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NARAVA KOT UČEČE SE OKOLJE







NAČRTOVANJE

• Večletno izobraževanje s področja 

senzibilizacije z akademsko slikarko Karin Lavin

• Nova spoznanja smo prenesli v vsakodnevno 

prakso

• Odprto načrtovanje, ki vključuje večjo 

samoiniciativnost otrok

• Pogum za drugačne oblike dela in pristope



CILJI

• tudi narava je lahko učeče se okolje

• spoznavanje žive in nežive narave

• razvijanje naklonjenega , spoštljivega  in 
odgovornega odnosa do žive in nežive 
narave

• doživljanje in občutenje narave preko 
vseh čutil













KJE…           V PROSTORU



KJE…           V PROSTORU



KJE…           V NARAVI



OBJEM DREVESA



Kaj mi je povedalo drevo?

• Da je lačno

• Da me ima rado

• Da ji je všeč, da ga 
poslušam

• Da ga boli srčke

• Sonce

• Da je hiša

• Da ima vse rado

• Ljubezen

• Tata

• Mama

• Jaz

• Rožica

• Zvezdica

• Da sem bila v 
peskovniku

• Na začetku je bilo 
žalostno, zdaj je veselo.



CILJI

• pridobivanje novih izkušenj

• upoštevanje taistih načel v med-
vrstniškem odnosu

• razvijanje veščin opazovanja in 
poslušanja

• razvijanje neverbalnih komunikacijskih 
spretnosti





CILJI

• spodbujanje gibalne dejavnosti otroka

• vpliv na zdravje

• spoznavanje dihanja in ritmov v naravi

• spoznavanje matematičnih pojmov s 
pomočjo narave – orientacija v 
prostoru



CILJI

• krepitev koncentracije in vztrajnosti pri 
otroku

• krepitev domišljije in izražanje doživljanja 
domišljijskega sveta

• seznanjanje s tradicijami in kulturami

CILJE SMO DOSEGLI IN CELO PRESEGLI !



DOSEŽKI

• ljubezen, spoštovanje in veselje do 
narave

• odprtost v razmišljanju in doživljanju

• vključenost in sodelovanje otrok s 
posebnimi potrebami – nad pričakovanji

• uspešnost pristopa tudi pri otrocih, ki jih 
nismo poznali







SKRIVNOSTI NARAVE SREDI MESTA -
ODPRTO UČNO OKOLJE

• Povsod v okolju nas spremlja dediščina, na dvorišču 
vrtca, na ulici, v središču mesta. Globlja povezanost z 
naravo nam razkriva njene skrivnosti. Iz dediščine se 
lahko veliko naučimo. Z vajami občutenja in vživljanja 
obujamo povezanost z naravo, se učimo odnosov 
sodelovanja z naravo in njenega ohranjanja.  

• Na vse učne teme lahko pogledamo skozi prizmo 
dediščine in v bližnjem okolju poiščemo izzive za 
raziskovanje in aktivno učenje. S preprostimi vajami 
senzibilizacije postane občutenje učinkovito orodje 
raziskovanja, doživljanja in učenja.



Učilnica na prostem

• Vzgojiteljice vrtca Nova Gorica so v okviru tečaja 
senzibilizacije, dodatnega strokovnega izobraževanja pod 
vodstvom Karin Lavin pripravile različne teme, ki v učne in 
vzgojne procese vključujejo bližnje okolje vrtcev in s tem 
otroke povežejo z dediščino domačega kraja.

• Na prireditvi vzgojiteljice Vrtca Nova Gorica vodijo skupine 
otrok (učiteljev / vzgojiteljev) in prikažejo različne vaje 
odprtega učnega okolja, ki na senzibilen, celosten in 
ustvarjalen način obravnavajo izzive za učenje v okolju. S 
tem predstavljajo metode poučevanja skozi dediščino in 
park sredi mesta postane učilnica na prostem.



Kdaj?        28.septembra ob 9.00 uri
Kje? Mestni park Borov gozdiček

• Udeležili so se ga učenci goriških osnovnih šol, vključno 
osnovne šole s prilagojenim programom.

• Zahvaljujoč kvalitetnemu izobraževanju smo dobile 
potrditev v neposredni praksi:

• POGUM

IZZIV

NAD PRIČAKOVANJI

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

•



KLJUB DUHU ČASA (mobitel, 
televizija, računalnik, avtomobili …)

OBSTAJAJO K SREČI LJUDJE, KI 
NOSIJO POSLANSTVO 

IN PRENAŠAJO
KULTURNO DEDIŠČINO 

IZ RODA V ROD…



S SPOZNAVANJEM SEBE 
SE BOGATIMO.

NOVA ZNANJA PRENAŠAMO NA 
OTROKE TER ŠIRŠE OKOLJE…









HVALA ZA POZORNOST…

"Narava ni nikdar izdala srca, 
ki jo je ljubilo." 

William Wordsworth


