
DEJAVNOSTI IZ NARAVNEGA MATERIALA 

 

 

Pretikanke drevesnih listov 

Cilj: Razvijanje fine motorike (ročne spretnosti). 

Material: Različni listi iz narave (poberemo jih iz tal), luknjač, vrvico in 

škarje. 

 

                  

 

Ustvarjanje slike 

Cilj: Razvijanje fine motorike (ročne spretnosti). 

Material: Veje dreves, različen gozdni material (listi, cvetlice, veje), škarje, 

vrvice različnih barv in različnih dolžin. 

 

             

 



Barčice 

Cilj: Razvijanje fine motorike (ročne spretnosti). 

Material: Različni listi in paličice iz narave, rožičeve lupine, škarje in 

razlučne vrvice. 

 

                               

 

 

Lov za mavrico 

Cilj: Prepoznavanje in utrjevanje barv (razvrščanje po dveh lastnostih). 

Material: Listi, ki jih najdemo v naravi (različnih barv in oblik). 

 

                         

 

 



Hodulje 

Cilj: Razvijanje ravnotežja. 

Material: Različna debla iz narave in vrvice. 

 

     

 

 

Gozdne vrtavke 

Cilj: Razvijanje grafomotorike (spodbujanje koordinacije oči in rok). 

Material:  Drevesne palice, krajši kosi debel, lepilo, tempera barve 

(flomastre), brusilni papir in lepilo. 

 

                    

 



Konstruktorji 

Cilj: Razvijanje konstrukcijskiih spretnosti. 

Material: Odpadle drevesne veje različnih dolžin in debelin, škarje (nož) in 

brusilni papir. 

                                 

                  

 

 

Ustvarjanje gozda 

Cilj: spodbujanje ustvarjanja in domišljije   oblikovanje predstave o gozdu 

Material: Slano testo (voda, sol, moka), različen material, ki ga naberemo v 

naravi (vejice, plodove, mah, kamni). 

  

                        

 



Gugalnica 

Cilj: Spodbujanje medsebojnega sodelovanja, razvijanje ravnotežja in 

spodbujanje proste igre. 

Material: Dva debelejši palici ali hloda. 

 

                     

 

3 v vrsto 

Cilj: Razvijanje in urjenje spomina.  

Material: Veje (za mrežo), storže ali druge gozdne plodove, kamne, 

flomastre. 

 

                                

                  



Labirint 

Cilj: Spodbujanje iskanja različnih poti rešitve  

Material: Veje različnih dolžin, kamni, listi.... 

 

                   

 

 

Lov za barvami 

Cilj: Prepoznavanje in utrjevanje barv. 

Material: Barvni listi v različnih odtenkih, kartonska škatla od jajc... 

 

                     

 

                                                                  



Zbirka posebnih kamnov 

Cilj: Opazovanje barv in iskanje novih (zanimivih) vzorcev. 

Material: Kartonska škatla od jajc, različni in zanimivi kamni, ki jih najdemo 

v naravi. 

 

 

 

 

Hoja po hlodih 

Cilj: Razvijanje ravnotežja. 

Material: Hlodi ali debelejše veje dreves. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slikanje s čopiči iz narave 

Cilj: Spoznavanje, opazovanje narave in razvijanje fine motorike. 

Material:  Različne veje iglavcev, trava, cvetlice... 

                       

 

    

 

 

Spomin odtisov iz gozda 

Cilj: Razvijanje in urjenje spomina. 

Material: Različni ploščati kamni v svetlih barvah, listi dreves, ki jih najdemo 

v naravi in vodene barvice. 

 

      

 

 

 



Moja družina iz kamnov 

Cilj: Razvijanje natančnosti, domšljije n predstavljanja ,koordinacije oko - 

roka. 

Material: Različni ploščati kamni. 

 

 

                      

 

 

Gozdne barve 

Cilj: Spoznavanje narave in barv. 

Material: Različne rastline (listi, cvetovi...). 

 

 

     



Zapestnice iz gozda 

Cilj: Opazovanje, ustvarjanje in nadaljevanje vzorca. 

Material: Različen naravni material, lepilo in papir. 

 

                           

 

 

 

Mikado 

Cilj: Razvijanje natančnosti, koncentracije in  koordinacije oko -roka. 

Material: Vejice, vodene barvice in škarjice. 

 

                       

 



Kazalo za slikanice 

Cilj: Spodbujaje zamišljanja in ustvarjanja. 

Material: Listi (karton) za podlago, lepilo, pisane vrvice. 

 

 

                               

 

 

 

Moja družina 

Cilj: Spoznavanje lastnega telesa in telesa posameznih članov družine, 

izražanje z zamišljanjem in ustvarjanjem 

Material: Različni gozdni material (kamni, veje, listi, cvetovi...). 

 

 

 

 



Rešimo liste 

Cilj: Razvijanje fine motorike (pincetni prijem) 

Material: Listi različnih barv, pinceta, globoka plastična posoda, trakovi ali 

vrvice. 

 

                         

 

 

 

 

Gozdne štampiljke 

Cilj: Spodbujanje opazovanja in primerjanje sledi. 

Material: Različni gozdni plodovi, kamni in slano testo. 

 

 

             

 

 



Balinanje s storži 

Cilj: Razvijanje grafomotorike (spodbujanje kookrdinacije oko - roka) 

Material: Veliki storži (eden izmed njih naj bo bolj okrogel, da ga bomo 

uporabili namesto žoge). 

 

   

 

 

 

 

Raziskovalni pladenj 

Cilj: Spodbujanje raziskovanja narave. 

Material: Različni naravni material iz gozda (listi dreves, gozdni plodovi, 

kamni, zemlja...), lupa, nož, pladenj ali podloga. 

 

 

                                        



Štejemo 

Cilj: Prirejanje, štetje in prepoznavanje simbolov za števila. Razvijanje 

finemotorike (pincetni prijem). 

Material: Kamni ali gozdni plodovi, pinceta, posode ali kartončki s števili. 

 

                       

 

Lovilec sanj 

Cilj: Razvijanje fine motorike (ročne spretnosti). 

Material: Veje dreves, različen gozdni material (listi, cvetlice, veje), škarje, 

vrvice različnih barv in različnih dolžin. 

 

                                
 

 



Listi iščejo dom 

Cilj: Spodbujanje orientacije v prostoru. 

Material: Lepilni trak, metla, odpadlo listje dreves. 

 

 

 

 

Žuželke v gozdu 

Cilj: Spodbujanje opazovanja, zamišljanja in ustvarjanja. Razvijanje fine 

motorike. 

Material: Naravni material iz gozda (storži, veje, cvetovi, trava, kamni...). 

 

                                                

 

 

 

 



Pletenje pajkove mreže 

Cilj: Razvijanje fine motorike (pincetni prijem). 

Material: Veje približno enakih dolžin, špaga ali pisane vrvice. 

 

                                   

                                

 

 

 

Slikanje z blatom 

Cilj: Spodbujanje opazovanja, zamižljanja in ustvarjanja. 

Material: Čopič, blato, bel list, lepilni trak ali vrvica. 

 

                                              

 

 


