
GOZD, KAJ JE TO?  

V šolskem letu 

2021/22 se je Vrtec 

Renče prvič vključil v 

Mrežo gozdnih vrtcev 

in šol Slovenije. 

Potrebno je bilo kar 

nekaj priprav, 

prebiranja literature 

ter spoznavanja 

gozdne pedagogike.  

Še preden smo meseca 

septembra prvič z 

otroki obiskali gozd, 

smo jih povprašali, na 

kaj pomislijo ob besedi 

gozd.  

Njihovi odgovori so 

bili: 

- »da so medoti 

in volki«, 

- »da rastejo 

robidnice«, 

- » da piha«, 

- »da so 

drevesa, dosti 

dreves«, 

- »trava je v 

gozdu«, 

- »rože«, 

- »gobe« 

- »ježki« 

Trudili smo se, da so se otroci čim več zadrževali na prostem. Se gibali na atriju in igrišču, opravljali 

krajše in daljše sprehode, obiskali smo vinograd, opazovali polja in njive, raziskovali različna naravna 

okolja v neposredni bližini vrtca. V enega od raziskovalnih obiskov gozda se je vključil starš. Otroci so 

se v naravnem okolju sprostili, odkrivali, raziskovali in vedno znova presenečali z novimi idejami.  

Vedno znova jim je bilo všeč, da jim ni bilo potrebno hoditi v koloni in se držati za roke. Spoznavali so, 

da sami ne zapuščajo skupine, da se vrnejo k vzgojitelju na dogovorjen znak, da ne jejo rastlin in 

plodov, da ne uničujejo žive narave. Preostala pravila smo oblikovali skupaj, po potrebi.  



Ob vsakem obisku gozda 

so otroci razvijali različne 

veščine.  Od usmerjenega 

poslušanja in opazovanja,  

vzajemne pomoči in 

solidarnost do drugih, urili 

so gibalne in motorične 

spretnosti, razvijali 

matematično mišljenje, 

spoznavali nove pesmice  

….  

A najpomembnejše je 

predvsem to, da so otroci 

pridobivali nove izkušnje in 

veliko časa preživeli zunaj, 

v naravi.  

V mesecu novembru so se otroci iz skupine Mavrice spremenili v Gozdne otroke. To spremembo vsak 

mesec obeležimo na vhodnih vratih igralnice. Otroci so jo sprejeli z veliko mero zanimanja, 

radovednosti in pričakovanja.  V septembru so bili poimenovani Mavrice in so spoznavali barve ter 

mešanje barv. V oktobru so se otroci imenovali Kapljice in so spoznavali vodo, njene lastnosti, vodni 

krog ter po Renčah odkrivali vodnjake.  

Po mnogih izkušnjah v gozdu in v naravi so otroci ob ponovnem pogovoru povedali, da GOZDNI 

OTROCI: 

- »hodijo po gozdu«, 

- »grejo zmeraj v gozd«, 

- »grejo na hrib«, 

- »grejo na Kras«, 

- »veliko časa hodijo«, 

- »nabirajo gozdne stvari( listje, zemljo, travo in palce)«, 

- »nabirajo jagode, kostanje in gobe«, 

- »pogledajo kako so lepa drevesa«, 

- »sadijo en drew (drevo)«, 

- »nabirajo palce, da se igrajo z njimi«.  

Veselje jih je opazovati v njihovi igri in sproščenosti v gozdu, da so umazani, da padejo, si pomagajo, 

se valjajo po listju, skačejo čez naravne ovire, jedo gozdne malice, premagujejo svoje strahove in 

napredujejo na vseh področjih razvoja.  
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