
S priročnikom Gremo mi v gozd vam ponujamo svet, 
v katerem se učita tako otrok kot učitelj. Zanima 
nas, kaj je tisto, kar otroke v gozdu navdušuje, 
kaj se jih dotakne in jih oblikuje. Razmišljamo, 
kako jih podpreti v njihovem učenju in razvoju, na 
način, skozi katerega kot pedagog razvijate tudi 
lastno ustvarjalnost, znanje in ideje. Spletete jih v 
simpatično gozdno zgodbo, ki bo tako otrokom kot 
tudi vam prinašala notranje zadovoljstvo. Vseskozi 
razmišljamo optimistično.

Gozdni vrtci in šole so zgodba, za katero ne 
potrebujemo ogromno materialnih sredstev, ampak 
vlagamo napore v izkušnje in doživljanja. Tu Gozd 
nastopi z vso nenaporno, pristno, naravno, nevsiljivo 
podobo, ki pozitivno spodbuja številne razvojne 
lastnosti otrok. 

Kajti če želiš spoznati svet in sebe ter se učiti o njem, 
moraš živeti v svetu. 

Gremo mi v gozd…
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abeceda na sprehoduZa aktivnost potrebujete rjuho na katero zapišete črke ABECEDE. 

Rjuho v gozdu položite na tla. Otroke prosite naj v gozdu poiščejo 

rastline, živali, predmete, pojme, ki se začnejo na določeno črko 

abecede in jih prinesejo na rjuho. Poiščejo naj čim več stvari, da 

zapolnijo vse črke abecede. Ko je naloga končana skupno preglejte 

izkupiček, poimenujte rastline, rože, predmete. Pri tem lahko 

za rastline in živali uporabljate tudi določevalne ključe.

gozdni miselni vzorciPotrebujete stare rjuhe, lahko tudi večje kose papirja. V 

gozdu med odmorom naberite različne rastline, dele rastlin, 

kakšno ne prehitro žival, predmete, kot so kamni, zanimive 

veje,… Otroke razdelite v skupine. Vsaka skupina prejme en 

predmet, rjuho in pisalo, najboljše flomaster. Predmet položi 

na sredino rjuhe in iz njega izpelje miselni vzorec, na kaj vse 

pomislijo, ko vidijo predmet. Na ta način boste spodbudili 

kreativnost otrok. Starejši otroci lahko iz napisanih 

razmišljanj poskušajo sestaviti tudi smiselno zgodbo.

iskanje zakladaZa to vrsto igre potrebujete papirje in svinčnike. Primerna 

je za otroke od šestega leta starosti. Otroke razdelite v 

skupine, ki štejejo pet članov. Vsaki skupini dajte predmet, 

ki ne spada v gozd, npr. jabolko, steklenica vode, barvice,… 

Skupine predmet skrije v gozdu, nato pa poskuša narisati 

načrt, ki vodi do skritega predmeta. Načrt naj vsebuje 

poti, drevesa, grmovje, skale, vzpetine,…Načrte naj 

skupine paroma izmenjajo in se lotijo iskanja predmetov. 

Risanje načrtov imajo otroci zelo radi, poleg tega se bodo 

naučili kaj v naravnem okolju lahko služi kot znamenja.

gozdne škatleOtroci v gozdu zelo radi nabirajo in 

zbirajo stvari, ki jih najdejo, pa naj 

so to kamenčki, koščki lesa, cvetlice, 

listki, storži,…Na začetku vaših 
gozdnih pohodov za vsakega otroka 

naredite gozdno škatlo, v katero bodo 

lahko spravljali predmete, ki jih bodo 

prinesli iz gozda. Lahko vzamete 
kar navadne škatle za čevlje, ki jih 

dodelate in spremenite v gozdne 
škatle skupaj z otroci. Zakaj so te 

škatle pomembne. V njih namreč niso 

pospravljeni samo predmeti, ampak 

tudi ideje in misli otrok. Otroci se vedno 

znova vračajo k njim in pri tem iščejo 

nove ideje glede uporabe predmetov, 

postavljajo nova vprašanja in iščejo 

sveže odgovore. Ustvarjajo osebne 

zgodbe, gradijo vedenje o svetu in 

znanje na lastni radovednosti.Se vprašate kakšna je vaša vloga? 

Podprite jih, zajemite tiste trenutke, 

iščite z njimi odgovore na vprašanja, 

kot so: »Zakaj je ta kamen, bolj okrogel, 

ta pa ni?«, »Zakaj se je list v škatli 

posušil, kaj se je zgodilo z njim?«, …

Še bolj pomembno, vzemite si čas, da 

jih slišite ter njihova razmišljanja in 

opažanja tudi zapišete. Na ta način 

boste lahko vedno znova podkrepili 

njihova razmišljanja in znanje. 

3. Gozd kot učilnica in vir didaktičnih pripomočkov ter ustvarjalnih idej. Ste 

kdaj premišljevali na kakšen način bi lahko v gozdu poučevali angleščino, matematiko, 

likovno umetnost, slovenski jezik,…skratka vse kar nima pridih naravoslovja, vendar 

še zato ni nujno, da ne spada v gozd oziroma v naravo. Jaz si namreč z lahkoto 

predstavljam uro angleščine v gozdu. Saj je angleški jezik menda povsod enak, ne 

glede na to ali se nahajaš v londonskem pubu, šoli, gozdu ali mogoče na vrhu gora? 

Slovenski jezik pa za svoj žlahtni razvoj itak potrebuje navdih naravnega 

okolja ali pa vsaj to, da ti kakšen storž prileti na glavo. Pesem 

ali zgodba je rojena! V kolikor ste do sedaj menili, da so 

storži namenjeni samo razmnoževanju, hranjenju 

in ohranjanju biotske raznovrstnosti ste se 

zmotili, v gozdu so kot nalašč za poučevanje 

matematike. Prav tako palice in palčke. 

Vas vsaj malo mika razvoj takega 

poučevanje? Narava je bila namreč 

vedno eden največjih navdihov za 

pesnike, pisatelje, slikarje,…Te bomo 

pa z veseljem našteli. Naštej!!! 

Kaj pa matematika? Poznate 

Fibonaccijeva števila v naravi ali 

Fermotovo spiralo, ki se oblikuje 

pri sončnicah. Fibonacci, s pravim 

imenom Leonardo Pisano, je živel 

med 12. in 13. stol. v Pizi, Italija. Bil je 

utemeljitev Fibonaccijevega zaporedja 

in Zlatega reza. Trdil je, da je celotna 

narava matematično urejena. Njena 

kaotičnost in neurejenost je samo iluzija, 

ki zavaja nevedneže. Zlati rez je tako kot 

Fibonaccijevo zaporedje v naravi povsod 

prisoten – od razmerij med posameznimi deli 

teles živali, “dizajna” polževe hišice, razmerja 

med številom čebel in trotov v panju pa do števila 

cvetnih listov. Fibonaccijevo zaporedje najdemo v 

razporeditvi listov rastlin, v številu cvetnih listov itd. Taka 

razporeditev vsakemu listu omogoča maksimalen izkoristek 

prostora in obenem tudi optimalno možnost za fotosintezo, 

semenom pa, da njihova razporeditev zavzame minimalen prostor, kar lahko opazimo 

tudi pri spiralasti razporeditvi semen sončnice. Zlati rez lahko zasledimo tudi pri 

velikih umetniških dosežkih človeštva, pa naj bo to arhitektura, glasba, slikarstvo... 

Naj zaključimo to poglavje s sledečo mislijo. Gozdna pedagogika je namenjena vsem 

otrokom in je primerna za vse otroke, ne glede na njihov značaj, temperament, 

navade, stil učenja ali predznanje. Vsak otrok bo v gozdu za sebe našel nekaj kar mu 

bo ustrezalo. Dejavnost je univerzalna in vsaj toliko stara kot mati Zemlja, samo 

da se ji je v preteklosti, ko še ni bilo urbanizacije, preprosto reklo otroštvo.
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Gozdna pedagogika, pedagoško delo v 
gozdu, seznanjanje javnosti z gozdom,… V Sloveniji se uporablja več izrazov za 

aktivnosti, ki potekajo v gozdnem prostoru 

in dolgo smo za naš koncept dela iskali 
najbolj primernega. Gozdna pedagogika 
je verjetno res bolj primeren izraz za 
predstavitev življenja gozda, gozdnega 
ekosistema, ki poteka vsakodnevno, 
sezonsko, skozi desetletja in stoletja, ter kot 

tak bolj spada k gozdarski stroki. Gozdarji 

se z gozdno pedagogiko ukvarjamo in jo 
razvijamo že desetletja, večji pomen pa 
je pridobila v zadnjih dveh desetletjih. Z 
dejavnostmi gozdne pedagogike se čim bolj 

trudimo razveseliti našo mladež in vplivati 

na njihovo dojemanje narave, ne samo 

Naše aktivnosti znotraj Inštituta za gozdno 

pedagogiko smo razširili na tri osnovna področja:

Na zacetku je bila gozdna pedagogika

z glavo, ampak tudi z rokami, vse pa naj 
bi segalo tudi  do srca. Čustva so namreč 

pomemben del učenja. Vsi vemo kako »z 

luštom« počnemo in imamo radi stvari, ki 

so nam všeč in v nas vzbujajo prijetne ali 

pa tudi vznemirljive, rahlo adrenalinske 
občutke. Ali, če povem v žargonu najstnikov, 

»stvari se morajo odvijati sto na uro.« Izraz »gozdna pedagogika« je zelo 
simpatičen, lepo gre v uho in absolutno 
obljublja nekaj drugačnega od vsakodnevne 

šolske prakse. Vsi smo ga bolj ali manj 
posvojili: šole, vrtci, zavodi, društva, širša 

javnost, strokovnjaki različnih profilov,…
Prepričana sem, da se bo obdržal vsaj 
toliko časa, dokler bodo gozdovi rasli 
na zemeljski obli. Upajmo, da večno. 

1. Ker sem tudi sama gozdarka je to v prvi vrsti razvoj naravoslovnih aktivnosti. Zanima nas na kakšen način uka željnim otrokom razložiti zakaj so na 
tem svetu drevesa, brez, da bi 
omenil fotosintezo, genetsko 
raznovrstnost, ekosisteme in druge besede ob katerih jim zastane dih ali že vnaprej 

definirajo, da je to nekaj brezveznega, ti pa si z njimi v 
gozdu samo za to, da jim težiš. 

2. Radovedni smo kako in 
na kakšen način vplivajo naravna 
okolja na razvoj otrok? Ali so 
otroci, ki odraščajo z roko v roki 
z naravo res bolj samozavestni, 
bolj zdravi, čustveno bolj odporni, 
umirjeni, empatični, bolj socialno 
spretni, v šoli bolj uspešni? Kar 
sicer že potrjujejo številne raziskave 
(tu bi jih sicer po pravilih stroke 
morala našteti, vendar jih lahko 
vedno in kadarkoli dobite pri 
meni), ali pa je to mogoče še ena 
od »štorij« novodobne vzgoje, ki 
bo odšla tako hitro, kot je prišla? 

Pred vami je priročnik iz širšega področja 

gozdne pedagogike namenjen strokovnim 

pedagoškim delavcem, zavodom, društvom, 

organizacijam in posameznikom, ki se 

ukvarjajo z dejavnostmi in organizacijo 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in 

dogodkov v naravi. Predajamo vam nekaj 

preprostih, za današnji čas skoraj  »preveč 

preprostih nasvetov in trikov«, ki vam 

lahko olajšajo prehod iz razreda, igralnice v 

zunanje okolje. Dejavnosti, ki so opisane so 

primerne za mlajše in tudi starejše otroke. 

Ne dvomimo pa, da se bodo ob marsikateri 

dejavnosti dobro počutili tudi odrasli. 

Gozd imamo sicer vsi radi, ampak ko ste 

postavljeni v vlogo pedagoga, ki vodi razred 

oziroma skupino otrok v naravo, se pred 

vašimi očmi zavrtijo številni scenariji, eni 

optimistični, radostni medtem, ko drugi 

porajajo vprašanja in odpirajo dileme. Na 

naravo v učnih načrtih ponavadi gledamo kot 

Uvodna beseda

na prostor, ki ga lahko uredimo, počistimo, 

izboljšamo s sajenjem dreves ali lokalnimi 

projekti. Mogoče nam je laboratorij za 

izvedbo dejavnosti, »naravni muzej« v 

katerem otroke poučujemo o varstvu narave. 

V današnjem času se vsi bolj ali manj 

ukvarjamo s vprašanjem, kakšen vpliv naj 

imajo naši otroci na naravo in okolje. Želeno 

je, da jih naučimo, naj ne onesnažujejo 

narave, naj varčujejo z elektriko in vodo. Take 

usmeritve so pravilne, vendar jih učimo, 

da varujejo nekaj kar ne poznajo. Današnji 

način in tempo življenja je otroke ločil od 

narave, pretežni del odraščajo v notranjosti 

prostorov ali urejenih in standardiziranih 

površinah v bližini vrtcev in šol. Poznavanje 

osnovnih drevesnih vrst, rastlin, živali, ki 

nas obdajajo v domačem okolju je enako 

pomembno kot znati abecedo, sestavljati 

stavke ali računati. Učimo jih svetovne 

zgodovine, kje leži Norveška ali seznam 

pacifiških otokov, ne vedo pa po kom ali čem 

je dobil njihov kraj ime in kako se imenuje 

potok, mimo katerega hodijo vsak dan v šolo. 

Verjamemo, da ste učitelji(-ce), vzgojitelji(-

ce), specialni pedagogi in drugo pedagoško 

osebje strokovno usposobljeni, da imate 

veščine za izvajanje pouka na prostem 

in ni potrebno, da so tovrstne dejavnosti 

prepuščene zunanjim organizacijam. Pred 

zunanjimi izvajalci imate namreč veliko 

prednost, poznate skupino otrok, ki jo 

poučujte, vzgajate, izobražujete, poznate 

njihove močne in šibke lastnosti. Verjetno 

boljše odigrate aktivno vlogo, kot kdorkoli, 

ki prihaja od zunaj. Edino kar je, morate 

zaupati sebi in verjeti, da je tak način 

poučevanja dober za otroke in da prinaša 

številne koristi ne samo na področju učenja, 

ampak tudi za zdravje, socialni razvoj, dobro 

počutje posameznika, razreda, celotne 

skupnosti. Tako ne boste obogatili samo 

kurikula, ampak tudi življenje otrok in ne 

nazadnje tudi sebe. Gozd vam bo pri tem 

izdatno pomagal. Profesor Mlinšek (1992) 

je zapisal: »Narava je nenehna kreacija 

novega, tako tudi njen gozd, in temu 

primerno mora biti delo z njim.« Narava je 

bila že v preteklosti in je še inspiracija za 

marsikoga, zakaj ne bi bila tudi za vas.

Včasih je tudi nam težko, ko vam ponujamo 

blatne poti, vročino in soparo poletnih 

dni, mraz, klope, neravne poti, drevesa 

ter spotikanje čez majhne in malo večje 

kamne. Ampak Gozd pač tak je, takega ga 

sprejemamo in ga imamo radi. Ne glede 

na to kar piše v knjigi, upamo, da boste 

našli lastno pot v gozd, kajti receptov 

s stalnimi sestavinami dejansko ni. 

Vendar recept z vztrajnim preizkušanjem 

lahko izboljšate do neverjetno dobrega 

okusa, da bo za prste polizat.

Napovedujemo izid 
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Gremo mi 
 v gozd!

mag. Natalija Györek


