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KJE SMO SE SPOZNALI IN KAKO 

DOLGO SMO SKUPAJ

• Gobarsko društvo Polzela je eno izmed prvih društev, ki so nastala v občini 

Polzela.

• Naloga je izobraziti staro in mlado, širiti znanja med ljudi.

• Z vrtcem Polzela sodelujejo že več kot 20 let.



Sodelovanje pa seveda ne pomeni samo druženje na medgeneracijski ravni, 

pomeni izobraževanje predšolskih skupin otrok ter njihovih staršev.

CILJI:

• Naučiti otroke in starše spoštovati naravo in darove le te.

• Opazovati naravo, ji prisluhniti.

• Upoštevati bonton v naravi, spoznati vedenje v naravi.



• Izvedeti vse o nabiranju gob.

• Naučiti o pomenu skrbi za zdravje

(kako se zaščititi pred klopi).

• Otrok pridobiva izkušnje kako sam in drugi vplivajo na naravo 

in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja.

• Spoznava živo in neživo naravo z vsemi svojimi čuti.

• Nenazadnje otrok spozna in prepozna gobe.



KAJ IN KAKO TO POČNEMO?

• Vse se prične se že v septembru, ko se podamo v bližnji gozd 

Šenek.

• Sledi obisk gobarja  Francija in kolegov iz društva  v vrtcu.



• V proces pa so seveda vključeni tudi starši, ki nas spremljajo na sprehodih.





• V maju je čas pohoda na Goro Oljko – tradicionalnega pohoda otrok, staršev, starih 

staršev, sorodnikov.



KAJ PA MI NAREDIMO V ZAHVALO ?

• Vsako leto jih počastimo na letnem občnem zboru in jim pripravimo čudovit 

plesni nastop, spesnimo pesmi in deklamacije,.



• Pripravimo knjižico Gobe se predstavijo, avtorsko delo sodelavke Sabine Posedel, 

ter pesem posvečeno gobarju Franciju.





PESEM O GOBARJU 

FRANCIJU



Ker je naravoslovje, posluh za naravo, opazovanje in poslušanje 

planeta vse šibkejše, smo pri nas zelo ponosni, da ravno tukaj 

rastemo, ozaveščamo in smo vzgled našim najmlajšim. 

Hvaležni smo za našega Francija.



DRUŽENJE BABIC IN DEDKOV V OKVIRU 

KLEKLJARSKEGA KROŽKA



• Srečanje smo izvedli en teden po gobarskem nastopu, saj smo želeli da 

znanje ostane sveže.

• Odšli smo v akcijo in se lotili peke piškotov v obliki gobic.

• Vsi so bili željni znanja po klekljanju, ki pa jih je počasi kar zasvojilo.



DESNA ČEZ, LEVA SPODAJ IN ZAPLEŠITA



GOBE SO ZAKON !


