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1. Primerjalna analiza v odzivih otrok 
Na podlagi sistematičnega spremljanja otrokovega razvoja, ki je pri našem pedagoškem delu 
utečena stalnica, izhaja, da so otroci ob koncu projekta veliko bolj sodelovalni, napredek je 
viden na kognitivnem in socialnem področju, viden je pozitiven premik v odnosu do narave. 
Prisotno je izkustveno učenje, lastna aktivnost otrok, kar vpliva na dobro počutje otrok in 
posledično na njihovo zdravje.  
 
ZAČETNO STANJE: 

Igra in učenje potekata individualno ali v 
manjših skupinah-2 ali 3 otroci-najbolj 
opazna je asociativna igra (otroci se igrajo 
skupaj, vendar še nimajo skupnega cilja) 
▪ prevlada  funkcijska igra ter zametki 

domišljijske igre 
▪ čas igre je  kratkotrajen 
▪ otroci so med igro preglasni 
▪ potrebujejo veliko spodbud za 

opazovanje in zaznavanje okolice 
▪ otroke je  potrebno spodbujati k 

nadaljnjemu razmišljanju s 
postavljanjem dodatnih vprašanj 

▪ otroci s težavo verbalizirajo svoje 
opažanje in razmišljanje 

▪ otroci so premalo iznajdljivi, ni bilo 
opaziti veliko dogovorov in komunikacije 

▪ nudenja pomoči en drugemu je premalo 
 

▪ otroci imajo slabo medsebojno 
sodelovanje 

▪ razporejanje otrok v skupine povzroča 
nekaj            težav, saj s težavo sodelujejo 
in strmijo k enemu cilju 

▪ pojavljajo se konflikti- otroke je 
potrebno opolnomočiti pri 
prepoznavanju in reševanju problemov 

▪ otroci še ne prevzemajo odgovornosti za 
svoja dejanja 

▪ na otroke rome in otroka z vedenjskimi 
težavami smo morali biti zelo pozorni, 
ker so se radi oddaljevali od skupine kljub 
dogovorjenemu gozdnemu bontonu 

▪  pri otrocih romih so zaznane govorno-
jezikovne težave 

 

 

KONČNO STANJE:  

▪ opazno je izkustveno učenje - največ se 
naučijo, če delajo sami – lastno 
raziskovanje-učijo se na podlagi lastnih 
izkušenj 

▪ pobudniki igre so sami otroci, se med 
sabo dogovarjajo kaj želijo početi-
takojšnje povezovanje in iskanje  
prijateljev 

▪ otroci so bolj samozavestni, samostojni, 
vztrajni, čas igre se je podaljšal – so 
notranje motivirani 

▪ otroci so se naučili v naravi iskati rešitve 
za svoje težave, nudijo si medsebojno 
pomoč, razvila se je empatija in 

▪ Pri nekaterih otrocih je že opazna 
najnižja stopnja refleksije, ki temelji na 
opisu dogodkov, nekateri pa že razlagajo, 
zakaj je prišlo do določene situacije. 

▪ Vidna razlika v zdravju in počutju otrok 
(telesno in duševno zdravje, gradi se 
imunski sistem). 

▪ Uspešna inkluzija romskih otrok in otrok 
z vedenjskimi težavami - v pomoč nam je 
bila mama in romska pomočnica ter 
specialna pedagoginja, preštevanje, 
branje, petje … v romskem jeziku. 
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sočustvovanje ter pozitiven odnos do 
narave 

▪ opažamo da na živahne in nemirne 
otroke deluje naravno okolje 
pomirjujoče, daje jim občutek svobode, 
nanje deluje pozitivno saj se lažje 
osredotočijo na posamezne dejavnosti, 
ko jim nekaj ni všeč ali da se z nečem ne 
strinjajo sporočajo na bolj miren način 

▪ opazna je sodelovalna igra- otroci se 
igrajo v skupini in imajo skupni cilj, v igri 
si razdelijo delo in prevzemajo različne 
vloge  napredovali so na kognitivnem 
področju, saj igralna aktivnost izhaja iz 
njih samih. 

▪ Vzgojiteljice so pridobile nove izkušnje, 
veščine in si izboljšale lastne načine 
poučevanja. 

 

 

2. Primerjalna analiza metod dela v mestnem in podeželskem vrtcu 
Otroci iz podeželskega vrtca obiskujejo gozdno igralnico dva do trikrat na teden in tam 
preživijo več časa, igra je bolj spontana, lažje se prilagajajo, mestni pa so vezani na prevoz, 
zato so obiski redkejši, koristijo različne druge naravne površine, ki so jim na dosegu.  
 
Beltinci: 

PREDNOSTI  IZZIVI 

Vrtec na podeželju (umirjeno, zdravo okolje) Otroci so izpostavljeni klopom in komarjem 

V bližini vrtca so različna naravna okolja (gozd, 
polja, reka) 

Pri otrocih postane večje tveganje  poškodb  

Možnost raziskovanja v različnih naravnih 
okoljih 

 

Možnost izkustvenega učenja  (uporaba vseh 
čutil)  

 

Okolja so lahko in hitro dostopna  
 

Gozdna igralnica je sestavljena iz gozda in jase 
 

Vsakodnevno bivanje v naravi 
 

Srečevanje družin v gozdni igralnici v 
popoldanskem času 

 

Velika podpora  in sodelovanja s strani staršev, 
občine, krajevne skupnosti in gozdnih institucij 

 

Spontana zabava in igra v naravnem okolju, ki 
jih ne omejuje pri gibanju in doživljanju 

 

Zadovoljni otroci s čudovitimi spomini 
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Vrabac: 

SNAGE SLABOSTI:  

Dobra saradnja sa institucijama koje poseduju 
resurse za igru na otvorenom  

Gradski vrtić smešten u urbanom delu grada  

Razvijene navike i pozitivan stav vaspitača i 
dece kada je upotreba površina na 
otvorenom u pitanju 

Zgrada u kojoj ostvarujemo vaspitno – obrazovni 
rad nema vlastito dvorište  

Volja i spremnost zaposlenih da aktivno 
učestvuju u implementaciji šumske 
pedagogije  

Površine na otvorenom su javne i dostupne svima 

Podrška roditelja i lokalne zajednice u 
ostvarivanju ciljeva projekta 

Prostori za igru, mini igrališta su uglavnom 
opremljena starim spravama 

 
Površine nedovoljno bogate zelenilom 

 
Tokom leta 2021 vrtić je privremeno peseljen na 
drugu lokaciju 

 

PREPREKE NACIN PREVAZILAŽENJA:  

Prevoz dece i zaposlenih do površina na 
otvorenom koje se koriste a nisu u blizini 
vrtića 

Podrška roditelja u prevozu dece do odredišta 

Tehničke poteškoće i nužnost prilagođavanja 
ritma dana 

Protokol o saradnji sa instituijama čije površine 
koristimo  

 
Obuka i usavršavanje zaposlenih u oblasti šumske 
pedagogije  

 

3. Analiza pridobljenih strokovnih kompetenc 
Beltinci: 
Projekt z naslovom Vrtec pod krošnjami, razvoj in implementacija kurikuluma gozdne 

pedagogike za vrtce, nam je z bogato vsebino nedvomno krojil pot do uspeha. Z različnimi 

aktivnostmi, ki smo si jih zastavili ob prijavi projekta smo si strokovne kompetence samo še 

povečevali oz. širili. Pri izvajanju aktivnosti smo sodelovali vsi, ki smo v vrtcu – otroci, 

vzgojiteljice, ravnateljica, kuhinja, hišnik, čistilke… in pa starši, zunanji sodelavci, predstavniki  
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lokale skupnosti. Da smo vse uskladili, organizirali, se dogovorili in 

izvedli smo razvijali več različnih kompetenc.  

Vzgojitelj pri otrocih najlažje spodbuja veselje do različnih dejavnosti v gozdu in razvija 

pozitiven odnos do narave, če sam čuti povezanost z naravo in ima znanja iz gozdne 

pedagogike. 

Projekt Erasmus+ Vrtec pod krošnjami je pozitivno vplival na otrokov razvoj in njegovo 

povezanost z naravo,  hkrati pa je pripomogel tudi k osebnostnemu razvoju vzgojitelja. 

Strokovni delavci, ki so izvajali projektne aktivnosti so zapisali: 

• »Z izobraževanjem in iskanjem novih metod ter načinov dela sem pridobila znanja iz 

področja gozdne pedagogike.  

• Z opazovanjem otrok pri ustvarjalni igri v gozdu sem razvijala kompetence na področju 

formativnega spremljanja, reflektiranja  in ugotavljanja razlike pri igri otrok v igralnici  

ter na prostem.  

• Narava s svojo raznolikostjo in spreminjanjem otrokom nudi različne možnosti za 

ustvarjalno igro in raziskovanje, s tem pa pri vzgojitelju spodbuja ustvarjalnost, 

spontanost in fleksibilnost glede časovne razporeditve dejavnosti, otrokove motivacije 

in interesov, aktivnega učenja in spodbujanje otrok k sodelovalnemu učenju ter iskanju 

lastnih rešitev.  

• Z gibalnimi dejavnostmi in bivanjem v naravnem okolju smo prispevali tudi k boljšemu 

počutju in krepitvi zdravja otrok ter zaposlenih.  

• S povezovanjem strokovnih delavk ožjega projektnega tima in kolegicami iz 

partnerskega vrtca Vrabac iz Srbije, sem razvijala kompetence s področja 

komunikacije, sodelovalnega učenja in pridobivanja novih izkušenj.  

• Pridobila sem mnogo pozitivnih izkušenj in potrditev da je odločitev, vključevati 

gozdno pedagogiko v delo s predšolskimi otroki na vseh področjih kurikuluma, bila 

pravilna. 

• Ugotovila sem, da narava vpliva na otrokov celosten razvoj, na zdravje, na 

premagovanje stresa. 

• Pridobila sem umetniško ustvarjalno znanje, ki temelji na uporabi naravnih 

materialov, spoznala sem veliko tehnik, kako otrokom približati naravo, metode kako 

sprožiti radovednost in izkoristiti situacijsko učenje 

• Pridobila sem nova IKT znanja (ZOOM, delo na računalniku, predstavitev v medijih, 

voditi predstavitev pred skupino) 

• Pridobila sem si nove izkušnje ter veščine in s tem izboljšala lastne načine poučevanja 

- učna kompetenca 

• Spoznala sem, da odsotnost neprestanega usmerjanja pozitivno vpliva na socialne 

veščine 

• Boljše soočanje z novimi situacijami, lažje povezovanje z drugačnimi od sebe, boljše 

poznavanje sebe ter izražanje svojih misli - osebnostna kompetenca 

• Trajnosten in zdrav način življenja 
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• Okrepljeno pozitivno sodelovanje z ljudmi iz različnih okolij (različni 

zunanji sodelavci iz različnih področij) 

• Spoznavanje in sodelovanje s strokovnimi delavci iz drugih držav, izmnejava dobrih 

praks - socialne kompetence 

• Boljše poznavanje same sebe - osebnostni in profesionalni razvoj 

• Spoznala, da si tudi otroci razvijajo svoje kompetence iz različnih področij - skupinsko 

delo in sodelovanje, zmožnost reševanja problemov, kritično in logično mišljenje, 

ustvarjalnost, komunikacijo…. 

• Izboljšala sem kompetenco komunikacije (dogovarjanja, organiziranja, delo z otroki, 

komunikacija v tujem jeziku…); motivacije (potrebna je notranja motivacija, interes, 

vztrajnost, da pridemo do željenih zaključkov); timskega dela (dovzetnost za mnenja 

drugih, prilagoditev…); osebnega razvoja (odgovornost, fleksibilnost, spoznanje kako 

pomembna je narava za človeka in ne človek za naravo, pozitiven vpliv narave na 

otrokov razvoj in počutje, razvoj čuječnosti…); vseživljenjskega  učenja (večkrat grem 

v gozd, v naravo…).« 

Odrasli smo le vodniki, ne pa režiserji otroške igre. Mi samo omogočimo prostor, ki pri 

otrocih spodbuja raziskovanje. 

 

Vrabac: 

Stručne kompetencije koje smo stekle u okviru projekta "Vrtić pod krošnjama" 

Projekat pod naslovom "Vrtić pod krošnjama" razvoj i implementacija kurikuluma šumske 

pedagogije u vrtićima, nam je tokom cele godine omogućila sticanje različitih veština. 

Organizacijom i realizovanjem različtih radionica i aktivnosti, naše kompetencije i veštine smo 

samo povećavali i širili. 

U ovom projektu smo učestvovali svi: direktorka, stručni saradnici, vaspitači, roditelji, kao i 

lokalna zajednica. 

Projekat Erasmus + "Vrtić pod krošnjama" je pozitivno uticao na sticanje i razvijanje kako ličnih 

kompetencija, tako i  profesionalnih.  

Stručne kompetencije koje smo stekli i koje izdvajamo u okviru projekta su: 

● Usvajanjem novih metoda stekle smo nova znanja iz oblasti šumske pedagogije; 

● Boravkom u prirodi doprineli smo jačanju zdravlja dece i zaposlenih; 

● Iz partnerstva i saradnje sa vrtićem iz Slovenije, razvile smo veštine komunikacije i 

stekle nova iskustva; 

● Korišćenjem prirodnih materijala, stekli smo kreativna umetnička znanja i podstakli 

decu na isto; 
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● Unapređenje nastavnih metoda; 

● Unapređenje IKT veština ( rad na računaru, online sastanci, prezentacije u medijima i 

pred grupom); 

● Saradnja sa kolegama iz različitih sredina;  

● Unapredili smo tehnike približavanja prirode deci; 

● Razvile smo kompetencije iz oblasti formativnog praćenja; 

● Unapređenje saradnje sa lokalnom zajednicom (Botanička bašta, parkovi u okolini 

vrtića, udruženje "Sidro", vrtić "Aviončić"); 

● Uočavanje razlika između ruralne i gradske sredine ( prilagođavanje i primena principa 

šumske pedagogije gradskim uslovima); 

● Stručno usavršavanje i diseminacija projekta (organizovanje radionica za roditelje, 

decu i vaspitače iz drugih ustanova); 

● Razvijanje veština iz različitih oblasti (timski rad, grupno rešavanje problema, logičko i 

kritičko mišljenje, komunikacija i istrajnost). 

Stekle smo znanja i veštine za upravljanje međunarodnim projektom i projektnom 

dokumentacijom. 

 


