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KOKOČČEVSKAEVSKA –– DEDEŽŽELA GOZDOVELA GOZDOV

Posebnosti našega kraja so nas spodbudile k 
iskanju načina, kako   otroke na izviren 
način motivirati k raziskovanju okolja, v 

katerem živijo.

NAMEN PROJEKTA:NAMEN PROJEKTA:



CILJI PROJEKTACILJI PROJEKTA
�� otrok spoznava znaotrok spoznava značčilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno ilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno 

skupnost (gozd), skupnost (gozd), 
�� otrok preko razliotrok preko različčnih dejavnosti spoznava, da so gozdovi nih dejavnosti spoznava, da so gozdovi 

kljuključčnega pomena za prenega pomena za prežživetje in dobro poivetje in dobro poččutje vseh ljudi po utje vseh ljudi po 
vsem svetu, vsem svetu, 

�� otrok spoznava razliotrok spoznava različčne oblike izkorine oblike izkoriššččanja gozdov (pretirano anja gozdov (pretirano 
krkrččenje gozdov) in s tem v povezavi boj za preenje gozdov) in s tem v povezavi boj za prežživetje rastlin in ivetje rastlin in 
žživali, med katerimi so tudi tiste, ki so pomembne za naivali, med katerimi so tudi tiste, ki so pomembne za našš
obstoj in preobstoj in prežživetje,    ivetje,    

�� skozi naskozi naččrtovane aktivnosti in izvedbo privzgajati vrednote in rtovane aktivnosti in izvedbo privzgajati vrednote in 
znanje  za varovanje okolja, znanje  za varovanje okolja, 

�� IzvajanjeIzvajanjeaktivnosti v naravnem okolju v ekosistemih, ki aktivnosti v naravnem okolju v ekosistemih, ki 
povezujejo povezujejo ččloveka, loveka, žživalstvoivalstvo, rastlinstvo in ne, rastlinstvo in nežživo naravo. ivo naravo. 

�� Spodbujati radovednost otrok kot pozitivno lastnost za Spodbujati radovednost otrok kot pozitivno lastnost za 
ustvarjalnost, za akcijski odnos do okolja. ustvarjalnost, za akcijski odnos do okolja. 

�� V svetu narave spoznavati zakonitosti V svetu narave spoznavati zakonitosti žživljenja.ivljenja.



V KOV KOČČEVSKIH GOZDOVIH EVSKIH GOZDOVIH 
JE LEPOJE LEPO

Po večkratnem obisku gozda smo začutili pri otrocih počasno 
prepuščanje in odpiranje prostoru. Odrasli smo bili 
presenečeni, navdušeni nad izjemno ustvarjalnostjo otrok. S 
tem projektom pa niso otroci pridobili samo nova znanja, 
spoznanja o gozdu, ampak tudi o velikem pomenu gozda za 
naše okolje. Če se bodo že sedaj naučili odgovornega ravnanja, 
jim bo to postalo način življenja. 



METODEMETODE
�� opazovanja, pogovora, razlage, lastne opazovanja, pogovora, razlage, lastne 

aktivnosti, beleaktivnosti, beležženja, primerjanja,enja, primerjanja,

�� ustvarjanja, pojasnjevanja, raziskovanja, ustvarjanja, pojasnjevanja, raziskovanja, 
eksperimentiranja, procesnega ueksperimentiranja, procesnega uččenjaenja

STRATEGIJASTRATEGIJA ,, ki ji sledimo: ki ji sledimo: 

Ustvariti in izkoristiti uUstvariti in izkoristiti uččno okolje, v katerem imano okolje, v katerem ima

otrok mootrok možžnost raziskovanja,nost raziskovanja,

predvidevanja in repredvidevanja in rešševanja ekoloevanja ekološških problemovkih problemov



Otroci komentirajo:Otroci komentirajo:
Na gozdnih tleh smo našli kalček.  V vrtcu smo ga 

posadili, zrasel je majhen hrast. Potem smo ga odnesli 
v gozd in ga posadili. Okoli smo naredili zaščito, 
ograjico, da ga ne bi kdo pohodil. Na ploščico smo 
napisali, da smo ta hrast posadili otroci iz vrtca.

IZ GOZDA V VRTECIZ GOZDA V VRTEC



V VRTCUV VRTCU
Otroci so iz gozda prinaOtroci so iz gozda prinaššali plodove, rastline, drobne ali plodove, rastline, drobne žživali, korenine, ivali, korenine, 
mahmah……. V . V »»gozdnem kotigozdnem kotiččkuku«« so vsak dan opazovali , raziskovali. Iz gozda so vsak dan opazovali , raziskovali. Iz gozda 
so prinesli tudi glisto, zemljo, les, palso prinesli tudi glisto, zemljo, les, palččke in naredili terarij.ke in naredili terarij.
Otroci komentirajoOtroci komentirajo ::
To je dom za naTo je dom za naššo glisto, ki smo ji ga naredili mi. Vsak dan smo gledali kaj o glisto, ki smo ji ga naredili mi. Vsak dan smo gledali kaj 
dela. Glista nima nog. Ona se raztegne in skrdela. Glista nima nog. Ona se raztegne in skrčči in gre naprej. Glista je i in gre naprej. Glista je 
taktakššna na rozastarozastain ima na sredi debel obroin ima na sredi debel obročč. Hrani se z blatom. Enkrat pa . Hrani se z blatom. Enkrat pa 
smo prismo priššli v vrtec in so bile v terariju majhne glistice. One so se razvli v vrtec in so bile v terariju majhne glistice. One so se razvile iz ile iz 
majhnih pikic, to so jajmajhnih pikic, to so jajččka, ki jih je imela glista spravljene tam na sredi, ka, ki jih je imela glista spravljene tam na sredi, 
tam ko je bolj debela. Glista je mokra, sluzasta. Ona tam ko je bolj debela. Glista je mokra, sluzasta. Ona žživi v zemlji in je ivi v zemlji in je 
koristna, rahlja zemljo. Na soncu umre, ker se posukoristna, rahlja zemljo. Na soncu umre, ker se posušši.i.



OBISK OGLARSKE OBISK OGLARSKE KOPEKOPE
PriPri žžigig oglarske kope v gozdu Rakitnica. V 14 dnevnem druoglarske kope v gozdu Rakitnica. V 14 dnevnem družženju enju 
smo skupaj s starsmo skupaj s staršši spoznali postopek postavitve oglarske kope, i spoznali postopek postavitve oglarske kope, 
kuhanje oglja, ugakuhanje oglja, ugaššanje in razdiranje kope ter uporabo oglja v anje in razdiranje kope ter uporabo oglja v 
žželezarstvu in fuelezarstvu in fužžinarstvu.inarstvu.

Otroci komentirajo: Otroci komentirajo: 

Kopa je en kup. Najprej drevo nareKopa je en kup. Najprej drevo narežžejo na kocke in dajo drva na kup, gor ejo na kocke in dajo drva na kup, gor 
dajo listje in pokrijejo z zemljo. To je kopa. V kopi gori ogenjdajo listje in pokrijejo z zemljo. To je kopa. V kopi gori ogenj. Postane . Postane 
zelo, zelo vrozelo, zelo vročče. Iz drevja, tistega na kocke e. Iz drevja, tistega na kocke narezanganarezangav kopi nastane oglje. v kopi nastane oglje. 
Pol pa dajo oglje v vrePol pa dajo oglje v vreččke in ga nesejo v trgovine. ke in ga nesejo v trgovine. 

Oglje rabimo za risat, za Oglje rabimo za risat, za pepeččtt na na žžaru. aru. 



MNENJE STROKOVNIH DELAVK IN STARMNENJE STROKOVNIH DELAVK IN STAR ŠŠEVEV

OtroOtrošška ka enkratnostenkratnost, izvirnost, nas mnogokrat privedeta do spoznanja, da se , izvirnost, nas mnogokrat privedeta do spoznanja, da se 
mi odrasli od otrok zares veliko naumi odrasli od otrok zares veliko nauččimo. Po izvedenih delavnicah se imo. Po izvedenih delavnicah se 
velikokrat vpravelikokrat vpraššam, kdo je koga  pouam, kdo je koga  pouččeval. Ueval. Uččitelj, ki naj bi otroka popeljal itelj, ki naj bi otroka popeljal 
v v ččustveni svet gozda, je od njega bolj odtujen kot njegovi uustveni svet gozda, je od njega bolj odtujen kot njegovi uččenci. enci. 

Otroci so svoja doOtroci so svoja dožživetja v gozdu pokazali na najbolj prvinski in naraven ivetja v gozdu pokazali na najbolj prvinski in naraven 
nanaččin. Opazil si njihov pogled, ki je bil in. Opazil si njihov pogled, ki je bil šširok, neskonirok, neskonččen. Ravno tako en. Ravno tako 
njihova ustvarjalnost na vseh podronjihova ustvarjalnost na vseh področčjih. Otroci so po vsakem obisku gozda jih. Otroci so po vsakem obisku gozda 
izizžžarevali svojo naravno energijo. Niso veliko govorili, so pa zatoarevali svojo naravno energijo. Niso veliko govorili, so pa zatotoliko toliko 
bolj intenzivno dobolj intenzivno dožživljali gozd z vsemi ivljali gozd z vsemi ččutili. To je bil tudi nautili. To je bil tudi našš osnovni osnovni 
namen. namen. 



HVALA ZA POZORNOSTHVALA ZA POZORNOST
ČČLOVEK IN NARAVA Z ROKO V ROKILOVEK IN NARAVA Z ROKO V ROKI


