
Andreja Lipovec in Jasna Golob

Vrtec Slovenske Konjice

Usnjarska 12

3210 Slovenske Konjice

Dislociran oddelek Zbelovo

lipovec.andreja@gmail.com in jasna.golob10@gmail.com

JOJ, KAKO VELIKA BUČA
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V skupino je vključenih 16 
otrok, 9 dečkov in 7 deklic. 
Stari so od 1 do 6 let.



• Doživljanje in spoznavanje narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih
razsežnostih;

• otroci se seznanijo z osnovami zdrave prehrane, higiene, varnosti pri delu, delovnimi pripomočki itd;
• opazovanje različnih vrst buč v naravnem okolju; spoznavanje in opazovanje, kako iz semena zraste

nova rastlina;
• iskanje receptov za pripravo buč v literaturi in lokalnem okolju; doživljanje ugodja in veselja ob pripravi

različnih jedi iz buč;
• doživljanje ugodja in veselja ob pripravi in izvedbi (evalvaciji)

različnih dejavnosti.

CILJI:



NA NJIVI 

Premagali pot do njive.
Otroci so: opazovali, tipali, vonjali, primerjali 
barvo, velikost itd.
Buče so prinesli v vrtec. 

POSADILI SEMENA BUČ
• Zaradi Covid-19 se je vrtec jeseni 

zaprl. 
• Buče so posadili v mesecu marcu.
• Le to je priložnost, da si bodo buče 

lahko presadili ob toplem vremenu na 
svoje vrtove.

DRAMATIZACIJA
• Spoznali so zgodbo Razbita buča (Ruska pravljica). 

Izdelali so si naglavna pokrivala in igro večkrat odigrali 
za prijatelje v vrtcu. 



ZBIRALI RECEPTE, KUHALI IN PEKLI

• Otroci so se veselili pripravljanja 
različne vrste hrane.

• Iskali so rešitve, kam z ostanki 
hrane. 

• Rešitev: pripravljeno hrano so 
odnesli staršem v pokušino. 

PELI, PLESALI, PUSTOVALI
Letos so si izdelali pustna oblačila in se
spremenili v Učene Buče (kot so se poimenovali
otroci).

Razigrane, vesele, nagajive, norčave, živahne in
poskočne, smo odganjale zimo in se kljub koroni
zabavale in osrečevale krajane.



MATEMATIČNE DEJAVNOSTI
• Buče so tehtali, jih razvrščali po velikosti, 

merili obsege buč in jih razvrščali po velikosti 
ali pripadnosti. 

• Izdelali so si tudi nekaj matematičnih iger 
(Pobiranje buč, Kdo bo prej na cilju, preštevanje 
buč).

• Spoznali so zgodbo Razbita buča. Izdelali so si 
naglavna pokrivala in igro večkrat odigrali. 

BUČARIJADA
• Izdelali so naslov, 

transparente in različne 
športne pripomočke.

• Pripravili so poligon, ki je 
vključeval: cik-cak tek med 
bučami, prenašanje buč čez 
ovire, kotaljenje buč med 
ovirami, ciljanje z bučami, 
kdo vrže bučo najdlje 
(številke) itd. 

• Vsi otroci so bili 
zmagovalci.

NAGAJIVE BUČE


