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IGRE IN AKTIVNOSTI Z BIOTSKO PESTROSTJO ZA VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE 

VEVERIČKA IN TATIČI 
Pripravili in izvedli: Andreja Slameršek in Marjana Hönigsfeld Adamič (Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), 

 Ajda in Zarja Šuler (7 let), Matic Šuler (9 let)  

Pobarvanka: Lea Likozar (Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine) 

 
Starost: vrtec, osnovna šola 1. in 2. triada 
Lokacija: gozd, lahko tudi v učilnici ali na dvorišču vrtca oz. šole, park 
 
Material:  
• pobarvani storži ali kaki drugi predmeti, ki odstopajo od gozdnih tal, npr. kostanj, lupine orehov, lahko tudi 

s sabo prinesemo žogice ali kocke. 
 

Izvedba: 
• Kratek uvod: Veverice so gozdne živali, ki jih lahko srečamo tudi v parkih. V jeseni si pripravijo ozimnico: 

naberejo plodove (različne oreščke in semena), ki jih zakopljejo v mehka tla, da jih tatiči (npr. ptice) ne 
morejo najti. Veverica ima pri pripravi ozimnice težave, če ji roparji ukradejo njene oreščke. Lahko pa se tudi 
zgodi, da skrivališča pozimi preprosto ne najde več, zato lahko strada. Da veverica pozimi lažje najde svojo 
ozimnico, si izbira skrivališča blizu izstopajočih dreves, skal ali drugih struktur, ki jih pozimi lažje najde.  

• Določimo območje igre, ki mora biti omejeno, vendar, če je le mogoče, čim bolj raznoliko (sestoji mlajših 
dreves, starejših dreves, podrta drevesa, štori, skale, zaplate mahov, praproti itn.).  

• Enega otroka določimo za veverico, drugi so tatiči. 
• Veverica dobi 10 predmetov, ki so lahko pobarvani storži ali kakšni drugi predmeti, ki se razlikujejo od gozdne 

stelje, da jih otroci lažje najdejo. Veverica skrije predmete znotraj določenega območja. 
• Tatiči se postavijo na rob vnaprej določenega območja za igro in od tam opazujejo veverico pri skrivanju 

predmetov. 
• Ko veverica skrije vse predmete, so na vrsti tatiči, da jih najdejo. Otrok, ki najde največ predmetov, zmaga. 

Tisti otroci (tatiči), ki ne najdejo nobenega predmeta, so izločeni iz igre.  
• Predmete, ki jih tatiči ne uspejo najti, mora poiskati veverica. 
• Če imamo večje število otrok, lahko določimo več veveric in vsaki dodelimo 10 predmetov. Igro lahko tudi 

otežimo tako, da naberemo material za skrivanje kar v gozdu. Take predmete težje ločimo od naravnih 
gozdnih tal, zato je iskanje bolj zahtevno.  
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Rezultati: 
• Otroci spoznavajo življenje veverice, izvedo, s čim se prehranjuje in kako si pripravi ozimnico. 
• Pomen raznolikosti življenjskega prostora veverice za pripravo ozimnice. 
 
Dodatna aktivnost: 
• Pobarvanka Veverica  
 
Povzeto in prirejeno po: https://www.youthwork-practice.com/games/wood-games.html  

https://www.youthwork-practice.com/games/wood-games.html
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