo
po večkratni igri z naravnimi materiali.

Slika 1, 2: Skrivalnice v grmičkih in igra z vejami in kamni.

2. DAN
Spomnili smo se na igro in »igrače« s katerimi smo se igrali včeraj in prišli do zaključka,
da bi lahko palice in kamne zbrali na enem mestu, kjer bi bili vedno na razpolago za
igro. Ogledali smo si igrišče in poiskali najprimernejši prostor za nov kotiček. Dogovorili
smo se, da bomo zbirali večje kamne, palice in drevesne štore. K zbiranju smo povabili
tudi starše, stare starše, brate in sestre...

Slika 3, 4, 5: Iskanje primernega prostora za nov kotiček.

3. DAN
Že kmalu smo zbrali veliko drevesnih štorov, kamnov, vej, palic, divjih kostanjev...
katere smo opazovali, tipali, vonjali, jih med seboj primerjali, na njih igrali, iz njih
sestavljali skulpture (ograje, hiše, šotore...) in jih razvrščali. Ogledali in izmerili smo
prostor, kjer bo nastajal nov kotiček in narisali načrt.

Slika 6: Zbiranje naravnega materiala.

Slika 7: Igra z vejami.

Slika 8: Risanje načrta za nov kotiček.

4. DAN
Hišnika smo prosili, da nam izkopljeta manjšo jamo in jarek, v katere bomo polagali
štore, kamne, palice, veje... Ves zbran material smo odnesli v kotiček, kjer smo ga
smiselno umestili v prostor.

Slika 9: Pomoč hišnikov.

Slika 10: Kotiček v nastajanju.

Slika 11: Prinašanje materiala v kotiček.

Slika 12:Razvrščanje naravnega materiala.

Slika 13, 14: Prinašanje in razvrščanje različno velikih kamnov.

5. DAN
Kotiček je končan in čas je za igro v njem. Nudi nam veliko možnosti za raziskovalno
in ustvarjalno igro. Štori so stoli in mize, pa tudi volan, s palicami vrtamo v zemljo, po
kamnih hodimo in jih kotalimo, v kanale smo nasuli divje kostanje, zemlja na hribčku
pa nam nudi možnost iskanja in opazovanja deževnikov in drugih žuželk.

Slika 15, 16, 17, 18: Ustvarjalna igra v kotičku z naravnimi materiali.

Verjamemo, da se bosta podoba in vsebina kotička skozi letne čase
nenehno spreminjala in s tem tudi naša ustvarjalna, raziskovalna,
zanimiva in sproščena igra v njem.

Otroci in vzgojiteljice enote Betnavska cesta

