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DOMAČI VRABEC NAŠ SPREMLJEVALEC
IN SOSED
Povzetek
Članek opisuje sodelovanje vseh treh vrtčevskih skupin pri izvedbi projekta: »Domači vrabec naš
spremljevalec in sosed«. Otrokom smo želeli približati najpogostejše ptice v njihovem okolju ter jih poučiti
kako pomemben je človek za ptice, zlasti v zimskem času, ko je pticam potrebno pomagati pri
prehranjevanju. Naš glavni cilj je bil izdelati ptičje krmilnice iz odpadnega materiala za vsakega otroka, da so
si otroci svoje krmilnice lahko odnesli domov. Pred svojim domom so si jih obesili, jih zalagali s semeni ter
tako doma skrbeli za ptice in jih opazovali.
Ključne besede: ptice, ptičja krmilnica, seme (bučno, sončnično, proso), narava.
Abstract
The article describes the collaboration of all three kindergarden groups in the implementation of the project:
"The house sparrow, our companion and neighbor". We wanted to bring children closer to the most common
birds in their environment and to teach them how important human for bird is, especially during the winter
when birds need help with eating. Our main goal was to produce bird feeders from scrap material for each
child, so that the children could brought their bird feeders home. In front of their homes they hung them, fill
them with seeds, took care of the birds and watched them.
Key words: birds, birdsfeders, seeds (pumpkin, sunflower, millet), nature.

Uvod
V vrtcu Vitomarci pri POŠ Vitomarci smo se vse tri skupine otrok povezale v projektu:
»Domači vrabec naš spremljevalec in sosed«. Pri raziskovanju in izvedbi projekta smo želeli
zajeti čim več področij kurikuluma.
Spoznavali smo različne ptice v slikovni, avdio – vizualni obliki ter v naravi. Ogledali smo si
animirani film: Vrabček Rihard (slika3) in se naučili pesmico: Vrabček čaka mamico.
Spraševali smo se s čim se hranijo ptice in kako jim lahko v zimskem času pomagamo.
Odločili smo se, da iz odpadnih materialov (tetrapak, plastenke, plastični krožniki in
zamaški) izdelamo eko ptičje krmilnice. Odpadni material so otroci prinašali od doma
(slika5 in slika7).
Vsak otrok je tudi pripravil rolico za ptičke. Na papirnati tulec smo namazali arašidovo
maslo, povaljali v mešanici semen ter navezali na vrvico (slika1). Odnesli smo jih do
grmovja pri vrtcu in jih obesili na veje.
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Ob okenskih policah smo si s pomočjo hišnika postavili tudi lesene ptičje krmilnice (na
drogu) (slika2). »Poglej, ptička ima z nami zajtrk,« je rekel eden izmed otrok. V hudi zimi
smo opazovali ptice, ki so se zbirale pod streho krmilnice. Vso zimo smo skupaj z otroki
zalagali krmilnice z mešanico semen (slika8). Vsake toliko časa se je nekdo izmed otrok
spomnil, in vprašal: »So ptičke že vse pojedle?«

Cilj
Glavni cilj našega projekta je bil spoznati vrabčka, ki z nami sobiva skozi celo leto in ga
srečujemo vsak dan. Za lažje opazovanje smo ga privabili v ptičjo krmilnico. Skupaj smo za
vsakega otroka izdelali ptičjo krmilnico(slika4 in slika6).
Ozaveščanje otrok, da so ptice pomemben del narave, ki jo moramo ohranjati in skrbeti
zanjo po svojih najboljših močeh in v skladu z zakoni narave.

Metode: igre, opazovanja, ogleda, pogovora, izdelovanja, razlage, skupnega fotografiranja.

Rezultati
*Ob vsakodnevnem opazovanju smo ugotovili, da k nam prihajajo različne vrste ptic. S
pomočjo interneta smo ugotavljali, katere ptice prihajajo k nam v krmilnice, ter ugotovili,
da je bilo največ vrabčkov. Ogledali smo si posnetek na youtubu: Kdo se oglaša okoli
našega doma?
*Naredili smo velik plakat v obliki ptičje krmilnice, na katerega so otroci lepili slike in
izrezke ptic iz različnih revij in časopisov. Te slike in izrezke so otroci iskali doma s pomočjo
svojih staršev ter jih prinašali v vrtec. V jutranjih krogih smo si te izrezke in slike pogledali
ter se sproti vsak dan pogovarjali o njih.

Vzporedne dejavnosti
-

Pesmi o pticah: Sinička, Črni kos,
Glasbeno – didaktična igra: Ptički v gnezda,
Gibalna igra: Muca in ptički,
Odtiskovanje dlani »ptičkov« na narisano drevo,
Poslušanje ptičjega petja z glasbene zgoščenke in Youtuba.
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Diskusija
Pri predšolskih otrocih izhajamo iz konkretnih dejavnosti iz našega okolja. Zato smo se
odločili, da podrobneje spoznamo vrabčka. O vrabčkih smo si v šolski knjižnici ogledali
animirani film Vrabček Rihard. Spoznali smo, da nekatere ptice pozimi odletijo v toplejše
kraje, nekatere pa ostanejo pri nas in ko je huda zima jim je potrebno pomagati. Otroci so
si veliko zapomnili, saj jih je tema o pticah zelo pritegnila, prav tako so bili pozitivni odzivi
in komentarji staršev: »Ko gremo na sprehod, moramo gledati samo ptičke«, »Včeraj pa
smo si mi tudi obesili krmilnico na drevo«,…

Zaključek
Še danes, ko gremo na sprehod v naravo ali bližnji gozd, otroci takoj opazijo ptice ter se jih
razveselijo. Velikokrat opazimo skupino vrabčkov v grmu ali jato vrabčkov v zraku. Spoznali
smo različne vrste ptic, prisluhnili smo njihovemu petju, ugotovili, da se različno oglašajo
ter se naučili s čim jih pozimi hranimo, saj si v ostalih letnih časih hrano poiščejo same.
Zaradi navdušenosti otrok in sodelovanja s starši smo projekt uspešno izvedli.
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ZIMA JE DOLGA, ZIMA JE HLADNA.
VENDAR NAŠA PTIČKA NIKDAR NE BO LAČNA.
KRMILNICO SMO SAMI NAREDILI
IN OKUSNA SEMENA VANJO POLOŽILI.

Slika1: Izdelava rolic za ptičke.

Slika2: Otroci zalagajo ptičje krmilnice z mešanico semen.
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Slika3: Ogled animiranega filma v šolski knjižnici: Vrabček Rihard.

Slika4: Vsak otrok si je izdelal svojo ptičjo krmilnico.
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Slika5: Nasutje semen v ptičje krmilnice.

Slika6: Ptičje krmilnice – SOVA.
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Slika7: Otroci polnijo krmilnice z mešanico semen.

Slika8: Otroci so zalagali ptičje krmilnice ter prepevali Vrabček čaka mamico.
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