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Obisk gozda je del doživljajske
pedagogike in nam omogoča, da gozd
začutimo, ga vidimo, poslušamo,
tipamo, vonjamo in tudi okušamo.
Doživimo ga z vsem čutili; tako se
preko igre in drugih izkušenj o gozdu
otroci lahko veliko naučijo (pa ne samo
oni, tudi mi!).







Zakaj gozdni vrtec?

• Ker bo tam vsak otrok našel za sebe nekaj, kar mu bo ustrezalo. Gozd je 
kraj, ki je primeren za vse otroke – ne glede na njihov značaj, 
temperament, navade, predznanje … Gozd je za otroke prostor nabiranja 
življenjskih modrosti:

• je kraj pridobivanja izkušenj, 

• je kraj za doživljanje, 

• je kraj za učenje. 

• Z obiskom gozda poleg znanja spodbujamo ustvarjalnost, kritično 
mišljenje, odpornost, radovednost, humor, vzdržljivost, samozavest, 
samodisciplino, empatijo, tovarištvo, pogum, čudenje, spontanost, 
iznajdljivost, občutek za lepo…

• Gozd obnovi pozornost, zmanjšuje jezo, stres in duševno utrujenost, 
okrepi pozitivno razpoloženje, duševno zdravje in dobro počutje, 
omogoča sprostitev, spodbuja čute.

• Zelena barva gozda deluje harmonično, pomirjujoče, umirja srčni utrip, 
odpočije utrujene oči, zmanjšuje napetost v telesu, daje energijo.



Zakaj gozdni vrtec?

Zakaj se otroci v gozdu počutijo dobro?

• daje jim občutek svobode, 
• v gozdu so na svežem zraku, 
• gozd jim omogoča pristne in realne izkušnje, 
• specialni pedagogi gibanje v gozdu ocenjujejo kot enega 

najboljših za
1
vzpostavljanje in krepitev možganskih povezav, 

• v gozdu je zabavno, 
• v gozdu z lahkoto najdejo prijatelje, se ne kregajo in sodelujejo 

drug z drugim, 
• v gozdu lahko raziskujejo in preizkušajo lastne meje, 
• ustvarjajo z naravnim materialom, 
• zaradi številnih opravljenih izzivov so dobrovoljni – njihova 

pozitivna samopodoba ter samozaupanje se krepi.

Viri: Gyoerek, N. (2016). Gremo mi v gozd: gozdni priročnik, planer. Kamnik. Inštitut za gozdno 
pedagogiko.



Zakaj gozdni vrtec?

• Why spending time outdoors could help your child's eyesight

https://www.bbc.com/news/health-42238691

• The power of play - the health benefits of goofing around (Society
Documentary)

https://www.dailymotion.com/video/x7opa26

• The Power of Play: Risky Play

https://www.cbc.ca/natureofthings/features/risky-play-for-children-why-we-
should-let-kids-go-outside-and-then-get-out

https://www.bbc.com/news/health-42238691
https://www.dailymotion.com/video/x7opa26
https://www.cbc.ca/natureofthings/features/risky-play-for-children-why-we-should-let-kids-go-outside-and-then-get-out


Tisti, ki ste še vedno v dilemi
zakaj GOZDNI VRTEC?















Nasmešek na 
otroškem 

obrazu odgovori 
na vprašanje … 
ZAKAJ V GOZD!



Ko ob 
pustovanju 

vidiš 
gozdno vilo, 
potem veš 

da je gozdni 
vrtec tista 

prava stvar.



Dan v gozdu

• Zajtrk ob 8.00

• Priprava na odhod – otroci si sami pripravijo nahrbtnik s potrebno vsebino 
in se vremenu primerno oblečejo

• Odhod iz vrtca okoli 9.00

• Zbor na nogometnem igrišču

• Jutranji krog – napoved dejavnosti, ki nas čakajo (napovednik)

• Poišči gozdnega prijatelja

• Štetje in odhod proti gozdu



Priprava na odhod – otroci si sami 
pripravijo nahrbtnik z potrebno 
vsebino in se vremenu primerno 

oblečejo.





Samostojna priprava 
nahrbtnika in oblačenje sta 

zelo pomembni.  



Na poti v gozd!



Dan v gozdu

• Na poti do gozdne igralnice imamo več postankov, kjer predelamo 
različne načrtovane vsebine.

• Pred vstopom v gozdno igralnico nam Smrekovček pove dnevno geslo za 
vstop v gozdno igralnico, ki je povezano z obravnavano vsebino.

• Malica

• Nadaljevanje načrtovanih dejavnosti

• Čas za raziskovanje, druženje in igro v gozdu.













Ob vstopu v gozdno igralnico povem geslo.







Čas za raziskovanje.

Kaj se šola lahko nauči o igri in učenju na 
prostem od vrtca?

in 

IGRO



Predstavitev LDN

• Izhajamo iz GOZDNE in DOŽIVLJAJSKE pedagogike ter značilnosti 
okolja, ki nas obdaja (mokrišča, ribnik, potoki in seveda gozd). 
Vključene so tudi lastne predstave in ideje, kaj, kako in na kakšen 
način izvajati pedagoško delo, ki seveda zajema vsa kurikularna
področja, le da se izvaja v naravnem okolju.

• Osnovne prednostne cilje na:

• socialnem, 

• motoričnem, 

• spoznavnem

• in osebnem področju.

• Upoštevana so načela doživljajske pedagogike:

• celostnost,

• naravnanost k delovanju,

• naravnanost k skupini,

• in načelo soodločanja in sooblikovanja.



Predstavitev LDN

• Pozornost, da so enakomerno zastopana vsa kurikularna področja.

• Vsebine LDN so razdeljeni na več tem oziroma sklopov in jih nato 
prilagodila letnim časom.

• Posamezne teme so razdeljene po tednih in tako sva oblikovala dnevni 
načrt za vse gozdne dneve tekom leta. To služi tudi za izhodišče in 
načrtovanje pri tedenskem in mesečnem načrtovanju za delo v oddelku.

VRTEC GALJEVICA 
Galjevica 35 
SI - 1000 Ljubljana 
T: 01/4204-700 
F: 01/4204-709 
www.vrtec-galjevica.si  
 

14. 3. VAROVALNE IN SVARILNE BARVE 

: Pogovor z barvah živali, zakaj so takšne kot so? 

N+J: Kaj so varovalne barve? Kaj so svarilne barve? Katere živali s svarilnim barvami 
poznaš 

N+U/li: Po skupinah izdelajo živali iz naravnega materiala (po predlogi). 

N+G: Skrivanje in iskanje izdelanih živali.  

: čas za raziskovanje in odkrivanje bližnje okolice. 
 



Predstavitev LDN

• Potek dejavnosti:

• spoznavanje drug drugega,

• vzpostavitev socialnih stikov med otroki in odraslimi iz drugih skupin,

• v gozdu delujemo homogeno tako kot ena sama velika skupina,

• dejavnosti za oblikovanje gozdnega bontona:

• Česar ne poznaš, ne smeš pojesti. Najprej vprašaj!

• Ne uničuj nobenih rastlin!

• Bodi obziren do ostalih živih bitij v gozdu!

• Nikoli ne smeš biti izven vidnega polja strokovnega delavca!

• …





IGRA,
RAZISKOVANJE

in veliko

GIBANJA















Kurikularno področje:

DRUŽBA



Pomoč prijateljem



Kurikularno področje:

GIBANJE



Čez drn in strn.



Kurikularno področje:

NARAVA



Do živali smo zelo nežni
in se o njih veliko
naučimo. 



Hrana za ptice pozimi.



Iskanje žuželk v visoki travi.



Čistilna akcija.

Tudi ostanke 
od malice 
vedno 
odnesemo s 
seboj nazaj v 
vrtec.



Skozi celo lete se učimo o drevesih (plod, listi in lubje).



Kurikularno področje:

MATEMATIKA



Oblike



Oblike



Gozdno seštevanje



Vir: https://www.science-sparks.com/how-tall-is-a-tree/

Merjene višine drevesa:

- postavimo glavo med 

kolena, da vidimo vrh 

drevesa

- število korakov do 

drevesa je približno 

enaka višini drevesa (v 

korakih)

https://www.science-sparks.com/how-tall-is-a-tree/


Kurikularno področje:

JEZIK



Poslušanje zgodbe na gozdni jasi.



Sestavi zgodbo



ZGODBA:

‘‘Enega gospoda so zaklenili v ječo.

In potem so eni najdli stopinjo od tega gospoda.

In so našli ključ. In potiho odklenili.

Gospoda so rešili in jim je dal za nagrado kartico.

Nato je tudi metal kocko in žungliral v cirtusu.“



Otroci v skupini sestavijo svojo zgodbo in jo predstavijo občinstvu.



Kurikularno področje:

UMETNOST





Landart





Glasba + NTC 

Ob petju pesmi otroci hodijo po hlodu in medtem lovijo ravnotežje.



URBforDAN

• V projektu URBforDAN so naš vrtec izbrali za predstavnika na nivoju 
projekta kjer smo se skupaj z MOL in vsemi dolžniki gozda trudili in na 
koncu uspeli za potrebe gozdne pedagogike pridobiti:

• Prostor za gozdno igralnico v lasti MOL (v nastajanju, podoiranje in odvoz 
podrtega drevja)

• Gozdne učne točke na Golovc:

• Gospodarjenje z mestnim gozdom

• Čuvajmo mestni gozd

• Gozd in voda

• Biotska raznovrstnost

• Gozdni kotiček: Rakovnik

• Gozdni kotiček: Štepanjsko naselje

• Gozdni velikani: bukev

• Gozdni velikani: hrast

• Simboli mesta Ljubljana in slovenstva

• Drevesne vrste Golovca

• Gozdni planetarij

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/projekt-
urbfordan/

Video: https://www.youtube.com/embed/snKm_xcYDr8
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1kYOqJpRFpg

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/projekt-urbfordan/
https://www.youtube.com/embed/snKm_xcYDr8
https://www.youtube.com/watch?v=1kYOqJpRFpg




Učna točka - Gospodarjenje z mestnim gozdom







Učna točka - Biotska raznovrstnost



Učna točka –
Gozdni velikani: bukev





Učna točka - Gozdni planetarij



VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, SI - 1000 Ljubljana, www.vrtec-galjevica.si

PRED GOZDNIM 
VRTCEM



VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, SI - 1000 Ljubljana, www.vrtec-galjevica.si

OB KONCU 
ŠOLSKEGA LETA



Torej zakaj v gozd?

• Ker je naravno okolje povezano z gibanjem, ki dokazano pripomore k 
prekrvavitvi organov, možganov in sposobnosti pomnjenja.

• Ker je izkušenjsko učenje neposredno v naravi najučinkovitejše.

• Ker otroci bolje sodelujejo med seboj, so bolj sproščeni in pripravljeni na 
kompromise ter prilagajanja tako vrstnikom kot situacijam.

• Ker so otroci in mi bolj umirjeni v naravi in je koncentracija večja in jo je 
lažje vzdrževati kot v učilnici.

• Ker lahko v naravi oz. učilnici na prostem storimo čisto vse kot v navadni 
učilni.



Hvala za vašo pozornost.


