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POVZETEK  

 

Namen diplomskega dela je bil umestiti gozdno tehnično vzgojo v skupino otrok, starih  

5–6 let.   

 

V uvodnem delu so predstavljeni opredelitev področja, namen, cilji, raziskovalna 

vprašanja in metodologija dela. Osrednji del pa se nanaša na gozdno pedagogiko, 

tehniko in tehnologijo ter na praktični del. V praktičnem delu je predstavljena analiza 

stanja in izvedba gozdnih tehniških dejavnosti v vrtcu. Za gozdno pedagogiko smo se 

odločili zaradi nepoznavanja termina gozdna pedagogika med slovenskimi vrtci, še 

posebej dejavnosti tehnične vzgoje. 

 

V današnjem času otroci vedno več časa preživijo v vrtcu. Tam se učijo in si 

pridobivajo nove izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri učenju v šoli in tudi kasneje v 

življenju. Vedno več vrtcev in šol po Evropi izvaja učenje v naravi/gozdu, kjer si otroci 

pridobijo konkretne izkušnje. Tudi v Sloveniji je vedno več vrtcev, ki se vključujejo v 

mrežo gozdnih vrtcev, kjer tako strokovni delavci kot tudi otroci pridobijo novo znanje 

in izkušnje o gozdu. Učenje v gozdu otroke spodbuja k razmišljanju, konkretnim 

izkušnjam, povezovanju, komunikaciji in sodelovanju. Gozdna pedagogika spodbuja k 

preživljanju časa v gozdu v vseh letnih časih in v vsakem vremenu, saj je gozd vsak dan 

drugačen in tako nudi otrokom možnost vsakodnevnega raziskovanja in aktivnega 

sodelovanja. Dejavnosti v gozdu so zelo povezane tudi s tehniko, saj otroci spoznavajo 

orodja in naprave, s katerimi obdelujemo les in so nam v pomoč pri izdelavi želenega 

izdelka. Tehnika in tehnologija v Kurikulumu za vrtce nista posebej opredeljeni. 

Najdemo pa cilje  med drugimi področji, kot je področje narave.  

 

V empiričnem delu smo predstavili rezultate anketnega vprašalnika, ki so ga 

izpolnjevale vzgojiteljice Vrtca Kurirček Logatec. Iz podanih odgovorov smo prišli do 

ugotovitve, da  vzgojiteljice gozdno pedagogiko v vrtcu razumejo in izvajajo, vendar 

termina gozdna pedagogika ne uporabljajo. To nadomestijo s pojmi, kot so učenje, 

spoznavanje, odkrivanje, raziskovanje itd. Vzgojiteljice aktivnosti v gozdu izvajajo 

tedensko, najpogosteje uporabljajo metode razlage, opazovanja in dela s slikovnim 

gradivom. Menijo, da so za izvajanje tehnične vzgoje delno usposobljene. Vzgojiteljice 
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prav tako poskrbijo za raznolike dejavnosti v gozdu. Otroke spodbujajo k raziskovanju 

gozda, saj se pri tem veliko naučijo in to znanje ponotranjijo in nadgrajujejo. Pokazali 

so zanimanje in interes za tovrstne dejavnosti. Otroci so po končanih dejavnostih 

prepoznali izbrana drevesa/grme. Pri izdelavi izdelkov so pridobili izkušnje, znanje in 

razumevanje, nove perspektive o učenju in spoznavanju gozda, pri izdelavi izdelkov pa 

niso imeli večjih težav.  

 

Diplomsko delo je namenjeno vsem vzgojiteljem predšolskih otrok z namenom 

izboljšave dela v vrtcu ter pridobivanju novega znanja – zlasti preko odprtih učnih 

sistemov. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

gozdna pedagogika, tehnična vzgoja, odprto učno okolje, igra predšolskega otroka, 

tehnika in tehnologija. 
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Forest technical education  

for the 5-6-year-old children 

 

SUMMARY 

The aim of this thesis was to present an implementation of forest pedagogy at 

kindergarten group of 5–6 year old kids.  

  

The introductory part defines the scope, purpose, goals, presents research questions and 

used methodology. Next part focuses on forestry pedagogy, techniques and used 

technology and describes aimed practical work. In practical part of this thesis we 

present analysis of questionnaire results and we describe the implementation of forest 

technical activities in kindergarten. 

 

The reason for focusing on forest pedagogy was due to lack of knowledge of the term 

forest pedagogy among Slovenian kindergartens, especially in the activities with 

technical education. 

 

Nowadays children spend more time in kindergarten compared to years back. In 

kindergarten, children learn and gain new experiences that will help them develop 

learning skills at school and also help them in later periods in life. More and more 

kindergartens, as well as schools across Europe, carry out learning in nature/forest 

environment where children acquire their experiences.  

 

More and more kindergartens in Slovenia are also starting to join the network of forest 

preschools, where both educators and children acquire knowledge and experiences 

about forest environment. Learning in the forest encourages children to think, 

experience forest environment, connect, communicate and cooperate between 

themselves. Forest pedagogy encourages kids to spend time in the forest in all seasons 

and in every weather, as forest environment differs every day, hence provides children 

the possibilities of daily research with active participation.  
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Activities in the forest are very much related to the technology and tools, as children 

learn about the tools and devices used to process wood and help to produce the desired 

product. Techical tools and technologies are not specifically defined in the 

recommended curriculum. We can find objectives in other areas, such as nature. 

Empirical part presents results of the questionnaire, which was completed by the 

educators of the Kurirček Logatec Kindergarten. From the given answers we concluded 

that Educators do understand and do implement forestry pedagogy in kindergarten, but 

do not use term forest pedagogy, but they use term such as learning, introduction, 

discovering, exploring, etc. Educators carry out activities in the forest on a weekly 

basis, often they use methods of interpretation, observation and they work with visual 

materials. They also consider themselves they are partially qualified to carry out 

technical education. Educators also provide a variety of activities in the forest. They 

encourage children to explore the forest, because they learn a lot about this and they 

internalize gained knowledge and are upgrading it. Educators showed curiosity and 

interest for such activities in the forest. 

 

After activities concluded, children were able to identify selected trees/shrubs. In the 

process of manufacturing products they gained experience, knowledge and 

understanding, new perspectives on learning and learning about the forest. In 

manufacturing, however, they did not have major problems. Forest technical education 

proved to be very useful and educational, as children showed curiosity and interest in 

such activities. The diploma work is intended for all preschool educators with the aim of 

improving their work in kindergarten and acquiring new knowledge, especially through 

open learning systems.  

 

KEY WORDS:  

forest pedagogy, open environment learning, pre-school child play, technique and 

technology. 
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1 UVOD 

 

 

Gozd je učilnica, ki otrokom omogoča učenje, preizkušanje, spoznavanje sebe in drugih, 

ponuja nove priložnosti za doživetja ter spodbuja k ustvarjalnosti in izražanju. Otroku 

omogočimo, da gozd začuti, tipa, vonja in okuša. Gozdna pedagogika sodi k 

doživljajski pedagogiki in temelji na izkustvenem učenju, katerega cilj je, da otrok 

oblikuje trajne vrednote in pridobi trajno znanje. Otrok gozd spoznava tudi s pomočjo 

tehničnih dejavnosti v vrtcu, kjer preko igre in ustvarjalnega dela pride z začetnega do 

končnega rezultata. Spoznava različna orodja, naprave, materiale, postopke obdelave in 

tako pridobiva vpogled v svet tehnike. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Tehnične dejavnosti v vrtcu otroka spodbujajo k novim spoznanjem, izkušnjam in 

vpogledom v svet tehnike. Otrok skozi igro in ustvarjalno delo pride iz začetnega v 

končno stanje oziroma do končnega rezultata, ki se pokaže kot njegova končna 

stvaritev. Skozi igro spoznava različne materiale, orodja, postopke obdelave ter razvija 

svoje tehnične in ustvarjalne zmožnosti. Vse te prvine razvija v okviru ustvarjalnega 

delovnega procesa, ki mora vsebovati problemske naloge. Pri tem je pomembno, da 

poznamo razvojno stopnjo otroka, oblike in metode dela ter delovna sredstva, orodje in 

naprave, saj bomo le tako lahko otroku omogočili učinkovito dejavnost in razvoj 

(Papotnik, 1993). Predšolski otrok skozi igro in načrtovane dejavnosti spoznava svet 

okoli sebe, se srečuje s tehniko in z njenimi stvaritvami. Otrok stvaritve iz okolja 

opazuje, jih prepoznava po obliki, velikosti, posnema po značilnih zvokih in gibanju, 

gradi in tudi razstavlja.  S takimi dejavnostmi pridobiva nove izkušnje in vpoglede v 

svet tehnike (Papotnik, 1999). 

 

Obstoječe prakse v vrtcu veliko časa namenjajo tudi aktivnim oblikam dela in učenju na 

prostem, kot so okolica vrtca, gozd, učne poti itd. Zadnje čase je zelo odmevna gozdna 

pedagogika, ki se na artikuliran način že uvaja tudi v vrtce. Ta temelji na odprtem 

učnem okolju, s katerim povezujemo formalno in neformalno ter priložnostno učenje 

(Gyorek, 2013). Za gozdno pedagogiko smo se odločili zaradi vse večjega ozaveščanja 
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pedagoških delavcev o vzgoji in izobraževanju otrok na prostem. Vzgojo in 

izobraževanje na prostem lahko izvajamo skozi celo leto in v lokalnem okolju. V vrtcih 

se gozdna pedagogika pojavlja v obliki različnih gibalnih dejavnosti, spoznavanja živali 

in dreves, izdelovanja različne dekoracije in čutne poti, pri čemer so vključena vsa 

čutila. Gozdna pedagogika pozitivno vpliva na otrokovo domišljijo, otrok oblikuje 

trajne vrednote in pridobi trajno znanje. Izdelke, narejene v gozdu, lahko uporabljamo v 

vsakdanjem življenju. Otroci skozi dejavnosti spoznavajo potek izdelave, ki pripelje do 

končnega uporabnega izdelka. Gozd je prostor, ki ohranja naše duševno zdravje, 

poskrbi za naravno ravnovesje, nas uči, sprejema, daje, varuje in ohranja (Komljanc, 

2013), hkrati pa povečuje zbranost, ki je ključ do učenja (Kolb in Miltner, 2005). 

 

Kljub priljubljenosti gozdne pedagogike pa je primernih dejavnosti tehnične vzgoje še 

vedno premalo oziroma so te neučinkovito artikulirane za namen učenja in igre. Zato bo 

treba raziskati, kakšno je stanje in stališče vzgojiteljic do same gozdne pedagogike, 

njihovih kompetenc tehnične vzgoje in stališča o primernosti uvedbe artikuliranih 

dejavnosti tehnične vzgoje v okviru aktivnosti v gozdu. Zanimivo bo tudi mnenje, 

katere izdelke oziroma učne dejavnosti bi lahko ponudili v okviru gozdne tehnične 

vzgoje ali samostojno ali integrirano z drugimi področji dejavnosti.  

 

Otroci bi bili pri dejavnostih gozdne tehnične vzgoje vodeni skozi potek izdelave 

posameznega izdelka z dodatnimi vzpodbudami in usmeritvami, vprašanji, ki bi jih 

spodbujala k razmišljanju in odprtemu učenju. Odprto učno okolje je prostor in čas za 

izmenjavo izkušenj – sledi potrebam otroka. Otroci v odprtem učnem okolju 

pridobivajo različna doživetja in izkušnje, gradijo svoje znanje in si krepijo 

samopodobo (Komljanc, 2013). Naloga vzgojitelja je tudi pri teh dejavnostih 

opredeljena v Kurikulumu za vrtce (1999), in sicer, da otrokom omogoči raziskovanje, 

odgovarja na njihova vprašanja, se odziva na njihova razpoloženja, interese in občutke. 

Poleg naštetega pa vzgojitelj otroku omogoči, da najprej opazuje, nato pa ga vodi in mu 

ustvarja situacije, v katerih lahko sam raziskuje in reši problem (Kurikulum, 1999). Med 

odraslim in otrokom mora biti vzpostavljena tesna vez, saj bo otrok le tako lahko postal 

aktiven in interaktiven, oblikoval partnerstvo in izumljal ter odkrival nove stvari 

(Hohmann in Weikart, 2005). 
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Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je 

razdeljen na dva dela. V prvem je predstavljena in opredeljena gozdna pedagogika in 

njena uporaba v praksi. Drugi del se osredotoča na dejavnosti tehnične vzgoje, ki so 

opredeljene s cilji v Kurikulumu za vrtce. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati 

anonimnega vprašalnika, ki so ga izpolnile vzgojiteljice. Ugotavljali smo poznavanje 

gozdne pedagogike in izvajanje dejavnosti na temo gozda, metode učenja pri 

obiskovanju gozda in kako tehniške dejavnosti v gozdu vplivajo na otroke. Na podlagi 

analize stanja smo tudi zasnovali izdelke, primerne za dejavnosti tehnične vzgoje v 

gozdu. Te izdelke smo tudi preskusili in ovrednotili za namen dejavnosti gozdne 

tehnične vzgoje. 

 

Diplomsko delo je namenjeno zlasti strokovnim delavcem vrtca. V njem najdejo nove 

ideje za delo s predšolskimi otroki in razširijo svoje znanje o tehniški vzgoji. Poleg tega 

pa želimo z našim delom prispevati k boljšemu prepoznavanju in razumevanju širine in 

umestitve gozdne pedagogike za dejavnosti vrtca v odprtem učnem okolju. 

 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja  

 

Namen diplomskega dela je umestiti gozdno tehnično vzgojo v skupino otrok, starih 5–

6 let. 

 

Zadali smo si naslednja dva cilja (C 1-2): 

C 1: Analizirati razumevanje in izvajanje širine gozdne pedagogike v vrtcu. 

C 2: Analizirati učinkovitost gozdne pedagogike za učenje in igro pri tehnični vzgoji. 

Zadali smo si naslednje hipoteze: 

H 1: Večina anketiranih vzgojiteljic vsaj enkrat tedensko skupaj z otroki obiskuje gozd. 

H 2: Večina anketiranih vzgojiteljic poskrbi za raznolike dejavnosti v gozdu. 

H 3: Večina anketiranih vzgojiteljic otroke spodbuja k raziskovanju gozda in jim pri 

tem nudi dovolj svobode. 

H 4: Večina anketiranih vzgojiteljic pri svojem delu uporablja različne metode učenja. 

H 5: Večina otrok v vrtcu bo prepoznala vsa izbrana drevesa. 
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H 6: Večina otrok v vrtcu ne bo imela večjih težav pri izdelovanju izdelkov v gozdu. 

 

1.3 Metodologija dela 
 

Med nastajanjem diplomskega dela smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 zbiranje in študij virov ter literature, 

 metoda deskripcije, 

 priprava in izvedba anketnega vprašalnika za strokovne delavce vrtca, 

 samostojna izdelava učnih sredstev, 

 metoda opazovanja z neposredno udeležbo, 

 fotografiranje in dokumentiranje faz izdelave izdelkov, 

 statistična obdelava pridobljenih podatkov in evalvacija, 

 preizkušanje in izdelava. 

Ciljne skupine: vzgojiteljice v vrtcu in otroci, stari 5–6 let. 

Vzorec: 22 otrok in 45 strokovnih delavk. 

Pripomočki: anketni vprašalnik za strokovne delavke in projekt po korakih. 

 

1.4 Pregled vsebine preostalih poglavij 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela in je osredotočeno na 

izvajanje gozdne tehnične vzgoje v skupini otrok, starih 5–6 let. 

 

V drugem poglavju je predstavljena zgodovina gozdne pedagogike, kako je gozdna 

pedagogika razvita v Sloveniji, koncept odprtega učnega okolja ter načela in definicije v 

odprtem učnem okolju. 

 

V tretjem poglavju so predstavljene tehnična vzgoja, pri čemer so zapisane značilnosti 

in vrste igre predšolskih otrok, tehnika in tehnologija v vrtcu, konceptualna razsežnost 

tehnike in tehnologije ter kako sta tehnika in tehnologija opredeljeni v Kurikulumu za 

vrtce. 
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Četrto poglavje zajema empirični del, v katerem so predstavljeni rezultati anketnega 

vprašalnika, analiza stanja pred in po izvajanju načrtovanih dejavnosti v vrtcu in 

izvedba dejavnosti. Nato sledita še diskusija in zaključek diplomskega dela.  
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2 GOZDNA PEDAGOGIKA 

 

 

Gozd je prostor, kjer imajo otroci priložnosti za raziskovanje, ustvarjalnost, 

pridobivanje novega znanja, spoznavanje sebe in drugih, priložnost za nova doživetja 

ter možnost uporabe domišljije. Domišljija otrokom omogoča reševanje stvarnih težav, 

odkrivanje, umetniške stvaritve, reševanje tehničnih problemov in zamišljanje novih 

oblik (Pečjak in Štrukelj, 2013).  

 

2. 1 Zgodovina gozdne pedagogike 

 

Friderich Froebel (Constable, 2012) je bil prvi, ki je začel uporabljati termin vrtec 

oziroma vrt za otroke. Verjel je, da morajo biti otroci blizu narave se z njo povezati in 

tako spoznati sebe. Otroci morajo poiskati svoj prostor v svetu in tako pridobiti in se 

naučiti sprejemati odgovornosti za sebe in druge. Froebel (Constable, 2012) je bil 

navdušen, da učenje zunaj spodbuja neodvisnost, ustvarjalno raziskovanje in 

odkrivanje. Prav tako pa je tudi starše spodbujal, naj težijo k temu, da bo večji del 

učenja njihovih otrok potekal zunaj. Maria Montessori (Constable, 2012) je pri svojem 

delu z otroki uporabljala igrače, narejene iz naravnih materialov, saj je bila mnenja, da 

pomagajo razvijati različne spretnosti. Zunanjo igro je prenesla v notranje prostore, pri 

čemer pa je ta zelo podobna igri zunaj. Verjela je v pomembnost ponavljanja in reda, saj 

učenje in znanje le tako postaneta ponotranjena. Montessori je spodbujala k temu, da 

otroci prosto prehajajo med notranjimi in zunanjimi prostori. Ta spodbuda pa ima velik 

vpliv tudi na današnje vrtce, saj ti poskušajo zagotoviti takšno okolje, ki otrokom 

omogoča čim boljše pogoje za učenje. Rudolph Steiner je zagovarjal uporabo zunanjega 

prostora, ki naj je čim bolj naraven, vsebuje naj veliko dreves, zelenjavnih gredic, 

prostor za kopanje, ognjišče in kompostiranje. Zunanji prostor naj je pokrit, saj ga lahko 

otroci le tako uporabljajo v vsakem vremenu. Otroci se morajo naučiti igrati tudi brez 

prisotnosti odraslega. Tako kot Montessori tudi Steiner meni, da se otroci učijo skozi 

ponavljanje, rutino in aktivnosti, ki trajajo dlje časa (Constable, 2012). 
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2.1.1 Gozdna pedagogika danes 
 

Z gozdno pedagogiko so se najprej začeli ukvarjati v skandinavskih deželah, saj so 

opazili, da zaradi vse hitrejšega tempa sodobnega načina življenja, stresa in odtujenosti 

od narave otroci potrebujejo gozd, kjer so svobodni, ustvarjali in se tako tudi aktivno 

učijo. Ideja gozdne pedagogike se je nato začela širiti tudi v nemško govoreče dežele, 

kjer so začeli ustanavljati gozdne vrtce. Ti so začeli nastajati predvsem na obrobjih 

mest, v njih pa so vključevali predvsem otroke iz mest, saj so ti izgubljali stik z naravo. 

Gozdni vrtci  so namenjeni predvsem otrokom, ki so zasvojeni z različnimi 

novodobnimi oblikami zabave, kot sta računalnik in telefon. Poleg teh otrok pa so začeli 

v gozdne vrtce vključevati tudi ostale, saj gozdna pedagogika deluje terapevtsko, vodi k 

zdravemu načinu življenja, kakovostnemu preživljanju prostega časa, krepi 

posameznikovo samozavest, izboljšuje socialne veščine ter miselne in gibalne 

sposobnosti in spretnosti. Otroci si tako v gozdu poiščejo naravne materiale za igro, s 

pomočjo svoje domišljije pa so lahko tudi zelo ustvarjalni (Turk, 2014). 

Osnovna načela gozdne pedagogike po N. Komljanc (2010) so naslednja: 

 gozd je kraljestvo domišljije, 

 gozd oblikuje trajne vrednote, 

 z gozdom razvijaš svojo in njegovo vizijo, 

 gozd te sprejme, postaneš del njega, zato se čudiš in se v tebi  vzbuja zanimanje, 

posledično marsikaj izveš, dobiš priložnost za uspeh. 

 

2.2 Gozdna pedagogika v Sloveniji  

 

Gozdna pedagogika se v slovenskem prostoru vse pogosteje pojavlja kot oblika 

aktivnega učenja v vrtcih. Ti se zaradi prostorske stiske pogosto odločajo, da dneve v 

vseh letnih časih aktivno preživijo v gozdu. Poleg prostorske stiske pa je razlog tudi ta, 

da otroci večji del dneva preživijo v vrtcu, saj  starši končajo službe pozno popoldne . 

Čas, ki ga vzgojiteljice z otroki preživijo v gozdu, postaja vedno bolj načrtovan. Otroke 

spodbujajo k aktivnemu raziskovanju in učenju. Vse te načrtovane dejavnosti, ki 

dopuščajo tudi dovolj svobode pri igri, potekajo skozi igro otrok. Pri igri v gozdu lahko 

opazimo veselje in zadovoljstvo otrok, saj vedo, da jih bo tisto, kar so začeli ustvarjati v 

gozdu, počakalo, ko se bodo prihodnjič ponovno vrnili. V gozdu ni igrač, s katerimi bi 
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se otroci igrali, zato se morajo med sabo pogovarjati, dogovarjati, navezovati stike in 

sodelovati. Na ta način otroci razvijajo prijateljstva in jezikovne veščine. Gozdni vrtci 

in šole na ta način vzgajajo otroke tudi proti potrošništvu, saj hitro ugotovijo, da 

potrebujejo samo prijatelje in prostor za igro (Gyorek, 2013).   

 

Gozd je vsak dan drugačen, saj se spreminjajo temperatura, vlaga, svetloba, prostor, 

razporeditev, kar pa pri otrocih vzbudi nove ideje in možnosti za igro in raziskovanje. 

Omogoča nam tudi učenje v ritmu narave. V gozdu delamo tisto, kar nam ponuja narava 

v vsakem letnem času. (Gyorek, 2013).  

 

N. Gyorek (2012) je v evalvacijskem poročilu zapisala, da otroci v gozdu pridobijo 

naslednje. 

 Zaupanje in samozaupanje, ki se krepita in izhajata iz svobode, ki jo gozdni 

prostor omogoča. Strokovni delavci morajo to svobodo otrokom omogočiti, 

tako da so potrpežljivi, inovativni, sproščeni, zaupajo otrokom in zagotavljajo 

dovolj časa. 

 Socialne veščine, ki jih krepijo tako, da se razporedijo v skupine, kjer morajo 

sodelovati, če želijo, da je aktivnost uspešna. Zavedajo se posledic svojega 

ravnanja na druge otroke in se naučijo prevzemati odgovornost za svoja dejanja. 

Posledica takega sodelovanja je manj nasilja in ustrahovanja med otroki. 

 Komunikacijo in jezik, pri čemer se izboljša njihovo govorno in pisno izražanje. 

Otroci, ki so v igralnici bolj tihi in zadržani, v gozdu postanejo zgovorni. 

 Motivacijo in koncentracijo, ki ju sprožijo raziskovanje, izkustveno učenje in  

aktivna igra. 

 Fizične veščine z gibanjem po razgibanem terenu, ki od otrok zahtevajo grobe 

motorične spretnosti in koordinacijo. Poleg grobe pa se krepijo tudi 

finomotorične spretnosti. 

 Znanje in razumevanje s spoznavanjem in razumevanjem naravnih procesov. 

Teoretična znanja lahko povežejo z izkušnjami v gozdu in so lahko do njih tudi 

kritični. 

 Nove perspektive o učenju in spoznavanju gozda. Vzgojitelj in otrok lahko 

sodelujeta in skupaj odkrivata, kaj vse nam gozd ponuja. 
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 Verigo izkušenj – tako v igralnici kot tudi na prostem. Znanje se prenaša s 

strokovnih delavcev na otroke, z otrok na njihove starše in sorodnike.  

V Sloveniji se je leta 2012 na pobudo Inštituta za gozdno pedagogiko, Razvojnega 

centra Srca Slovenije, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda za gozdove Slovenije, 

Gozdarskega inštituta Slovenije, prvih vrtcev in šol iz Kamnika in Šmartnega pri Litiji 

in občine Kamnik ustanovila mreža gozdnih vrtcev in šol. Inštitut za gozdno 

pedagogiko deluje že od leta 2010 kot nevladna organizacija, ki je usmerjena v 

poučevanje in izobraževanje otrok in pedagoških delavcev. Inštitut skuša strokovnim 

delavcem v vzgoji in izobraževanju približati pedagoške pristope v naravi s poudarkom 

na slovenskih gozdovih. Prav tako organizira različne delavnice za usposabljanje 

pedagoških delavcev in izvaja delavnice v vrtcih in šolah (Inštitut za gozdno 

pedagogiko). 

 

2.3 Koncept odprtega učnega okolja 

 

V odprtem učnem okolju se stroga ločitev na vzgojitelja in otroka izgubi, saj so tako 

otroci kot tudi vzgojitelji aktivno vključeni v proces učenja in pridobivanja novih znanj. 

Otroci so tisti, ki določajo vsebino in aktivnosti, vzgojitelji pa jih soočajo z različnimi 

izzivi, vzgajajo, poučujejo in se pri tem tudi sami veliko naučijo. N. Gyorek (2013) 

pravi, da so vzgojitelji kot podajalci znanja odprti za ideje, zamisli in ustvarjanje otrok, 

hkrati pa smo odprti tudi za svoje lastne ideje in razmišljanja.  

 

Pri odprtem učnem okolju gre za to, da je učenje optimalno prilagojeno na realno 

življenje, vzgojitelj pa išče in izkorišča danosti, ki jih nudi okolje, pri tem pa sodeluje 

tudi z drugimi strokovnjaki – v primeru učenja v gozdu je to lahko gozdar (Gyorek, 

2013). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na odprto učno okolje so naslednji: možnosti v okolju, didaktične 

in metodične priložnosti ter stil poučevanja ter resnične danosti (Komljanc, 2010). 

 

Odprto učno okolje izhaja iz konstruktivistične teorije učenja, kjer otroci pridobijo 

znanje z iskanjem odgovorov na vprašanja, ki se jim porajajo. V konstruktivističnem 

okolju otroci sodelujejo v skupinah, razmišljajo, skupaj raziskujejo in rešujejo 
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probleme. Učenje v takem okolju pri otrocih podpira čustveni, miselni, umski in 

trajnostni razvoj, ki je temelj vseživljenjskega učenja. Otroci pridobijo znanje v realnih 

in resničnih življenjskih razmerah, naučijo se komunicirati z različnimi strokovnjaki 

(npr. z gozdarjem), opredeljujejo osebne cilje in jim sledijo. 

Situacijsko učenje izhaja iz konstruktivističnega pristopa, za katerega je značilno 

pridobivanje znanja in sposobnosti, otroci novo informacijo nadgradijo z že obstoječim 

znanjem in pridobivajo znanje iz konkretnih nalog in situacij. Pri tem so z učenjem 

najbolj povezana čutila (Gyorek, 2013).  

 

2.3.1 Definicije odprtega učenja v odprtem učnem okolju 

 

N. Komljanec (2010) je zapisala spodaj navedene definicije. 

 Odprto učno okolje je prostor in čas za izmenjavo izkušenj in interesov. Okolje, 

ki je spodbudno, prijazno in varno, je privlačno za vsakega, saj se mu omogoča 

učenje po njegovi meri. 

 Odprt učni prostor sledi potrebam človeka, ki skupaj z drugimi razvija kulturo 

bivanja in odnosov za vseživljenjsko učenje. Odprt vrtec ali šola je namenjen 

vsem otrokom, saj je to prostor za doživetja, voden učni klepet, ki privede do 

novih idej, osebnih spoznanj in ciljev in je pedagoška smer. 

 Odprto učenje je optimalno prilagajanje na življenje. V odprtem učnem okolju je 

zelo pomembna svoboda za skupno prilagajanje s pozitivno klimo, ki spodbuja 

ustvarjalnost. Otroci se učijo drug od drugega, saj bodo tako vedeli, znali in 

živeli za kulturni razvoj družbe. 

 Moto odprtega učenja: Downes (2006) navaja »Išči znanje, ga prežveči in 

preoblikuj v novi inovativni izdelek ter posreduj kot novi kolektivni socialni 

produkt« (v Komljanec, 2010). 

 Bistvo kurikuluma v 21. stoletju je v bogatenju izvedbenega kurikuluma z 

osebnim življenjem v bivalnem okolju. V vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki 

omogoča učencu sistematično pridobivanje znanja in spretnosti, je odprto učno 

okolje »vrh«. Predvsem takrat, ko gre za odpiranje in razpršitev učenja in znanja 

v okolje. 

 Vrtec/šola je »hiša znanja«, kjer se uči iz preteklosti in ustvarja prihodnost z 

didaktičnimi izumi in pedagoškimi odkritji. »Hiša znanja« je prostor in čas, kjer 



12 
 

se otrokom ob pravem času ponudi možnost pridobivanja izkušenj, ki se 

skladajo z njihovimi predhodnimi miselnimi shemami in pričakovanimi cilji. 

Otroci spoznavajo preteklost, se učijo živeti v sedanjosti in načrtovati 

prihodnost. 

 

2.3.2 Načela odprtega učenja v odprtem učnem okolju  

 

N. Komljanec (2010) je zapisala naslednjih sedem načel: 

 načelo fleksibilnosti, pri katerem gre za razbremenitev, okretnost, spremenljivost 

in priložnost; 

 načelo avtonomije; 

 vseživljenjsko učenje; 

 formativno spremljanje razvoja učenja (pozitivna povratna informacija); 

 oblikovanje osebnih učnih ciljev za trajno znanje (pričakovanja in dinamično 

načrtovanje učenja); 

 raziskovanje bogastva virov; 

 kompetentnost. 

 

Namen odprtega učenja v odprtem učnem okolju je, da otroci postanejo bolj korajžni in 

samozavestni pri učenju, prilagajanju in spoznavanju novih stvari v svojem življenju. 

Naučijo se komunikacije z različnimi ljudmi (strokovnjaki), samouravnavanja, 

opredelijo osebne cilje in jim znajo slediti (Komljanc, 2010). 

 

Marentič Požarnik (2012) pravi, da učenje sledi zaporedju v otrokovem razvoju. Prva 

stopnja zajema učenje na osnovi lastnih izkušenj, druga stopnja je učenje z 

opazovanjem ali posnemanjem, tretja spoznavno učenje in zadnja stopnja 

metakognitivno učenje. 
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3 TEHNIČNA VZGOJA 
 

 

Predšolski otrok preko igre in ustvarjanja spoznava svet okoli sebe na način, da opazuje, 

posnema in se pogovarja. Tako se srečuje s tehniko in njenimi stvaritvami. Otrok 

posnema zvoke, ki jih sliši okoli sebe – na primer zvok avtomobila in različnih naprav – 

opazuje in prepoznava njihovo obliko, velikost in gibanje. Vsa ta spoznanja pridobiva 

pri spontani igri ter preko dejavnosti, ki jih organizira vzgojitelj (Papotnik, 1988). Pri 

igri poskuša konstruirati, graditi, razstavljati in si pridobivati nova spoznanja, izkušnje 

in vpogled v svet tehnike (Papotnik, 1993). 

 

3.1 Igra predšolskih otrok 

 

Igra je pri predšolskih otrocih prisotna pri različnih dejavnostih in je glavna vsebina 

njihovega življenja. Sama igra pa se pri različno starih otrocih razlikuje in je prisotna 

tudi takrat, ko otroci že zapustijo vrtec in obiskujejo šolo. V Kurikulumu za vrtce 

(2009) je igra opredeljena kot dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje 

motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. M. Umek in M. Zupančič (2005) 

pod različno igro opredeljujeta igro vlog, sociodramsko, domišljijsko, konstrukcijsko, 

gibalno in družabno igro. V igro pa niso vključeni samo otroci, ampak tudi odrasli. 

Otroci se igrajo zaradi lastnega zadovoljstva in ne zaradi zadovoljevanja lastnih potreb 

ali zahtev okolja. Med igro dajejo pobude, dopolnjujejo načrte, popravljajo in 

spreminjajo. S. Pogačnik – Toličič (1966) pravi, da igra otrokom ne pomeni samo 

zabave, ampak tudi veselje, učenje, sprostitev, gibanje, hkrati pa jih tudi pomirja. 

Vrvice, les, plastenke, gumbi, papirčki in ostali material, ki je za nas odrasle 

nepomemben, je za otroka zelo pomemben in mu predstavlja spodbudo za raziskovanje 

in igro.  

 

Pomembno je, da otrokom omogočimo prostor za svobodo in igro, kjer bodo lahko 

tekali, kričali, se smejali, z igro dobili spretne prste in roke, lepo držo in ravno telo, 

izurili svoja čutila, živeli v svojem okolju in ga po lastni želji tudi spreminjali (S. 

Pogačnik – Toličič, 1966). Otroci si bodo lažje zapomnili informacije, če bodo podane 
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vsebine zaznali s svojimi čutili, kot so tipanje, vonjanje in okušanje (Kolb in Miltner, 

2005). 

Starejši otroci od odraslega pogosto potrebujejo nasvete, spodbude in pomoč pri 

izpeljavi njihovega načrta. Prehod od gest ali besed označuje začetek strukturirane igre. 

Konstruirana igra je pomembna, saj otroci izpeljujejo svoje namene, se namensko 

igrajo, so udeleženi v socialno okolje, rešujejo probleme in konstruirajo znanje (M. 

Hohmann in Weikart, 2005).  

Otroci so pri igri pogosto notranje motivirani, predvsem pri dejavnostih, ki niso vezana 

izključno na igro. Tu gre predvsem za delovne in prostočasne dejavnosti (M. Umek in 

M. Zupančič 2005). 

 

3.1.1 Vrste otroške igre  

 

L., Marjanovič Umek, in T., Kavčič (2005), sta zapisali klasifikacijo otroške igre, ki jo 

je izdelal Ivan Toličič in je v Sloveniji najbolj razširjena: 

 funkcijska igra, pri kateri gre za preizkušanje senzomotoričnih shem na 

predmetih (tipanje, metanje, tek, vzpenjanje); 

 domišljijska igra, ki vključuje simbolne dejavnosti; 

 dojemalna igra, pri kateri otrok posluša, opazuje in posnema; 

 ustvarjalna igra, pri kateri otrok piše, riše, oblikuje, pripoveduje in gradi. 

 

3.2 Tehnika in tehnologija v vrtcu 

 

Papotnik (1999) je zapisal konceptualno razsežnost tehnike in tehnologije (delovno 

tehnične vzgoje) v predšolskem obdobju. Pri globalnih ciljih je potrebno upoštevati 

specialnodidaktične, pedagoško-psihološke, tehnične, tehnološke, ergonomske, 

oblikovne, organizacijske in ekonomske vidike. Pri tem otroci spoznavajo uporabo 

orodja in naprav, materiale in delovne tehnike, konstruirajo in si razvijajo spretnosti in 

ustvarjalne sposobnosti.  

 

Otroci se poleg naštetega še spoznavajo z okoljem, razvijajo svoj govor in matematične 

predstave ter pojme, spoznavajo in pridobivajo znanje na področju likovne in glasbene 

vzgoje, higiensko-zdravstvene vzgoje, telesne in plesne vzgoje (Papotnik, 1993). 
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3.2.1 Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije 

 

Papotnik (2005) je konceptualno razsežnost razdelil na vidike, etapne cilje in 

usmerjenost dejavnosti.  

 

Vidiki 

1. Specialnodidaktični vidiki – Pri tem se upošteva cilje tehnike in tehnologije, 

sestavo vsebine, osnovno opremo, orodje in naprave, artikulacijo dejavnosti ter 

koncepte in modele vzgojno-izobraževalnega dela. 

2. Pedagoško-psihološki vidiki – Pri pedagoško-psiholoških vidikih gre za metode 

in sredstva vzgoje, potrebno je upoštevati razvojne in starostne stopnje ter 

razvijati sposobnosti. 

3. Tehniški, tehnološki, fizikalni, ergonomski, oblikovni, organizacijski in 

ekonomski vidiki – V tehnične vidike so vključeni delovni načini, postopki, 

poznavanje in obvladovanje pripomočkov in celota delovnih sredstev in metod, s 

katerimi se obvladujejo naravni zakoni. Tehnološki vidik oziroma tehnologija je 

veda o sredstvih in načinih predelave surovin v izdelek. Fizikalni vidik oziroma 

fizika je veda o zgradbi in vedenju nežive narave, snovi in procesov. 

Ergonomski vidik oziroma ergonomija je veda o prilagoditvi človeka na delovne 

razmere. Oblikovni vidik oziroma design pomeni industrijsko oblikovanje. 

Organizacijski vidik oziroma organizacija je skladna, smotrno povezana celota. 

Ekonomski vidik oziroma ekonomija pa je veda o gospodarstvu, pri čemer se 

naučimo varčno uporabljati material, s katerim lahko izdelamo končni izdelek. 

 

Etapni cilji 

1. Spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik – Otroci odkrivajo in ugotavljajo 

namen in pomen predmetov, poustvarjajo in ustvarjajo iz različnih materialov, 

oblikujejo in preoblikujejo predmete. 

2. Spoznavanje in uporaba orodja in naprav – Otroci režejo, žagajo, prebijajo, 

sestavljajo, šivajo, lepijo, barvajo in preizkušajo funkcionalnost. Vse to pa 

počnejo na varnem delovnem mestu. 

3. Konstruiranje, razvijanje spretnosti in ustvarjalnih sposobnosti – Otroci 

konstruirajo s sestavljankami in na ta način pridobivajo tehnično-fizikalno 
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znanje in izkušnje, razumevanje pomena in funkcij nekaterih strojnih delov in 

razumevanje pojmov. 

 

Usmerjenost dejavnosti 

Papotnik (2005) je usmerjenost dejavnosti razdelil na ugotavljanje, kjer otroci 

ugotavljajo, primerjajo in razlikujejo; pri preizkušanju režejo, žagajo in prebijajo; 

sestavljanje jim omogoča, da sestavijo objekte, makete in modele; otroci razstavljajo že 

sestavljene objekte; z različnim materialom gradijo na način, da  oblikujejo in 

preoblikujejo; primerjajo in razlikujejo objekte, vozila, stroje, orodje in pripomočke, s 

katerimi se srečujejo v svojem okolju ter vrednotijo tehniške odnose, kot so ravnotežje, 

spajanje, vrstni red operacij, skrb za varno delo, pozornost in skrb za racionalno 

uporabo materialov. 

 

Papotnik (2005) je prikazal miselni vzorec, ki prikazuje konceptualno razsežnost 

delovno-tehnične vzgoje, pri kateri je poudarek na ustvarjalnem in delovnem procesu 

otroka (Slika 3.1). 
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Vidiki  

1. specialnodidaktični,  

2. pedagoško-psihološki, 

3. tehnični, tehnološki, fizikalni, ergonomski, oblikovni, organizacijski in 

ekonomski 

 

 

 Usmerjenost dejavnosti  

ugotavljajo preskušajo sestavljajo 

razstavljajo gradijo primerjajo 

 vrednotijo  

 

 
Slika 3.1: Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije (Papotnik, 1993). 

 

3.3 Tehnika in tehnologija v Kurikulumu za vrtce 

 

V Kurikulumu za vrtec (2009) so zapisana temeljna načela vedenja o razvoju otroka in 

učenju v predšolskem obdobju, globalni cilji in iz njih izpeljani cilji za posamezno 

področje. Pri področju družba je zapisan cilj, da otroci spoznavajo ožje in širše 
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Izdelek ni namen, ampak le sredstvo za oblikovanje ustvarjalne in celovite osebnosti. 
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ustvarjalni delovni proces 
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družbeno okolje, ki zajema tudi sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, kot je v našem 

primeru gozdar. Na področje tehnike in tehnologije se navezujejo tudi dejavnosti, kot so 

obiski različnih poklicev, učne poti in ekskurzije. Kurikulum je razdeljen na šest 

področij, med katera spadajo gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 

Tehnika in tehnologija v kurikulumu nista ločeno opredeljeni, ju pa najdemo med cilji 

omenjenih področij.  

 

Kurikulum (2009) ima zapisanih nekaj ciljev, med katerimi je tudi cilj, ki se nanaša na 

tehniko in tehnologijo v vrtcu: 

 uravnotežena ponudba različnih področji in dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih. 

 

Med načeli je zapisano: 

 čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti; 

 ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje; 

 upoštevanje načela različnosti na ravni vsebin, dejavnosti in materialov, ki 

otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja; 

 uporaba naravnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca; 

 kurikulum oziroma vzgojitelj mora zagotavljati aktivnosti z vseh področij 

dejavnosti in spodbujati vse vidike otrokovega razvoja; 

 možnost uporabe naravnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca; 

 cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in 

nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, 

fantazijskih in domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itd., ki 

so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju; 

 stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, 

ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud. 

Cilji, ki se nanašajo na področje tehnike in tehnologije, so iz področja narave.  

 

Globalni cilji: 

 spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe; 
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 spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije; 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

Cilji: 

 otrok spozna, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

 otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost; 

 otrok spozna, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje; 

 otrok spozna gibanje teles po zraku, v vodi in na kopnem; 

 otrok odkriva in spozna lastnosti teles (predmetov); 

 otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov 

namen in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje; 

 otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost; 

 otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in 

organizacijske sposobnosti. 

 Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 

 išče, opazuje, primerja, raziskuje; 

 zbira materiale, snovi in predmete ter jih primerja in razvršča; 

 ugotavlja, kaj gibanje povzroči in vzdržuje; 

 sodeluje pri oblikovanju in urejanju prostora; 

 se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami; 

 oblikuje iz testa, plastelina, gline, plete košarice, papirnate kite, tke, zlaga 

mozaik itd.; 

 spoznava različne materiale in jih primerja med seboj (npr. usnje, les, kamen, 

kovine, plastika); 

 raziskuje poreklo različnih materialov oziroma predmetov, kot so kožuh, usnje, 

les, kamenje, kovina, plastika; 

 se igra z elastiko, zvija žico ipd. ter ugotavlja lastnosti (elastičnost, plastičnost, 

trdoto idr.); 

 se igra s tehničnimi predmeti (npr. zvonec, telefon); 

 uporablja različne materiale in orodja; 

 izdeluje mlinčke in ladjice; 
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 sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba embalaže) 

ali predelavi (izdelovanje papirja) – recikliranje. 

 

Vloga odraslih je, da otroku s konstrukcijskimi zbirkami uvajajo pojem gradbenega 

delca, opozarjajo na razlike med delom in celoto.  

 

Na področju umetnosti je zapisan cilj, da otrok razvija spretnosti; spoznavanje in 

raziskovanje (s telesom, materiali, predmeti, tehnikami in tehnologijami).
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4 GOZDNA TEHNIČNA VZGOJA 
 

 

V empiričnem delu je predstavljen potek gozdnih tehniških delavnic, ki so bile izvedene 

v skupini otrok, starih 5–6 let iz Vrtca Kurirček Logatec. V delavnice je bilo vključenih 

22 otrok. 

 

Prikazane so vse etape raziskovanja, do kakšnih ugotovitev smo prišli, rezultate in 

interpretacijo dobljenih rezultatov. Empirični del vključuje tudi analizo stanja pred 

izvajanjem dejavnosti in po končanih dejavnostih.  

 

4.1 Analiza stanja 

 

Anketni vprašalnik (priloga 8.1) je izpolnilo 45 strokovnih delavcev Vrtca Kurirček 

Logatec. V povprečju je njihova starost 35 let, čas zaposlitve v vrtcu je od 5 do 15 let, 

delovne izkušnje na delovnem mestu diplomirane vzgojiteljice pa znašajo od 5 do 15 

let.  

 

Anketni vprašalnik je vseboval 12 vprašanj zaprtega in odprtega tipa, na katera je bil 

odgovor že podan ali pa so ga anketiranci zapisali sami. Vrnjeni so bili vsi anketni 

vprašalniki, pet jih je bilo nepopolno rešenih, zato so bili iz analize podatkov izločeni. 

Dobljene rezultate 40 anketnih vprašalnikov smo uporabili za načrtovanje in izvedbo 

gozdnih tehničnih dejavnosti. 

 

V nadaljevanju je predstavljen anketni vprašalnik s posameznimi odgovori 

anketirancev. Odgovori so predstavljeni na opisni oz. grafični način. 

 

1. Kaj je za vas gozdna pedagogika? 

Večina anketiranih vzgojiteljic (86 %) je na vprašanje kaj je za vas gozdna pedagogika 

odgovorila, da je gozdna pedagogika, učenje in igra otrok v gozdu ter raziskovanje, 

opazovanje in seznanjanje otrok o gozdu in o njegovem pomenu. 
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2. Kaj od naštetega že izvajate v okviru gozdnih dejavnosti? (Obkrožite, 

možnih je več odgovorov.) 

 

Slika 4.1: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Kaj od naštetega že izvajate v okviru gozdnih 

dejavnosti?«. 

 

Na grafu (Slika 4.1) vidimo, da je 46 % anketiranih ustvarjalo z materialom, ki so ga 

nabrali v gozdu. 32 % anketirancev izvaja gozdno igro, 13 % vprašanih izvaja sprehod, 

opazovanje živali, spremljanje drevesa v različnih letnih časih, lov za zakladom in 

gozdni kotiček, le 9 % anketiranih pa v gozdu izvaja učno pot. 

 

3. Kaj bi še lahko vključili v gozdne dejavnosti? 

Vzgojiteljice bi v gozdne dejavnosti vključile čutne poti (92 %), veliko gibanja (46 %), 

poslušanje različnih zvokov v naravi in njihovo snemanje (31 %), sprostitvene tehnike 

(12 %), razvoj socialnih veščin (8 %), likovno ustvarjanje (16 %), izvajanje glasbe (5 

%), spoznavanje narave in njenih zakonitosti (76 %), sodelovanje s čebelarjem in 

gozdarjem (49 %), razvrščanje naravnega materiala (87 %), plezanje po drevesih (43 

%), gibalne in matematične igre (34 %), ureditev stalnega kotička v gozdu (66 %), 

vključevanje vseh kurikularnih področij (18 %). 

 

4. Katere tematske izdelke ste že izdelali iz gozdnih materialov? 

Pojavili so se naslednji odgovori: novoletna dekoracija (93 %), kostanji in storži za igro 

v gospodinjskem kotičku (56 %), vozila iz lesa, ki so ga nabrali v gozdu (22 %), gozdna 

32% 

9% 46% 

13% 

gozdna igra učna pot ustvarjanje z materialom, ki ga dobimo v gozdu drugo
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slika (7 %), drevo jeseni (19 %), preizkusi, kaj plava in kaj potone (27 %), instrumenti 

(14 %), športni pripomočki (34 %), okraski (96 %), živali iz listja (48 %), ptičja hišica 

(4 %), urejanje palčk po velikosti (14 %), strašilo (6 %), odtiskovanje jesenskih listov 

(64 %), didaktične in družabne igre (12 %). 

 

5. Katere dejavnosti otrok so najbolj opažene v gozdu/naravi? 

Vzgojiteljice opažajo, da se otroci igrajo s palicami in vejami (79 %), opazujejo živali, 

predvsem mravlje in deževnike (86 %), tečejo in hodijo po neravnem terenu (92 %), 

nabirajo in ciljajo tarčo s storži (38 %), izdelujejo gozdne hiške (54 %), plezajo po 

drevesih (73 %), nabirajo rože in plodove ter se igrajo različne gibalne igre (81 %). 

 

6. Kako pogosto izvajate obiske gozda? (Obkrožite en odgovor.) 

 

Slika 4.2: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Kako pogosto izvajate obiske gozda?«. 

 

Slika 4.2 prikazuje porazdelitev odgovorov na trditev, kako pogosto izvajate obiske 

gozda. Najpogostejši odgovor je vsak teden (23 vprašanih), dvakrat mesečno gozd 

obiskuje osem anketiranih, sledi odgovor nekajkrat na pol leta (šest vprašanih), enkrat 

mesečno gozd obiskujejo trije anketiranci. Podanih trditev enkrat na pol leta, enkrat na 

leto in nikoli, ni izbral nihče. 
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7. Ocenite na lestvici od 1 (nisem usposobljen/a) do 4 (popolnoma 

usposobljen/a) svojo trenutno usposobljenost za tehnično vzgojo v vrtcu. 

 

Slika 4.3: Porazdelitev odgovorov na trditev »Ocenite svojo trenutno usposobljenost za tehnično vzgojo v 

vrtcu«. 

 

Na grafu (Slika 4.3) vidimo, da 58 % anketirancev meni, da so delno usposobljeni za 

reševanje tehniških in tehnoloških problemov, 28 % jih meni, da so slabše usposobljeni, 

14 % pa, da so za to popolnoma usposobljeni. Nihče izmed anketirancev ni mnenja, da 

je za tehnično vzgojo v vrtcu neusposobljen. 

 

Poleg tega vidimo, da je 53 % anketirancev slabše usposobljenih v znanju iz tehnike in 

tehnologije, 30 % pa delno usposobljenih. 10 % anketirancev navaja, da so 

neusposobljeni, 7 % anketirancev pa je popolnoma usposobljenih v znanju tehnike in 

tehnologije. 

 

50 % anketirancev meni, da so slabše usposobljeni za delo z orodji in pripomočki, 38 % 

anketirancev je mnenja, da so za to delno usposobljeni, 12 % jih meni, da so popolnoma 

usposobljeni, nihče pa se ni opredelil za neusposobljenega. 
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Prav tako je na sliki vidno, da je 42 % anketirancev navedlo popolno usposobljenost v 

odnosu do tehnike in tehnologije, 33 % delno usposobljenost, 25 % anketirancev pa 

slabšo usposobljenost. Nihče izmed anketirancev ni mnenja, da je za to neusposobljen. 

 

8. Katere metode učenja uporabljate pri obisku gozda? (Obkrožite, možnih 

več odgovorov.) 

 

 

Slika 4.4: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Katere metode učenja uporabljate pri obisku gozda?«. 

 

Slika 4.4 prikazuje, katerih metod učenja se vzgojitelji najpogosteje poslužujejo pri 

obisku gozda. Najpogostejši odgovor je bil metoda razlage (38 anketiranih), sledi 

metoda dela s slikami, fotografijami (37 anketiranih), metoda razgovora (34 

anketiranih), 26 anketiranih je izbralo metodo opazovanja, zaznavanja, občutenja, 22 

anketiranih metodo prikazovanja, 11 anketiranih pa metodo razprave. Najmanj 

anketirancev je izbralo metodo viharjenja možganov (9). 

 

9. Kako opažate tehniške dejavnosti v gozdu v primerjavi z igralnico? 

Izrazite stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo, pri čemer 1 pomeni ne 

drži, 4 pomeni popolnoma drži. 
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Slika 4.5: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Kako opažate tehniške dejavnosti v gozdu v primerjavi z 

igralnico?«. 

 

Na sliki 4.5 vidimo, da so vzgojiteljice na podano vprašanje v 77 % odgovorile, da 

popolnoma drži,  da otroci bolj asociirajo v živa drevesa kot na slikah v igralnici, 13 % 

jih je izbralo odgovor drži, 10 % se je strinjalo z odgovorom delno drži, medtem ko 

nihče ni odgovoril z ne drži. 

 

Vzgojiteljice so v 69 % odgovorile, da popolnoma drži trditev, da so otroci v gozdu bolj 

umirjeni. Za isto trditev se jih je za odgovor drži opredelilo 35 %, 8 % se je s tem delno 

strinjalo, nihče pa ni podal odgovora, da to ne drži. 

 

67 % vzgojiteljic je za trditev, da otroci med sabo bolj sodelujejo v gozdu, obkrožilo 

odgovor popolnoma drži, 20 % jih je odgovorilo z drži, 10 % z delno drži, 3 % z ne 

drži. 

 

Na trditev, da so otroci bolj motivirani, je popolnoma drži izbralo 62 % anketiranih, drži 

23 %, delno drži 5 %, ne drži pa ni označil nihče izmed anketiranih. 
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Da so otroci bolj vztrajni, se popolnoma strinja 50 % anketiranih, 30 % jih je pri tem 

izbralo odgovor drži, 2 % delno drži, kar 8 % vzgojiteljic pa je izbralo, da to ne drži. 

Trditev »otroci imajo raje izdelke, narejene v gozdu« je 39 % vzgojiteljic ovrednotilo s 

popolnoma drži, 28 % z drži, 30 % z delno drži, 3 % z ne drži. 

 

60 % vzgojiteljic je pri trditvi »otroci bolje rešujejo tehniške probleme« obkrožilo drži, 

22 % popolnoma drži, 18 % delno drži, nihče pa ni obkrožil, da ne drži. 

 

4.2 Izvedba gozdnih tehniških dejavnosti v vrtcu 

 

V tem delu je predstavljen celoten proces izvajanja gozdnih tehniških dejavnosti, ki smo 

jih izvedli v skupini otrok, starih 5–6 let. V pomoč so nam bili pri načrtovanju 

dejavnosti anketni vprašalniki, iz katerih smo dobili idejo za izdelavo izdelkov iz lesa. 

Odločili smo se za izdelavo loka, frače, metle, košare in ptičje hišice.  

 

Beleženje pravilnih odgovorov pred izvajanjem načrtovanih dejavnosti. 

 

Prvi dan smo otrokom pokazali fotografije dreves in grma (breza, leska, hrast, smreka in 

vrba) in beležili pravilne odgovore otrok, ki so prepoznali drevo oziroma grm. 

Fotografije smo jim pokazali z namenom, da ugotovimo, koliko in katera drevesa/grme 

poznajo in katerih ne (Slika 4.6). Odgovori otrok so nam bili v pomoč pri spoznavanju 

dreves/grmov v naravi. 

 

 

Slika 4.6: Prikaz slikovnega materiala dreves/grmov otrokom in prepoznava drevesne vrste. 
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V preglednici 4.1 so prikazani pravilni odgovori otrok pri prvem preverjanju. 

Preglednica 4.1: Prikaz pravilnih odgovorov otrok na prikazane fotografije dreves pred izvajanjem 

načrtovanih dejavnosti. 

Drevesna vrsta Število otrok 

smreka 20 

leska 1 

vrba 0 

breza 6 

hrast 2 

 

Iz preglednice 4.1 smo ugotovili, da je 20 otrok (od skupaj 22) iz slikovnega materiala 

prepoznalo smreko, nihče pa ni prepoznal vrbe. Na podlagi dobljenih rezultatov smo se 

odločili, da bomo odšli v gozd in poiskali še nepoznana drevesa/grme. 

 

Tipanje, vonjanje, razvrščanje in iskanje asociacij 

 

Poleg fotografij smo v igralnico prinesli tudi veje in les posameznega drevesa oziroma 

grma ter na fotografije nalepili ime. Otroke smo spodbujali, da so veje tipali, vonjali in 

iskali asociacije z namenom, da si bodo lažje zapomnili ime posameznega drevesa/grma 

(Slika 4.7).  

 

 

Slika 4.7: Tipanje vej in listov v igralnici. 
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Les so otroci z našo pomočjo razvrstili pod fotografijo, ki je prikazovala posamezno 

drevo/grm. Tako kot veje so otroci tudi les tipali, vonjali in opazovali, kakšne barve je 

(Slika 4.8). 

 

Slika 4.8: Razvrstitev posamezne veje k pravemu drevesu/grmu. 

 

Prepoznavanje orodja in pravilnega poimenovanja  

 

Poleg spoznavanja lesa, dreves in gromov smo otrokom pokazali tudi orodje, ki ga 

potrebujemo pri obdelovanju lesa. Otroci so orodje, ki smo ga prinesli, prepoznali in ga 

poimenovali, saj z njim vsakodnevno rokujejo pri delovni mizi v igralnici. Popravili 

smo jih v pravilnem poimenovanju orodja, saj otroci zanje uporabljajo narečne izraze, 

kot sta na primer »cvek« in »šrauf« (Slika 4. 9).  

 

 

Slika 4.9: Spoznavanje in prepoznavanje orodja. 



30 
 

Iskanje dodatnih informacij v literaturi in ustvarjanje z lesom 

 

Naslednji dan smo si ponovno ogledali fotografije in se poskušali spomniti, za katero 

drevo/grm gre. V pomoč so nam bile asociacije, ki smo jih poiskali dan prej. Pogledali 

smo si tudi les in otroke smo spodbudili, naj les razvrstijo od najsvetlejšega do 

najtemnejšega. Pri razvrščanju odtenkov lesa večina otrok ni imela težav, le nekateri se 

o razvrščanju niso vedno strinjali z drugimi. Tu sem otrokom omogočila, da so izrazili 

svoje mnenje in možnost sodelovanja pri zastavljeni nalogi (Slika 4.10). 

 

Slika 4.10: Razvrstitev lesa od najsvetlejšega do najtemnejšega. 

 

 

Slika 4.11: Iskanje informacij v literaturi o drevesih/grmih. 
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Kasneje so otroci imeli na voljo tudi literaturo, kjer so si ogledovali različna drevesa in 

grme, prereze dreves, plodove, in iskali informacije, ki so jih zanimale. Otroci so imeli 

na vojo naslednjo literaturo: Gozd (Gourier, J.), Jeseni med drevjem (Bavdaž, M.), Moji 

prvi listavci (Bajd, B.) Gozdovi in drevesa (MK), Zakaj neki imajo drevesa liste 

(Charman, A.), Drevo (Burnie, D.) in Gozd (Esenko, I.). Pri tem smo jim tudi pomagali, 

če so želeli pomoč ali dodatna pojasnila (Slika 4.11).                      

 

Les, ki smo ga prinesli, so otroci nato uporabili pri izdelovanju svojih poljubnih 

izdelkov. Les so žagali, vanj zabijali žičnike in lepili različne ostanke lesa na večje 

lesene plošče. Pri tem so imeli nekaj težav z zabijanjem žičnikov v les, ki je bil bolj 

trden, zato smo jim tudi pomagali (Slika 4.12). 

 

 

Slika 4.12: Ustvarjanje iz lesa. 

 

Odhod v gozd in iskanje dreves in grmov iz fotografij 

 

Med pet otrok smo razdelili fotografije. Vsi so bili zelo motivirani, da poiščejo pravo 

drevo oziroma grm s fotografije. Pri iskanju so se nekajkrat tudi zmotili, zato smo imeli 

s seboj tudi veje (ki smo si jih predhodno ogledovali v igralnici). Veje so bile otrokom 

pri iskanju v pomoč. Ko so našli iskano drevo/grm so spraševali, ali so našli pravo. Zelo 

so bili navdušeni, če so na poti k iskanju drugega drevesa/grma ponovno našli 

drevo/grm, ki smo si ga že ogledali. Največ težav pri iskanju dreves je otrokom 
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povzročal hrast, saj v okolici vrtca ni zelo pogost (Slika 4.13). Zelo hitro pa so našli 

brezo, saj se zelo pogosto igramo tam, kjer rastejo breze (Slika 4.14). 

 

Ko smo našli iskano drevo oziroma grm, smo ga tipali in povonjali. 

 

 

Slika 4.13: Našli smo hrast. 

 

 

Slika 4.14: Tipanje breze. 

 

Ker vseh dreves in grmov nismo našli prvi dan, smo tudi naslednji dan odšli v gozd in 

iskali ostale drevesne vrste. Iskali in ugibali smo, ali smo našli pravo drevo/grm. Ker je 

leska zelo pogosta v gozdu, kamor zahajamo z otroki, smo jo hitro našli (Slika 4.15). 
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Slika 4.15: Iskanje leske ter ugibanje, ali smo našli lesko. 

 

Ko smo našli vsa drevesa/grme, so se otroci v gozdu prosto igrali (Slika 4.16). Poiskali 

so palice in se z njimi igrali. Palice so lomili, upogibali, se z njimi bojevali in merili, 

kdo je našel najdaljšo in katera je najvišja, ko jo dvignemo (Slika 4.17). 

 

 

Slika 4.16: Igra v gozdu. 
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Slika 4.17: Merjenje, kdo je našel daljšo palico in katera palica je najvišja, ko jo dvignemo. 

 

Izdelava loka in frače 

 

V skupino smo prinesli fračo in lok ter ju skrili v vrečko. Slika 4.18 prikazuje otroke, ko 

so poskušali ugotoviti, kaj je notri. Ko so ugotavljali, kaj je v vrečki s fračo, ki ni bila 

vidna, so bili odgovori zelo različni – na primer, da je notri igrača, dinozaver, orodje za 

delovno mizo itd.  

 

 

Slika 4.18: Kaj se skriva v vrečki? 

 

Ker nihče od otrok ni ugotovil, kaj je v vrečki, smo jim predmet pokazali in takoj so 

vedeli, kaj je frača in kakšen je njen namen uporabe. Ob pomoči fotografij in vej so 
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otroci prav tako ugotovili, iz katerega lesa je frača izdelana (Slika 4.19). Prav tako smo 

raziskali tudi, iz katerega lesa je izdelan lok in kaj potrebujemo za izdelavo obeh 

izdelkov. Tudi pri loku so si otroci pomagali s fotografijami in vejami. 

 

 

Slika 4.19: V vrečki se je skrivala frača. 

 

Nato smo odšli v gozd, da si izdelamo fračo in lok. S seboj smo vzeli tudi vrv, škarje za 

les in nož za karton. Poiskali smo lesko in začeli izdelovati. Otroci so iskali primerne 

veje za lok in fračo. Pri izdelavi loka so veje upogibali in nekaterim otrokom, ki so vejo 

premočno upognili, se je ta tudi zlomila. Če so prinesli predebelo vejo, smo jim 

pokazali, iz kakšne veje je izdelan naš lok, in tako so ponovno odšli iskat primerno vejo. 

Večina otrok je želela izdelati lok in fračo. Pri izdelavi jim je nekaj težav povzročalo 

zavezovanje vrvi na lok in elastike na fračo (Slika 4.20). 
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Slika 4.20: Izdelava loka. 

 

 

Slika 4.21: Izdelava frače. 

 

Takoj ko so izdelali lok ali fračo, so ju želeli preizkusiti. Poiskali so tarčo in streljali 

vanjo. Nekaj težav so imeli pri tem, kako močno je potrebno napeti vrv oziroma 

elastiko, da palica ali storž odnese do tarče. Z večkratnim preizkušanjem so otroci sami 

prišli do spoznanja, da mora biti vrv oziroma elastika močno napeta. Z velikim veseljem 

in navdušenjem so fračo in lok odnesli v vrtec in nato domov (Slika 4.22).  
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Slika 4.22: Skupna fotografija končnih izdelkov v gozdu. 

  

Izdelava metle 

 

Za izdelavo metle so otroci poiskali brezo. Ker smo že predhodno poiskali brezo, so 

takoj vedeli, kam moramo iti, da bomo lahko začeli delati. Dobro so si ogledali že 

narejeno metlo, ki smo jo prinesli v vrtec. Poiskali so ročaj za metlo, nato pa še veje. Na 

začetku so prinašali prevelike in predebele veje, iz katerih niso mogli izdelati metle. Na 

sliki 4.24 vidimo, da so nekateri vzeli škarje in veje obrezovali, drugi pa so ponovno 

poiskali manjše in tanjše veje. Otrokom smo pustili, da so sami preizkušali in na tak 

način so pridobili konkretno izkušnjo. Postali so pozorni na to, da so poiskali primerne 

veje za izdelavo metle. Pri izdelavi so sodelovali, izražali svoje misli in ideje, kako 

bodo izdelali metlo (Slika 4.23). 

 

Slika 4.23: Priprava brezovih vej za izdelavo metle. 
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Slika 4.24: Oblikovanje metle s pomočjo škarij. 

 

Ko smo izdelali metle so se otroci sami odločili, da jih bodo še preizkusili (Slika 4.25). 

 

 

Slika 4.25: Pometanje z izdelanimi metlami. 
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Slika 4.26: Izdelane metle. 

 

Slika 4.26 prikazuje končane metle, ki so jih izdelali otroci. 

                        

Izdelava košare 

 

Otroke smo že v igralnici vprašali, s čim si lahko pomagamo, da prinesemo storže, 

kamenje, liste in vejice iz gozda v igralnico. Imeli so zelo veliko idej in med vsemi se je 

našla tudi ta, da si lahko pomagamo s košaro. Nato so ugotavljali tudi, kakšen les bi bil 

primeren za izdelavo košare. Pri tem jim je bila v pomoč naša že izdelana košara. Do 

pravilnega odgovora so prišli zelo hitro, saj so izločili drevesa in grme, iz katerih smo 

že izdelovali izdelke.  

 

Nato smo odšli v gozd in skupaj poiskali vrbo. Otroci so že pri iskanju vrbe ugotovili, 

da jo pogosto najdemo v bližini potokov. Za izdelavo košare so odrezali nekaj vej in z 

njih potrgali listke (Slika 4.27). To jim ni povzročalo nobenih težav, čeprav so bili zelo 

majhni.  
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Slika 4.27: Nabiranje vrbovih vej in trganje listkov z vej. 

 

Otrokom smo najprej pokazali, kako morajo prepletati veje, nato pa so poskusili še 

sami. Pri tem so imeli kar nekaj težav, saj so veje pletli tako, da so izpuščali posamezne 

pokončne palice, ki služijo, da se košaro lepo plete in da držijo veje. Opazili smo, da je 

bil to otrokom velik izziv, saj so morali razmišljati, kako vejo upogibati in kje je 

potrebno začeti, ko se ena veja konča (Slika 4.28). Pomagali smo jim tako, da smo jim 

zastavljali vprašanja, na katera pa so potem sami poiskali odgovor oziroma rešitev. S 

končnim izdelkom so bili zelo zadovoljni in hkrati veseli, da so zmogli sami izdelati 

košaro. 

 

 

Slika 4.28: Izdelava košare. 
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Izdelava ptičje hišice 

 

Za izdelavo ptičje hišice smo potrebovali že narezan les, žičnike in kladivo. Hišico so 

izdelovali na delovni mizi. Fanta, ki sta se odločila za izdelavo, sta se na začetku 

odločila, da bosta ves les pobrusila z brusnim papirjem (Slika 4.29). Pri brušenju sta bila 

zelo spretna, saj imamo v igralnici ves čas na razpolago brusni papir. 

 

 

Slika 4.29: Priprava na izdelavo ptičje hišice. 

 

Dečka sta si medsebojno pomagala, sodelovala in komunicirala, kako in kaj bosta 

naredila (Slika 4.30). Med njima ni prihajalo do konfliktov ali nesoglasja. Pri izdelavi 

sta s primerjanjem palic ugotovila, da so ene palice daljše in druge krajše. Ker so bile 

palice, namenjene izdelavi, enake dolžine kot na že izdelani hišici, sta palice pomerila 

tako, da sta jih prislonila na že izdelano ptičjo hišico in tako ugotovila, kam sodijo. 

 

Slika 4.30: Zabijanje žičnikov. 
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Žičnike sta zabijala zelo previdno, saj nista želela, da bi kje ob strani pogledali ven 

(Slika 4.30). Preden sta začela zabijati žičnike, sta tudi pomerila, ali so dovolj dolgi in 

ravni. 

 

Po končanih dejavnostih je en deček izrazil željo, da si želi izdelati ptičjo hišico, ki jo 

bo lahko odnesel domov. Deček je sam poiskal les, vanj zabijal žičnike in ga prežagal, 

če je bilo to potrebno (Slika 4.31). S končanim izdelkom je bil zelo zadovoljen. 

 

 

 

Slika 4.31: Izdelava ptičje hišice po svoji zamisli. 

 

 

Slika 4.32: Končni izdelki. 

 

Slika 4.32 prikazuje vse izdelke, ki so jih otroci izdelali v vrtcu. 
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Po končanih dejavnostih smo otroke s pomočjo fotografij vprašali, ali prepoznajo 

drevo/grm na fotografiji. Poleg fotografij smo tudi na sprehodih v gozd preverili, ali 

prepoznajo drevo/grm. Rezultati so zbrani v preglednici 4. 2. 

 

Preglednica 4.2: Prikaz pravilnih odgovorov na prikazane fotografije dreves po izvajanju načrtovanih 

dejavnosti. 

Drevesna vrsta Število otrok 

smreka 22 

leska 17 

vrba 17 

breza 21 

hrast 14 

 

S tem preverjanjem smo ugotovili, da večina otrok prepozna drevo/grm na fotografiji in 

v gozdu in ga tudi poimenuje. Od 22 otrok so smreko prepoznali in poimenovali vsi 

otroci, lesko in vrbo 17 otrok, brezo kar 21 otrok, hrast pa je prepoznalo in poimenovalo 

14 otrok. Tudi kasneje, ko smo odhajali v gozd, so otroci iskali in poimenovali 

drevo/grm, ki so ga videli. Ob teh dejavnostih so postali bolj pozorni na drevesa/grme, 

ki smo jih srečevali v gozdu in sami začeli razmišljati, kaj vse bi še lahko izdelali v 

gozdu.  
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5 DISKUSIJA 

 

 

V tem poglavju so predstavljeni posamezni odgovori na zastavljena cilja (C 1–2) in 

hipoteze (H 1–6): 

 

C 1: Analizirati razumevanje in izvajanje širine gozdne pedagogike v vrtcu. 

Večina anketiranih vzgojiteljic razume in izvaja gozdno pedagogiko v vrtcu, vendar pri 

tem ne uporabljajo termina gozdna pedagogika, ampak pojme, kot so učenje, 

spoznavanje, odkrivanje, raziskovanje itd. Vzgojiteljice so vključene v različne 

projekte, ki spodbujajo bivanje otrok v gozdu, vendar so ti projekti poimenovani 

drugače. V poglavju 2.2 je zapisano, da otroci aktivno preživljajo dneve v gozdu v vseh 

letnih časih in v vsakem vremenu. Čas, ki ga vzgojiteljice namenjajo preživljanju v 

gozdu, pa je vedno daljši in usmerjen k aktivnemu učenju. Skoraj tedensko izvajajo del 

aktivnosti v gozdu, najpogosteje se ukvarjajo z raznim materialom, ki ga dobijo v gozdu 

za namen ustvarjalnih dejavnosti. Vzgojiteljice še vedno pogosteje uporabljajo metodo 

razlage, opazovanja in dela s slikovnim materialom, ko izvajajo odprte učne sisteme. 

Menijo tudi, da so za izvajanje tehnične vzgoje, ki bi imela še posebno mesto pri 

reševanju raznih vsakdanjih tehniških problemov, tudi v okviru odprtih učnih sistemov 

(poglavje 4.1), le deloma usposobljene. 

 

C 2: Analizirati učinkovitost gozdne pedagogike za učenje in igro pri tehnični 

vzgoji. 

Gozdna pedagogika pomaga in spodbuja tako strokovne delavce kot tudi otroke, da pri 

dejavnostih v gozdu vključijo tudi tehnično vzgojo. Kot je zapisano v poglavju 2.2, 

otroci pri gozdni pedagogiki pridobijo zaupanje in samozaupanje, krepijo socialne 

veščine, pridobivajo na komunikaciji in jeziku, motivaciji in koncentraciji, razvijajo 

svoje fizične veščine, izkušnje, znanje in razumevanje ter nove perspektive o učenju in 

spoznavanju gozda. V poglavju 4.2 je zapisano, da so pri spoznavanju dreves in grmov 

pokazali zanimanje za spoznavanje izbranih drevesnih vrst. Bili so tudi motivirani pri 

izdelavi posameznih izdelkov v gozdu, saj so kasneje v igralnici sami izdelovali izdelke 
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iz lesa. Med otroki so se pokazale tudi razlike pri rokovanju z orodji. Pokazali so interes 

in zanimanje za tovrstne dejavnosti v gozdu. 

 

H 1: Večina anketiranih vzgojiteljic vsaj enkrat tedensko skupaj z otroki obišče 

gozd. 

Večina anketiranih vzgojiteljic (23 od 40) vsaj enkrat na teden skupaj z otroki obišče 

gozd. Vzrok za pogoste obiske gozda je, da so vrtci v njegovi neposredni bližini. Tiste, 

ki pa gozd obiščejo enkrat mesečno (3 od 40 anketiranih) ali nekajkrat letno (6 od 40 

anketiranih) pa so navajale razloge, kot so delo v oddelkih otrok, starih 1–2 leti. Iz tega 

gre razbrati, da se vzgojiteljice zavedajo, kako pomembno je preživljanje časa v gozdu. 

Hipotezo lahko potrdimo.  

 

H 2: Večina anketiranih vzgojiteljic poskrbi za raznolike dejavnosti v gozdu. 

Odgovori anketiranih vzgojiteljic so pokazali, da poskrbijo za raznolike dejavnosti v 

gozdu, kot je že omenjeno pri četrtem anketnem vprašanju. Hipotezo lahko potrdimo.  

 

H 3: Večina anketiranih vzgojiteljic otroke spodbuja k raziskovanju gozda in jim 

pri tem nudi dovolj svobode. 

Vzgojiteljice spodbujajo otroke k raziskovanju gozda, saj se pri tem veliko naučijo, 

izkušnje, ki jih pridobijo v gozdu, ponotranjijo in nadgrajujejo. Hipotezo lahko 

potrdimo.  

 

H 4: Večina anketiranih vzgojiteljic pri svojem delu uporablja različne metode 

učenja. 

Vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo različne metode učenja, med katerimi 

najpogosteje navajajo metodo razlage in metodo dela s slikami, fotografijami. Metoda 

viharjenja možganov je bila obkrožena samo v devetih anketah (slika 5), iz česar lahko 

sklepam, da le malo vzgojiteljic razume, kaj pomeni metoda viharjenja možganov. 

Hipotezo ovržemo. 
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H 5: Večina otrok v vrtcu bo prepoznala vsa izbrana drevesa. 

Večina otrok (v povprečju 16 od skupno 22) pri prvem preverjanju ni prepoznala 

izbranih dreves (pet različnih vrst), pozneje pa so izbrana drevesa preko dejavnosti in 

aktivnega sodelovanja prepoznali. Razlogi za nepoznavanje izbranih drevesnih vrst so 

igra otrok na umetno narejenih otroških igriščih, športne dejavnosti za otroke, 

organizirane v zaprtih prostorih in življenje v mestih. Hipotezo lahko delno potrdim, saj 

večina otrok pri prvem preverjanju (preglednica 1) ni prepoznala vseh izbranih dreves, 

pozneje pa so otroci (21 od 22 otrok) preko načrtovanih dejavnosti izbrana drevesa 

prepoznali (preglednica 2). 

 

H 6: Večina otrok v vrtcu ne bo imela večjih težav pri izdelovanju izdelkov v 

gozdu. 

Pri izdelavi izdelkov smo ugotovili, da večina otrok (19 od 22) ni imela težav pri 

izdelavi izdelkov, saj veliko časa preživijo v gozdu in pri delovni mizi v igralnici, kjer 

krepijo in razvijajo svoje ročne spretnosti na simuliranih otroških mizarskih delavnicah. 

Tu so izstopali dečki, saj je bilo opaziti, da se delo še vedno deli na spol v družini. 

Hipotezo lahko potrdimo. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Gozd nam ponuja veliko možnosti za kvalitetno, poučno in ustvarjalno preživljanje 

časa. Otroci v gozdu pridobijo izkušnje, kot so navezovanje stikov, medsebojna pomoč, 

razvijajo svojo ustvarjalnost in domišljijo, spoznajo gozd v različnih letnih časih, se 

gibalno razvijajo, se igrajo z naravnim materialom in ustvarjajo različne tehnične 

pripomočke. Vrtci in šole se vključujejo v mrežo gozdnih vrtcev in šol, kjer strokovni 

delavci pridobijo znanje in veščine na področju gozdne pedagogike, hkrati pa preko 

aktivnega učenja v gozdu otroke spodbujajo k tehniški ustvarjalnosti.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice velikokrat skupaj z otroki obiščejo 

gozd, jim pripravijo različne aktivnosti in dejavnosti. Podale so tudi ideje, s katerimi bi 

lahko dejavnosti v gozdu še izboljšale in popestrile. Prav tako opažajo, da otroci sami 

pokažejo interes za igro, saj si poiščejo palice, storže, veje, kamenje, tekajo po 

neravnem terenu, plezajo po drevesih in opazujejo živali.  

 

Dejavnosti, ki so bile izvedene v skupini, so pokazale, da večina otrok od drevesnih vrst 

prepozna smreko. Pozneje, po končanih dejavnostih, pa so prepoznali tudi druge 

drevesne vrste. Iz tega lahko sklepamo, da so si otroci bolj zapomnili drevesne vrste 

zato, ker so pridobili konkretno izkušnjo. Uživali so pri izdelavi izdelkov in se z njimi 

tudi igrali. Predlog za bodoče delo bi bil ta, da bi v vrtcu še pogosteje obiskovali gozd in 

s tem otrokom omogočili aktivno učenje v vseh letnih časih in v vsakem vremenu. Vse 

vzgojitelje bi bilo treba bolje izobraziti na področju tehnike in tehnologije ter o možnih 

dejavnostih v gozdu. 

 

Gozdna tehnična vzgoja se zelo prepleta z gozdno pedagogiko, saj gre v obeh primerih 

za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti, aktivno preživljanje prostega časa, učenja, 

raziskovanja in preizkušanja.  

 

Če se bomo vsi trudili in otrokom omogočali preživljanje prostega časa v gozdu in skrbi 

za naravo, bomo veliko lažje prenašali vsakodnevne izzive in razvili spoštljiv odnos do 

narave. 



50 
 

 

 

  



51 
 

7 VIRI IN LITERATURA 

 

 

D. Bahovec, E., G. Bregar, K., Čas, M., Domicelj, M., Saje-Hribar, N., Japelj, B. … 

Vrščaj, D. (2009). Kurikulum za vrtce. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike  

Slovenije za šolstvo. 

Bajd, B. (2012). Moji prvi listavci. Mohorjeva založba Celovec. 

Bavdaž, M. (1991). Jeseni med drevjem. Državna založba Slovenije. 

Burnie, D. (2011). Drevo od drobnega semena do mogočnega gozda. Učila. 

Charman, A. (1999). Zakaj neki imajo drevesa liste. Pomurska založba Murska Sobota. 

Constable, K. (2012). The outdoor classroom: ages 3–7: using ideas from forest schools  

to enrich learning. Priročnik. London, New York: Routledge. 

Esenko, I. (2014). Gozd. Založba Okaši. 

Gourier, J. (2001). Gozd. Učila. 

Gyorek, N. (2013). Gozdna pedagogika v Sloveniji – priložnost za povezovanja in nova  

znanja. Gozdarski vestnik. 

Hohmann, M. in Weikart, D. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok: primeri  

aktivnega učenja za predšolske otroke iz prakse. Ljubljana: DZS. 

Kolb, K. in Miltner, F. (2005). Otroci se zlahka učijo: skozi igro do učenja, spodbujanja  

spomina, koncentracije in razuma, test: kateri učni tip je vaš otrok. Ljubljana:  

Mladinska knjiga. 

Komljanec, N. (2010). Koncept odprtega učenja v odprtem učnem okolju.  

Komljanec, N. (2013). Odprta učna okolja: Gozdni vrtci, gozdne šole. Izročki predavanj  

na seminarju Gozdni vrtec, gozdna šola. Kamnik, 13. 2. 2013. 

Marjanovič Umek, L. in M. Zupančič (2005): Psihologija otroške igre od rojstva do  

vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete  

Mladinska knjiga (1994). Gozdovi in drevesa. Mladinska knjiga. 

Mreža gozdnih vrtcev in šol. Pridobljeno dne 31. 8. 2017 

http://gozdna-pedagogika.si/?page_id=2023 

Pogačnik-Toličič, S. (1966): Otrok in igra (Knjižica za starše). Ljubljana: Cankarjeva  

založba. 

Papotnik, A. (1988). Tehnika za najmlajše. Prispevki k delovno-tehnični vzgoji v  

vzgojnovarstevnih organizacijah. Pedagoška obzorja. 

http://gozdna-pedagogika.si/?page_id=2023


52 
 

Papotnik, A. (1988). Delovno-tehnična vzgoja v vzgojno-varstvenih organizacijah.  

Prispevki k specialni didaktiki tehnične vzgoje. Pedagoška fakulteta Maribor. 

Papotnik, A. (1993).  Zgodnje uvajanje v tehniko. Maribor: Obzorja. 

Papotnik, A. (1999): Didaktika zgodnjega poučevanja in učenja tehnike in tehnologije.  

Ljubljana: DZS. 

Pečjak, V. in M. Štrukelj (2013). Ustvarjam, torej sem. Celovec: Mohorjeva založba. 

Povabilo v gozd srečnih otrok (evalvacijsko poročilo s priporočili za pedagoške  

delavce) 2012. Pridobljeno dne 2. 9. 2017   

https://issuu.com/povabilovgozd/docs/povabilo_v_gozd_sre_nih_otrok 

Turk, N. (2014). Gozdna pedagogika. Letnik 16, številka 61. Pridobljeno dne 21. 8.  

2017 https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

Y77CJQ5S/?euapi=1&query=%27keywords%3dnu%C5%A1a+turk%27&pageSize=25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/povabilovgozd/docs/povabilo_v_gozd_sre_nih_otrok
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y77CJQ5S/?euapi=1&query=%27keywords%3dnu%C5%A1a+turk%27&pageSize=25
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y77CJQ5S/?euapi=1&query=%27keywords%3dnu%C5%A1a+turk%27&pageSize=25


53 
 

8 PRILOGA 
 

 

8.1 Vprašalnik za strokovne delavke vrtca 

 

Spoštovani, 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za pripravo 

diplomskega dela potrebujem vaše mnenje in izkušnje, z namenom, da uspešno 

sestavim načrt in pripravo za izvedbo tehniških delavnic v vrtcu. Vljudno Vas prosim, 

da vprašalnik v celoti izpolnite. Anketni vprašalnik je anonimen in prostovoljen, 

namenjen izključno analiziranju podatkov, ki bodo obravnavani v diplomskem delu.  

 

Hvala za vaš trud! 

Petra Nagode  

Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

1. Starost: 

________  let 

2. Čas zaposlitve v vrtcu (ustrezno obkrožite): 

a) do 5 let 

b) nad 5 do 15 let  

c) nad 15 do 25 let 

d) nad 25 do 35 let 

e) več kot 35 let 

3. Delovne izkušnje na mestu diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok 

(ustrezno obkrožite): 

a) do 5 let  

b) nad 5 do 15 let 

c) nad 15 do 25 let 

d) nad 25 do 35 let 

e) nad 35 let 

4. Kaj je za vas gozdna pedagogika? 

_________________________________________________________________ 
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5. Kaj od naštetega že izvajate v okviru gozdnih dejavnosti? (Obkrožite, 

možnih je več odgovorov.) 

a) gozdna igra 

b) učna pot 

c) ustvarjanje z materialom, ki ga dobimo v gozdu 

d) drugo___________________________________________________ 

6. Kaj bi še lahko vključili pri gozdnih dejavnostih? 

_________________________________________________________________ 

7. Katere tematske izdelke ste že izdelali iz gozdnih materialov? 

_________________________________________________________________ 

8. Katere dejavnosti otrok najbolj opažate v gozdu/naravi? 

________________________________________________________________ 

9. Kako pogosto izvajate obiske gozda? (Obkrožite en odgovor.) 

a) vsak teden 

b) dvakrat mesečno 

c) enkrat mesečno 

d) nekajkrat na pol leta 

e) enkrat na pol leta 

f) enkrat na leto 

g) nikoli 

10. Ocenite na lestvici od 1 (delno usposobljen) do 4 (popolnoma usposobljen) 

svojo trenutno usposobljenost za tehnično vzgojo v vrtcu: 

znanje tehnike in tehnologije     1        2        3        4      

veščine in spretnosti dela z orodji in pripomočki za delo     1        2        3        4         

splošen odnos do tehnike in tehnologije     1        2        3        4         

pripravljenost za reševanje tehniških in tehnoloških 

problemov 

    1        2        3        4         

 

11. Katere metode učenja uporabljate pri obisku gozda? (Obkrožite, možnih 

več odgovorov.) 

a) metoda razlage 

b) metoda prikazovanja 
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c) metoda razgovora 

d) metoda razprave 

e) metoda opazovanja, zaznavanja, občutenja 

f) metoda viharjenja možganov 

g) metoda dela s slikami, fotografijami 

12. Kako opažate tehniške dejavnosti v gozdu v primerjavi z igralnico? Izrazite 

stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo, pri čemer 1 pomeni ne drži, 4 

pomeni drži. 

 1 2 3 4 

Otroci so bolj motivirani. 1 2 3 4 

Otroci so bolj umirjeni. 1 2 3 4 

Otroci bolj sodelujejo v gozdu. 1 2 3 4 

Otroci so bolj vztrajni. 1 2 3 4 

Otroci imajo raje izdelke, narejene v gozdu. 1 2 3 4 

Otroci bolj asociirajo v živa drevesa kot na slikah v igralnici. 1 2 3 4 

Otroci bolje rešujejo tehniške probleme. 1 2 3 4 

 

          Asociirati – pomeni doživljanje dražljajev, povezovanje z asociacijam. 

 

 

 

 

 

 


