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Izkušnje potrjujejo, da otroke izjemno zanima svet okoli njih, sploh narava. Življenje in
bivanje v naravi skriva v sebi nekaj več. Ne omogoča samo doživljanja narave , pač pa vsak
otrok v naravi na najboljši možen način razvija svoje individualne sposobnosti. Pedagoški
delavci opažamo velik porast nemira, motenj pozornosti, tekmovalnosti pri otrocih. Vsa ta
vedenja pa se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju. S tem namenom
smo se v vrtcu odločili za kontinuirano odhajanje v bližnji gozd; ne glede na vreme, ter
otrokom in sebi omogočili stik z neposrednim in konkretnim ter ponudili priložnosti za
čudenje in miselno aktivnost. Naši izleti v gozd potekajo vsak četrtek. Glede na to, da je
narava in pojavi v njej spremenljivi, so otroci postali pozorni na pojave. Otrokove zaznave in
radovednost sem želela še podkrepiti z naravoslovnimi dejavnostmi spoznavanja vremenskih
pojavov in spodbuditi ustvarjalnost ter miselno aktivnost z akcijski odnosom do okolja v
smislu opazovanja, raziskovanja, predvidevanja, odkrivanja, spoznavanja in ugotavljanja.

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno
vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega
življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi
pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne
pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov,
postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja ter povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja
konceptov.(Kurikulum za vrtce, 1999)
Kako se je vse začelo?
Po Evropi so posuti tako imenovani GOZDNI VRTCI. Lansko zimo smo si strokovni delavci
ogledali primer gozdnega vrtca Maria Saal v Avstriji, ki deluje po principu gozdne
pedagogike. Ogled gozdnega vrtca se je začel na eni izmed mnogih točk na okoliških gričih pri
vasi Arndorf, kjer poteka dopoldansko varstvo otrok večinoma prihajajočih iz mestnega
okoliša Celovca. Otroci malicajo ob ognjišču, kjer pomagajo pri kurjenju ognja, ob hladnih

dnevih in pozimi pa se pogrejejo v prikolici, sicer pa celoten dan, ne glede na vreme, preživijo
na prostem. Imela sem zanimivo priložnost v celoti opazovati potek običajnega dne v
gozdnem vrtcu. Vse to je v meni pustilo občutek, da imamo vzgojitelji pravzaprav moč, da
otrokom in sebi omogočimo stik z neposrednim in konkretnim ter nudimo priložnosti za
čudenje in miselno aktivnost, poleg vsega pa še možnost vplivanja za razvoj socialnega čuta,
znanja o naravi in zmanjšanju potreb po potrošniškem načinu življenja. Vse to sem
predstavila staršem in ti so me z veseljem podprli. Dogovorili smo se, da bomo z otroki vsak
četrtek, ne glede na vreme (razen v ekstremnih pogojih) dopoldne prebili v gozdu. Že konec
poletja smo začeli zahajati v gozd, kjer smo posvojili del gozda. Otroci so zaradi
kontinuiranega prihajanja na isto mesto postali pozorni na spremembe v naravi.

Opazili so meglice, ki so se dvigale nad travnikom, v gozdu naleteli na izruvano smreko, ki
nam je zaprla pot, začudeni opazovali svoje mokre čevlje, čeprav ni deževalo. Ugotovili so, da
so drevesa v gozdu kot dežnik in da v gozdu ne čutimo vetra na tak način kot ga je čutiti na
prostem. Otrokove zaznave in radovednost sem podkrepila z naravoslovnimi dejavnostmi
spoznavanja vremenskih pojavov in spodbudila ustvarjalnost ter miselno aktivnost v smislu
opazovanja, raziskovanja, predvidevanja, odkrivanja, spoznavanja in ugotavljanja.
Projekt v vrtcu

Z viharjenjem možganov sem pridobila informacije, kaj otroci že vedo o vremenu in
vremenskih pojavih. Postavila sem jim vprašanja:« Kaj je to vreme? Kaj so vremenski pojavi?
Kaj so oblaki? Kaj je veter in kako nastane? Kaj se dogaja ko piha veter? Kaj je megla? Kaj je
slana?« Z aktivnim sodelovanjem, so si otroci krepili sposobnosti za razmišljanje in za
razumevanje. Odgovori otrok so zabavni ter razburljivi in so odprli vrata v naravoslovne
dejavnosti spoznavanja vremenskih pojavov. Izdelali smo preprost vremenski koledarpreglednico na katerem so otroci s sličicami označevali trenutno vreme ( jasno, oblačno,
delno oblačno, megleno, deževno, sneg). Otroci so opisovali vreme.

Opazovali smo obliko in barvo oblakov ter njihovo spreminjanje in premikanje. Ko je
deževalo smo opazovali nastajanje luž. Dež so lovili v različno velike posode in primerjali
koliko vode se je zbralo. Napovedovali so, v kateri posodi bo največ vode, v kateri najmanj.
Količino vode so izmerili tako, da smo jo iz različnih posod prelili v enake in primerjali
gladine.

Opazovali in poslušali smo, kako dežuje na strehe in to izkušnjo prenesli še v gozd in
prisluhnili še zvokom v naravi. Pogovarjali smo se kaj se zgodi z vodo iz luže po dežju in kaj z
vodo, ki je odtekla v odtok. Opazovali smo učinke vetra: na drevju, dimu, listju, papirčkih in
trakovih, milnih mehurčkih in oblake v vetru. Na daljšo palico smo privezali nekaj pisanih
trakov in palico zapičili v tla. Opazovali smo učinke vetra na trakove. Po plapolanju trakov so
sklepali , kdaj je veter močnejši in kdaj šibkejši. Na tla so narisali njegovo smer. Izdelali smo
tudi vetrnice in jih preizkusili v vetru. Hitrost vrtenja smo povezovali s hitrostjo vetra. Kot
vremenski pojav pa smo spoznali tudi meglo, ki nastane, ko se ozračje ohladi, a je v njem še
veliko vodnih hlapov, ki se zgostijo v drobne kapljice in lebdijo v zraku.

V ta namen smo naredili poskus s segrevanjem vode. Ugotavljali smo tudi, da megla ovira
promet, ker zmanjša vidljivost. Ob tem smo znova spregovorili o varnem bivanju v naravi. Za
dejavnosti povezane z vremenom velja izkoristiti še posebne pojave, mavrica, ploha, nevihta.

Zaključek
S projektom bivanja v gozdu in doživljanju narave v vsej svoji spremenljivosti, smo razvijali
povezavo med otrokovimi vsakodnevnimi izkušnjami in jim preko dejavnosti predstavili
naravoslovne pojme, ki so jih otroci vključili v mrežo znanja. Tudi sama sem se pri tem od
otrok naučila, da vedno ne najdejo logičnega odgovora, najdejo pa edinstvenega.
Z raziskovanjem in reševanjem problemov se razvija sposobnost kritičnega in ustvarjalnega
mišljenja. Dejavnosti v okolju vodijo k oblikovanju miselnih operacij, temeljnih pojmov, k
spoznavanju odnosov med predmeti ter med živimi bitji in okoljem v katerem živijo. Tako je
spoznavanje okolja hkrati cilj in proces, postopoma se oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje.
(Krnel, Otrok v vrtcu, 159)
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