
GOZD JE NAJBOLJŠA 
IGRALNICA 



AKTIVNOST: GIBANJE 

Obisk bližnjega gozda in izvedba gibalne 
dejavnosti s padalom in naravnimi 

materiali

Starost otrok: 1-6 let

Pripravila: Anja Žerjav



Narava za otroka predstavlja 
dinamično, stimulativno in izzivov polno 

igrišče

Največ priložnosti in možnosti za 
celostni razvoj in raziskovanje pa 

otrokom ponuja gozd



*Otrok se sprošča, uživa in igra v naravi

*Otrok spoznava gozd in njegov pomen za človeka, 
življenje, zdravje

*Otrok skozi igro v gozdu razvija in krepi svoje 
gibalne sposobnosti in spretnosti

*Otrok krepi svoje zdravje in svoj imunski sistem

*Otrok spoznava gozd in ga dojema z vsemi čutili

*Otrok se poveže z gozdom in ga vzame za svojega

Cilji, ki sva jim sledili:



… do gozda vodi travnata stezica …



… že sam 
prihod do 
gozda je 
delno 
ogrevanje 
pred 
gibalno 
dejavnostjo, 
ki sedi, …



… poseben ritual; 
objemanje dreves …

… pogovor z njimi, …

… nekateri svoje drevo 
tudi polupčkajo ;)



Uvodni del gibalne dejavnosti; gibalna 
igra Medved stopa, primerna za vse 

starosti

… ogrevanje ostalih delov telesa, …



… padalo – gibalni 
rekvizit, … … prinašanje naravnih materialov iz gozda, storži ,vejice, 

listje in polaganje na padalo, …



… tudi najmlajši so prinašali vejice in 
storže, ki so jih pobrali po tleh, …

… ko je vsak dodal svoj predmet, ki ga 
je našel je sledilo stresanje padala in 
opazovanje predmetov na njem, …



igra vrtiljak s padalom Igra s padalom je vedno zanimiva in raznolika, sledile so vaje, 
ki so jih predlagali otroci, dvigovanje in spuščanje padala, 

skrivanje spodaj, se skrijemo pod dežnik, gobo, …



… spontana igra otrok, …



… sledilo je umirjanje po želji 
otrok, ležanje na padalu in 

ogled gozda …



… otroci so se umirili, uživali v danem trenutku in bili 
napolnjeni s pozitivno energijo, …



… malica v gozdu je vedno super doživetje …



… po končani malici je sledil še kratek sprehod po gozdu …



… ter vrnitev nazaj v 
vrtec.



Hvala za vašo pozornost in želim vam čim 
več gozdnih doživetij 

Gozda se otroci nikoli ne naveličajo in se vanj 
vedno znova z veseljem vračajo. 


