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UVOD 
 LIFE Naturaviva - Biodiverziteta - umetnost življenja je projekt 
podprt s strani Evropske unije, ki traja od septembra 2017 do 

septembra 2022. Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne 
dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki 

jim pretijo.  

Slovenija je država z izjemno visoko biodiverziteto, a se Slovenci slabo 
zavedamo njenega pomena in ogroženosti. Slovenija je zaradi bogastva 

rastlinskega in živalskega sveta velika posebnost v evropskem, če ne 
svetovnem merilu. Ohranjanje biodiverzitete (biotske pestrosti) je torej 

zagotavljanje učinkovitosti naravnih sistemov in njihovih funkcij. 



METODE 

 Ob podajanju novega znanja smo 
uporabili metode razlage, pogovora, 
poslušanja in razgovora. Vse to smo 
kasneje podkrepili še s praktičnim 

delom v gozdu. 

Z otroki smo raziskovali, opazovali in 
eksperimentirali. 



RAZISKOVANJE IN 
ODKRIVANJE GOZDA 



REZULTATI 
Gozd je naše največje bogastvo in učilnica narave. Pri svojem delu smo se podrobneje 
seznanili s pestrostjo gozdnega življenja, čeprav je biodiverziteta povsod okrog nas. Gozd 
smo izbrali zato, ker je otrokom blizu in ker ponuja veliko možnosti raziskovanja.  

S pomočjo plakatov in kratkih dokumentarnih 
filmov je ekologinja Saša poskušala otrokom 
razložiti pojem biodiverzitete. 

Žuželke v gozdu 
 



REZULTATI 

• Poizkusi 

 

Iskanje sledi 

 





• RAZPRAVA 

• Z otroki bi lahko počeli še veliko 
dejavnosti. Kot smo raziskali gozd, bi 
lahko še posebej raziskali polja, reke 
ipd. Tudi v gozdu je ostalo še veliko 
neodkritega in novega. Pomembno je, 
da otrokom v vsakem letnem času 
ponudimo nekaj gozdne pedagogike in 
vsebin s področja ekologije.   

 

• ZAKLJUČEK 

• Menim, da so otroci doumeli bistvo 
raznoživosti, kako se vsa živa bitja 
med seboj prepletajo in si drug 
drugemu nudijo oporo: zakaj je 
pomembno, da pustimo gosenici, ki jo 
srečamo na gozdnih tleh, živeti, čemu 
je ne smemo pohoditi in se ji raje 
izognemo ... Otroci imajo neprecenljiv 
čut do narave in posebno sposobnost 
vživljanja v druga živa bitja, zato so 
posebej dovzetni za nova spoznanja in 
resnično želijo pomagati sebi in 
drugim.  



Narava je Zemlji podarila milijone različnih 
vrst živih bitij. Nekatere poznamo in jih 

imamo radi, nekatere moramo še odkriti, 
preden izginejo. Ljudje smo s svojim 

delovanjem porušili ravnovesje v naravi. 
Kar smo povzročili, lahko popravimo. 

Pomagajmo ustaviti množično izumiranje 
vrst in že predšolske otroke seznanimo s 

tesno povezanostjo vrst in pomenom 
biodiverzitete. 
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