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IZVLEČEK
V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila gozdove, njihove vloge in
funkcije, gozdno pedagogiko v Sloveniji in v svetu, gozdni vrtec in igro. V empiričnem
delu sem predstavila izvedbo dejavnosti v gozdu, ki so bile prilagojene za predšolske
otroke prvega starostnega obdobja. Dejavnosti sem črpala iz knjige Priročnik za učenje
in igro v gozdu (Vilhar in Rantaša (ur.), 2016). Podatke sem zbirala z metodo
opazovanja z udeležbo. Med raziskavo sem z eno skupino otrok, starih 1−2 leti,
sedemkrat obiskala gozd, kjer sem opazovala njihovo igro in jim nato gozd predstavila
z različnimi dejavnostmi iz knjige. Raziskava diplomskega dela me je pripeljala do
ugotovitve, da je gozd primeren prostor za učenje in igro tudi za predšolske otroke
prvega starostnega obdobja. V gozdu so otroci spremenili medsebojne odnose, med
seboj so sodelovali in niso bili konfliktni. Nekateri so po izvedenih dejavnostih postali
bolj samozavestni in samostojni pri raziskovanju gozda. V času obiskovanja gozda so
tudi izrazito motorično napredovali. Otroci so sodelovali v dejavnostih in le ena izmed
dejavnosti, ki sem jih izvajala v gozdu, ni bila uspešno izvedena.
Ključne besede: vrtec, gozdna pedagogika, predšolski otrok, gozd, dejavnost.

ABSTRACT
In the theoretical part of the thesis, I presented the forests, their roles and functions,
forest pedagogics in Slovenia and abroad, forest kindergarten, and play. In the
empirical part, I presented the implementation of activities in the forest adapted for
preschool children in the first age bracket. Activities were taken from the book entitled
Manual for learning and playing in the forest (Vilhar in Rantaša (eds.), 2016). The data
was collected by observational method. During examination, I visited the forest seven
times with one group of children, aged 1–2 years, where I observed their play and later
introduced them the forest by means of different activities from the book. Through
research, I reached the finding that the forest is a suitable space for learning and
playing for preschool children this early in age as well. While in the forest, the children
changed their interpersonal relations and were cooperative with each other. Some of
them became more confident and independent in their exploration of the forest after
the activities. Furthermore, they showed distinct progress in their motor skills during
the visitation of the forest. The children were participating in all of the activities, except
for one, which was not realized as initially planned.
Key words: kindergarten, forest pedagogics, preschool child, forest, activity.
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1 UVOD
Gozd je v mojem življenju prisoten odkar pomnim. Skupaj z vrstniki sem velik del
svojega otroštva preživela v gozdu, kjer smo med drevesi in na njih gradili hišice in se
igrali, da smo različna plemena, ki se med seboj bojujejo. Spomnim se tudi obiskov
gozda z družino, ko smo pripravljali drva za zimo. Ker sem v gozdu preživela res veliko
časa, sem se nevede naučila, kako se drevesa imenujejo in katere plodove imajo. Še
danes je gozd prostor, kamor najraje zahajam. V njem si psihično odpočijem in najdem
navdihe za ustvarjanje. Raziskave ugotavljajo, da dijaki in odrasli v gozdu
prepoznavajo številne pomembne vloge in funkcije, kot so vir lesa in hrane, dom živali
in prostor dobrega počutja (Torkar, 2016; Lindemann-Mathies, Keller, Li in Schmid,
2014). Gozdovi so nenadomestljivi za naravno ravnotežje na našem planetu, zato jih
moramo varovati (Gourier, 1998). To lahko dosegamo tudi z zgodnjim učenjem in igro
v gozdu.

1.1 Opredelitev problema
Namen diplomskega dela je raziskati pomen gozdne pedagogike v prvi starostni
skupini predšolskih otrok. Ni novost, da otroci, celo predšolski, zelo veliko časa
preživijo pred elektronskimi napravami (npr. televizijo, računalnikom, pametnim
telefonom, tablicami) in z različnimi igračami, medtem pa »pozabljamo, da nobena
igrača ne stimulira vseh čutov naenkrat tako kot sama narava« (Keber, 2016). Motnja
pomanjkanja narave opisuje človeške stroške odtujitve od nje, kot so zmanjšana
uporaba občutka, težave s pozornostjo in višje stopnje telesne in čustvene bolezni
(Louv, 2010). Pričakovati je, da so otroci s podeželja več v naravi, vendar Louv (2010)
v svoji knjigi opisuje primer študije, katere rezultat je zanikal predpostavko, da bodo
otroci, ki živijo na podeželju, imeli več priložnosti za zunanje izkušnje.
Preživljanje časa na prostem pa ni samo težava v domačem okolju, temveč tudi v vrtcu.
Kos in Jerman (2013) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je čas na prostem odvisen od
starosti otrok in da mlajši otroci zunaj preživijo manj časa. Količina časa otrok v naravi
je odvisna tudi od dosegljivosti naravnih površin – manj kot je potrebnega časa za
dostop do njih, več časa tam preživijo. K. Hegedič (2017) je v diplomskem delu
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preučevala, koliko časa v vrtcu otroci preživijo na prostem. Ugotovila je, da otroci v
povprečju preživijo na prostem 7,4 ure na teden in da so oddelki prvega starostnega
obdobja na prostem 6,6 ur na teden, oddelki drugega starostnega obdobja pa 7,8 ur
na teden. Danks in Schofield (2007) pravita, da otroci, ki že od zgodnjih let raziskujejo
okolje, postanejo vedoželjni odrasli, ki se z veseljem učijo o svetu. Poudarjata tudi, da
bi igranje na prostem moralo biti najpomembnejši del otroštva.
Győrek (2012) pravi, da čeprav aktivnosti v gozdu dajejo videz igre, lahko hitro
ugotovimo, da ne gre le za igro, temveč tudi za učenje. Pokazalo se je, da je vsak list,
vsaka veja ali vsak kamenček, ki ga otrok najde v gozdu, pomemben ne samo za gozd,
ampak tudi za otrokov zdrav intelektualni, čustveni in socialni razvoj. Bowden (1989)
poudarja, da učenje o naravi zahteva aktivno uporabo vsega, kar predšolski otroci že
nagonsko počnejo. Z motivacijo tu ni težav, saj otroci uživajo v učenju o zunanjem
svetu, ki vključuje njihove instinkte po teku, dotikanju in raziskovanju. Majhni otroci
lahko uporabljajo vse svoje čute za raziskovanje narave. Čedalje več vrtcev in šol se
tako poslužuje gozdne pedagogike.
Gozdna pedagogika se je v Sloveniji začela sistematično razvijati leta 2010, ko so s
prvimi evropskimi projekti, v katere so se kot partnerji vključevale posamezne občine
in izobraževalne ustanove, k nam prišle izkušnje iz drugih evropskih držav (Avstrije,
Nemčije, Velike Britanije, Norveške in Danske) (Inštitut za gozdno pedagogiko, b.d.).
Slovenski gozdarji so družno z učitelji, vzgojitelji in pedagogi tako začeli razvijati
gozdno pedagogiko, ki temelji na pedagoškem konceptu odprtega učnega okolja. Leta
2012 je nastala Mreža gozdnih vrtcev in šol (Győrek, 2013).
Gozdna pedagogika potrebuje vključevanje aktivnih opazovanj in doživljanja, saj jih le
tako lahko povežemo z otrokovim učenjem in razvojem (Vilhar in Rantaša (ur.), 2016).
Namesto da otrokom posredujemo dejstva iz druge roke, jim omogočimo, da jih lahko
odkrivajo sami (Danks in Schofield, 2007). Tudi M. Montessori (2009) je poudarjala
lastno aktivnost otrok. Otrok je opazovalec, ki s pomočjo čutil aktivno vsrka podobe.
Kljub temu, da je gozdna pedagogika prisotna v predšolskem obdobju, pa zelo malo
vemo o njeni uporabi pri otrocih prve starostne skupine, kar me je tudi pritegnilo k
preučevanju te teme v diplomskem delu.
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1.2 Namen in cilji raziskave
Otroke, stare 1–2 leti, bom odpeljala v gozd, da bi ga lahko neposredno spoznavali in
izkusili. Poleg proste igre in raziskovanja bomo gozd spoznavali tudi z dejavnostmi,
predstavljenimi v knjigi Priročnik za učenje in igro v gozdu (Vilhar in Rantaša (ur.),
2016), kjer so opisane dejavnosti za starejše predšolske otroke in učence. Namen
naloge je izbrane dejavnosti prilagoditi za najmlajšo skupino predšolskih otrok.

Cilji diplomskega dela:

-

Prilagoditi dejavnosti iz knjige in jih izvesti z najmlajšo starostno skupino
predšolskih otrok,

-

ovrednotiti uspešnost izvedenih dejavnosti,

-

oblikovati napotke in smernice, s katerimi lahko izvedene dejavnosti uporabljamo
pri delu z otroki v prvem starostnem obdobju.

Raziskovalno vprašanje:

Kako izvedene dejavnosti v gozdu vplivajo na otrokovo spoznavanje in raziskovanje
gozda?

3

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 Narava v kurikulumu za vrtce
Narava je v Kurikulumu za vrtce (1999) posebno področje, v okviru katerega razvija
otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje
ter sposobnosti za ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad.
Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi ter v veselju v
raziskovanju in odkrivanju. Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, da področje narave
postopoma razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje in sklepanje ter
zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, iskanje in povzemanje bistva in
pomena, postavljanje hipotez, klasificiranje in oblikovanje konceptov. Otrok v vrtcu in
v domačem okolju aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Spoznava živali, rastline,
predmete in pojave okoli sebe. Rastline in živali v svojem okolju neguje in jih ima rad,
veseli se srečanja z njimi in je do njih obziren.

2.2 Gozdna pedagogika
Termin gozdna pedagogika se je začel uporabljati v zadnjih dvajsetih letih. Uvedli so
ga nemški in avstrijski gozdarji z namenom promocije gozdarstva, ki so ga želeli čim
bolj približati širši javnosti. Na začetku so gozdno pedagogiko opredelili kot vzgojo in
izobraževanje o gozdu, danes pa se definiciji vse bolj pridružuje tudi izobraževanje za
trajnostni razvoj (Baschny, 2009, v Győrek, 2012). Začetki gozdne pedagogike imajo
že daljšo zgodovino, ki v Evropi sega v petdeseta leta. Zametke gozdne pedagogike
smo lahko spremljali pod imenom gozdna šola, ki se je oblikovala na Švedskem, od
koder se je ideja gozdne šole preselila na Dansko, kjer je postala del kurikula
predšolske vzgoje. Koncept se je v devetdesetih razširil v Veliko Britanijo, kjer je bil
odlično sprejet in kjer je danes že vzpostavljena mreža gozdnih šol, ki jih vodijo
interdisciplinarne ekipe (Győrek, 2012). V Evropskem prostoru dejavnosti gozdne
pedagogike izvajajo gozdni vrtci, gozdne šole, naravoslovni dnevi in tabori in razne
naravovarstvene akcije (Győrek, 2012). Gozdna pedagogika je zelo učinkovit in
prijeten način podajanja znanja o gozdu in delu gozdarskih strokovnjakov vsem, ki jih
gozdarstvo in gozdovi zanimajo (Planinšek, 2016, v Vilhar in Rantaša (ur.), 2016).
4

V pedagoškem smislu lahko gozdno pedagogiko uvrstimo v sklop izobraževanja na
prostem, ki predstavlja način dela znotraj šolskega kurikula, kjer se vsakodnevni pouk
izvaja izven razreda, v lokalnem okolju (Beames in sod., 2009, v Győrek, 2012).
Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne le nudi
spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v
vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in
optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v
pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega
sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in
sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov ter potreb in pravilno
odzivanje nanje, in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih (Gozdna pedagogika,
b.d.). Sodi tudi k doživljajski pedagogiki in temelji na izkustvu: doživeti gozd in naravo
s čuti in čustvi, izkušenjsko.
Naravoslovec Joseph Cornell iz Kalifornije je svoje navdušenje nad naravo želel
prenesti na otroke in druge zainteresirane, ki so se začeli udeleževati njegovih delavnic
(Turk, 2014). Gozd je odličen prostor za doživljajsko pedagogiko in okoljsko vzgojo,
saj ponuja neskončen vir barv, vonjev, zvokov, slik, idej in še mnogočesa, hkrati pa
daje nešteto priložnosti za celostno učenje v naravi, saj otrok nabira nove izkušnje, jih
ureja, nadgrajuje, povezuje, širi zanimanje in pridobiva pozitiven odnos do bivanja v
naravi in do varovanja njene raznolikosti (Planinšek, 2016, v Vilhar in Rantaša (ur.),
2016). Győrek (2016) pravi, da gozdna pedagogika potrebuje vključevanje aktivnih
opazovanj in doživljanja, saj jih le tako lahko povežemo z otrokovim učenjem in
razvojem. Tak način dela, kot se ga promovira z gozdno pedagogiko, je preprosta
formula ne samo za trajno učenje o gozdnem ekosistemu, temveč tudi za zdravje,
celostni razvoj in aktivno in uspešno gibanje skozi življenje (Vilhar in Rantaša (ur.),
2016).
2.2.1 Gozdni vrtec
Bistvo gozdnih vrtcev in šol je, da vzgojitelji in učitelji otroke redno, vsak dan, vodijo v
gozd in tam izvajajo dejavnosti z vseh področij kurikuluma. Ven hodijo ob vsakem
vremenu in skozi celo leto (Pound, 2006). Na Danskem je polovica otrok med drugim
in šestim letom starosti vključena v gozdne vrtce, v katerih preživijo minimalno štiri ure
5

na dan v gibanju v naravnem gozdnem okolju in neodvisno od vremenskih vplivov
(Debeljak, 2011, v Győrek, 2014). Za gozdne vrtce je značilno, da nimajo zgradbe,
ampak le manjši zasilni objekt, denimo indijanski šotor tipi, skedenj ali gozdarsko kočo.
Objekti se ne uporabljajo zgolj za igro, temveč služijo tudi kot zavetje v ekstremnih
vremenskih razmerah in omogočajo prostor za počitek ali za hrambo materialov, ki jih
otroci potrebujejo. V gozdnih vrtcih otroci praktično ves dan preživijo v naravnem
okolju. Organizacija v njih je manj strukturirana kot v običajnih vrtcih in ni vezana na
ustaljeno dnevno rutino. Kurikulum za izvedbo programa je zelo fleksibilen, kajti
izvajanje posameznih dejavnosti je treba prilagoditi ne le letnim časom in vremenskim
razmeram, temveč tudi številu otrok in osebja, dinamiki posamezne skupine,
razpoloženju in interesu otrok (Pound, 2006).
2.2.2 Gozdna pedagogika v Sloveniji
Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo nekaj več kot polovico naše domovine. Po
gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko (Zavod za
gozdove Slovenije, b.d.). V tujini jo mnogokrat poimenujejo zeleni dragulj Evrope
(Vilhar in Rantaša (ur.), 2016). Naša država se razteza od visokih Alp do Jadranskega
morja in ravnin Panonske kotline, zato pri nas najdemo mnogo različnih drevesnih vrst
in posledično gozdov, kar ustvarja idealen prostor za gozdno pedagogiko (Győrek
2016). V Sloveniji gozdna pedagogika še ni formalno uveljavljena veda. Za razvoj vede
so potrebni temelji in zakonska določila. Razni naravoslovni dnevi, delavnice,
izobraževanja in gozdne učne poti po kriterijih sicer spadajo v program gozdne
pedagogike, vendar jih pod tem pojmom še ne označujemo (Divjak Zalokar, 2008).
2.2.3 Gozdni vrtec v Sloveniji
Med letoma 2010 in 2010 se je skozi projekte Povabilo v gozd, Odprto učno okolje in
Srce narave nas povezuje začelo s sistematičnim uvajanjem gozdne pedagogike v
letne načrte šol in vrtcev. S sodelovanjem razvojnega centra Srca Slovenije, Inštituta
za gozdno pedagogiko, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda za gozdove Slovenije,
Gozdarskega inštituta Slovenije, šol, vrtcev, občin in posameznikov se je ustvarila
Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije (Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije, b.d.).
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Poleg projektov, s katerimi se javni vrtci lahko približajo skandinavskim vrtcem, imamo
v Sloveniji tudi igralne urice, ki se zgledujejo po gozdnih vrtcih. Nekatere igralne urice
so na voljo le za praznovanje rojstnodnevnih zabav v gozdu, druge pa lahko otroci
obiskujejo vsak dan. Na spletni strani zasebnega zavoda Naraven otrok zapišejo, da
je bil zavod ustanovljen v začetku leta 2015 »z namenom otrokom in staršem ponuditi
drugačno vrsto predšolskega varstva in druženja … ostajamo strastni zagovorniki
skandinavskega modela gozdnih vrtcev …« (Zavod Naraven otrok, b.d.). Gozdni vrtec
Gozdalnica na svoji spletni strani prav tako opisuje »igralne urice po zgledu
skandinavskih gozdnih vrtcev, kjer otroci večino dneva preživijo v naravi. V gozdu
skozi igro urimo motorične, zaznavne in socialne sposobnosti, razvijamo domišljijo in
spoznavamo okolico. Naš moto je: Ni slabega vremena, so le slaba oblačila!«
(Gozdalnica, b.d.).

2.3 Pomen gozda za otrokov razvoj
2.3.1 Gibalni in zdravstveni vpliv

Gozd otrokom daje tako telesno kot umsko energijo. Z gibanjem po gozdnem prostoru
je telesna energija bolj dinamična, posledično tudi umska (Győrek, 2013). Győrek
(2012) pravi, da hoja po gozdu za otroka sicer ni preprosta, saj je polna korenin,
kamnov, vzpetin, štorov, včasih tudi padejo. Pa vendar, ovire v gozdu niso enake
oviram na igrišču ali asfaltu. Da bi dejstva spremenili v znanje, je navsezadnje
potrebno, da so otroci dejavni. Za boljše pomnjenje snovi morajo uporabljati čim več
čutov, to so sluh, vid in telesno občutje (Győrek, 2013). Enako meni tudi Bowden
(1989), ki pravi, da učenje o naravi zahteva aktivno uporabo vsega, kar predšolski
otroci že naravno počnejo. Vedno so tudi motivirani, saj uživajo v učenju o zunanjem
svetu, hkrati pa v naravnem okolju izživijo nagone po teku, dotikanju, skakanju, hoji in
raziskovanju. Majhni otroci za raziskovanje narave tako lahko uporabljajo vse svoje
čute, prav tako jim ponuja tudi različne reliefe, ob katerem spoznavajo in urijo svoje
spretnosti.

Okolje, ki ga ponuja narava, se v več pogledih razlikuje od igralnice in urejenega
igrišča, ki sta največkrat omejena s prostorom in ne ponujata toliko svobode kot igra
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na prostem (Hohmann in Weikart, 2005). Fjørtoft (2004) meni, da otroci, ki gozd
uporabljajo kot igrišče, izkazujejo boljše motorične sposobnosti kot na tradicionalnem
igrišču. V gozdnem okolju naravno igralno okolje otrokom zagotavlja povečano
zmožnost za ravnotežje in koordinacijo.
2.3.2. Socialni in čustveni vpliv
Večina dela in aktivnosti v gozdnem vrtcu ali šoli vključuje sodelovanje z drugimi, kar
vpliva na razvoj socialnih veščin. Gozdna pedagogika spodbuja otroke, da postanejo
del skupine pri opravljanju nalog, ki jih en sam človek ne more opraviti, pri tem pa si
delijo opremo in materiale (O'Brien in Murray, 2007). O'Brien in Murray (2007) in Harris
(2017) pravijo, da otroci ob tem urijo svoje sposobnosti pogajanja, poslušanja, si
medsebojno pomagajo, v interakciji s sovrstniki pa spoznavajo pomen sodelovanja in
na tak način pridobivajo pomembne socialne veščine. Igra in učenje v naravi nudita
primerno zahtevne aktivnosti in naloge, ki otrokom predstavljajo izziv (Harris, 2017).
Vzgojitelji in učitelji v gozdnih vrtcih in šolah so opazili, da otroci preko soočanja z izzivi
spoznavajo svoje zmogljivosti in ob uspehih pridobivajo boljšo samopodobo in
samozavest (Harris, 2017).

2.3.3 Kognitivni vpliv
Gozdna pedagogika podpira lasten način učenja in trajno znanje otrok in mladine
(Komljanc, 2012, v Győrek, 2013). Čeprav aktivnosti v gozdu dajejo videz igre, lahko
hitro ugotovimo, da ne gre le za igro, ampak tudi za učenje. Pokazalo se je, da je vsak
list, vsaka veja in vsak kamenček, ki ga otrok najde v gozdu, pomemben ne samo za
gozd, ampak tudi za zdrav intelektualni, čustveni in socialni razvoj otrok (Győrek,
2012). Gozd omogoča učenje v ritmu narave, kajti v njem delamo, kar nam ponuja
narava, in zato se z natanko načrtovanimi aktivnostmi in programi pogosto izgubi ves
čar dejavnosti na prostem (Győrek, 2013). White (2008) je mnenja, da se veliko
majhnih otrok močneje poveže z učenjem na prostem kot z učenjem v zaprtih prostorih.
Gozd je resnična danost, ki omogoča uresničevanje koncepta odprtega učnega okolja
v celoti, in sicer vsekakor lažje kot v razredu ali igralnici. Odprto učno okolje nudi
raznoterost virov, orodij in vsebin ter podpira različne učne stile učenja (Győrek, 2013).
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Znotraj njega je učeči tisti (v tem primeru otroci), ki določa vsebino in aktivnosti (Naji,
2012, v Győrek, 2013). Odprto učno okolje v prvem pomenu označuje, da smo kot
učitelji odprti za ideje, zamisli in ustvarjanje otrok, obenem pa smo odprti za svoje
lastne ideje in razmišljanja (Győrek, 2013). Koncept odprtega učnega okolja izhaja iz
konstruktivistične teorije učenja. Konstruktivizem spodbuja ustvarjanje okolja, v
katerem lahko otroci pridobivajo znanje z iskanjem odgovorov na pomembna
vprašanja (pogosto imenovana pristna ali izvirna vprašanja) (Aviram, 2000, v Győrek,
2013).

2.4 Aktivno učenje
Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij Vigotskega,
M. Montessori in Piageta, da otrok sam gradi svoje razumevanje in znanje (Batistič
Zorec, 2010, v Cotič in Plazar, 2014). Aktivno učenje je po mnenju B. Marentič
Požarnik (2000) tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj
pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. Hohman in Weikart (2005)
pravita, da o aktivnem učenju govorimo takrat, ko vzgojitelj uporablja pristope, metode
in tehnike, ki zagotavljajo visoko stopnjo otrokovega sodelovanja in lastne aktivnosti v
procesu pridobivanja informacij in izkušenj, torej v procesu nastajanja novega znanja,
predstav in pojmov. Skozi aktivno učenje – neposredne takojšnje izkušnje in
izpeljevanje pomena iz njih skozi razmišljanje – otroci konstruirajo znanje, ki jim
pomaga razumeti njihov svet. Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci
so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju (Hohmann in Weikart, 2005).
Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) lahko zasledimo spodbude za aktivno učenje, ki je
povezano z načelom zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.
Pod tem načelom je zapisano, da je aktivno učenje »stalna skrb za zagotavljanje
udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz
vzgojiteljevega načrtovanja in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih
samoiniciativnih pobud; v ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti
in zavesti o problemih; enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev
posamezne vede je pomembno spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih
strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov; vsesplošno omogočanje ter
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spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom izražanja, pri čemer je pomembno
upoštevanje njihovih individualnih potreb in interesov ter pravic do zasebnosti;
omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah« (Kurikulum za vrtce,
1999, str. 16–17).
Otroci, ki se aktivno učijo, so pri dejavnostih osredotočeni na svoja dejanja in
razmišljanja. Sami dajejo pobude za dejavnosti, te pa izvirajo iz osebnih interesov in
namenov. Tako uresničujejo svoje načrte in so tesno povezani z ljudmi in materiali in
neovirano izmenjujejo svoje zamisli, ugotovitve in opazovanja. Bistvo za aktivno učenje
je ravno neovirano izbiranje materialov in odločanje, kaj bodo z njimi počeli. Materiale
in predmete naj otroci spoznavajo z vsemi čutili, kajti le tako lahko spoznajo, kako
delujejo, in izvedo, kaj pravzaprav so. Odrasli se morajo v okolju za aktivno učenje
zavedati, da je raziskovanje eden od najpomembnejših načinov učenja otrok, saj otroci
s tem odgovarjajo na svoja vprašanja in zadovoljujejo svojo radovednost. Za
samostojno odkrivanje razmerij med stvarmi morajo imeti primeren prostor in čas, ki
ga uresničijo odrasli. Odrasli morajo ponuditi orodja in opremo, primerno otrokovi
starosti in primerno za posebne priložnosti. Za predšolske otroke aktivno učenje
pomeni učenje s celim telesom, zato jim morajo odrasli zagotoviti prostor in čas, kjer
lahko to uresničijo (Hohman in Weikart, 2005).

2.5 Igra v predšolskem obdobju
Igra pri otroku omogoča kognitivni, socialni, emocionalni in gibalni razvoj ter povezave
med vedeti in ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim. Je dialog med
domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo, med logiko in absurdnostjo, med
varnostjo in tveganjem (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).
2.5.1 Klasifikacija igre
Klasifikacija iger, ki jo je izdelal Toličič (1961, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2006), je
edina klasifikacija, ki predstavlja dojemalno igro, katere pri drugih avtorjih in avtoricah
ne zasledimo. Klasificira štiri tipe iger:
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-

Funkcijska igra vključuje otipavanje, metanje, tek, vzpenjanje, torej kakršnokoli
preizkušanje senzornih shem na predmetih,

-

domišljijska igra vključuje različne simbolne dejavnosti, vključno z igro vlog,

-

dojemalna igra vključuje poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje,

-

ustvarjalna igra vključuje risanje, pisanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnjo.

Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2006) otroško igro razvrsti glede na
različne razvojne ravni igre:

-

Funkcijska igra: Gre za ponavljajoče se gibe mišic s pomočjo predmetov ali brez
njih, ki temeljijo na otrokovi potrebi po aktiviranju svojega telesa. Otrok ponavlja in
posnema glasove in tako postavlja osnovo za jezikovno artikulacijo. Funkcijska igra
vključuje tudi tekanje in skakanje, nalaganje in podiranje, rokovanje s predmeti (npr.
vrtenje koles na avtomobilčku) ali z materiali (npr. pesek, plastelin, testo).

-

Konstrukcijska igra: Otrok uporablja predmete (npr. kocke, lego kocke) ali
materiale (npr. pesek, plastelin), da bi z njimi oziroma iz njih nekaj naredil, sestavil,
ustvaril. Za to vrsto igre je značilno, da si je otrok že sposoben predstavljati
določene stvari, si zamisliti temo in se za krajši ali daljši čas osredotočiti na rdečo
nit svoje igre.

-

Dramska igra: Zanjo je značilno pretvarjanje in/ali igra vlog. Dramska igra otroke
spodbuja k različnim gibalnim dejavnostim, miselni aktivnosti, iskanju novih
povezav in ustvarjalnosti, večji socialni občutljivosti.

-

Igre s pravili: Pri njih je ključno, da otrok prepozna, sprejme in se podredi vnaprej
določenim, dogovorjenim in sprejetim pravilom. Med igre s pravili sodijo npr. igre
lovljenja, igre z vodjo (Mama, koliko je ura?), igre petja (ringa-ringa-raja), igre
posameznih spretnosti (frnikole), igre na igralnih ploščah (šah), športne igre
(nogomet).
2.5.2 Vloga odraslih pri igri

Prosta igra v naravi je veliko bolj učinkovita kot obvezne aktivnosti v naravi, ki jih
organizirajo odrasli. Protislovno to kaže, da bi si morali organizatorji prizadevati, da bi
bile dejavnosti v naravi čim bolj neorganizirane, a še vedno smiselne (Louv, 2010).
Otroci imajo prirojen občutek za sproščanje in močno željo po raziskovanju sveta okoli
11

sebe, vendar potrebujejo zainteresirano odraslo osebo, da jih spodbuja, podpira in vodi
(Wilson, 2008). Tudi Danks (2007) meni, da otrok ni smiselno vsako minuto
obremenjevati z raznimi dejavnostmi. Vsak otrok si tako kot odrasli včasih zaželi tišine,
poležavanja v travi ob poslušanju čričkov ali opazovanju gibanja vode v potoku. Otroci
znajo tudi sami narediti zabavo in se zamotiti s stvarmi, ki jih v naravi pritegnejo. Danks
(2007) obenem poudarja, da je potrebno izlet ali obisk v naravi predstaviti kot drzno
odpravo ali odkrivanje česa novega. S tem močno povečamo otrokovo zanimanje in
njegovo interakcijo z naravo. Visoko kakovostna igra na prostem, v katero so otroci
aktivno vpleteni, se pojavi, ko vedo, da imajo čas. Tega potrebujejo, da bi razvili
uporabo prostora in igralne ideje ali pa da bi si zgradili prostor, v katerem se bodo igrali
(White, 2008). Danks in Schofield (2007) podobno pravita, da moramo otrokom
zagotoviti dovolj časa, da se popolnoma zatopijo v svoje igre in izrazijo domišljijo.
2.5.3 Vpliv igre v gozdu na predšolskega otroka
Otroci se igrajo, ker so že po naravi nagnjeni k temu, vendar je igra za njih veliko več
kot le polnjenje časa. Igra pomaga otroke pripraviti na odraslo življenje in je zanje
pomembna zaradi številnih razvojnih funkcij: fizične, družbene, kognitivne in čustvene
(Wilson, 2008). White (2008) pravi, da je zunanji prostor zelo primeren za
zadovoljevanje potreb po vseh vrstah iger, ki temeljijo na izkušnjah iz prve roke. Igra v
naravnem okolju zagotavlja mnogo več možnosti za razvijanje in učenje, saj spodbuja
rast na vseh razvojnih področjih, ki je zato bolj raznolika in zapletena (Wilson, 2008).
Na kognitivnem področju igranje pomaga otrokom razvijati ustvarjalnost, logiko in
reševanje problemov. Pri čustvenem razvoju pa preko igre doživljajo veselje, skupnost,
dosežke itd. (Wilson, 2008). White (2008) pravi, da so otroci pri igri v naravi
svobodnejši, kajti na svežem zraku doživljajo direktno izkušnjo delovanja vremenskih
elementov in pojavov, sočasno pa so pod vplivom pristnih in realnih izkušenj, ki v
kognitivnem razvoju otroka predstavljajo nek smisel. Istočasno so v mentalnem in
emocionalnem stanju, ki jim omogoča razvoj socialnih spretnosti, v elementu, ki jim
omogoča raziskovanje, tveganje in kreativno mišljenje, zaradi opravljenih izzivov so
bolj dobrovoljni, poveča se jim tudi pozitivna samopodoba.
Tudi Wilson (2008) našteje nekaj pozitivnih lastnosti igre v naravi, in sicer da v
primerjavi z igrišči s standardnimi igrali narava omogoča več priložnosti za razvoj in
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učenje ter spodbuja razvoj otroka na vseh razvojnih področjih, najsi gre za kognitivni
in senzomotorični ali socialno-emocionalni razvoj. Omogoča tudi veliko bolj zabavno,
dovršeno, kompleksno in kreativno igro v primerjavi z notranjimi prostori, preprečuje
pojav nasilja med otroki in zmanjša možnost poškodb in nesreč, poleg tega pa
spodbuja učenje otrok ne glede na njihove učne stile in navade in razvija njihovo
naturalistično inteligenco. Lastno izražanje je lažje v zunanjem okolju, saj ima fizično,
psihično in čustveno manj meja v primerjavi z notranjim prostorom, zato ima zunanja
igra večjo moč (Knight, 2011). Igra v naravnem okolju se razlikuje tudi od igre na
običajnih vrtčevskih igriščih, saj je Fjørtoft (2001) v študiji s 46 otroki vrtca zabeležil,
da so otroci moč, ravnotežje in koordinacijo bolje opravili na naravnem igrišču. Tudi
White (2008) meni, da se mora prostor na prostem obravnavati kot nujen del okolja v
zgodnjih letih otroštva.

Pri igri na prostem so sicer prisotna tudi tveganja. White (2008) meni, da morajo biti
majhni otroci zmožni prepoznati in si postaviti svoje izzive, se zavedati svojih meja in
z lastno hitrostjo potiskati svoje sposobnosti, biti pripravljeni na napake in izkušnje ter
zadovoljstvo ob tem, da so sposobni. Mlajši otroci se morajo naučiti, kako prepoznati
in obvladati tveganje kot življenjske spretnosti, da bi bili varni oni in drugi okoli njih
(White, 2008; Knight, 2011). Preko igre otroci lahko sprejemajo tveganje in napake.
Lahko sprejmejo izbiro, ki vključuje izziv, ko odrasli niso prepričani o njihovi varnosti
(Knight, 2011). Otroci morajo imeti okolje, ki bo ponudilo obseg dejavnosti, ki bodo
spodbujale otroško radovednost in zanimanje, istočasno pa priložnost, da varno
uporabljajo različna orodja. Tako si bodo lahko zgradili samozavest za obvladovanje
tveganih iger in načrtovanje dejavnosti, ki ponujajo različne fizične izzive (Knight,
2011).
Na življenje, polno nevarnosti, lahko otroka pripravimo le tako, da ga naučimo presoditi,
kaj je zanj nevarno. Seveda smo odrasli odgovorni za otrokovo zdravje in varnost, a
»zavijanje v vato« ne koristi. V naravi je veliko stvari in situacij nevarnih, prav zaradi
tega pa je obisk v naravo potreben. S tem bomo otroka naučili stvari, ki jih potrebuje
za lastno varnost. Ob vsaki poškodbi se nauči, da bo naslednjič previdnejši (Danks,
2007).
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2.6 Naravni materiali
Pri vseh vrstah iger pogosto pridejo prav tudi različni naravni materiali in predmeti
(Fjørtoft, 2001). White (2008) meni, da so naravni materiali najboljši viri, ki jih lahko
zagotovimo za igro na prostem na vseh področjih učenja. Lahko jih je najti, so zastonj,
lahko jih je shraniti in predstaviti na otroku privlačne načine. Kar je najpomembneje,
imajo odlično igralno vrednost, spodbujajo in podpirajo široko paleto igranja in
ustvarjajo učenje skozi celoten kurikulum na motivacijski in smiseln način. Primerni so
za vse otroke vseh starosti in stopenj, od preprostega kopanja do zapletenih korakov
in nalog.

Torkar in Rejc (2017) sta izvedla raziskavo, v kateri sta potrdila pomembnost
naravnega igrišča, ki otrokom zagotavlja širok spekter igranja in učenja. Otroci so se v
gozdu več igrali z naravnimi materiali in se bolj pogosto igrali različne igre lovljenja in
skrivalnic. Naravni materiali so več-senzorni, saj ponujajo vizualne, teksturne in
temperaturne dražljaje. Razvijajo miselne spretnosti, saj se preko opazovanja
podrobnosti urejanja in razvrščanja razvijajo osnovne spretnosti prepoznavanja
podobnosti in razlik. Konstrukcija in izdelovanje vzorcev vodita v matematično
razmišljanje o številu, velikosti, merjenju, obliki in položaju (White, 2008). White (2008)
dodaja, da lahko naravni materiali odgovorijo na otrokovo radovednost z
raziskovanjem sveta tako, da se igrajo z njimi in zagotavljajo terapevtsko igro, ki je
čustveno zadovoljiva in podpira duševno zdravje. Otroci pogosto preživijo dolga
obdobja, izgubljena v lastnih svetovih, ko se rokujejo, manipulirajo, raziskujejo in si
predstavljajo. Nekateri materiali lahko zagotavljajo tako pokrajino za igro kot tudi
sredstva za igranje v tej pokrajini. Naravni materiali tudi spodbujajo zavest in čustveno
povezavo s svetom in igranje s stvarmi, ki pripadajo naravnemu svetu.
Győrek (2013) pravi, da je zaznavanje mogočih funkcij (naravnih) elementov prostora
za vsakega otroka ali skupino individualno, osebno in po navadi nepredvidljivo.
Možnosti za uporabo v naravnih okoljih so zelo raznolike, kajti različne oblike, elementi
in materiali vsakemu posamezniku predstavljajo različne možnosti za igro. Kot pravi
Danks (2007), lahko otroci palice in kamenje uporabljajo kot samostojni ali kot pomožni
predmet pri izdelavi stolpov in skulptur, blato in mivko pri oblikovanju različnih modelov,
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liste, cvetove in semena pa v kolažih in okraskih. Za vrvico uporabljajo travo, žebljiček
zamenja trn, voda in blato pa ustvarita lepilo. Razvijata se fina in groba motorika
(kopanje, dvigovanje), medtem pa otroci razvijajo domišljijo in ustvarjalnost. Preko igre
se razvija tudi jezik z uporabo deskriptivnega jezika za lastnosti materialov, prav tako
tudi poslušanje odraslih, ki opisujejo, kaj se dogaja med raziskovanjem in igranjem
(White, 2008).
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3 METODOLOGIJA
3.1 Vzorec
Način vzorčenja je neslučajnostni, izbran namensko glede na potrebe raziskave. V
raziskavo so bili vključeni otroci iz vrtca Jurček v Grosuplju. V vzorec je bilo zajetih 14
otrok, starih od 1 do 2 leti.

3.2 Instrumenti in postopek zbiranja podatkov
Podatke sem zbirala s pomočjo opazovanja z udeležbo (opisovanje dejstev, odnosov,
procesov, dnevnik raziskovalca). Zbrani podatki so bili osnova za opis in evalvacijo
izvedenih dejavnosti. Pri dejavnostih sem izhajala iz knjige Priročnik za učenje in igro
v gozdu (Vilhar in Rantaša (ur.), 2016), ki sem jih prilagodila za otroke prvega
starostnega obdobja. Prilagodila sem štiri dejavnosti, pri tem sem eno dejavnost
razdelila na dva dni. Gozd v bližini vrtca smo obiskali sedemkrat, dejavnosti smo
izvajali enkrat na teden. Otroci so poleg izvedenih dejavnosti vedno imeli možnost tudi
proste igre in raziskovanja v gozdu. Vsak obisk v gozdu je trajal približno eno uro in
pol.
3.2.1 Dejavnosti za otroke
Pri dejavnostih sem izhajala iz knjige Priročnik za učenje in igro v gozdu (Vilhar in
Rantaša (ur.), 2016). Prilagodila sem šest dejavnosti, vendar sem v prvi dejavnosti
združila tri dejavnosti iz knjige.
1. dejavnost: Bodimo drevo za 15 minut (str. 37), Drevesa v vetru (str. 84), Nariši
drevo (str. 24). Dejavnosti sem združila v eno, kajti 1–2 leti stari otroci ne bi mogli stati
pri miru celih 15 minut. Pred dejavnostjo so otroci izbrali vsak svoje drevo, ki so ga
lahko objeli, pobožali, ga skušali premakniti. Ko so posnemali drevesa, so stali pri miru
toliko časa, kot so lahko, nato pa smo skupaj oponašali drevesa v vetru. Otroci so se
po mojih navodilih gibali kot drevesa (npr. veter piha, veter piha zelo močno, veter ne
piha), kar sem jim sočasno tudi demonstrirala. Na koncu sem dodala še dejavnost
16

Nariši drevo (str. 24), saj so bili otroci po prvih dveh dejavnostih pod svežim vtisom
dreves in so jih tako lažje naslikali.
2. dejavnost: Pssst, poslušam (str. 48). Izvedla sem le del, kjer otroci poslušajo smer
zvoka. Pri tem so imeli čez oči zavezano ruto, zato mogoče iz tega razloga nekaj otrok
pri tem delu dejavnosti ni želelo sodelovati. Slednji so se smeli prosto igrati in
raziskovati gozd.
3. dejavnost: Listjelov, lov za listjem (str. 29). Pri tej dejavnosti je učni cilj (za vrtce)
ostal nespremenjen, povsem spremenjen pa je bil potek dejavnosti, saj je v knjigi
napisan le za učence. Listjelov je bil razdeljen na dva obiska gozda. Pri prvem obisku
so otroci spoznavali listavce in oblike njihovih listov, pri drugem obisku pa so
spoznavali iglavce in obliko njihovih listov. Dejavnost je prej kot na verbalni temeljila
na konkretni izvedbi. Listov so se dotikali in jih odtiskovali ter se igrali igro Poišči drevo
tako, da so, ko sem dvignila roko z listi, poiskali drevo z listi, in ko sem dvignila roko z
iglicami, poiskali drevo z iglicami.
4. dejavnost: Tihi sprehod po gozdu (str. 98) je bila zadnja dejavnost, ki sem jo izvedla
v gozdu. Otroci so se po gozdu sprehajali z bibo. Med sprehodom smo se večkrat
ustavili in si ogledali, potipali, poslušali ali povonjali stvari, ki so pritegnile našo
pozornost. Med sprehodom smo skušali biti čim bolj tiho in le opazovati.
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4 OPIS DEJAVNOSTI IN EVALVACIJA
1. DAN
SPOZNAVANJE GOZDA
URA: 9.20–10.00
ŠTEVILO OTROK: 14
STAROST OTROK: 1–2 leti
KRAJ IZVEDBE: uvala v gozdu v bližini vrtca
Takoj po zajtrku smo se odpravili v bližnji gozd. Na poti do gozda smo morali premagati
brežino in pet najmlajših otrok je imelo pri tem kar nekaj težav. Najstarejši otroci so na
vrh brega prišli po vseh štirih. Takoj, ko smo prišli v gozd, smo zagledali uvalo, okoli
katere so bila drevesa. Odločili smo se, da ostanemo v njej. Skupaj s sodelavko sva v
gozd pripeljali štirinajst otrok prve starostne skupine. Prvi so se od mene oddaljili dečki,
sploh T. in L., ki sta najstarejša med njimi. Glede na to, da sta bila v gozdu zelo
sproščena, predvidevam, da tudi doma s starši obiskujeta gozd. Ostali otroci so nekaj
časa stali okoli mene in sodelavke. Najdlje so bile ob meni deklice. Morebiti so čakale
na navodila, kaj bomo delali, ali pa so samo potrebovale čas za ogled novega prostora,
kamor smo prišli prvič. Starejši dvoletniki so se združili in se med seboj lovili, enoletniki
pa so vsak posebej raziskovali korenine, zemljo in storže in hodili med drevesi. Zaradi
podrastja in korenin so velikokrat tudi padli in se gibali bolj okorno kakor na igrišču.
Edino deklica M. me je držala za roko in je ni hotela izpustiti vseskozi, ko smo bili v
gozdu. Najbolj me je presenetilo, da v gozdu otroci sploh niso bili glasni tako kot so v
igralnici. Tudi, ko je kdo padel, je brez joka vstal in nadaljeval z gibanjem. Polovica
otrok, tako dečki kot deklice, se je cel čas obiska v gozdu gibala. Tudi deklica, ki še ne
hodi, se je kobacala in igrala s palicami. Vsi otroci, z izjemo deklice M., so se v gozdu
počutili sproščeno, saj so se brez težav oddaljili od naju in zavzeli celo uvalo, v kateri
smo se nahajali. Najbolj pogumna v raziskovanju sta bila najstarejša dečka T. in L., ki
sta se od ostalih otrok oddaljila najdlje. Otrokom sem pustila, da svobodno raziskujejo
gozd in se igrajo. V njihovo igro in raziskovanje sem posegla le takrat, kadar je bilo
nevarno. Prvi obisk gozda je bil namenjen njihovemu spoznavanju gozda kot novega
prostora za igro.
18

Slika 1. Kopanje s storžem (osebni arhiv).

Na Sliki 1 je prikazan otrok, ki s pomočjo storža koplje po gozdnih tleh.

Slika 2. Tipanje storža (osebni arhiv).

Na Sliki 2 je prikazan otrok, ki v gozdu z rokami tipa in si ogleduje storž.
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2. DAN
SPOZNAVANJE GOZDA
URA: 9.00–10.00
ŠTEVILO OTROK: 13
STAROST OTROK: 1–2 leti
KRAJ IZVEDBE: uvala v gozdu v bližini vrtca
V gozd smo se odpravili po zajtrku in higienski rutini. Tako kot prejšnji teden so otroci
s težavo premagovali brega, zato sva jim tudi danes s sodelavko pomagali. Ob prihodu
v gozd so takoj prepoznali »našo« uvalo in se spustili z bibe ter se zapodili vanjo. Nekaj
otrok, nejevoljnih ob vzponu na breg, je takoj pozabilo na slabo voljo. Ob meni je ostala
le deklica M., ki je tako storila tudi ob zadnjem obisku gozda. Vsi dečki in deklice so
tekli med drevesi, sčasoma pa je deček T. s tal pobral vejo in z njo začel udarjati po
tleh. Trije otroci, dva dečka in deklica, so ga začeli posnemati. Kmalu so jih začeli
posnemati še ostali otroci, tudi najmlajši. Poiskali so si palice in z njimi kopali luknje,
udarjali po deblih dreves in kamnih. Deklica N. je našla strohnelo palico, ki jo je s
prstom razdirala. Ko pa je s palico udarila po kamnu, ji je v roki ostala le polovica.
Otroci so nabirali različne velikosti in debeline palic. Dvoletnika sta se hotela s palicami
sabljati, vendar sem to igro zaradi varnosti preprečila. Skupina treh otrok, dečka L. in
O. ter deklica S., je poskušala prekotaliti manjši hlod, vendar so po nekaj neuspelih
poizkusih s tem početjem prenehali. Deklica S. je z drevesnih korenin trgala mah, kar
je pritegnilo še štiri otroke. Dva dečka sta njeno početje samo opazovala, medtem ko
sta jo deček L. in deklica N. pričela posnemati. Tudi po tem ko sta S., pobudnica te
dejavnosti, in N. prenehali s tem početjem, je L. z dejavnostjo nadaljeval vse dokler se
nismo odpravili nazaj v vrtec.
Kljub temu, da smo bili na isti lokaciji kot prejšnji teden, so otroci našli nove stvari za
raziskovanje. Opazila sem, da so pri dejavnostih, ki jih izvajajo zelo dolgo,
skoncentrirani. Tudi drugič nisem imela vodene dejavnosti z namenom, da bi se tudi
deklica M. privadila gozda, kajti tudi tokrat je bila cel čas v moji bližini.
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Slika 3. Raziskovanje s palicami (osebni arhiv).

Na Sliki 3 so prikazani otroci, ki preučujejo palice na gozdnih tleh.

Slika 4. Vsak si je našel svojo palico (osebni arhiv).

Na Sliki 4 so prikazani otroci, ki se na gozdnih tleh igrajo vsak s svojo palico.
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3. DAN
DEJAVNOST: Bodimo drevesa v vetru
URA: 9.15–10.10
ŠTEVILO OTROK: 11
STAROST OTROK: 1–2 leti
KRAJ IZVEDBE: uvala v gozdu in travnik v bližini vrtca
Ob tretjem obisku gozda smo potrebovali več časa, saj smo med potjo opazili štorkljo,
ki je prinesla hrano mladičem. Nekaj časa smo opazovali štorklje, nato pa nadaljevali
pot proti gozdu. Ko smo prispeli, so se skoraj vsi (razen deklice M.) že počutili domače
in vsak je stekel k svoji najljubši dejavnosti. Zanimivo, kajti ko premagujemo brežino,
ki meji med travnikom gozdom, so vsi otroci nejevoljni in tarnajo, da ne morejo.

Slika 5. Štorklja hrani mladiče (osebni arhiv).

Slika 5 prikazuje drog, na katerem gnezdi štorklja in hrani svoje mladiče.
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Dečki in deklice, predvsem starejši, so se igrali s palicami, mlajši pa so premagovali
ovire (korenine in kamne), večina otrok pa je kot po navadi tekla okoli dreves in v breg.
Povedala sem jim, da imam danes pripravljeno dejavnost in da lahko pri njej sodelujejo.
Mojemu povabilu so se odzvali vsi otroci. Dala sem jim navodila, naj vsak poišče svoje
drevo in ga objame, poboža, skuša premakniti in si ga dobro ogleda od tal (korenin)
do vrha (krošnje). Vsi razen deklice M. so stekli proti izbranemu drevesu. Polovica
otrok je svoje drevo res objela, polovica pa si ga je le ogledala od tal do vrha. Ko so
stali in opazovali svoje drevo, sem drevo postopoma opisovala. Začeli smo na tleh,
kjer so naše noge. Skozi opis sem jih vodila preko primerjave njih samih z drevesi, na
primer: »Poglejte na tla. Na tleh so naše noge. Sedaj pa poglejte drevo: drevo ima na
in v tleh korenine.« Nadaljevali smo pogled naprej proti deblu in našem trupu. Ustavili
smo se pri glavi in naših rokah. Razprla sem roke in jim povedala, da ima drevo veje
in vejice tako, kot imamo mi roke in prste, in da jih lahko premika le takrat, ko piha
veter. Demonstrirala sem jim, kako bomo stali kot drevesa. Noge sem imela skupaj in
trdno na tleh, roke pa sem dvignila v zrak, jih razprla in zraven govorila: »Ker veter ne
piha, smo čisto pri miru, kot drevesa okoli nas.« Tu smo izvajali dejavnost iz priročnika
Bodimo drevo za petnajst minut. Pri miru smo stali približno tri minute, potem pa so se
otroci že začeli malo premikati. Videla sem, da ne zdržijo več na mestu, zato sem
nadaljevala z dejavnostjo Drevesa v vetru. Nadaljevala sem z demonstriranjem in pri
tem govorila: »Ker je zapihala sapica, počasi premikamo prste, nato pride veter in nam
zamaja veje.« Počasi sem začela premikati roke. Ko pa sem rekla, da je začel pihati
zelo močan veter, sem premikala prste, roke in trup. Tisti, ki se je premaknil z nogami,
so se mu izruvale korenine, zato se je moral usesti na tla. Najbolj jim je bilo všeč, ko
je močno pihal veter in so se vsi nekontrolirano zibali v vse smeri in se ob tem smejali.
Najprej se je v pretiranem gibanju telesa z nogami začela premikati enoletna Z. in zato
se je morala, kot izruvano drevo, usesti na tla. Kmalu so jo začeli posnemati še ostali
in na koncu so se morali čisto vsi otroci usesti na tla. Po še dveh ponovitvah igre so
vsi komaj čakali na močan veter, saj so se takrat lahko zibali tako močno, da so
popadali na tla in se ob tem vedno smejali. Pri igri je sodelovala tudi M., ki je bila dotlej
v gozdu najbolj zadržana in nesproščena. Pet najmlajših otrok (deklica S., deček O.,
deček T., deklica I. in deček L.) je želelo igro ponoviti, ostali otroci pa so se želeli igrati
in raziskovati po svoje. Po obisku gozda smo na poti proti vrtcu na željo otrok zopet
ponovili igro kar sredi travnika. Ko smo se vrnili v vrtec, je vsak na rjav papir z vodenimi
barvami narisal svoje drevo. Nadvse me je presenetilo, da je od trinajstih otrok, ki so
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bili v gozdu, kar dvanajst otrok pri slikanju uporabilo zeleno, rjavo ali obe barvi skupaj.
Po izvedenih dejavnostih lahko potrdim, da je bila odločitev, da združim tri dejavnosti
iz Priročnika v eno dejavnost, dobra odločitev. Otroci pri dejavnosti niso potrebovali
veliko spodbud za aktivnost.

Slika 6. Pogled drevesa od tal do vrha (osebni arhiv).

Slika 6 prikazuje otroka, ki s tal do vrha opazuje visoko drevo.

Slika 7. Drevesa v vetru na travniku (osebni arhiv).

Slika 7 prikazuje otroke in vzgojiteljico med igro Bodimo drevesa v vetru.
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Slika 8. Slikanje svojega drevesa (osebni arhiv).

Na Sliki 8 so prikazani otroci, ki v učilnici slikajo vsak svoje drevo.

Slika 9. Izdelek otroka (osebni arhiv).

Slika 9 prikazuje otroka, ki z vodenimi barvami slika svoje drevo.
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4. DAN
DEJAVNOST: Pssssst, poslušam
URA: 9.15–10.20
ŠTEVILO OTROK: 8
STAROST OTROK: 1–2 leti
KRAJ IZVEDBE: uvala v gozdu v bližini vrtca
Zaradi manjšega števila otrok smo po zajtrku in jutranji rutini v gozd odšli nekoliko prej.
Pri premagovanju brežine ni bilo več slišati tarnanja, bodisi ker je bilo več kot polovica
otrok dvoletnikov, bodisi ker so sprejeli dejstvo, da moramo premagati brežino, če
želimo priti v gozd. Ko smo prišli na naše mesto, smo se najprej posedli na tla in pili.
Ker so otroci ravno sedeli na tleh, zbrani okoli mene, sem jih začela spraševati, kako
se oglašajo živali. Začela sem z osnovnimi kot so mačka, krava, pes ipd. Otroci so za
vse živali vedeli, kako se oglašajo. Vprašala sem jih, če vedo, s čim slišimo. Vsi so se
prijeli za ušesa. Deklica S. in deček T., ki sta bila v današnji skupini najstarejša, pa sta
tudi povedala, da z ušesi. Vsi so vedeli, s čim slišimo, saj smo v začetku šolskega leta
spoznavali svoje telo. Povedala sem jim, da nekatere živali slišijo mnogo bolje kot mi,
na primer pes, in da bomo imeli dejavnost, v kateri lahko preizkusijo, kako dobro slišijo.
Dejavnost sem jim prikazala tako, da sem sodelavki rutko, ki sem jo prinesla s seboj,
zavezala prek oči. Dala sem ji navodila, naj se usede na tla in pozorno posluša, od kod
prihaja zvok, otrokom pa naročila, da morajo biti pri tem čisto tiho. Vsi otroci so tiho in
radovedno spremljali, kaj se dogaja. Čisto tiho sem spreminjala položaje okoli
sodelavkinega telesa in ob tem proizvajala zvok z listjem, lomljenjem vejic in trenjem
dveh storžev, ona pa se je obračala v smeri, od koder je prišel zvok. Po prikazu
dejavnosti Pssst, poslušam sem otroke povabila, da sami preizkusijo, kako dobro
slišijo. Prva se je javila dvoletna S., ki vedno rada sodeluje pri vseh dejavnostih. Usedla
se je na mesto, kjer je prej sedla sodelavka. Ostali otroci razen enoletnega O., ki je s
palico kopal luknjo, so še vedno opazovali. S. je bila sprva navdušena, da bo lahko
sodelovala, vendar jo je navdušenje minilo takoj, ko sem ji čez oči zavezala ruto.
Prekrižala je roke in zakrila svoj obraz in s tem dala jasno vedeti, da ji je neprijetno.
Vprašala sem jo, če ne želi imeti rutke, nakar mi je z glavo samo odkimala. Rutko sem
ji odvezala, ona pa je odšla nazaj mesto, kjer je prej sedela.
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Slika 10. Deklica ne želi sodelovati (osebni arhiv).

Na Sliki 10 je prikazana deklica, ki s prekrižanimi rokami kljubuje sodelovanju v igri.

Na moje ponovno povabilo se je odzvala ravno tako dvoletna G., ki ji ni bilo neprijetno,
ko sem ji čez oči zavezala ruto. Še enkrat sem ji razložila, naj se obrne v tisto smer,
kjer bo kaj slišala. Dvoletni L. in T. in enoletna I. so se medtem odšle prosto igrat in
raziskovat. Najprej sem za hrbtom G. lomila suho vejico. Deklica je slišala zvok za njo
in se obrnila. Potem sem se premaknila pred njo in podrgnila z dvema storžema. Tudi
tokrat se je obrnila v skladu s smerjo zvoka. Približala se nama je enoletna S., ker je
očitno hotela od bližje videti, kaj se dogaja. Ko se je približala deklici G., ki je še vedno
imela pokrite oči, je G. zopet sledila zvoku in se obrnila. Ko je S. prišla še bližje, sem
jo vprašala, če bi tudi ona izvajala to dejavnost. Pritrdila mi je, zato sem G. odvezala
ruto in jo zavezala S. okoli oči. Tokrat je prišla dvoletna S., ki se je prej hotela prva
preizkusiti v tej dejavnosti, in je želela, da bi ona izvajala zvoke okoli sošolke. Privolila
sem. Dvoletna S. je sedela pred enoletno S. in vrgla kamenček zraven nje. S., ki je
imela pokrite oči, se ni niti zganila. Le sedela je in poslušala, prekrite oči je niso motile.
Pridružila se nam je tudi M., ki je bila na začetku naših obiskov v gozdu zadržana.
Izrazila je željo, da bi tudi ona imela rutko čez oči. S. si je med tem že sama odstranila
ruto in jo predala M., ki je brez težav imela pokrite oči, kar je bilo za njo, ki se je prva
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dva obiska v gozdu počutila nesproščeno, velik korak in istočasno znak, da se v gozdu
končno počuti vedno bolj varno, sproščeno in samozavestno. Uspešna je bila tudi pri
ugotavljanju, iz katere smeri prihaja zvok. Ostali otroci so se med tem že prosto igrali
v uvali in okoli nje. M. se je tokrat prvič igrala v gozdu in se od mene oddaljila. Skupaj
z dvoletnima S. in G. so se lovile okoli dreves. Ostali otroci pa so plezali na štor, se
lovili okoli dreves, se igrali s palicami, plezali na breg in se spuščali nazaj.

Slika 11. Otroci med igro Pssst, poslušam (osebni arhiv).

Slika 11 prikazuje otroke med igro, kjer ena deklica izvaja dejavnost, druga sodeluje in
tretja opazuje.

5. DAN
DEJAVNOST: Listjelov, lov za listjem (listavci)
URA: 9.00–10.00
ŠTEVILO OTROK: 12
STAROST OTROK: 1–2 leti
KRAJ IZVEDBE: uvala v gozdu v bližini vrtca in vrtec
28

Peti obisk gozda je bil za otroke naporen in neprijeten, saj je trava na travniku, ki smo
ga prečkali, precej zrasla. Otrokom se je zapletala med noge, zato so pogosto padali.
Nekatere je tudi motilo, da jih je trava oplazila po nogah. Najmlajši otroci so med
prečkanjem travnika jokali. Hodili smo z bibo, ki smo jo imeli za oporo pri hoji. Ko smo
prehodili travnik, nas je kot za nagrado na kamnu ob poti pričakal polž. Bil je precej
velik in otroci so bili nad njim navdušeni. Odločili smo se, da mu zapojemo pesmico
Polžek (Mira Voglar) in nato nadaljevali pot proti gozdu.

Slika 12. Polžu smo zapeli pesem Polžek (osebni arhiv).

Slika 12 prikazuje otroke, ki gledajo polža na skali in mu pojejo pesem.
V gozdu je bilo v dnevni vročini prijetno hladno. Otroci so po pijači takoj začeli
raziskovati. O. je med drevesi nekaj odkril in okoli njega se je takoj nabralo nekaj otrok.
Šla sem pogledat, kaj gledajo. Opazovali so polža lazarja. T. je že hotel stopiti nanj,
kar sem v zadnjem trenutku preprečila in mu povedala, da bi majhno žival to zelo
bolelo. Otrokom sem predstavila lazarja in jim povedala, da je to tudi polž, ravno tako
kot tisti, ki smo ga videli prej, le da nima hiške in je mnogo večji, debelejši in temnejši.
I. se je lazarja dotaknila, vendar je zelo hitro odmaknila roko in se z začudenjem
dotikala lepljivih prstov. Otroci so ga še nekaj časa opazovali, nato pa so odšli naprej
raziskovat. Ko smo se zbrali v krogu in malicali, sem jih vprašala, če jim je vroče. Vsi
so mi zanikali. Nagovorila sem jih, naj vsi pogledajo gor v krošnje dreves in naj si dobro
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pogledajo, koliko listov je na vejah. Pet najstarejših otrok je odgovorilo, da veliko, nato
so enak odgovor za njimi ponovili še najmlajši. Povedala sem jim, da bomo danes imeli
listjelov in da lahko tisti, ki želijo, naberejo veliko listov od vsakega drevesa in jih
prinesejo v košarico, ki smo jo imeli s seboj. Šla sem do bližnjega drevesa, odtrgala
dva lista in ju prinesla v košarico. Ko sem jim rekla, naj še oni prinesejo liste, so vsi
takoj vstali, tekli naokoli in izbirali drevesa. T. in O. sta začela nabirati kar liste rastlin,
ki so rasle na tleh. Razložila sem jima, da so to sicer tudi listi, vendar mi nabiramo
drevesne liste, in jima pokazala vejo, s katere sta jih lahko dosegla. Nekateri otroci so
mi prinesli en list, spet drugi več. Ko smo imeli polno košarico, se je naš listjelov
zaključil. V vrtec smo se odpravili prej kot navadno, ker se je naša dejavnost tam tudi
nadaljevala.

Slika 13. Odtiskovanje listov na plakat (osebni arhiv).

Na Sliki 13 so prikazani otroci, ki v učilnici na plakat odtiskujejo drevesne liste, ki so jih
nabrali v gozdu.
V vrtcu smo se razdelili v dve skupini. Eno skupino šestih otrok sem odpeljala v
raziskovalno igralnico, drugo skupino pa je sodelavka odpeljala v našo igralnico. V
raziskovalni igralnici sem si že zjutraj pripravila plakata, tempera barve, čopiče in
krožnike za barvo. Vsaki skupini sem najprej pokazala, kako pobarvamo list, ga
previdno obrnemo in z dlanjo nežno pritisnemo. Le en deček od vseh otrok ni bil
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pripravljen barvati listov, in je jokal, ko se je umazal z barvo. Najmlajši so poleg listov
barvali še svoje dlani in plakat. Najstarejši dvoletniki so bili pri odtiskovanju zelo
natančni in so celo pobarvali obe strani lista in tako naredili dva različna odtisa. Starejši
otroci so dalj časa barvali in odtiskovali kot enoletniki. Videli so, da so listi, ki smo jih
nabrali, kot štampiljke, in da se med seboj razlikujejo po obliki in velikosti.

6. DAN

DEJAVNOST: Listjelov, lov za listjem (iglavci)
URA: 9.05–10.35
ŠTEVILO OTROK: 11
STAROST OTROK: 1–2 leti
KRAJ IZVEDBE: uvala v gozdu v bližini vrtca in vrtec
Pri šestem obisku gozda je bil travnik na poti v gozd pokošen in seno že pospravljeno,
zato so otroci po njem z lahkoto hodili. Vsi so se že zjutraj veselili obiska gozda, tudi
M., ki se edina od vseh otrok na začetku v gozdu ni počutila sproščeno. Brez
pritoževanja so se zapodili proti brežini. Starejši dvoletniki (G., S., T., L., M.) so mlajšim
celo pomagali priti na vrh brega.

Slika 14. Tek v breg (osebni arhiv).

Na Sliki 14 so prikazani otroci, ki tečejo v gozdni breg.
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Slika 15. Tekanje med drevesi (osebni arhiv).

Slika 15 prikazuje otroke, ki se podijo med drevesi v gozdu.
Ko smo prišli v naš gozdni kotiček, so otroci tako kot na prejšnjih obiskih začeli plezati
na štor, tekati po uvali ter okoli nje in se igrati s palicami. Najstarejši dvoletniki (deklici
S. in G. ter deček T.) so se igrali tudi igro vlog. Otroke sem med igro in raziskovanjem
le opazovala in jim dejavnost, ki smo jo izvajali, predstavila v času malice. Skupaj smo
se spomnili, kakšno dejavnost smo imeli prejšnji teden. Otroci so se spomnili listjelova,
saj je bil plakat z odtisi obešen v igralnici. Nagovorila sem jih, naj se ozrejo naokoli in
poiščejo drevesa, ki nimajo takšnih listov, kot smo jih nabirali prejšnji teden. Vprašala
sem jih, če kdo najde takšno drevo. Ker so vsi le sedeli in me gledali, sem odšla do
bližnje smreke in odtrgala vejico. Odtrgala sem tudi vejico bukovih listov za primerjavo.
Prišla sem do otrok in jim pokazala obe vejici. Povedala sem jim, da so tudi na tej
(smrekovi) vejici listi, vendar drugačni kot tisti, ki smo jih nabirali prejšnji teden (ob tem
sem pokazala na bukovo vejico). Razložila sem, da so to listi, ki nas nežno pobožajo,
in jih po nogah pobožala z vejico listavca. Drevesa, ki imajo takšne liste, zato
imenujemo listavci. Nato sem jih po nogah pobožala s smrekovo vejico, nakar so jih
nekateri kar hitro odmaknili. Ko sem jih vprašala, ali ta vejica zbada, so mi vsi pritrdili.
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Razložila sem jim, da zbada, ker ima takšne liste kot iglice, zato drevesa, ki imajo
takšne liste, imenujemo iglavci. Obe vejici sem nato dala otrokom, da jih še potipajo.
Nekateri otroci so se tudi sami podrgnili z vejico po nogi.

Slika 16. Listi listavca nežno pobožajo (osebni arhiv).

Na Sliki 16 so prikazani otroci, ki skupaj z vzgojiteljico preverjajo, kako nežno kožo
poboža list listavca.

Slika 17. Listi iglavca malce zbodejo (osebni arhiv).

Na Sliki 17 so prikazani otroci, ki skupaj z vzgojiteljico preverjajo, kakšni so na dotik
listi iglavca.
Otroci so prejšnji teden spoznali, kakšne odtise puščajo listi listavcev, zato sem jim
tokrat ponudila dejavnost, s katero so ugotovili, kakšne odtise pustijo iglice. Vsak je
dobil mapo za podlago in papir s svojim imenom. Najprej sem jim pokazala, kako
položimo med papir in podlogo list listavca in vejico z iglicami, nato pa z voščenko
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močno pobarvamo papir. Vsi otroci so pozorno gledali, kaj počnem. Ko so sami začeli
delati odtise, so predvsem enoletniki le čečkali po listu, med dvoletniki pa je G. naredila
lep odtis.

Slika 18. Prikaz pridobivanja odtisa (osebni arhiv).

Slika 18 prikazuje vzgojiteljico, ki otrokom prikazuje postopek pridobivanja odtisa
iglavca.

Slika 19. Otrokom ta način pridobivanja odtisa ni bil pisan na kožo (osebni arhiv).

Slika 19 prikazuje otroka med odtiskovanjem lista iglavca.
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Drugi del dejavnosti je bila igra Poišči pravo drevo. Otrokom sem razložila navodila
igre: ko dvignem roko z vejico listov, poiščejo drevo z ustreznimi listi in se ga dotaknejo.
S sodelavko sva potek igre tudi ponazorili. Ta del dejavnosti jim je bil bolj všeč, saj so
lahko počeli to, kar jim je najljubše – tekli. Pri vseh drevesih, ki so nas obdajala, so
skoraj vsi vedno tekli do istega drevesa. Najmlajši med enoletniki (S., O., T.) so se pri
iskanju pravega drevesa velikokrat zmotili. V dejavnosti so sodelovali vsi otroci.

7. DAN
DEJAVNOST: Tihi sprehod v gozdu
URA: 9.00–10.15
ŠTEVILO OTROK: 10
STAROST OTROK: 1–2 leti
KRAJ IZVEDBE: uvala v gozdu in gozdna pot v bližini vrtca

Ko sem v jutranjem krogu povedala, da bomo obiskali gozd, so otroci poskakovali in
vriskali od veselja. Povedala sem jim tudi, da bo tokratni obisk gozda drugačen, saj
bomo najprej imeli sprehod po gozdu in ne bomo samo na naši gozdni točki. Z bibo
smo se odpravili proti gozdu in s skupnimi močmi premagali brežino. Ko smo prišli do
uvale, kjer smo bili nastanjeni prejšnje obiske, so se otroci že spuščali z bibe in želeli
odteči v uvalo. Še enkrat sem jim povedala, da gremo najprej na sprehod, kjer bomo
v tišini poslušali in opazovali gozd okoli sebe. V dejavnosti naj bi sprva hodili petnajst
minut v čisti tišini in samo opazovali okolico. Naš začetek sprehoda ni bil tih, saj so O.,
L., S., T. in Z. bili užaljeni, ker se nismo takoj odšli igrat v uvalo in so protestirali z
jokom. Da bi jih umirila in motivirala, sem začela peti pesem Živali jeseni (Mira Voglar)
in jim povedala, da če bomo dovolj tiho, bomo lahko tudi mi videli veverico. Najmlajši
enoletniki O., T. in S. so na začetku našega sprehoda malce težko hodili z bibo po
gozdni poti, saj niso dovolj visoko dvigovali nog in so nekajkrat tudi padli, vendar so
kmalu ugotovili, kako morajo hoditi. Nasploh pa je bil viden napredek pri gibanju, saj
so se otroci manj spotikali in padali kot pri prvem obisku gozda. Na moje navodilo, naj
zapremo usta in napnemo le ušesa, so se odzvali vsi. Svoj kazalec sem položila na
ustnice in jim dala znak, da smo tiho. Dvoletni S. in M. sta posnemali mojo kretnjo in
tudi položili prst na ustnice. Naš sprehod v tišini je trajal slabih deset minut, ko je
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dvoletni T. vzkliknil: »Smreka!« in tudi res pokazal na smreko. Takrat se je naš sprehod
v tišini prekinil. Otroci med sprehodom niso veliko govorili in so spregovorili le takrat,
ko so kaj posebnega videli ali slišali. Dvoletnega L. je na primer zdramil zvok motorne
žage, ki ga je takoj prepoznal. Na vprašanje, kaj še slišijo, so bili vsi odgovori, ki sem
jih dobila, žaga. Ko sem jih spodbudila, da še bolj pozorno prisluhnejo, mi je dvoletna
S. odgovorila, da sliši listje. Celo sama sem morala sprva dobro prisluhniti, ali je slišati
listje. Nato sem ugotovila, da misli na šelestenje listja, ki je bilo na tleh in po katerem
smo hodili. Po našem tihem sprehodu smo se ustavili v uvali, kjer so otroci zopet tekali
in plezali.

Slika 20. Z "bibo" gremo v gozd na sprehod (osebni arhiv).

Slika 20 prikazuje otroke, ki ob bibi hodijo v gozd na sprehod.
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5 RAZPRAVA
V diplomskem delu so opisani in evalvirani obiski gozda. Z najmlajšo starostno skupino
predšolskih otrok sem v gozdu izvedla štiri dejavnosti, ki sem jih prilagodila njihovim
zmožnostim in razumevanju. Preko evalvacije dnevnika sem želela odgovoriti na
raziskovalno vprašanje, kako so izvedene dejavnosti v gozdu vplivale na otrokovo
spoznavanje in raziskovanje gozda.
Preko evalvacije svojega dnevnika sem opazila, da je gozd izjemno privlačno okolje
tudi za otroke prvega starostnega obdobja, saj so se vsi otroci, z izjemo ene deklice,
takoj počutili varno, sproščeno in so bili željni raziskovanja. Opazila sem, da so v gozdu
spremenili medsebojne odnose, saj niso bili konfliktni, med seboj so sodelovali,
nekateri pa so po izvedenih dejavnostih postali bolj samozavestni in samostojni pri
raziskovanju gozda. Preko dejavnosti in igre v gozdu so preizkušali meje svojih
zmogljivosti in s tem postajali vse bolj samozavestni. Že samo vzpon v breg jim je sprva
predstavljal velik izziv, ki pa so ga kmalu usvojili. Tudi Turk (2014, v Győrek, 2013)
pravi, da dejavnosti gozdne pedagogike povečujejo zaupanje vase in v lastne
sposobnosti. Gozd nudi odprto učno okolje, v katerem otroci postanejo pogumnejši in
samozavestnejši pri učenju in prilagajanju v življenju. Knight (2009) ravno tako pravi,
da gozdna pedagogika vpliva na boljše komunikacijske veščine, ki so rezultat večje
samozavesti.
V času obiskovanja gozda so otroci izrazito motorično napredovali (hoja po gozdnem
podrastju in koreninah, vzpon na brežino, tek med drevesi), kar podpira ugotovitve
Fjørtofta (2001), da gibanje v naravi, kjer lahko otroci plezajo, tečejo in lovijo
ravnotežje, uporabljajo kamne, palice, liste in storže, omogoča igro, kjer otroci
posledično sodelujejo v zahtevnejših motoričnih aktivnostih. Do podobnih zaključkov
je prišel tudi Keber (2016). White (2008) pravi, da se v naravi razvijajo fina in groba
motorika (dvigovanje, kopanje). Gozdna pedagogika zagotavlja veliko priložnosti za
igro, ki vključuje telesno aktivnost, kar prispeva tudi k razvoju motoričnih sposobnosti
otrok. Bowden (1989) pravi, da otroci uživajo v učenju v naravi, saj to vključuje tek,
dotikanje in raziskovanje. Ko opazovani otroci niso izvajali dejavnosti, so samostojno
raziskovali in se igrali. Največ so tekli in se igrali z naravnimi materiali.
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Wilson (2008) pravi, da igra v naravnem okolju zagotavlja mnogo možnosti za
razvijanje in učenje, ker je bolj raznolika in zapletena. Pri igri in raziskovanju otroci
nikoli niso potrebovali spodbud ali idej, saj so jih vedno črpali iz gozda. To ugotavlja
tudi Danks (2007), ki pravi, da se znajo otroci tudi sami zabavati in se zamotiti s
stvarmi, ki jih v naravi pritegnejo. Najbolj pogosto so se igrali s palicami. Harwood in
Collier (2017) menita, da ima palica velik pomen v otroški igri, saj pri otrocih izzove
dejanja, gibanje, zvok in odnose. Palice so v otroški igri le poredkoma samo palice,
ampak so lahko orožje, čarobne palice, označevalec mej, skulpture, orodje za pisanje
in risanje, raznotero orodje in mnogo več. Predstavljajo nov način igre med otroki in
naravnimi materiali. Ko so se igrali z naravnimi materiali, niso potrebovali nobenih
spodbud. Vedno so našli nove materiale (storže, mah, kamne, listje), s katerimi so se
lahko igrali in jih raziskovali. Iste naravne materiale so uporabljali v različnih situacijah.
Tudi Torkar in Rejc (2017) sta ugotovila, da so se otroci v naravnem igrišču oziroma
gozdu več igrali z naravnimi materiali. White (2008) pravi, da imajo naravni materiali
odlično igralno vrednost, saj spodbujajo in podpirajo široko paleto igranja in ustvarjajo
učenje skozi celoten kurikulum.
Vse uporabljene dejavnosti iz knjige Priročnik za učenje in igro v gozdu (Vilhar in
Rantaša (ur.), 2016) so se izkazale kot primerne za najmlajše otroke, z izjemo Pssst,
poslušam. Tu je lahko sodeloval le en otrok, zato so morali ostali počakati, da pridejo
na vrsto. Ker so morali čakati, so otroci izgubili zanimanje in odšli stran od mesta, kjer
se je izvajala dejavnost. Pri tej dejavnosti so tako sodelovale le tri deklice. Po drugi
strani se je ravno pri tej dejavnosti zadržana deklica M. prvič sprostila, pokazala
zanimanje za dogajanje in v njej tudi sodelovala.
Odločitev, da dejavnost Listjelov razčlenim na dva dni, se je izkazala za dobro, kajti če
bi vse strnila v eno dejavnost, bi bilo za malčke preveč novih informacij. Najprej smo
imeli Listjelov, kjer smo nabirali liste listavcev. Dejavnost je bila v celoti izvedena tako,
kot je bila načrtovana. V njej so sodelovali vsi otroci in uživali v celotni dejavnosti. Všeč
jim je bil tudi del, ko smo v vrtcu s tempera barvami delali odtise na plakat, najbolj pa
enoletnikom, saj so lahko z barvami po listu pacali tudi svoje roke. Del dejavnosti, ki
se ni izkazal za najboljšega, je bil pri Listjelovu iglavcev, kjer naj bi otroci z voščenimi
barvami dobili odtis iglic. Kljub temu, da sem jim nazorno prikazala in so pozorno
poslušali navodila, otroci niso vedeli, kako naj pravilno barvajo, da bi dobili odtis, in so
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z voščenkami le čečkali po listu. Tu bi morala uporabiti drugačno tehniko za
pridobivanje odtisa. Za otroke je bil toliko bolj primeren drugi del dejavnosti, ko so pri
igri Poišči svoje drevo tekali od drevesa do drevesa. Najmlajši enoletniki sicer niso
vedno našli pravega drevesa, vendar so vseeno uživali v teku.
Tudi dejavnost Bodimo drevesa v vetru se je izkazala kot primerna za najmlajše
predšolske otroke. Pri njej so sodelovali vsi otroci, razen deklice M., si poiskali svoje
drevo in spremljali opis dreves. Najbolj všeč jim je bila igra drevesa v vetru, in sicer
tako zelo, da so jo želeli ponoviti še na travniku med potjo nazaj v vrtec. Otroci so z
dejavnostma Bodimo drevesa v vetru in z obema Listjelovoma postali bolj pozorni na
drevesa, ne samo na korenine, zaradi katerih so morali dvigovati noge, ampak tudi na
deblo in krošnjo. Po dejavnostma so se večkrat ozrli v krošnjo in opazovali, kako
sončna svetloba prodira skoznjo, ali pa so v njih iskali ptice. Postali so bolj pozorni na
razliko med iglavci in listavci. Med sprehodom je eden izmed dvoletnikov iglasto drevo
celo pravilno poimenoval. Tihi sprehod je bil dokaj podoben dejavnosti Pssst,
poslušam, vendar je bil primernejši za otroke prve starostne skupine, ker so v njem
sodelovali vsi in niso imeli pokritih oči, kar se je v predhodni dejavnosti izkazalo za
velik minus. Najprej jih je sicer vznemirilo, da nismo odšli v uvalo, kjer smo se vsak
dan v tednu igrali in raziskovali, vendar sem jih s petjem kmalu pomirila. Upoštevali so
moje navodilo, da smo tiho in le poslušamo. Načrtovala sem sicer, da bo tišina trajala
dlje časa, vendar je bila dejavnost vseeno dobro izvedena, ker so bili otroci pozorni na
zvoke okoli njih.
Rezultati bi bili nemara še boljši, če bi z otroki večkrat obiskala gozd, posebno pri
deklici, ki sprva v gozdu ni bila sproščena in ni želela sodelovati v dejavnostih.

39

6 ZAKLJUČEK
Raziskava v diplomskem delu me je privedla do ugotovitve, da je gozd primeren prostor
tudi za predšolske otroke prvega starostnega obdobja. Ugotovila sem, da so vse z
izjemo ene izvedene dejavnosti, prirejene po knjigi Priročnik za učenje in igro v gozdu
(Vilhar in Rantaša (ur.), 2016) primerne za najmlajšo starostno skupino. V Tabeli 1
podajam komentar o primernosti izvedenih dejavnosti s pojasnili in smernicami.

Tabela 1
Preglednica smernic
IME DEJAVNOSTI Pojasnilo in smernice
Bodimo drevo za

Dejavnost je primerna za otroke iz prve starostne skupine, saj

15 min (Vilhar in

so v njej sodelovali skoraj vsi otroci. Preko primerjave svojega

Rantaša (ur.),

telesa z drevesom so spremljali opis drevesa od korenin do

2016, str. 37).

krošnje. Najbolj zanimivo jim je bilo posnemanje drevesa v
vetru. Poskušali smo tudi stati pri miru kot drevesa, vendar to
ni trajalo dolgo. Primeren je bil tudi zadnji del dejavnosti, ko je
vsak otrok z vodenimi barvami naslikal svoje drevo.

Pssst, poslušam

Dejavnost se je izkazala kot neprimerna za otroke prvega

(Vilhar in Rantaša

starostnega obdobja. V njej namreč lahko sodelujeta le en ali

(ur.), 2016, str.

dva otroka, kjer eden posluša in drugi izvaja zvok (kot je bilo v

48).

našem primeru). Otroci so tako morali predolgo čakati, da bi
prišli na vrsto, in jih je zanimanje za dejavnost minila. Nekatere
je tudi motilo, da so imeli z ruto pokrite oči.

Listjelov (1. del)

Dejavnost se je izkazala kot primerna za otroke prvega

(Vilhar in Rantaša

starostnega obdobja, saj so v njej sodelovali vsi otroci. Listjelov

(ur.), 2016, str.

(1. del) vsebuje veliko gibanja, kar je bilo otrokom še posebej

29).

všeč. Za uspešno se je izkazala tudi tehnika odtiskovanja
listov.
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Listjelov (2. del)

Dejavnost se je izkazala kot delno primerna, saj se tehnika

(Vilhar in Rantaša

izdelovanja odtisov iglavcev z voščenko ni obnesla kot

(ur.), 2016, str.

načrtovano. Vsi so sicer pozorno poslušali navodila, vendar je

29).

odtis iglic na koncu uspel pridobiti le en otrok. Primernejša
tehnika pridobivanja odtisov bi bila morda odtiskovanje iglic v
glino ali celo v blato. V delu dejavnosti, kjer so otroci iskali
drevo, ki mu pripadajo določeni listi, pa so sodelovali vsi. Nekaj
najmlajših enoletnikov se je pri iskanju pravega drevesa
velikokrat zmotilo.

Tihi sprehod po

Dejavnost je primerna za otroke prvega starostnega obdobja,

gozdu (Vilhar in

saj so v dejavnosti sodelovali vsi otroci. Sprva jih je zmotilo, da

Rantaša (ur.),

nismo odšli v naš gozdni kotiček, vendar so kmalu sprejeli

2016, str. 98).

spremembo. Prvotno sem načrtovala, da bo sprehod v tišini
trajal dlje, vendar otroci niso dolgo ostali tiho. Kljub temu je bilo
videti, da so razumeli pomen dejavnosti. Povedali so mi, kaj
slišijo in vidijo. Sprehod je bil boljša izbira kot dejavnost Pssst,
poslušam, kajti v njem so sodelovali vsi otroci in niso imeli
pokritih oči.

V Sloveniji še nimamo gozdnega vrtca, je pa gozdna pedagogika že dokaj uveljavljena
v javnih vrtcih. Kljub temu sem zasledila, da gozd obiskujejo le predšolski otroci, ne pa
tudi najmlajša skupina prvega starostnega obdobja. Odpeljati enoletnike in dvoletnike
v gozd je bil sprva precejšnji izziv, kajti do gozda je bilo treba priti z otroki, vajenimi le
krajših sprehodov okoli vrtca in igranja na dvorišču. Ni bilo povsem jasno, kako se bodo
odzvali na novo okolje in kako uspešno bomo izvedli dejavnosti. Otroci so nato z
vsakim tednom lažje premagovali dokaj strmo pot do gozda, pri čemer jim je gozd z
vsakim obiskom postajal bolj domače in prijetno okolje.
Győrek (2014) pravi, da je učenje v naravi neprecenljivo, saj otroku tako omogočimo,
da se sam uči, sam občuti in doživlja naravo. Znanje, ki ga otrok pridobi z lastno
aktivnostjo, je trajno. Dodala bi, da ni nikoli prezgodaj, da z otroki obiščemo gozd.
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Z raziskavo v diplomskem delu sem pridobila potrebno samozavest, s katero bom kot
vzgojiteljica v gozd peljala predšolske otroke prvega starostnega obdobja, hkrati pa
upam, da bo pričujoča raziskava k temu spodbudila tudi druge vzgojitelje.
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