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Naravi naproti: 
predstavitev didaktičnih gradiv za naravovarstveno 
izobraževanje v Krajinskem parku Logarska dolina
v preteklem letu je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal projekt z naslovom 
Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti. nastal je v 
sodelovanju s podjetjem Logarska dolina d. o. o. in centrom rinka. Predstavljamo vam 
vsebino projekta in nastala didaktična gradiva za poučevanje naravoslovnih predmetov.

Utemeljitev projekta in cilji

V zadnjih desetletjih smo priča hitremu upadanju 
biotske pestrosti. Leta 1993 je z uveljavitvijo Konven-
cije o biološki raznovrstnosti ohranjanje biotske pe-
strosti preraslo tudi v pomembnejšo politično temo, a 
to negativnih trendov ni zaustavilo. Na Svetovnem 
vrhu za Zemljo leta 1992, ki so ga organizirali Zdru-
ženi narodi, so dali globalno pobudo Agenda 21. Ta 
predstavlja koncept trajnostnega razvoja, ki je mišljen 
kot zbir dejavnosti, usmerjenih v zadovoljevanje po-
treb brez ogrožanja zmožnosti bodočih generacij za 
zadovoljevanje svojih potreb. Izobraževanje ima eno 
bistvenih nalog za dvig nivoja znanja in ekološke zave-
sti v javnosti. Obravnavano projektno območje, ki je 
širše prepoznavno kot Solčavsko, ima ohranjeno nara-
vo in bogato kulturno dediščino, zato bil del območja 
leta 1987 zavarovan kot Krajinski park Logarska doli-

na. V lokalni skupnosti si prizadevajo razvijati trajno-
stni turizem, ki bo obiskovalce in domačine osveščal 
in usmerjal k ohranjanju narave, biotske pestrosti in 
trajnostni rabi naravnih virov. 

Cilj projekta je bil oblikovati didaktična gradiva za 
šolsko mladino, ki obravnavajo vsebine o naravni in 
kulturni dediščini, trajnostni rabi naravnih virov in 
biotski pestrosti na območju parka. S tem smo želeli 
podpreti naravovarstvena in izobraževalna prizadeva-
nja upravljavca parka ter hkrati omogočiti študentom, 
sodelujočim v projektu, pridobivanje praktičnega zna-
nja in izkušenj. Pri pedagoškem delu na visokošolski 
ravni namreč pogosto ugotavljamo, da študentom pri-
manjkuje kvalitetnih priložnosti za opravljanje prak-
tičnega usposabljanja, ki je predvsem pomembno za 
osmišljanje študija.

Slika1: Del projektne skupine in slap Rinka, naravna 
znamenitost Krajinskega parka Logarska dolina.
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Slika 2: Zgodba v slikah, ki opisuje bonton v parku.

Predstavitev rezultatov projekta

Nastale vzgojno-izobraževalne dejavnosti in gradiva 
so prilagojena za šolske ekskurzije, družine ter osebe s 
posebnimi potrebami. Upoštevana so bila načela traj-
nosti ter možnosti, ki jih ponuja informacijsko-komu-
nikacijska tehnologija. V nadaljevanju so predstavlje-
na didaktična gradiva, ki so primarno namenjena 
šolam. Vsa nastala gradiva so dostopna na spletni stra-
ni http://www.pef.uni-lj.si/pkp-naravi-naproti.html.

Bonton v parku

Na zavarovanih območjih so običajno informativne 
table, ki s pomočjo piktogramov obiskovalcem sporo-
čajo, česa se ne sme početi v parku. Obiskovalec tako 
dobi kup informacij, česa se ne sme početi, prikrajšan 
pa je za pozitivne spodbude, kaj vse lahko počnemo in 

doživimo v parku. Z bontonom v obliki zgodbe v sli-
kah na šaljiv in nazoren način spodbujamo zgledna 
vedenja obiskovalcev Krajinskega parka Logarska doli-
na (Slika 2).

Interaktivna sestavljanka rastlin in živali v Krajin-
skem parku Logarska dolina

Iz fotografij dvanajstih rastlin in živali, večinoma za-
varovanih, so izdelane interaktivne sestavljanke. Izbi-
ramo lahko med sestavljankami različnih težavnosti 
(iz šestih, devetih ali dvanajstih kosov). Vsaka sesta-
vljanka je opremljena s slovenskim in znanstvenim 
imenom ter kratkim opisom (npr. kdaj rastlina cveti, 
kje lahko vrsto opazujemo v parku, kako velik je orga-
nizem itn.). Sestavljanka je obiskovalcem dostopna na 
navedenem spletnem naslovu in v Centru Rinka v 
Solčavi (Slika 3).
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Dihotomni ključ za prepoznavanje drevesnih vrst 
po lubju

Dihotomni ključ je pripomoček za določanje orga-
nizmov sestavljen iz zaporedja kratkih opisov določe-
valnih znakov, pri katerem sta na vsaki stopnji opisani 
dve možnosti. Izberemo tisto, katere opis najbolj 
ustreza določevalnemu organizmu. Obstaja kar precej 
določevalnih ključev za prepoznavanje dreves po li-
stih, poganjkih in plodovih, manj pa je ključev za do-
ločevanje po lubju. Opisi šestih pogostih drevesnih 
vrst v Logarski dolini so podkrepljeni s fotografijami. 
Določevanje dreves po lubju je možno tudi v obdobju, 
ko drevesa nimajo listov ter plodov ali nam je njihova 
krošnja nedosegljiva, da bi jo lahko bolje preučili. 
Ključ je uporabnikom na voljo v papirni in digitalni 
obliki.

Rinkova učna pot 

V Krajinskem parku Logarska dolina poteka naravo-
slovno-etnografska tematska pot. Pot povezuje najzani-
mivejše točke krajinskega parka Logarska dolina. Glav-
ni poudarek poti je na spoznavanju naravnih in 
kulturnih značilnosti Logarske doline, življenja doma-
činov v tesni povezanosti z naravnimi danostmi doline 
in splošnem doživetju ohranjene gorske narave. Pot 
poteka od začetnega dela doline do slapa Rinka v sku-
pni dolžini 6 km. Na poti je postavljenih 9 tabel, ki s 
kratkim besedilom v slovenskem in angleškem jeziku 
dajo informacijo o določenih značilnostih. V okviru 
projekta smo spodnji del poti nadgradili z vzgojno-izo-
braževalnimi vsebinami, ki dosegajo učne cilje naravo-

slovnih predmetov v osnovni šoli. Gradivo je v pomoč 
lokalnim vodičem pri vodenju šolskih skupin. Pot smo 
poimenovali Rinkova učna pot. Za voden ogled poti 
pokličite na podjetje Logarska dolina d. o. o., ki park 
upravlja.

Botanična sprehajalna pot  

Pol kilometra dolga in dobro utrjena botanična 
sprehajalna pot je zasnovana tako, da omogoča dostop 
invalidnim osebam na vozičku ter družinam z majhni-
mi otroki. Na poti obiskovalci spoznavajo gorske ra-

Slika 3: Sestavljanka z dvanajstimi kosi.

Slika 4: Predstavitev Rinkove učne poti lokalnim vodičem, ki 
bodo v prihodnje spremljali šolske skupine.
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stline. V okviru projekta smo zadnji del poti opremili 
z izobraževalnim kotičkom, kjer obiskovalci s pomo-
čjo storžev spoznavajo Fibonaccijeva števila in s črka-
mi na lesenih kockah sestavljajo imena rastlin, ki so jih 
opazovali na botanični poti (Slika 5).

Zgodba o pajku Rinku in polst plakat

Namen izdelave polst plakata je bil približati dreve-
sne vrste predšolskim otrokom in učencem prvega tri-
letja osnovne šole. S pomočjo zgodbe o pajku Rinku, 
ki potuje po Solčavi, na multisenzorni način spoznajo 
pogostejše drevesne vrste. S polst plakatom in figurico 
pajka, ki jo premikamo po plakatu, otroci sledijo pri-
povedovani zgodbi. Tako spoznajo smreko, jesen, bu-
kev, javor, rdeči bor in macesen. Didaktično gradivo je 
namenjeno tudi otrokom s posebnimi potrebami. 
Zgodba je posneta na avdio-video mediju ter opre-
mljena s kretnjami za gluhe in naglušne. Z izbiro teh-
nike polstenja volne jezersko-solčavske pasme ovce 
smo želeli poudariti pomen ohranjanja naravne in 
kulturne dediščine. Volna in les sta namreč skozi zgo-
dovino omogočala domačinom preživetje na Solča-
vskem (Slika 6).

V projektu so sodelovali Erzar Ema, Lah Maja, Ma-
vrič Irma, Medved Ines, Mezek Saša, Sedej Neža, Si-
mončič Ana, Škofic Mojca, Založnik Urša, Prašnikar 
Dušan, Slapnik Marko, Mira Metljak in Gregor Tor-
kar. Projekt je delno financirala Evropska unija, in si-
cer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se je izva-
jal v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 
prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme« v 
okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do prak-
tičnega znanja«.

Slika 5: Izobraževalni kotiček na botanični učni poti.

Slika 6: Polst plakat.

Učiteljicam, katerih prispevki so objavljeni v tej številki, bosta Modrijan založba, d. o. o. in  
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani podarili knjige iz svojega založniškega programa.

Nagrado prejmejo: Manca Kavčič, Barbara Brlek, Ana Dolinar, Suzana Koprivec in Petra Košir.

Veseli smo, da nam pošiljate svoje prispevke in tako sooblikujete revijo. Hvala za zaupanje.

Uredništvo


