
NARAVOSLOVNI DAN
GOZD – NAJVEČJI PROSTOR ZA UČENJE 

IN IGRANJE

Za učence 4. in 5. razreda

Pripravila: Tanja Košir, CŠOD Planica



MOJE NALOGE 

• PREBEREM SI O GOZDNEM BONTONU

• PONOVIM KATERE DREVESNE VRSTE POZNAM

• PREBEREM KATERE NALOGE ME ČAKAJO V GOZDU

• PO OPRAVLJENI NALOGI KONČNI REZULTAT FOTOGRAFIRAM 
IN FOTOGRAFIJE POŠLJEM UČITELJU



GOZDNI BONTON





KATERA DREVESA 
NAJDEMO V GOZDU

• bor

• bukev

• divji kostanj

• lipa

• hrast

• javor

• macesen

• smreka

• jelka

• gaber 

• jesen 

• oreh 

(drevesa so zapisana po slikovnem 
zaporedju od leve proti desni)





















MOJE NALOGE V GOZDU

1. SPREHOD SKOZI GOZD
V tišini se sprehodi skozi gozd in opazuj z vsemi čutili. Za trenutek se 
ustavi, se ne premikaj in samo opazuj.

Zapiši kaj vse si videl, slišal, vonjal…

Svoj zapis opazovanja fotografiraj in fotografijo pošlji učitelju po e-pošti 
ali MMS.



2. POIŠČI IN POIMENUJ
V gozdu poišči vsaj 4 drevesne vrste. Fotografiraj vejico drevesa in 
poimenuj drevesno vrsto. 

Učitelju pošlji fotografije po e-pošti ali MMS in zraven vsake fotografije 
napiši katera drevesna vrsta je to. 



3. OPAZUJ IN POIŠČI
Nekdo naj ti na tla postavi  6 predmetov iz narave (npr. storž, cvetlica, 
vejica macesna, lišaj, mah, list ciklame) in jih prekrije z rutko ali s kosom 
oblačila. Imaš 30 sekund, da pogledaš predmete, nato se predmeti 
ponovno prekrijejo z rutko. V gozdu poiščeš enake predmete in jih postaviš 
zraven ter preveriš koliko si bil uspešen.

Učitelju pošlji fotografijo igre po e-pošti ali MMS.

Zraven slike napiši katere predmete si izbral (kaj je kaj).



4. IGRA 3 V VRSTO
Na tla postaviš štiri palice, tako da dobiš mrežo. Če bosta igralca dva, si 
eden poišče 3 enake storže, drugi pa 3 kamne. Z določene razdalje stečeta 
oba hkrati in v postavljeno mrežo postavita svoj predmet. Stečeta nazaj do 
črte, vzameta nov predmet (storž, drugi kamen ) ter stečeta zopet do 
mreže in postavita storž oziroma kamen… Če kljub temu, da sta postavila 
že vse tri storže oziroma kamne, še vedno nima nihče tri v vrsto zopet 
stečeta do črte in nato nazaj do mreže in si prestavita storž oziroma kamen 
v prazen kvadratek ter tako poskušata dobiti tri v vrsto. 

Učitelju pošlji fotografijo ali posnetek igre po e-pošti ali MMS.

.



5. PORTRET IZ NARAVNIH MATERIALOV 
Iz naravnega materiala, katerega najdeš v gozdu,  izdelaj portret osebe 
katera je s teboj v gozdu.

Učitelju pošlji fotografijo portreta po e-pošti ali MMS.



6. ZGRADI BIVAK
V gozdu zgradi bivak. Bivak naj bo dovolj velik, da se boš vanj lahko skril. 
Najlažje je, če začneš graditi pri kakšni večji skali ali drevesu, saj imaš tako 
eno stran bivaka že praktično narejeno. V gozdu po tleh naberi suhe veje. 
Graditi začneš najprej z debelejšimi vejami, s katerimi si narediš ogrodje, 
nato pa čez daješ manjše veje. Za kritino je najbolje uporabiti smrekove 
veje z iglicami, saj tako bivak ostane v notranjosti suh.

Učitelju pošlji fotografijo bivaka po e-pošti ali MMS.



ČE SI NAREDIL VSEH PET NALOG IN POSLAL UČITELJU FOTOGRAFIJE, SI 
USPEŠNO OPRAVIL NARAVOSLOVNI DAN.

SEDAJ PA SAMO ŠE UŽIVAJ V GOZDU, PA ŠE KDAJ SE VRNI☺.


