
PLENI V DŽUNGLI V LETU 2020 

Dragi starši, dragi volčiči!  
 
Tedni minevajo, srečanja odpadajo… Kaj pa zdaj? 

Čas po zimovanju je običajno namenjen plenom (razlaga sledi 😊). Ker jih 
letos ne moremo predstaviti na srečanju, vam jih predstavljamo s tem 
'pismom'. Stvar smo poskušali zastaviti na preprost način, z upoštevanjem 
vseh trenutnih omejitev. Zavedamo se, da nimajo vsi otroci doma enakih 
možnosti, zato je na voljo možnost izbiranja, vsak lahko najde nekaj kar 
mu ustreza. 

Volčiči so razdeljeni po stopnjah. V krdelu imamo volčiče mladiče (prvo 
leto), volčiče obljube (ko dobijo zeleno rutko), pečinske volčiče (tretje leto) 
in odrasle volčiče (pred prehodom v vejo IV). Volčiči napredujejo vsako leto 
za eno stopnjo s tem, da hodijo na srečanja, znajo osnovne stvari, ki se jih 
učimo in opravijo 4 plene. Volčič lahko napreduje tudi bolj postopno ali pa 
izjemoma tudi hitreje. 

Pleni so izzivi oz. naloge, ki jih volčič opravlja SAM. Okolica mu seveda 
lahko pomaga in mu svetuje, nikakor pa ne dela namesto njega. Cilj plena 
NI lep izdelek, najboljši rezultat in perfektno zanje. Cilj je napredek 
posameznega volčiča. Nihče se napredka ne veseli bolj kot tisti, ki si ga je 
sam prislužil. Ni pomembna estetika ampak trud in čas, ki ga otrok vloži. 

Ker si želimo napredka na različnih področjih, mora volčič opraviti 4 plene, 
pri vsakem džungelskem liku enega. Enega pri Kačonu Kaju (ročne 
spretnosti), enega pri Baluju (duhovnost), enega pri Bagiri (telesni razvoj) 
in enega pri Akeli (značaj). 

Z opravljenimi pleni volčič napreduje po skali napredovanja, ki simbolizira 
pot, ki jo prehodimo vsakič, ko se lotimo nečesa novega. Na vznožju še ne 
znamo veliko, nimamo izkušenj. A pot proti vrhu nas uči in kaj kmalu se 
približamo vrhu. 

Volčič vsak plen predstavi ostalim, da se vsi skupaj česa naučimo, se 
preizkusimo v čem novem. Kdaj bodo predstavitve potekale je odvisno od 
razvoja situacije. Zaenkrat vas spodbujamo, da otroci plene pripravijo. Za 
nekatere se že kar malo mudi (npr. butarice), za druge pa je časa še dovolj. 
Za nekatere je potrebno iti ven, druge lahko opravi v stanovanju. 

Pleni so razdeljeni po stopnjah, volčič izbira med pleni, ki so v njegovi 
skupini. 

Želimo vam uspešno delo!  

 

Akela , Bagira , Balu , Kačon Kaj  in Hati  

  



VOLČIČ MLADIČ  

AKELA BAGIRA BALU KAČON KAJ 
Volčič nariše 
kako si 
predstavlja dva 
volčja zakona. 

Vv gre vsak dan 
na daljši, vsaj 
30min sprehod 
in to 
dokumentira. 

Predstavitev oz. 
življenjepis 
svojega 
krstnega 
zavetnika. 

Nariši risbico 
džungle na 
kateri naj bo 
tudi eden od 
starih volkov 
 

Volčič speče 
pecivo (ali 
piškote) po 
receptu, ga 
prinese na 
srečanje in ga 
predstavi. 

Vv naredi vsako 
jutro drugačno 
vajo za 
raztegovanje in 
moč in to 
dokumentira. 

Vsak dan 
zmolijo Zdravo 
Marijo za 
rešitev korona 
virusa (za vsak 
dan ko zmolijo 
naredijo sonček, 
za vsak dan ko 
pozabijo 
naredijo 
oblaček) 

Iz naravnih 
materialov 
izdelaj križ, ki 
naj ti seže do 
bokov 
 

Volčič 3 dni 
zapored nekomu 
nekaj pomaga in 
svoje dobro delo 
nariše. 

Vv naj poskusi 
priti vsak dan 
hitreje do 
najbližje cerkve,  
če zmore, naj 
teče. To 
zabeleži. 

 Z barvami 
okrasi kamen ali 
kos lesa na njem 
naj bo tudi nek 
motiv iz džungle 

Volčič v naravi 
poišče stvari, ki 
se začnejo na 
črke njegovega 
imena in izdela 
plakat na 
katerem k vsaki 
črki svojega 
imena prilepi 
material iz 
narave. 

Vv vsak dan 
spleza na eno 
drevo več, kot 
prejšnji dan in 
to dokumentira. 
(v spremstvu 
staršev). 

  

Volčič v gozdu 
poišče 5 
različnih dreves, 
odtrga en list, 
ga prilepi na 
plakat in pripiše 
ime drevesa. 

Vv do 
naslednjega 
srečanja pripravi 
po 2 vaji za 
raztegljivost, 
kondicijo, moč… 

  

 

  



VOLČIČ OBLJUBE  

AKELA BAGIRA BALU KAČON KAJ 
Volčič izdela 
'koledarček' 
enega tedna in 
za vsak dan 
napiše dobra 
dela, ki jih je 
naredil. 

Vv si naredi lok ter 
puščice in z njimi do 
naslednjega srečanja 
vadi ciljanje tarče. Na 
srečanju strelja v 
tarčo in poskuša 
zadeti vsaj 6/10 
strelov. 

Glede nato, 
da letos ne 
bomo nosili 
butar, lahko 
volčič naredi 
butaro in jo 
poslika. 

Iz kartona 
izreži obliko 
rutke in jo 
pobarvaj 
 

Volčič izdela 
herbarij z 10 
rastlinami, ki jim 
pripiše njihova 
imena. 

Vv si sam izbere, 
koliko časa bo doma 
vsak dan stal na eni 
nogi, vendar naj 
poskuša vsak dan dlje. 
Te čase naj zabeleži in 
vajo dokumentira. 

Naredi 
predstavitev 
pomena 
velikonočnih 
jedi (kaj 
predstavljajo 
pirhi, hren 
itd.) 

Iz 
plastelina/das 
mase/gline 
izdelaj 
figurico 
volka, 
medveda, 
slona ali 
panterja 
 

Volčič speče 
pekovski izdelek 
v obliki, ki je 
kakorkoli 
povezana s 
skavti. 

Vv iz vrbe ali srobota 
izdela obroč in ga na 
naslednjem srečanju 
meče na palico. 
Zadane vsaj 6/10. 

 Izmisli si 
kratko 
zgodbo, ki se 
naj odvija v 
džungli v njej 
naj nastopa 
Kačon Kaj 

Volčič izdela 
plakat na 
katerem 
predstavi kaj vse 
potrebujemo, če 
se poleti 
odpravimo 
taborit v gozd. 

Vv vsak dan preteče 
večjo razdaljo v 
družbi 
brata/sestre/psa/ 
starša/prijatelja... in 
to beleži in 
dokumentira 

  

Volčič se 
fotografira pri 10 
različnih vrstah 
dreves in izdela 
svojo drevesno 
foto knjigo. 

   

 

  



PEČINSKI VOLČIČ  

AKELA BAGIRA BALU KAČON KAJ 
Volčič izdela 
herbarij 10 
rastlin, jim 
pripiše imena in 
njihovo 
uporabnost. 

Vv gre do 
naslednjega 
srečanja na 3 
različne hribe in 
v zvezek zbere 
štampiljke ali 
selfije z vrha 

Glede nato, da 
letos ne bomo 
nosili butar, 
lahko volčič 
naredi butaro in 
jo poslika. 

Izdelaj 
zapestnice ali 
ogrlice za vse v 
krdelu 
 

Volčič prebere 
eno zgodbo iz 
Knjige o džungli 
in jo na poljuben 
način predstavi. 

Vv naredi vsak 
dan (začne z 10) 
več žabjih 
poskokov in to 
zabeleži 

Naredi 
predstavitev 
pomena 
velikonočnih 
jedi (kaj 
predstavljajo 
pirhi, hren itd.) 

Izdelaj 
voščilnico za 
nek praznik in 
jo nekomu 
pokloni 
 

Volčič na temo 
volčjega zakona 
napiše svojo 
basen. 

Vv predstavi 
enega od 
uspešnih 
slovenskih 
športnikov, 
predstavi tudi 
šport, ki ga le-
ta zastopa in o 
tem naredi 
plakat 

 Izmisli si kratko 
pesem ki opisuje 
našo džunglo 

Volčič v gozdu 
poišče različne 
sledi živali, jih 
fotografira in 
izdela 
stezosledsko 
foto knjigo. 

Vv do 
naslednjega 
srečanja pripravi 
športno točko, 
nanjo se pripravi 
doma (lahko je 
športna 
disciplina, 
bans...) 

  

Volčič za svojo 
družino pripravi 
kosilo in 
fotografira 
postopek in 
končni izdelek. 

   

 


