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Vso ponudbo knjig, ki so izšle 
pri založbi Zavoda RS za šolstvo, si lahko ogledate 

na spletni strani http://www.zrss.si/, na kateri predstavljamo 
monografije, vodnike in priročnike za učitelje, strokovne 

revije, zbornike, učne načrte za devetletno osnovno 
šolo, učbenike in učna gradiva idr.

Vabljeni k ogledu.
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Samo leto po tem, ko je v Veliki Britaniji pri založbi 
Dorling Kindersley izšla knjiga z naslovom: 365 Out-
door Activities You Have to Try!, je Mladinska knjiga 
Založba izdala njen prevod.

Knjiga vsebuje 365 aktivnosti (oziroma 366 za pre-
stopno leto), ki jih lahko izvajamo v gozdu, ob morski 
obali, mlaki, travniku ali vrtu. 

Aktivnosti so različne. Nekatere zahtevajo samo opa-
zovanje, druge raziskovanje, odkrivanje ali ustvarjanje. 
Tako dobimo navodila, kako si naredimo škatlo za zbir-
ko semen ali morskih školjk in polžev, kako naredimo 
panj za čmrlje ali okrepčevalnico za metulje, postavimo 
šotor ali gugalnico, kako izdelamo cvetni venec, padalo, 
ptičjo pogačo ali krmilnico za ptiče, ptičje strašilo, kako 
naredimo mavrico, vremensko fronto, vetromer ali ba-
rometer in sončno uro ali kako naredimo limonado ali 
popečemo penice in kako se naučimo skovikati kot sova 
in narediti piščalko za privabljanje rac. 

Pri navodilu, kako posušimo morsko travo, so na 
slikah alge in ne morska trava, kar lahko otroke zave-
de, da so alge morska trava. Morska trava je cvetnica, 
alge pa so steljčnice, ki nimajo pravih korenin, stebla, 
listov in cveta, kot jih imajo trave.

Prevladujejo naloge z navodili, kaj naj otroci izdelajo 
sami, manj pa je nalog, kjer otroci sklepajo, zakaj se ne-
kaj zgodi, zakaj je narava tako raznolika, zakaj najdemo 
nekatere živali pod trhlim lesom, drugih pa ne oziroma 
kako so se prilagodile rastline in živali na različna okolja. 

V knjigi so tudi, na primer, take naloge, ki otroke 
opozorijo, po čem prepoznamo hrošče, po čem se raz-

likujejo listi dreves med seboj, ki pomagajo otrokom 
prepoznavati drevesa po obliki krošenj, kako ločimo 
oso od čebele, žuželko od pajka, dnevnega metulja od 
vešče, žabo od krastače, raziskovanje ribnika ali mlake 
in opazovanje rasti žabe ali pupka. Vseeno pa menim, 
da je teh nalog premalo.

Za vsako nalogo so napisana natančna navodila, kaj 
potrebujemo za njeno izvedbo in koliko časa je po-
trebno posamezno nalogo ali igro. Nekatere naloge 
lahko naredimo v nekaj minutah, druge pa v eni uri 
ali celo več. Navodila so opremljena z lepimi fotogra-
fijami in na koncu je vedno tudi slika, ki prikazuje 
končni izdelek. Naloge, ki bi bile lahko nevarne, če 
bi jih otroci delali sami, so opremljene z znakom, ki 
opozori, da moramo biti pri določenih aktivnostih še 
posebej previdni, kot je primer uporabe noža ali škarij 
ali delo ob ognju.

Knjiga nudi bralcu različne aktivnosti v naravi, ško-
da pa je, da avtorica ne predstavi tudi več raziskoval-
nih nalog, ki bi otroke usmerjale k iskanju odgovorov 
na določena vprašanja oziroma razvijala vedoželjnost 
in spoznavanje narave in njene pestrosti. 

Kljub vsemu pa menim, da bo knjigo z veseljem 
uporabljal marsikateri otrok, ki se bo igral v naravi, pa 
tudi učitelji in vzgojitelji bodo dobili nekaj zanimivih 
idej, ki jih bodo lahko uporabili pri naravoslovnih vse-
binah in jih še nadgradili z dodatnimi dejavnostmi.
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