GOZDNO KRALJESTVO
Program za vrtce – v sodelovanju z Inštitutom za gozdno pedagogiko
Lokacija: Zgornje Gorje, Umag, Savudrija ali Poreč
Čas trajanja: 3 dni
Si pripravljen na naravoslovno dogodivščino? Gozd je zanimivo kraljestvo, ki pa ga pogosto premalo
poznamo. Nudi nam zaklade znanja, prostor za igro in sprostitev ter nepozabna doživetja. V gozdnem
kraljestvu bomo z malčki preživeli 3 ali 5 dni in iskali posebna doživetja, spoznavali živalski in rastlinski
svet, kuhali, pekli, plesali, ustvarjali, tekali in živeli otroške sanje. Kdo je kralj gozdnega kraljestva? Sta
medved in volk prijatelja? Je lisica res tako zvita? Si že kdaj pekel kruh navit na palico? Veš, da so bobki
srnjadi lahko tudi uporabni? Si vedel, da najdemo smolo samo pri iglavcih?
PROGRAM vključuje in povezuje vsebine Inštituta za gozdno pedagogiko in omogoča pristno izkušnjo učenja
z igro ter krepitve socialnih veščin. V večini se program izvaja zunaj, v naravi.
1. dan: Vsak hrast je bil najprej želod.
Otroci bodo z igro v gozdu spoznavali različnost dreves, se srečali z iglicami in listi, otipali različno hrapavo
lubje ter spoznavali gozdne plodove. Poleg gibanja bodo igre vključevale in razvijale tudi ustvarjalnost, s
preprostimi določevalnimi ključi pa se bodo otroci naučili tudi nekaj osnovnih dreves, skupaj se bomo
naučili prešteti letnice dreves in spoznavali skrivnostni svet rastlin.
Zvečer se bomo zabavali in plesali v družbi gozdnih škratov.
2. dan: V dnevni sobi zverinic.
Gozd ima veliko rastlin, pravzaprav pa z vstopom v gozd vstopimo v domovanje naših živali. Katere živali
živijo v slovenskem gozdu? Kaj se skriva pod listjem, štorom, kamni? Otroci bodo spoznali skrivne kotičke,
kjer lahko najdejo živali, več pozornosti pa bomo namenili stopinjam in sledem, vedenju in življenju velikih
živali (medved, volk, šakal, ris, veverica, polh, …), ki jih najdemo tudi v naših pravljicah.
Poučen in zanimiv dan bomo zvečer zaključili ob ognju, ki ga bomo postavili sami ter si na ognju spekli
tudi večerjo.
3. dan: Gozdna olimpijada
Spoznali smo gozd, a za vse skupaj je potrebno uporabiti svoja čutila – tipati, vonjati, opazovati, okušati,
slišati … Z otroki bomo raziskovali in glede na letni čas tudi poizkusili kakšno rastlino. Otroci se bodo
preizkusili v gozdni olimpijadi, se stuširali pod gozdnim tušem in poiskali čisto pravi gozdni zaklad.
Otroci bodo spoznali naravne znamenitosti v bližnji in širši okolici doma, pri učenju skozi igro uporabljali
lupo, svoje telo in gozdne materiale ter z lastnimi izkušnjami naravoslovnih dogodivščin motivirani in
polni vtisov odšli v domače kraje.

DODATNE VSEBINE:
Na željo vzgojiteljic se lahko ob predhodnem dogovoru v program vključi kater od spodnjih možnosti:
a) Dogodivščina v oblakih
Vremenska napoved na gozdni način, pripoved zgodbe oblakov, zakaj nastane veter, izdelava zmajev in
vetrnih igrač, vremenska masaža, barve mavrice.

b) Čebelica, od kod in kam?
Ogled čebelarskega muzeja, pokušina medu, kdo so čebele in s čim se hranijo, kaj počnejo.

c) Ob bistrem potočku je mlin.
Spoznavanje potoka Radovne in Blejskega jezera, različni poizkusi in zanimive aktivnosti ob vodi. Iskanje
kamenčkov, vodne dogodivščine, živali in rastline v vodi.

