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SPOZNAVANJE GOZDA S ČUTILI 

 

Otroci in vzgojiteljice na enoti Leskovec (OŠ Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, vrtec Črešnjevec-

Leskovec) smo zelo veseli, da imamo gozd v svoji neposredni bližini. Skozi vse leto lahko 

uživamo v čarobnosti in neskončnih možnostih raziskovanja, ki nam jih nudi.  

Otroci v gozdu razvijajo svoja čutila, krepijo svoje zdravje, so gibalno aktivni, razvijajo 

čustveni, socialni in intelektualni razvoj. Gozd spodbuja otroško radovednost, željo po 

raziskovanju, kritično razmišljanje in razvija domišljijo.  

Otroci in vzgojiteljici skupine Metuljčki smo bili celoletni obiskovalci gozda. Raziskovali smo 

ga z vsemi čutili.  

Igrali smo se igrice, pri katerih so si otroci pokrili ušesa in pozorno opazovali, kaj vse lahko v 

gozdu vidijo. Ob nalogah, ko so morali poiskati točno določeno stvar, so razvijali natančnost 

opazovanja in koncentracijo. Navdušeni so bili nad raziskovanjem gozda z lupami in 

raziskovalnimi posodicami. Presenetilo jih je, kaj vse se skriva na gozdnih tleh, pod listjem in 

pod zemljo. Opazovanje kolone mravljic, pajkovih mrež, gosenic in drugih žuželk jih je 

razveselilo in motiviralo, da so še bolj natančno opazovali in raziskovali.  

Nato so si otroci pokrili oči in poslušali zvoke gozda. Zraven ptičjega petja, šelestenja listov in 

pokanja vejic, so otroci spoznali, da v gozdu lahko slišijo tudi tišino.  

Zelo prijetno je gozd obiskati tik po dežju, saj takrat zaznamo veliko različnih vonjav. Otroci 

so vonjali liste, veje, mah, lubje, iglice, praprot, zemljo. Ugotovili so, da nekatere stvari zelo 

prijetno dišijo (iglice, praprot), druge so malo manj dišeče (mah, zemlja), najdemo pa tudi kaj 

takšnega, ki ima zelo neprijeten vonj (trohneče palice, gnili listi).  

Otroci so najbolj uživali v raziskovanju gozda s tipom. Ugotavljali in raziskovali so katera 

drevesa imajo gladko ali hrapavo lubje, da so listi gladki in iglice pikajo. Všeč jim je bila 

mehkoba mahu in praproti. Z velikim navdušenjem so se igrali z listi in brskali po zemlji. 

Objemanje dreves, poslušanje pretakanja drevesnih sokov in božanje lubja je otroke umirilo 

in postali so bolj sproščeni.  

Pri raziskovanju gozda se je pokazala močna interakcija med otroki, saj so vse, kar so našli, 

želeli pokazati še ostalim. Drug drugega so pohvalili, ko so našli kaj zanimivega, se med seboj 

spodbujali, skupaj so raziskovali in bili so zelo veseli, da je gozd njihova igralnica.  

Vse dejavnosti pa so seveda potekale ob vestnem upoštevanju vseh gozdnih pravil o katerih 

smo se dogovorili v začetku leta. 

Otroci se zelo veselijo obiskov gozda, saj so tam sproščeni, veseli, radovedni in tkejo nove 

medsebojne vezi. Z obiskom gozda spodbujamo prijazen in odgovoren odnos do narave, kar 

je v današnjem času še kako pomembno.  
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