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POROČILO PROJEKTA EKO
LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH
Vodja projekta: Maja Kozlovič
Sodelujoč i: skupina JEŽI
Št. Otrok: 20
Št. Vzgojiteljev: 3 (Nastja Šrenk, Patricija Končar, Maja Kozlovič)
Vsebine aktivnosti:
- Obisk gozdarja in lovca. V gozdu nam predstavita svoj poklic in njihov
pogled na gozd.
-

Pogovor z otroki: kako dobro poznamo gozd, spoznavanje in upoštevanje
gozdnega bontona.
Spoznavamo gozd v okolici in različna drevesa v njem.
• V gozdu si izberemo štiri različna drevesa, ki jih opazujemo skozi
vse letne čase. Ugotavljamo ali se drevo skozi letne čase spreminja.
•

•
•
•
•
•

Izdelamo plakat za vsako drevo: kostanj, bukev, hrast in smreka.
Plakat skozi leto dopolnjujemo glede na spremembe in nove
ugotovitve.
Raziščemo ali je drevo listavec ali iglavec.
Spoznavamo kakšne oblike listov ima določena vrsta drevesa ter
kateri plod mu pripada.
Uporabljamo matematične izraze in za spoznavanje dreves
uporabljamo didaktične pripomočke gozdne pedagogike.
Izdelamo razne izdelke iz naravnega materiala: otroci narišejo svoje
drevo, odtis listov.
Socialne, gibalne, glasbeno didaktične igre v gozdu.

Cilji aktivnosti:
- Otrok spoznava poklic gozdarja in lovca.
-

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in
nežive narave.
Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost
(gozd).
Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in
kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
Otrok preko matematičnih in jezikovnih didaktičnih nalog dojema
simetrijo, barve, vzorce, črte, povezave in nadpomenke.
Otrok spoznava vrste dreves, kakšne plodove in liste imajo določene vrste.
Otrok dojema gozd kot prostor, ki nas bogati in umirja.

Pozitivne izkušnje oziroma potek dejavnosti:
POBEGNIMO V GOZD ima dobesedni pomen. Naš vrtec z vseh strani obdaja gozd.
Imamo zelo veliko gozdnih poti in izredno lepih kotičkov v gozdu. Če je le možno
trikrat na teden dobesedno pobegnemo v gozd, kjer otroci nadvse uživajo in se
zabavajo.
V septembru smo se z otroki pogovarjali kako bi letos praznovali rojstne dni.
Otroci so dobili idejo o praznovanju v gozdu. Odločili smo se, da v mesecu
septembru poskusimo vsak dan obiskati gozd, ki ga imamo neposredno v bližini
vrtca. Otroci so bili navdušeni, saj imajo igranje v gozdu zelo radi. Skupaj smo se
odločili in v gozdu izdelali torto iz naravnega materiala. Otroci so se pri izdelovanju
torte zelo potrudili in uporabili svojo domišljijo. Nekaj otrok ima rojstni dan ravno
v septembru in odločili smo se, da se bomo letos potrudili, da bi rojstne dni vseh
otrok izpeljali v gozdu. Uspelo nam je to uresničiti.

V gozdu omogočimo otrokom, da pridobijo zaupanje v svoje telo in gibalne
sposobnosti. Vse to najbolje pridobijo s prostim gibanjem po gozdu. Veliko je
možnosti za naravno plezanje in plazenje. Otroci si pomagajo tudi s koreninami
dreves. Najraje plezajo po drevesih. Otroci so zelo veseli in predvsem ponosni sami
nase, ko priplezajo do zaželene točke. S samo igro v gozdu otroci krepijo
ravnotežje. Ko se splazijo na drevesno deblo, se premikajo po štorih požaganih
dreves, hodijo po deblih ali neravnem in ozkem terenu. Otrokom so najbolj všeč
naravne gugalnice in tobogani. Zagugajo se na veji ali nanjo samo sedejo. Zelo všeč
jim je, ko se kot po toboganu spustijo skozi listje. S tekom po gozdnih poteh, po
hribu navzgor, po travnatem ali asfaltnem nogometnem igrišču razvijajo moč,
hitrost in vztrajnost. Veliko hodimo po neravnem terenu, kjer otroci utrjujejo
svoje gibalne zmožnosti.

Ker je naš vrtec obdan z gozdom, čim več dejavnosti izvajamo v tem naravnem
okolju in ga pogosto uporabljamo kot naravno učilnico. Tako poleti, ko je tam bolj
hladno ali pozimi, ko se lahko sankamo.

S seboj v gozd smo vzeli pravljice in jih brali. Otroci so bili pri poslušanju zelo
umirjeni. Na okrogle koščke usnja so otroci narisali gozd, ki ga vidijo okoli sebe.
Na sprehod v gozd smo vzeli lesene plošče. Otroci so imeli nalogo, da v gozdu
poiščejo najrazličnejši naravni material. Nato so z njim ustvarili risbo na leseno
ploščo. Otroci so bili zelo motivirani in iskali najrazličnejši material. Nastali so zelo
ustvarjalni izdelki.

V gozdu lahko zelo dobro uporabljamo naša čutila. Nabirali in vonjali smo zelišča,
ki smo jih našli. Igrali smo se različne rajalne igre. Otrokom je bila zelo zanimiva
igra: iskanje skritega predmeta. Navdušeni so bili, ko so ga našli in ga veselo skrili
naprej za ponovno iskanje.

Izvedli smo DAN V GOZDU. Zbrali smo se v vrtcu. Pripravili vse potrebno za naš
dan in odšli v gozd. Najprej smo imeli zajtrk nato smo izvedli različne gozdne
igralnice. Izvedli smo naravni poligon: plezanje, plazenje, preskoki, skakanje, tek,…
Poslušali smo naravo in zvoke gozda. Ker je ravno čas, ko rastejo gobe, smo nabrali
tudi nekaj le teh. Otroci so bili zelo veseli dneva v gozd. Čeprav zelo veliko
obiskujemo gozd in v njem izvajamo najrazličnejše aktivnosti in dejavnosti, jim je
bil ta dan še posebej zanimiv. Predvsem zaradi zajtrka in malice, ki smo ju izvedli
v gozdu.

V gozdu smo poiskali štiri različna drevesa: hrast, kostanj, smreka, bukev; ki smo
jih opazovali skozi vse letne čase. Od vsakega drevesa smo poiskali plod in list ter
v vrtcu izdelali plakate. Plakat smo razdelili na štiri dele. Otroci so narisali drevo
v jesenskem času in zraven nalepili njegov list in plod. Nato so drevesa, ko smo si
jih po obisku v gozdu dobro ogledali, narila še v drugih letnih časih. Pogovarjali smo
se ali je drevo listavec ali iglavec, kakšne oblike listov ima, kakšen je njihov plod,…

Jeseni smo dobili obisk v okviru projekta Erasmus iz naštetih držav: Danska,
Hrvaška, Grčija in Španija. Popeljali smo jih v gozd, kjer nam je gozdna vila
pripravila naloge. Sledili smo navodilom in izpeljali vse naloge: tipanje različnega
lubja dreves; iz plodov smo ustvarili naravno preprogo; ustvarjali glasbo iz palic,
listov, kostanja; hodili miže in se prepustili vodenju svojega prijatelja. Za konec
nas je čakalo presenečenje. Gozdna vila nam je v gozdu blizu svojega doma
pripravila okusna posušena jabolka. Posladkali smo se in odšli nazaj proti vrtcu.
Obiskovalcem je bila pot zanimiva in bili so navdušeni nad našo prelepo okolico.

Mesec november smo namenili pripravljanju okrasitve za decembrske dni. Preko
Patricijine diplomske naloge smo spoznavali: tehnični kotiček in orodja v njem,
tehnične dejavnosti v okviru gozdne pedagogike, manipulirali smo z naravnim
materialom in predvsem ugotavljali kaj vse nam ponuja gozd.
Otroci so dobili nalogo, da se skupaj s starši sprehodijo po gozdu in naberejo
najrazličnejši naravni material. Pohvaliti moramo tako starše kot otroke, ki so se
pri tej nalogi izredno potrudili. Tudi v vrtcu smo večkrat odšli v gozd in nabirali
naravni material. Najbolj zanimivo je bilo, ko smo iz gozda proti vrtcu nosili velike

veje za naše novoletno drevo. Otroci so med seboj sodelovali, se dogovarjali in se
predvsem zabavali.

Otrokom smo pripravili veliko delavnic kjer so iz naravnih materialov ustvarjali
novoletno dekoracijo: obeski iz kolutov za novoletno drevo, izdelovali smo manjše
zvezde iz vejic, lepili posušene jesenske liste in plodove, lepili storže na kolute
kateri bodo predstavljali gozd.

Staršem smo ponudili, da v vrtcu otroci izdelajo okrasne podstavke iz lubja in
plodov v obliki adventnih venčkov. Otroci so nas pri tej dejavnosti izredno
presenetili, saj so zelo radi ustvarjali in izdelali veliko adventnih venčkov, katere
so starši z navdušenjem odnesli na svoje domove.

November je bil namenjen tudi druženju staršev v obliki ustvarjalne delavnice. Za
začetek smo staršem in otrokom prebrali pravljico Največja želja. Razložili smo
jim, da bomo v mesecu decembru obravnavali to pravljico in bomo tudi okrasitev
izpeljali na temo pravljice. Pripravile smo pet različnih delavnic.
1. Izdelovanje živali iz naravnih materialov. Starši in otroci so se zelo potrudili
in uporabili svoje domišljijo, saj so nastale zanimive živali.
2. Lepljenje naravnega materiala na kartonaste okvirje. Nastali so čudoviti
okvirji.
3. Pri lepljenju in sestavljani lesenih zabojčkov so se starši in otroci izredno
zabavali.
4. Iz različno dolgih in debelih vej so nastale unikatne smreke.
5. Svečnike so starši in otroci okrasili iz vejic ciprese. Krasili bodo novoletno
dekoracijo.

V začetku januarja smo dva tedna namenili tehničnemu kotičku. Otroci so se z
njim srečali že v prejšnjih dveh mesecih, zato smo dejavnosti v njem sedaj še
nadgradili. Poleg lesa smo tehničnemu kotičku dodali še papirna gradiva, naravne
materiale, nestrukturirane materiale, embalažo in kovinske materiale. Otrokom so
bili na voljo ves čas, zato so jih lahko kadarkoli uporabili pri svoji igri ali za
ustvarjanje.

Iz lesa smo izdelali labirint in mu dodali želod, ki ga je potrebno popeljati iz ene
strani labirinta na drugo stran. Izdelali pa smo tudi igro razvrščanja cofkov po
barvah. Otroci so si zamislili še igro, kjer je bilo potrebno želod zakotaliti po leseni
plošči čim bolj natančno, da se je le ta zakotalil v plastični lonček na koncu lesene
plošče. Prisotnega je bilo veliko sodelovanja med otroki, saj so morali skupaj
določiti pravila iger. Vse izdelane igre smo nato umestili v igralnico.

Otroci so lahko v tehničnem kotičku delali tudi z ločno žago, ročnim vrtalnikom,
kladivom, pilo, brusnimi gobicami, mizarskimi in kombiniranimi kleščami ter z
mizarsko spono. Pred začetkom dela smo vedno ponovili pravila tehničnega kotička,
nato pa je vsak izrazil željo, katero orodje želi uporabiti. Otroci so največkrat pri
delu uporabljali ločno žago, kladivo in ročni vrtalnik. Nastali so zelo zanimivi
izdelki, ki so jih otroci s ponosom pokazali nam, otrokom in tudi staršem. Svoje
izdelke so lahko odnesli domov.

Tudi v mesecu februarju smo večkrat obiskali naš čudovit gozd. Otrokom se v
gozdu vedno veliko dogaja in že komaj čakajo, da ga obiščemo. Čeprav je februar
še zimski mesec, smo se sprehajali po gozdu, kot da bi bil že čas pomladi. Zadnji
teden v februarju nas je presenetil sneg. Otroci so bili veseli in razigrani. Ker smo
vedeli, da bo sneg najverjetneje hitro izginil, smo takoj po zajtrku odšli skozi gozd
in se ustavili na naši obgozdni jasi. Otroci so se kotalili, delali »angelčke« in
snežake ter valili kepe, ki so nastale zares ogromne. Z eno samo besedo otroci so
UŽIVALI.

Za zaključek nekaj prečudovitih misli o gozdu, katere so krasile tudi naš vrtec v
novoletnem času.

Negativne izkušnje:
Negativna izkušnja je bilo spremenjeno delo in začasen zastoj normalnega življenja
v Slovenij zaradi zdravstvenih razmer. Prav zaradi tega nekaj dejavnosti nismo
morali izpeljati.
Predlogi za prihodnje leto:
Menim, da na to temo vsako leto naredimo zelo veliko. Oziroma bi naredili še veliko
več, če zaradi nastale situacije ne bi zaprli vrtcev. Res je, da je gozd za našo enoto
in predvsem za naše otroke zelo pomemben. Otroci nas večkrat že zjutraj vprašajo
ali bomo odšli v gozd. Razveselijo se našega pozitivnega odgovora. Otroci v gozdi
nadvse uživajo in se zabavajo.

Tež imo k temu, da postane gozd samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in
ne le ena od mnogoterih mož nosti, ki so otrokom le obč asno na voljo.

Zapisala: Maja Kozlovič

