
Spoštovani učitelj, spoštovana učiteljica!

V Triglavskem narodnem parku smo Vam in vašim učencem pripravili delavnice, s 
pomočjo katerih bomo skupaj odkrivali zaklade naravnega bogastva in kulturne 
dediščine našega edinega narodnega parka. Dejavnosti se navezujejo na učni načrt 
devetletne osnovne šole in Vam lahko pomagajo pri doseganju operativnih ciljev pri 
posameznih predmetih.

Glavni namen delavnic je v otrocih preko spoznavanja in občudovanja prebuditi 
spoštovanje do  naravnih vrednot in do kulturne dediščine. Dejavnosti bodo 
potekale v duhu spoštovanja do vsega, kar nam je na tem enkratnem koščku sveta 
dala narava in kar so v stoletjih s trudom ustvarili ljudje, ki so tu živeli.

Nekatere dejavnosti bodo potekale v Info središču na Bledu, druge pa na terenu 
Triglavskega narodnega parka in njegovi okolici.

Delavnice bodo vodili animatorji Info središča in drugi zaposleni v TNP.
Pripravljene so za en razred otrok. Večje število učencev se lahko razdeli v 
skupine, v tem primeru je dobro izbrati več aktivnosti, ki se lahko izmenjajo – iz 
istega ali iz različnih sklopov (npr. kombinacija barje Goreljek/ gozd).
Šola naj poskrbi za primerno število spremljevalcev, posebno še pri delavnicah, ki 
bodo potekale kot vodene ture. 

Še nekaj navodil:
Učence bomo peljali v zavarovano območje, zato jih že pred prihodom pripravite, 
da se bodo v narodnem parku primerno obnašali in upoštevali pravila za varno hojo 
v naravi. Poskrbite za njihovo primerno obleko, obutev, pijačo in zaščito proti 
klopom. Učenci s posebnimi potrebami naj imajo svojega spremljevalca. 

Skupaj spoznavajmo, občudujmo in spoštujmo!

Na naslednjih straneh so opisane posamezne delavnice. Za prvo triado so na bledo 
rumenih straneh, za drugo na rumenih in za tretjo triado na bledo oranžnih straneh.  

1. triada 2. triada 3. triada

Barva zgornjega roba strani nam pove, v kateri sklop spadajo posamezne delavnice.

Geologija

Vode in mokrišča v TNP

Živali v TNP

Življenje v gozdu

Življenje v gorah

Življenje na travniku

Kulturna dediščina TNP



Oblikovanje reliefa v TNP 

kraj: teren v TNP
Čas: 4 PU, celo šolsko leto
Primernost: 7. in 9. razred - geografija
Cilji:  Učenci spoznajo notranje in zunanje sile, ki so oblikovale Alpe na območju 
Triglavskega narodnega parka ter posledice njihovega delovanja poskusijo 
prepoznati na terenu. Na primerkih različnih kamnov znajo ugotoviti kateri 
dejavniki so jih oblikovali. 

Delavnica poteka na primernem terenu v TNP. Na Bledu se učencem na avtobusu pridruži 
vodja delavnice. Odpeljejo se v eno od ledeniških dolin – v Bohinj ali v Vrata. Med potjo 
opazujejo značilnosti pokrajine.
Učenci izvejo, kako je nastala podoba TNP.

Teme:
- nastanek Alp, 
- preoblikovanje površja zaradi ledenikov,
- preoblikovanje površja zaradi vode,
- preoblikovanje površja zaradi vetra,
-    preoblikovanje površja zaradi temperaturnih sprememb

Ogledajo si, kako so posamezni dejavniki preoblikovali površje.
Učenci med delavnico rešujejo učne liste.

GEOLOGIJA 



Življenje v čisti tekoči vodi 

Kraj:  teren TNP
Čas: 4 – 5PU, sept., okt., april, maj, junij
Primerno za 5., 7. in 8. razred - naravoslovje in tehnika, naravoslovje in 
biologija. Zahtevnost je prilagojena starosti otrok.
Cijli: Učenci spoznajo v kakšnih oblikah se nahaja voda v TNP, pomen območja kot 
vira pitne vode. Onesnaževanje voda v TNP.
Predvidevajo kje in kakšne živali bi našli v potoku. Osvojijo osnovno znanje 
nabiranja in določevanja drobnih živali v potoku. Iz preprostih tabel z 
indikatorskimi organizmi znajo ugotoviti, kakšna je kvaliteta vode v potoku.

Razlaga in pogovor: 
- Od kje pride voda v izvir?
- Onesnaževanje pitne vode. 
- Kaj živi v potokih in kje? Otroci razmislijo, kje bi v potoku našli živali, kakšne oblike  bi lahko    

   bile, s čim se prehranjujejo in kako bi to ugotovili.
-       Kaj so indikatorske vrste? Ugotavljanje čistosti vode s pomočjo živalskih vrst, ki v njej živijo.

Delo na terenu:

- Navodila za lovljenje živali pod kamni v vodi in razdelitev potrebnega materiala.
- Nabiranje živali v kadičke.
- Določevanje skupin živali s pomočjo ključa.
- Ugotavljanje čistosti vode s pomočjo tabele in indikatorskih vrst (7. in 8. r.). 
- Ugotavljanje prisotnosti nitratov in fosfatov (7. in 8. r.). 
- Merjenje hitrosti pretoka vode (7. in 8.r.).

Zaključek:
Učni listi
Učenci odgovorijo na vprašanja in ugotovijo, ali so prav predvidevali, kakšne bodo živali. So 
našli kakšno indikatorsko vrsto? Mogoče so podobne vaje že delali v vodi blizu šole. Lahko 
primerjajo živali tam in v TNP, ali pa to naredijo kasneje v šoli.

VODE in MOKRIŠČA v TNP 



Ledeniška jezera 

Kraj:  Bohinjsko ali Blejsko jezero
Čas: 4 - 7 PU, sept., okt., april, maj, junij
Primerno za 5., 7. in 8. razred – naravoslovje in tehnika, naravoslovje, 
biologija, športna vzgoja.  Zahtevnost je prilagojena starosti otrok.
Cilji: Učenci spoznajo jezero kot življenjski prostor. Spoznajo življenjske pogoje v 
vodi. Spoznavajo živali in rastline v in ob jezeru tudi s pomočjo preprostih ključev. 
(5. r) 
Učenci vedo, kaj so ledeniška jezera. Spoznajo kakšni so življenjski pogoji v 
jezerih. Znajo določiti živalske skupine s pomočjo preprostih ključev. 
Spoznajo, da so življenjski pogoji v jezerih lahko različni – glavne dejavnike, ki 
pogojujejo te razlike. Spoznajo bivalna območja v jezeru in vrste organizmov, ki 
živijo v posameznih območjih. (7. r.)
Učenci ugotovijo, kateri so glavni onesnaževalci ledeniških jezer v TNP. Razvijejo 
odgovoren odnos do varstva voda. Spoznajo redke in ogrožene vrste jezer v TNP in 
njihove življenjske pogoje. (8. r.)

Blejsko jezero

Vodja delavnice učencem razloži nastanek in staranje ledeniških jezer.
Katera ledeniška jezera so v TNP? Razlike med jezeri.

Kaj živi v jezeru? 
 Učence razdelimo v skupine. Vsaka dobi potrebne pripomočke za delo. Pokažemo jim, kako 

bodo iskali in lovili živali. Nabiramo jih izključno na obali jezera, kjer je dovolj varno. 

Nabrane rastline in živali si ogledamo pod lupo. Vsaka skupina predstavi svoje rastline in 
vrste ostalim skupinam.

Kaj živi ob jezeru?
Učenci ugotavljajo, katere vrste rastlin so opazili ob jezeru.

Skupaj ugotavljajo kvaliteto vode v jezeru.
Vodja delavnice predstavi delovanje natege, s katero upočasnjujejo staranje jezera.

Med delavnico učenci rešujejo učne liste.



Bohinjsko jezero  

Aktivnosti na terenu – Bohinjsko jezero
Čas: 5 – 6 PU
Začetek delavnice je v Ukancu, zaključek na Ribčevem lazu.

Rastlinske in živalske vrste v in ob jezeru spoznavajo z delom na terenu. Zahtevnost je 
prilagojena starosti otrok. Vsebine in delo imajo učenci opisano na učnih listih. 

Aktivnosti bodo potekale na štirih točkah ob jezeru:

1. točka - Savica

Določevanje kvalitete vode v glavnem pritoku jezera. Delo v skupinah: ugotavljanje 
prisotnosti indikatorskih vrst živali, merjenje vsebnosti nitratov in fosfatov. 

2.  točka - Jezero v Ukancu

Nabiranje in določanje drobnih živali v jezeru, ugotavljanje prisotnosti alg in višjih rastlin, 
merjenje nitratov in fosfatov. Vrste določajo s pomočjo ključev. Ugotavljajo možne 
onesnaževalce vode. 
Med hojo ob severni obali jezera učenci ugotavljajo razlike med sončno severno in senčno 
južno obalo, ugotovitve si zapišejo na učne liste.

3. točka - Zaliv ob Stari Fužini

Tudi tu učenci ponovijo meritve kot na prejšnjih dveh točkah. Pregledajo možne vire 
onesnaževanja.

4. točka - Zaključek  naredimo na koncu jezera. Pregledamo in primerjamo razultate 
učencev in se pogovorimo o tem, kako bi morali ravnati z jezerom, da bi ostal vsaj v takem 
stanju, kot je sedaj. 



Učna pot na barju Goreljek 

Kraj: Barje Goreljek na Pokljuki
Čas: 2 - 3 PU, sept., maj, junij
Zahtevnost je prilagojena starosti otrok.

3.razred 
Navezuje se na predmet spoznavanje okolja.
Cilji: Učenci obiščejo učno pot. Spoznavajo živa bitja na šotnem barju.  Primerjajo 
življenjske potrebe živali in rastlin na barju s tistimi v drugih okoljih. Razvijajo čut 
za varovanje visokih barij.

5. razred 
naravoslovje in tehnika, družba
Cilji:  Učenci izvedo, da se v barjih zadržuje veliko vode, kako so šotna barja 
nastala in kakšen je njihov pomen. Spoznajo življenjske pogoje na šotnem barju in 
rastlinske ter živalske vrste, ki tu živijo. Poskusijo sestaviti nekaj prehranjevalnih 
verig šotnega barja. Ugotavljajo vpliv človeka na barju. Izvejo, kako so ljudje 
nekoč izkoriščali in izsuševali šotna barja.

Učence peljemo po učni poti na barju Goreljek in se ustavimo ob tablah. Podrobneje se 
pogovorimo ob tistih, ki se navezujejo na učno snov v posameznem razredu. 

Učenci si lahko od blizu ogledajo, kako izgleda barje, šotni mahovi, druge rastlinske in tudi 
živalske vrste. 

Ugotavljajo lastnosti šotnih mahov in se seznanijo z njihovo uporabo v preteklosti. 
Novo znanje utrdijo z izpolnjevanjem učnih listov.    



7. in 8. razred 
naravoslovje, biologija

Cilji:  Spoznajo šotno barje kot tip ekosistema s stoječo vodo, njihov nastanek in 
pomen. Spoznajo življenjske razmere na šotnem barju, njegove rastlinske in 
živalske vrste. Znajo sestaviti prehranjevalne verige šotnega barja. Spoznajo 
prehranjevalne odnose na šotnem barju (8.r.). Spoznajo najpogostejše vzroke 
onesnaževanja in izginjanja šotnih barij  pri nas in po svetu. Posledice izsuševanja 
barij in drugih mokrišč.

Učence peljemo po učni poti na barju Goreljek in se ustavimo ob posameznih tablah. 
Na njih so opisane vsebine: 
o nastanku in zgradbi šotnega barja, 
o šotnih mahovih, rastlinah in glivah, 
živalih šotnega barja,
kačjih pastirjih, mravljah,
prilagoditvah rastlin na posebne razmere na šotnem barju, 
ljudeh v okolici barja – planinsko pašništvo in pridelava lesa ter 
o prizadevanju ljudi za ohranjanje narave – natura 2000, program Life. 
Učenci ugotavljajo lastnosti šotnih mahov s pomočjo preprostih poskusov in meritev. 
Na koncu izpolnijo učne liste.



Kje živali živijo, kaj jedo, kdo so njihovi mladički 

Kraj:  Info središče TNP Bled
Čas: 2 PU, celo šolsko leto
Primerno za 1. triado – spoznavanje okolja. 
Cilji: Učenci spoznajo značilne predstavnike živali TNP. Primerjajo odrasle živali in 
mladiče, spoznajo kje živijo in s čim se prehranjujejo.

- Uvodna zgodbica. 
- Vsak izmed otrok izžreba listek s sliko živali in pove, katera žival je to.  Pogovorimo se o 
njeni velikosti in kje njegova žival živi. Odnese jo k plakatu ter jo pritrdi na tisti del, ki 
predstavlja njeno življenjsko okolje. Mlajšim otrokom pomaga animator ali spremljevalec. 
- Ko so vsi otroci gotovi, izberejo še slike mladičkov svojih živali (ugotavljanje, kako 
nekateri izmed njih niso čisto nič podobni staršem). Tudi njim pomagajo priti domov. 
- Pogovorimo se o tem, s čim se njihove živali prehranjujejo in to narišejo na list. 

ŽIVALI V TNP 

Spoznavanje sledi živali 

Kraj:  Info središče TNP Bled, lahko tudi teren 
Čas: 2 PU, celo šolsko leto
Primerno za 1. – 4. razred devetletke – spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika.
Cilji: Učenci se seznanijo z načinom gibanja različnih sesalcev v TNP. Spoznajo, da 
poleg odtisov živali v naravi puščajo tudi druge sledi.

Na tleh so z različnimi barvami narisane sledi različnih živali. Vsak učenec izžreba eno 
barvo in s pomočjo slikovnega ključa ugotovi, sled katere živali je narisana z njegovo barvo. 
Vsak otrok med risbami na listih poišče svojo žival in jo pobarva. Ta del lahko skrajšamo 
tako, da otroci pobarvajo risbe v šoli oz. doma. Tiste, ki so hitrejši, pa na tak način zaposlimo.

Skupaj si potem ogledamo vsako žival, njeno sled, animator pa pove kakšno zanimivost o 
njej in pokaže še možne druge sledi te živali (iztrebki, ostanki hranjenja, rogovi...). 

Možnost nadaljevanja delavnice na terenu
V tem primeru celotna delavnica traja do 5 PU, upoštevan je še čas prevoza do primernega 
terena. 
Otroke odpeljemo v gozd ali na drug primeren kraj in tam poskusijo najti čim več sledi. Na 
koncu poti pokažejo ali povejo, kaj so našli. Vrnemo se po isti poti in animator jih opozori na 
tiste sledi živali, ki so jih spregledali. (2 PU)



ŽIVLJENJE V GOZDU 

Delavnice na terenu

Čas: 2 – 7PU, september, oktober, april, maj, junij
Cilji so prilagojeni starosti otrok in so opisani pri vsaki starostni skupini.  
Učenci spoznavajo gozd s pomočjo iger in različnih aktivnosti, ki so opisane v 
nadaljevanju. Izberemo jih glede na želje šole, letni čas in vreme. Čas trajanja 
naravoslovnih delavnic je odvisen od izbranih aktivnosti.

1. do 3. razred 

Čas: 2 – 3 PU
Navezuje se na predmet spoznavanje okolja.
Cilji: Učenci iščejo, opazujejo in primerjajo živa bitja v gozdu. Spoznajo, da so živa 
bitja v gozdu povezana med seboj in s svojim življenjskim okoljem. Opazujejo, kako 
se živali premikajo. Spoznajo s čim se živali prehranjujejo. Učenci razvrščajo 
zbirke listov, plodov in drugega materiala iz gozda v umišljene sisteme. Spoznajo 
pomen gliv v gozdu. Ugotavljajo načine razširjanja plodov in semen.

G.1.1  Uvodne aktivnosti:
Začnemo z igro posnemanja različnih živali ali z igro moje drevo, nadaljujemo z igro 
poslušanja različnih zvokov v gozdu ali drugo podobno igro za umiritev in zbranost. (25 min)
S pomočjo zgodbe razložimo, kako živi gozd: kako zraste drevo, kaj se skriva v mahovih, 
kaj se zgodi z odpadlim listjem, kako so povezana drevesa in glive.  (10 – 15 min)  

G.1.2  V igri iskanje skritega zaklada učenci poiščejo zanimive predmete v gozdu. Po 10 – 
15 minutah se zberemo in skupaj pregledamo, kaj so našli. Ob vsaki stvari lahko povemo kaj 
zanimivega o življenju gozda. (30 – 35 min)

G.1.3  Iskanje in opazovanje živalic v listnem opadu. 
Učenci naberejo nekaj živalic (na primeren način, da jih ne poškodujejo) in opazujejo 
njihovo obliko, gibanje. Po končanem delu jih vrnejo tja, kjer so jih dobili. Razložimo jim 
pomen teh drobnih živalic za življenje gozda. (40 min)
G.1.4   Otroci zbirajo mavrične barve – ugotovimo, katere barve so lažje našli. Zakaj so 
cvetovi različno obarvani? Kakšne barve so plodovi? (15 – 20 min)

G.1.5  Jeseni jim razložimo pomen gliv v gozdu in pravilno gobarjenje. Poiščemo nekaj gliv, 
ugotavljamo razlike in razložimo, kako se razmnožujejo – kaj so gobe in kaj hife. Povemo, 
da so povezane s koreninami dreves. (20 min)

G.1.6   Jeseni učenci lahko naberejo različne plodove in semena in jih uredijo po 
podobnosti. Razložimo jim pomen semen in plodov, pogovorimo se o tem, kako se razširjajo 
(tudi pomen barve). (15 – 20 min)



V 4. razredu lahko izvajamo vse aktivnosti za prvo triado. Poleg teh še naslednje:

G.2.1  Opazovanje in posnemanje gibanja živali. 
Učenci opazujejo drobne živali, ki jih lahko najdejo (v listnem opadu, na deblih dreves...). 
Otrokom najprej razložimo, kako bodo nabirali živali in jim damo 20 min časa, da jih 
naberejo. Sami jih poskusijo poimenovati  s pomočjo preprostih ključev. Pogovorimo se o 
načinu gibanja posameznih živali. Otroci poskusijo oponašati gibanje različnih gozdnih živali 
– lahko z igro pantomime. 
(60 min)

G.2.2  Učencem predstavimo značilne lesne rastlinske vrste gozdov TNP. 
Razdelimo jih v manjše skupine. Vsaka skupina pregleda svojo vrsto drevesa ali grma. 
Narišejo obliko, naredijo odtis lubja, naberejo list, cvet, plod, izmerijo višino in obseg 
drevesa. Na koncu vse nabrano zberejo in skupaj določimo, katere vrste dreves in grmov so 
našli v gozdu. O vsaki povemo kaj zanimivega in pokažemo tudi, kako izgleda njihov les. 
Ogledamo si prerez debla in razložimo nastanek letnic. (50 min)

G.2.3  Kako gozdne živali zaznavajo svet okoli sebe. 
Učencem razložimo, katera čutila uporabljajo posamezne živalske vrste. Poskusijo se 
vživeti tako, da imajo zavezane oči, slušalke na ušesih itd. 

4. razred 

Čas: 3 – 6 PU
Navezuje se na predmet naravoslovje in tehnika.
Cilji:  Učenci opazujejo in posnemajo gibanje živali. Spoznajo pomen okončin pri 
gibanju. Primerjajo hitrost premikanja različnih živali. Seznanijo se z uporabo 
preprostih ključev za določanje živali. Primerjajo čutila pri človeku in nekaterih 
gozdnih živalih. 
Na primerih spoznajo način razširjanja rastlinskih semen. Učenci prepoznavajo 
domače drevesne in grmovne vrste. 



5. razred 

Čas: 4 - 5 PU
Navezuje se na predmet naravoslovje in tehnika.
Cilji:  Učenci spoznajo pojme toplota, temperatura in vlaga ter uporabljajo 
termometer in vlagomer. Spoznajo, da je v zraku različna vsebnost vlage. Pomen 
gozda pri zadrževanju vode. Spoznajo lišaje kot pokazatelje čistosti zraka. 
Opazujejo različno sestavo prsti in talne horizonte v gozdu. Sestavljajo 
prehranjevalne verige v gozdu. Spoznajo pomen razkrojevalcev. 

G.3.1  Prehranjevalne verige
Učenci s pomočjo igre sestavijo nekaj prehranjevalnih verig gozda – vlečenje vrvice od 
enega člena do drugega ali gradnja prehranjevalne piramide. Pomen vsakega člena v 
ekosistemu. Katere vrste lažje preživijo?  (30 min)

G.3.2  Nabiranje živalic v listnem opadu. 
Učenci naberejo nekaj drobnih živali in jih sami določijo s pomočjo preprostih ključev. 
Razložimo jim pomen razkrojevalcev pri nastanku prsti. Podrobnejši opis aktivnosti je pri 
prejšnjih razredih. (1 PU)

G.3.3  Prst
Ogledamo si talne horizonte v gozdu. Razložimo, kako nastane prst. Primerjajo prst v gozdu 
in prst s travnika – različna sestava, prepustnost za vodo, vsebnost zraka. (45 min)

G.3.4  Temperatura in zračna vlaga
Učenci izmerijo temperaturo v gozdu in zunaj gozda – na travniku. Izmerijo tudi zračno 
vlago v gozdu in zunaj njega. Primerjajo razultate in ugotavljajo vzroke zanje. (30 min)

G.3.5  Lišaji kot pokazatelji čistosti zraka. 
Spoznajo osnovne tri skupine lišajev in jih poskusijo najti v gozdu. Ugotavljajo, na katerem 
drevesu je več lišajev. Razložimo, da so paviloma skorjasti lišaji najmanj in grmičasti 
najbolj občutljivi na onesnažen zrak. (30 - 45 min)



7. razred 

Čas: 4 – 7 PU
Navezuje se na predmet  naravoslovje.
Cilji: Učenci spoznajo tipe gozdov v TNP in njihove značilnosti. Spoznajo plasti v 
gozdu in tipične predstavnike živih bitij v njih: gozdno podrast, mahove, praproti, 
glive, lišaje, najpogostejše grmovne vrste, značilne vrste gozdnih listavcev in 
iglavcev. Vpliv gozda na mikroklimo. Spoznajo  nekaj užitnih in strupenih gob, 
pravilno nabiranje. Spoznajo horizonte gozdnih tal in nastajanje humusa. 
Raziskujejo gozdno steljo – značilni predstavniki, pomen. Znajo sestaviti nekaj 
prehranjevalnih spletov v gozdu. 

G.4.1  Predstavitev tipov gozdov v TNP 
glede na višinske pasove in geografsko lego (tudi s pomočjo učnih listov). Kaj je gozdna 
meja. Razložimo pomen gozda v TNP in nasploh. (20 min)

G.4.2  Primerjanje mikroklime v gozdu in na travniku. 
Izmerijo temperaturo, vlago, veter na obeh območjih in primerjajo rezultate – razlogi za 
razlike. (40 min)

G.4.3  Drobne živali v gozdu
Učence razdelimo v skupine. Vsaka nabere nekaj živalic v drugi plasti gozda: gozdna tla, 
podrast, grmovje, debla dreves. Krošnje dreves opazujejo s pomočjo ogledala. Poskusijo 
sami poimenovati najdene živali s pomočjo preprostih ključev. Predstavijo jih tudi ostalim 
skupinam. Živali primerjamo in se pogovorimo o njihovem načinu življenja – oblika telesa, 
gibal, ustni aparat. Pomen posameznih živalskih skupin za življenje gozda. Po končanem delu 
živali spustijo v naravo, kjer so jih našli. (60 min)

G.4.4  Kako nastane prst v gozdu? 
Razložimo pomen razkrojevalcev. Raziskovanje živali v listnem opadu (lahko navežemo na 
aktivnost 4.3). Ogledamo si horizonte tal v listnatem in iglastem gozdu – primerjava. (50 
min)

G.4.5  Rastline v gozdni podrasti
Učencem predstavimo najznačilnejše rastlinske vrste bukovega in smrekovega gozda s 
pomočjo preprostih ključev in iskanjem posameznih vrst v gozdu. Primerjajo gozdno 
podrast v listnatem in iglastem gozdu. Ugotavljajo razlike v življenjskih razmerah obeh 
tipov gozdov. (60 min)

G.4.6  Drevesne in grmovne vrste 
Tudi v tem razredu lahko naredimo karte posameznih drevesnih in grmovnih vrst(podobno 
kot pri G.2.2) . Pokažemo kako izgleda les posameznih vrst, za kaj se uporablja. (40 min)

G.4.7  Kaj nam povejo letnice dreves
Primerjajo različne prereze debel – letnice dreves v različnih območjih (z ostrejšimi ali 
milejšimi življenjskimi pogoji). (20 min)



8.razred 

Čas: 4 – 7 PU
Navezuje se na predmet biologija.
Cilji:  V gozdu znajo razločiti kaj je ekosistem, bivališče, življenjski prostor, 
življenjska združba. Spoznajo žive in nežive dejavnike v gozdu. Zavejo se 
povezanosti dejavnikov v naravi. Razvijajo sposobnost za opazovanje pojavov v 
naravi. Znajo navesti nekaj prehranjevalnih odnosov v gozdu. Znajo uvrstiti videne 
rastline in živali v rastlinski in živalski sistem. Razvijajo spoštljiv odnos do vseh 
oblik živega in narave nasploh. Zavejo se, da so odvisni od narave in njen sestavni 
del. Spoznajo pojme varstvo narave, zavarovano območje, ogrožena vrsta. Spoznajo 
cilj naravovarstva.  

Poleg aktivnosti za 7. razred še naslednje:

G.5.1  Delavnica za utrjevanje rastlinskega sistema. 
Učence peljemo skozi gozd in si ogledamo predstavnike gliv, lišajev, jetrenjakov, mahov, 
lisičjakov, praproti, golosemenk in kritosemenk. Razdelimo jim sličice rastlin, ki so jih videli 
v gozdu - prilepijo jih v razpredelnico z rastlinskim sistemom. (1 -2 PU) 

G.5.2  Delavnica za utrjevanje živalskega sistema. 
Učenci lovijo živali v različnih plasteh gozda – kot je opisano za 7. razred. Poleg tega, da 
poskusijo določiti posamezne živali, jih tudi vpišejo v razpredelnico z živalskim sistemom. 
Tudi tu jim lahko pripravimo sličice živali, ali pa jih sami skicirajo. (1 -2 PU)

G.5.3  Varstvo gozdov
Pomen varstva gozdov. Posegi človeka v gozdne ekosisteme – primer Pokljuke. Učenci na 
terenu ugotavljajo vplive človeka. Triglavski narodni park kot primer zavarovanega 
območja. Spoznajo ogrožene in zavarovane vrste rastlin in živali v gozdovih TNP. Kaj je 
gozdni rezervat? (60 min) 

G.4.8  Lišaji v gozdu
V gozdu poiščejo različne vrste lišajev, jih poskusijo določiti in ugotoviti kvaliteto zraka. 
Razložimo zgradbo lišaja (učni listi in razlaga). (40 min)

G.4.9  Gobe
Predstavimo jim nekaj značilnih vrst užitnih in strupenih gob. Poudarimo pomen gliv v gozdu 
– mikoriza, vir hrane, razkrojevalci. Naučimo jih, kako se pravilno nabira gobe in seznanimo 
z zakonodajo nabiranja gob. (35 min)

G.4.10  Prehranjevalni spleti v gozdu
Učenci sestavijo nekaj prehranjevalnih verig oz. prehranjevalne splete v gozdu. Lahko tudi 
z igro. (20 - 30 min)



Prilagoditve živali in rastlin na življenje v gorah

5. in 6. razred 

Kraj:  Info središče TNP Bled
Čas: 2 PU, celo šolsko leto 
Navezuje se na predmeta naravoslovje in tehnika, naravoslovje.
Cilji: Spoznajo razmere v gorah – mraz, veter, dolge zime, UV žarki. Spoznajo, kako 
so gorske rastline in živali prilagojene na mraz, veter in na pomanjkanje vode.

Učencem razložimo razmere v gorah in jih primerjamo s kraji, kjer živijo. Pogovorimo se o 
posledicah nizke temperature. 

Otroke vprašamo, kako bi se oni zavarovali pred mrazom. Navežemo na gorske živali in tudi 
rastline. Pokažemo posamezne predstavnike živali in skupaj z otroci ugotovimo, kako so se 
prilagodile na mraz in veter. (30 min)

Zunaj na skalnjaku otroci pomladi in jeseni ugotovljajo značilnosti gorskih rastlin. 
Razložimo, kako so rastline prilagojene na mraz, veter, močno UV sevanje, kako pridejo do 
vode. Pozimi si ogledajo herbarije in slikovno gradivo. Ta del lahko izvedemo tudi s pomočjo 
učnih listov. (30 min)

3. triada 

Kraj:  Info središče TNP Bled
Čas: 2 PU, celo šolsko leto 
Navezuje se na predmete naravoslovje, biologija, geografija.
Cilji: Spoznajo značilnosti gorskega sveta TNP. Spoznajo prilagoditve organizmov 
na gorske razmere – rastline, nevretenčarji, vretenčarji. Spoznajo zavarovane in 
ogrožene vrste. 

Predstavitev značilnosti gora na območju TNP – kamnine, voda, temperatura, popdnebje, 
rastlinski višinski pasovi – s slikovno, zvočno predstavitvijo in predavanjem. (25 min)

Glede na videne življenjske razmere učenci sklepajo, kako so živali in rastline prilagojene 
na življenje v gorah. Svoja predvidevanja si zapišejo oz. skicirajo. Za pomoč jim prej 
pripravimo učne liste. (20 min)

Razložimo jim prilagoditve posameznih organizmov: lesnate rastline, zelišča, lišaji, polži, 
pajkovci, žuželke, dvoživke, plazilci, ptice, sesalci. Spoznajo redke in ogrožene vrste, 
endemite.  Po možnosti jim organizme tudi pokažemo (konzervirani primerki, herbariji, 
slike, rastline v skalnjaku). (45 min)

ŽIVLJENJE V GORAH 



Življenje v gorskem svetu TNP 

7. in 8. razred  

Kraj: teren TNP – Rudno polje, Konjščica 
Čas: 5 - 6 ur (8 PU), maj, junij, september 
Navezuje se na biologijo, geografijo in športno vzgojo.
Cilji:  Učenci spoznajo gorski svet TNP in značilnosti Julijskih Alp. Spoznajo 
Triglavski narodni park kot zavarovano območje. Spoznajo življenjske razmere v 
gorah. Spoznajo prilagoditve organizmov na gorske razmere – rastline, 
nevretenčarji, vretenčarji. Spoznajo zavarovane in ogrožene vrste. 

Učenci se pripeljejo na Rudno polje, od tam naprej gremo peš do Konjščice in nazaj. Med  
vodeno turo bodo postanki za razlage in učne dejavnosti. Vse kar bomo otrokom povedali 
med potjo, imajo tudi napisano na listih, ki jim jih damo na začetku poti. 

Najprej jim razložimo, da so v Triglavskem narodnem parku, jim na kratko povemo osnovne 
podatke o TNP in kako se v njem obnaša – kaj moramo upoštevati in zakaj. 

Na nekaj mestih se ustavimo in tam učenci opravijo svoje naloge - na začetku poti, v gozdu, 
na travniku, na najvišji točki poti. Učenci si beležijo različne podatke:

- Temperaturo zraka, smer in moč vetra.

- Katere vrste dreves so opazili na posameznih točkah.

- Katere rastline so opazili v podrasti gozda – obkrožijo tiste, ki so jih opazili in jih 
poimenujejo; poiščejo rastline na najvišji točki (gorske r.) in opišejo njihove prilagoditve na 
razmere v gorah (pomagamo jim s predhodno razlago).

- So opazili kakšno  žival? Zapišejo si, katere so videli, slišali, ali pa so opazili njihove 
sledi. Spomnimo jih na nevretenčarje – polže, pajke, hrošče, metulje, čmrlje in druge 
žuželke, vretenčarje – pupke, močerade, plazilce, ptice, sesalce.   

Na koncu skupaj pregledamo, kaj so ugotovili in se še enkrat pogovorimo o razmerah in 
življenju v gorah.



9. razred

Kraj: teren TNP - Rudno polje, Uskovnica, Praprotnica, Srednja vas
Čas: 6 ur (8 PU), maj, junij, september 
Navezuje se na predmeta geografija, zgodovina in športna vzgoja.
Cilji: Učenci spoznajo vplive reliefa, podnebja, rastlinstva in voda na  pogoje za 
življenje ljudi v TNP. Spoznajo prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine v TNP. 

Učenci se pripeljejo do Rudnega polja.
Pred pohodom razložimo kaj je Triglavski narodni park in na kaj morajo paziti med hojo po 
narodnem parku – pravilno obnašanje v zavarovanem območju.
Pohod do Uskovnice.

Ogled planine. Razložimo nastanek in pomen grbinastih travnikov. Učenci izvejo, kako so 
ljudje nekoč pasli živino po planinah in kje jo pasejo še danes. Razdelimo jim material o 
planšarstvu (učni listi). Ugotavljanje vplivov človeka na Uskovnici. Čemu sedaj služi planina, 
ugotavljajo z ogledom stavb. 

Pohod do planine Praprotnica, ogled planine. Učenci primerjajo obe planini. Tudi tu 
ugotavljajo vplive človeka. 
Pohod do Srednje vasi.



Jaz pa grem na zeleno travco... 

6. razred 
 
Kraj: primeren travnik v TNP
Čas: 4 PU, maj, junij, september 
Navezuje se na predmet naravoslovje, športna vzgoja.
Cilji: Učenci znajo razlikovati med gnojenim in negnojenim travnikom, med večkrat 
in enkrat košenim travnikom. Spoznajo najpogostejše družine travniških rastlin in 
značilne travniške živali. Spoznajo pomen barv na travniku. Spoznajo pomen košnje 
in paše za travnike.  

Vse, kar bomo učencem povedali med potjo, tudi napišemo na učne liste. Učence odpeljemo 
na primeren kraj v TNP, kjer bodo med krajšim pohodom lahko opazovali različne travnike.

- Razložimo jim značilnosti intenzivno gojenega travnika, ki ga dobro gnojijo in večkrat 
na leto kosijo. Razložimo jim tudi značilnosti travnika, ki je malo gnojen in pokošen v času, 
ko rastline že odcvetijo. 

Ob primernem travniku se ustavimo in otroke razdelimo v manjše skupine. Damo jim 
navodila, kako bodo iskali rastline in živali na travniku. Najbolje je, da se otroci zadržujejo 
na poti skozi travnik ali okoli njega in vse naredijo tam – da ne hodijo po travi. 

- Vsak učenec dobi liste s slikami in imeni travniških rastlin – obkroži tiste, ki jih je našel 
in jih pobarva. 

- Živali lovijo in opazujejo s pomočjo lončkov z lupo. S pomočjo preprostih ključev 
določijo, katere drobne živali so ujeli. Vse živali po koncu dela spustijo nazaj na mesto, 
kjer so jih ujeli.

- Ko so otroci gotovi, se na primernem kraju zberemo skupaj in se pogovorimo, katere 
rastline in živali so našli. Vprašamo jih tudi, katerih barv je na travniku največ in skupaj 
poskusimo ugotoviti, zakaj je tako (cvetovi - opraševanje, plodovi – hrana). 

- Pokažemo jim območja, kjer se na travniku ponovno zarašča gozd. Razložimo, da večina 
travnikov obstaja zaradi delovanja človeka - košnje ali paše živine. 

- Na koncu osvojeno znanje ponovijo s pomočjo igre. 

ŽIVLJENJE NA TRAVNIKU 



8. in 9. razred 

Kraj: teren v TNP (Stara Fužina, planina Vogar ali Voje)
Čas: 7 – 8 PU, maj, junij, september 
Navezuje se na predmet biologija, geografija, športna vzgoja.
Cilji za 8. razred: Spoznajo, kaj je življenjska pestrost in jo primerjajo na 
različnih travnikih. Ugotavljajo, kaj jo zmanjšuje. Ugotavljajo pozitivne in 
negativne posledice delovanja človeka. Razumejo, da meja med naravnimi in 
antropogenimi sistemi ni ostra. Spoznajo pomen varstva narave, ogroženih vrst in 
habitatov.
Cilji za 9. razred: Spoznajo podnebje in rastlinstvo v alpskih pokrajinah, 
značilnosti pokrajine in pogoje za življenje ljudi v TNP. Spoznajo kaj je narodni 
park in kaj sonaravno gospodarjenje. Spoznajo planinsko pašništvo nekoč in danes. 
Seznanijo se z ekološkimi problemi in problemi varstva naravne in kulturne 
dediščine v TNP.

Aktivnost bo potekala kot vodena tura s postanki za izobraževalne dejavnosti z začetkom v 
Stari Fužini. 

- Učenci bodo primerjali travnike v nižini s tistimi v gorah. Razložimo jim, da večina 
travnikov obstaja zaradi delovanja človeka - košnje ali paše živine. Pokažemo jim značilen 
intenzivno izkoriščan travnik. 

- Razložimo kaj je narodni park, na kratko predstavimo TNP in pravila obnašanja v njem. 

- Pomen travnikov za preživetje ljudi v TNP nekoč in danes. Sonaravno gospodarjenje. 
Ogled muzeja o planšarstvu (9. r.). 

- Pohod do planine Voje ali Vogar.

- Ogled planine – posegi človeka, ohranjanje arhitekture, namembnost planine. (9. razred)

- Življenjska pestrost na različnih travnikih. Med potjo se bomo ustavili ob treh 
različnih travnikih in učenci bodo na vsakem ugotavljali, koliko različnih vrst rastlin 
najdejo. Primerjajo razultate in skupaj se pogovorimo o njihovih ugotovitvah. (8. razred)

- Spoznajo grbinaste travnike in njihov pomen.

- Spoznajo, da je ob stajah značilno nitrofilno rastlinstvo.



KULTURNA DEDIŠČINA TNP 

Kmečka opravila in stare otroške igre 

Kraj:  Info središče TNP Bled ali 
Pocarjeva domačija v Zg. Radovni (od maja do septembra)

Čas:  2 uri, celo šolsko leto 
Primerno za 1. triado, 4. in 5. razred – spoznavanje okolja in družba. 

Cilji: Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti: ogled stare hiše, starih orodij, 
predmetov, slikovnega gradiva, igrač, ugibanje glede uporabe posameznih predmetov v 
preteklosti. Učenci se naučijo ljudsko otroško pesem, rajalne igre in izštevanke. Spoznajo 
ljudske plese in običaje. Življenje ljudi v preteklosti primerjajo z življenjem danes.

Na delavnici bo učencem predstavljena kmetija pred 70 leti. Animatorji bodo predstavili 
različna kmečka opravila pozimi, pa tudi nekaj starih otroških iger, ki so se jih otroci igrali 
v hiši. Pomladi se bodo pri Pocarjevi domačiji otroci lahko igrali zunajin delavnica bo trajala 
dlje časa. Otroci so lahko v dveh skupinah – ena je na delavnicah, druga pa si medtem 
ogleda staro domačijo in se zunaj igra stare pastirske igre. 

1.del  Predstavitev posameznih kmečkih opravil
Animator popelje otroke z demonstracijo in besedo od enega opravila do drugega. Ko 
pridejo do konca, imajo otroci 15 - 20 min časa, da tudi sami poiskusijo, kako se kaj dela. 
Otroci bodo tako spoznali:
- trenje in mletje orehov,
- prebiranje fižola,
- prejo in pletenje (štrikanje), 
- vezenje, 
- izdelovanje šopkov iz krep papirja, 
- izdelovanje špil za koline, 
- izdelovanje košar in metel.

2.del  Učenje stare otroške igre, pesmi
Otroci se bodo naučili in zapeli staro ljudsko pesmico in se igrali oz. plesali v krogu.

3. del  Izdelava igrače ali drugega izdelka

Vsi učenci izdelajo preprost izdelek in ga odnesejo domov.
1. razred – preprosto igračo iz lončka, vrvice in lesene kroglice;
2. in 3. razred – nageljček iz krep papirja;
4. razred – preprosto vezeno čestitko.
Pomladi, ko so šibe muževne, bi lahko vsak učenec izdelal svojo preprosto piščalko. To je še 
posebej primerno za 3. razred, ki ima spoznavanje starih glasbil v učnem načrtu.



Voda poganja stvari 

Kraj:  Info središče TNP Bled in teren, lahko tudi samo teren
Čas: 3 - 4 PU, april, maj, junij, september, oktober
Delavnica se navezuje na učni načrt: spoznavanja okolja za 2. in 3. razred, 
družbe za 5. in 6. razred.
Cilji: Učenci se seznanijo z uporabo vode kot vira energije nekoč in danes. Izdelajo 
preprost mlin na vodo.

Pogovor o vodi, o njeni vsestranski uporabnosti in o iznajdljivosti človeka, ki je njeno moč 
koristno uporabil. 
Uporaba mlinov v preteklosti:  železarstvo, poganjanje mlinov za mletje žit, žage. 
Izdelava preprostega mlina na vodo, preizkus delovanja na potočku. 
Ogled žage v Radovni, mlina v Grabčah ali mlina in žage v Stari Fužini (ni obvezen del 
delavnice).

Priprava sirupa iz smrekovih vršičkov 

Kraj: mlado smrečje  (teren v TNP ali okolici)
Čas: 3 -4 PU, maj, začetek junija 
Delavnica je primerna za učence od 1. do 5. razreda. 
Cilji: Učenci spoznajo, kako so si ljudje nekoč pomagali z zdravili iz narave. Pripravijo 
sirup za zdravljenje prehlada.

Pogovor o naravi kot zakladnici zdravja, pravi lekarni. 
Otroci se zavedo, kako v starih časih ni bilo toliko zdravnikov, kako so se ljudje morali 
zanašati na svoje poznavanje zdravilnih rastlin in kako so si pripravljali zdravilne sirupe, 
tinkture, čaje. V pogovoru odkrijemo, da se teh zdravil še danes lahko s pridom 
poslužujemo.
Otroci naberejo vršičke, skupaj s sladkorjem jih damo v majhne kozarce. Vsak svojega 
odnesejo domov in ga postavijo na sonce, da dobijo sirup za zimske prehlade.



Tipi naselij 

Kraj:  Info središče TNP Bled in (ali) teren TNP
Čas:( 1 PU v info-središču), 3 - 4 ure teren, 
Primerno za 4., 5., 6. in 9. razred – družba, zgodovina in geografija. 
Zahtevnost je prilagojena starosti otrok.
Cilji: Učenci spoznavajo stavbno in naselbinsko dediščino gorenjskega dela TNP, 
tipe naselij ter tipe domov skozi čas in njihovo povezanost z okoljem. 

1. del –  Info središče TNP Bled
Učenci s pomočjo predstavitve in delovnih listov spoznavajo tipe naselij oz. poselitvene 
oblike na podeželju:
- samotne kmetije – kmetija Pavovec pri Spodnjih Lazah, 
- zaselke, 
- razložena naselja – Radovna, Zgornja Radovna, Perniki, Podjelje, Koprivnik v Bohinju, 

Gorjuše,
- strnjena gručasta (Spodnje in Zgornje Laze, Spodnje Gorje, Stara Fužina, Studor, 

Ribčev Laz) in obcestna naselja, 
- suburbanizirana naselja – del Spodnjih Gorij.

2. del - teren
Ogled nekaterih od zgoraj naštetih naselij, po dogovoru s šolo. Vzporedno ogled kulturnih 
spomenikov. Možna je kombinacija z drugimi delavnicami. Potreben je avtobusni prevoz.

Delavnico lahko izvedemo samo na terenu! S tem pridobimo nekaj časa za vožnje z 
avtobusom.


