
                                              

 

 

SPOŠTOVANI! 

Inštitut za gozdno pedagogiko vas v sodelovanju z Vrtcem Tezno Maribor, Vrtcem Antona Medveda Kamnik in UJ Vita 

VABI NA SEMINAR 

 

OBČUTIMO GOZD IN SE IZRAZIMO V UMETNOSTI IN GIBANJU 

Seminar bo potekal v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije 

 

Razvijanje pozornosti, govora, finomotorike, grafomotorike, fonološkega zavedanja, sposobnosti branja, adaptacije na soc ialno 

okolje,… v gozdnem okolju. Se vam zdi to nemogoče? Vzgojno izobraževalne dejavnosti v gozdu, ki sledijo osnovnim zakonitostim 

bioloških procesov, otrokom dajejo največ notranjega zadovoljstva. Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, igri 

in ustvarjalnem izražanju je ključnega pomena za njihov razvoj. V kolikor te dejavnosti prenesemo v naravno okolje, smo za otroke 

naredili največ. Gozd namreč omogoča spontanost gibanja in sproščenost razmišljanja na najboljši možni način. Zato prisluhnimo 

otrokom in gozdu, ter stopimo v korak z njima! 

Pedagoško delo v gozdu, gozdna pedagogika, poučevanje izven učilnice so aktivnosti, do katerih imamo načeloma pozitiven 

odnos, vendar se v slovenskih šolah in vrtcih še ne uveljavljajo v večjem obsegu. Vrtci, šole in zavodi  v Mreži gozdnih vrtcev in šol 

Slovenije smo oblikovali različne pristope in metode za delo v naravnih okoljih, ki jih bomo z veseljem delili tudi z vami. Seminar bo 

praktično naravnan s številnimi delavnicami.  

 

 Foto: Lučka Drganc, OŠ Šmartno v Tuhinju 



                                              

 

 

Naslov seminarja: OBČUTIMO GOZD IN SE IZRAZIMO V UMETNOSTI IN GIBANJU 

Koordinator: Inštitut za gozdno pedagogiko, mag. Natalija Györek 
Prijave in informacije na: 
Telefon: 031-670 034 
E-naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si; info@gozdnivrtec.si 

Št. pedagoških ur: 8 

Št. udeležencev: 40  

Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji v OŠ, specialni pedagogi, ostali strokovni delavci (psihologi, socialni pedagogi, socialni delavci), fizične in 
pravne osebe, ki se ukvarjajo z organizacijo dejavnosti za otroke. 

Cilji seminarja: 

- predstaviti praktične pristope za delo z otroki v naravnih okoljih, 
- narediti učenje enostavno, praktično, čustveno, nepričakovano, resnično, kreativno in inovativno, 
- promocija koncepta gozdnih šol in vrtcev ter širitev Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije.  

Predavatelji in teme: program seminarja je naveden v spodnji preglednici. 

Št. izpeljav: 1 

Rok prijave: 21. april 2017, oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Čas izpeljave: 10. maj 2017 

Kraj izpeljave: Dvorana Mestne četrti Tezno (Panonska ulica 12, Maribor) in mariborski mestni gozd Stražun. Seminar bo kombinacija 
predavanj in terenske izvedbe v gozdu (večji del bo potekal v gozdu), zato je potrebna primerna obleka in obutev.  

 
Kotizacija: 84,00 EUR na osebo, v kotizacijo so vključeni malica in napitki. Fizične osebe poravnajo kotizacijo 7 dni pred izvedbo 

seminarja, za javne zavode je veljavna tudi izdana naročilnica. Kotizacijo nakažite na spodaj navedeni račun: 

TRR: SI56 10100-0047877546 odprt pri Banki Koper; BIC banke prejemnika: BAKO SI 2X; Koda namena: GDSV, sklic 00 04 -2016 

Udeležencem bodo za opravljeni seminar izdana potrdila. 
 

 
Splošni pogoji: Odpoved udeležbe je možna najkasneje 10 dni pred izvedbo seminarja. Če se udeležba ne odpove pravočasno ali se 
seminarja kljub prijavi ne udeležite, se plača 20 odstotkov kotizacije. 
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Seminar: OBČUTIMO GOZD IN SE IZRAZIMO V UMETNOSTI IN GIBANJU 

Datum izvedbe: 10. maj 2017, Maribor, dvorana Mestne četrti Tezno in mestni gozd Stražun 

Ura Naslov predavanja, delavnice Izvajalec 

9:00 – 9:05 UVODNI POZDRAV 

Inštitut za gozdno pedagogiko  

Mag. Natalija Gyӧrek 

 

9:05 – 10:30 

 

RAZVIJAJMO OTROKOVE MOŽGANSKE 

FUNKCIJE SKOZI GOZD – 2. DEL 

(Razvijanje pozornosti, govora, finomotorike, 

grafomotorike, fonološkega zavedanja, 

sposobnosti branja, adaptacije na socialno 

okolje,… v gozdnem okolju) 

 

Vrtec Antona Medveda Kamnik 

Tatjana Jakovljević, univ. dipl. prof. def. 

 

 10:30 – 11:00 Odmor za malico  

11:00 – 11:45 

 

SKRIVNOSTI NAŠEGA GOZDA 

Gozdna knjiga 

Prisluhnimo gozdu in stopimo z njim v korak 

Ko gozd oživi, kaj se zgodi? 

 

Vrtec Tezno MB 

Martina Jaunik, prof. šp. vzg. z uspo. za pred. 

vzgojo 

Tina Zajšek, dipl. vzg. pred. otrok 

Jadranka Zajec, dipl. vzg. pred. otrok 

 
11:45 – 11:55 Odmor  

11:55 – 12:30 

 

 

OBČUTI, POGLEJ IN SE IZRAZI V GIBANJU 

 

UJ Vita  

Uroš Jelen, prof. šp. vzg. , spec. kinezioterapije  

12:30 – 12:45 Odmor in odhod na teren  

12:45 – 15:30 

Terensko delo v skupinah 

 

 

ZVOKI IN GIBI GOZDA 

GOZDNO GLEDALIŠČE 

LAND ART 

 

Vrtec Tezno MB 

Martina Jaunik, prof. šp. vzg. z uspo. za pred. 

vzgojo 

Tina Zajšek, dipl. vzg. pred. otrok 

Jadranka Zajec, dipl. vzg. pred. otrok 

 
GIBALNE TERAPIJE V NARAVI SKOZI 

LETNE ČASE 

UJ VITA 

Uroš Jelen, prof. šp. vzg. , spec.kinezioterapije  

 

 15:30 – 16:00 
EVALVACIJA, PODELITEV POTRDIL, 

ZAKLJUČEK 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

mag. Natalija Györek 

 


