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Uvod
Usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave je zastavljeno kot priprava
na samostojno delo udeležencev z učenci in drugimi ciljnimi skupinami v gozdu s
poudarkom na tematiki Orlove učne poti v Kočevski Reki.
Namen tega usposabljanje je podati nekaj osnovnih teoretskih izhodišč, predvsem pa na
praktičnih primerih preizkusiti uporabnost pristopov interpretacije narave in gozdne
pedagogike za nadaljnje razvijanje idej in samostojno vodenje skupin po Orlovi učni poti.

Sistematičen pristop k vodenju po naravi
Osnova za sistematičen pristop k vodenju skupin po naravi je seveda poznavanje vsebine
in seveda tudi poznavanje prostora. V našem primeru predvsem poznavanje območja
Kočevske Reke in Reškega jezera ter Orlove učne poti.
Predvidevamo, da vsak vzgojitelj ali učitelj dobro pozna svojo ciljno skupino, vodnik po
naravi pa se mora predhodno pozanimati glede interesa, želja in sposobnosti skupine, ki
jo bo vodil po tematski poti.

Osnovne informacije o orlu belorepcu in o nekaterih drugih temah, ki jih je smiselno
interpretirati med sprehodom po Orlovi poti so zapisane na interpretacijskih tablah ob
poti, za vodenje pa mora vodnik seveda vedeti veliko več. Zato je pred vodenjem ključna
priprava. Vsebine o orlu in o naravi Kočevskega najdete med drugim tudi na spletni strani
projekta Life Kočevsko http://life-kocevsko.eu/ pa seveda tudi v drugi literaturi.
Pomembno je, da so podatki, ki jih posredujemo udeležencem sprehoda točni in
predvsem strokovno neoporečni.
Interpretacija narave nikakor ni zavajanje ali pretirano poenostavljanje. Z interpretacijo
želimo odkrivati različne pomene določenega živega bitja, objekta ali območja, kar naj bi
pomenilo razumeti in ceniti svet okrog nas. Z interpretacijo pomagamo udeležencem
ustvarjati odnose do narave.
Za osnovno prepoznavanje najpomembnejših drevesnih vrst je priročen določevalni ključ
avtorice Natalije Györek, ki ga je izdal Inštitut za gozdno pedagogiko.
Nekaj možnosti za interpretacijo vsebin ponujajo didaktični pripomočki ob poti, še več pa
jih je seveda skritih v naravi.
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Glede na to, da si ljudje zapomnimo največ tega, kar naredimo sami, želimo med
sprehodi v naravo čimbolj spodbuditi lastne izkušnje udeležencev.
Pred začetkom načrtovanja interpretacije si moramo zastaviti jasne cilje, kaj bi jih z
interpretacijo radi dosegli. Najbolje je, da se vsi deležniki uskladijo glede zastavljenih
ciljev.
Vsak, ki načrtuje interpretacijo v naravi si mora odgovoriti na tri ključna vprašanja:
1. Kaj želimo, da obiskovalci izvedo? (razumski cilji)
2. kaj želimo, da obiskovalci občutijo? (čustveni, emocionalni cilji)
3. Kaj želimo, da obiskovalci storijo? (vedenjski cilji)
Z metodami interpretacije želimo vplivati na glavo, srce in roke udeležencev.
Na osnovi razpoložljivih tem in zastavljenih ciljev določimo glavno temo, t.i. rdečo nit
oz. skupno zgodbo, posamezne podteme pa so sestavljene tako, da podpirajo glavno
temo.
Izbire oblik, sredstev in metod interpretacije se lotimo šele potem, ko določimo
cilje in teme. Nikakor ne sme sredstvo določati tem in ciljev! (Včasih se zgodi, da se
ljudje navdušijo nad sredstvom interpretacije in ga hočejo prenesti v svoje okolje, čeprav
je za interpretiranje lokalne dediščine neprimerno. Npr. številne table velikokrat bolj
onesnažujejo kot koristijo) Vsako sredstvo in metoda interpretacije ima svoje prednosti
in slabosti. Od konkretnega primera, teme, lokacije, ciljev, ciljnih skupin in drugih okoliščin
pa je odvisno, katero sredstvo bomo izbrali.

Doživljajska interpretacijska vodenja v naravi za otroke in mladino predstavljamo po
principih metode tekočega učenja, ki jih je skupaj s sodelavci razvil Joseph Cornell
(Cornell, 1994).
Cornell se pri svojem delu posveča predvsem vodenju po naravi za otroke. Za uspešno
vodenje v naravi predlaga pet načel, ki so mu pomagala, da je 'uspešno obvladoval
živahno otroško energijo in otroke usmerjal od vragolij k bolj konstruktivnim nalogam, ki
jih bodo končno tudi bolj zadovoljile'.
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Osnova teh načel je spoštovati otroke in častiti naravo:
1. Učite manj in delite svoje občutke z otroki
2. Bodite odprti in sprejemljivi (poslušajte in bodite pozorni na otrokovo razpoloženje in
občutke
3. Otrokovo pozornost takoj usmerite
4. Najprej opazujte in izkusite, šele nato spregovorite o stvari
5. Doživljanje naj preveva občutek radosti (zadovoljstvo, navdušeno učenje)
Doživljanje narave Cornell spodbuja z didaktičnimi igrami, s pomočjo katerih lahko tudi
dopolnimo in usmerimo razpoloženje skupine.
Metoda tekočega učenja je sestavljena iz 4 stopenj, ki se mehko in naravno prelivajo ena
v drugo (v oklepajih navajamo nekaj primerov iz literature, kjer je moč najti tovrstne igre):
1. Vzbuditev navdušenja (npr.: Ugibanje živali (Cornell, 1998), Netopir in vešče
(Cornell, 1994), Če bi bil žival, bi lahko (Priročnik, 2016, str.: 45 - 48)…)
2. Usmeritev pozornosti (npr.: Poslušanje - naravni zvoki, proizvajamo zvok
(Priročnik, 2016, str.: 48 - 52), oglašanje, iskanje sledi…)
3. Neposredna izkušnja, doživljanje (npr.: raziskovanje območja, hrana, voda,
zatočišče… (Priročnik, 2016, str.: 52 - 57)
4. Delitev navdiha (npr.: Če bi živali govorile… (Priročnik, 2016, str.: 58)…)
Doživljajsko interpretativno vodenje je torej spoznavanje narave skozi igro. Zelo
primerno je za mlajše otroke – do 12 let, medtem, ko potrebujejo starejši otroci in odrasli
več predpriprave, da so se pripravljeni spustiti v igro.
Pri tovrstnem načinu vodenja obiskovalcev po naravi je potrebno, kot pri vseh načinih
interpretacije dediščine, poskrbeti za vzbuditev zanimanja (provoke), vodenje
miselnega toka od znanega k neznanemu (relate) in razkrivanje novih spoznanj
(reveal). Osnovo predstavljajo delčki narave, ki jih srečamo ob poti med sprehodom in jih
obiskovalci med potjo tudi sami opazijo – vodnik jih k temu spodbuja in jim daje določene
namige.
Naravne zanimivosti ob poti spoznavamo z vsemi čutili (vid, sluh, voh, tip, okus). Pri
tem lahko npr. iz udeležencem znanih dejstev izpeljemo zgodbo in jo zaključimo s
strokovno neoporečnimi ugotovitvami. Npr.: Lepljiva kadulja, ki jo srečamo ob poti lepo
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diši, ko njene plodove zmečkamo med prsti. Udeleženci s pomočjo odprtih vprašanj
odkrijejo podobnost z vonjem žajblja – lepljiva kadulja je žajbljeva »divja sestrična«... In
zakaj je lepljiva? Sledi zgodba o lisici, ki se ji je kadulja prijela na kožuh, seme je odnesla
na drugi konec gozda...

Med usposabljanjem smo voditelji prikazali nekaj primerov didaktičnih iger, a le za navdih,
glavni namen je bil spodbuditi udeležence, da razvijejo svojstvene didaktične pristope s
katerimi bodo dosegli zastavljene cilje.
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Delo udeležencev po skupinah
Ob zaključku usposabljanja so udeleženci razvili nekaj idej in konkretnih predlogov za
voden tematski sprehod po Orlovi učni poti ob Reškem jezeru za različne skupine otrok,
od vrtca, do razredne in predmetne stopnje osnovne šole.

1. Skupina je sprehod po orlovi poti načrtovala za otroke iz vrtca in prvih razredov
osnovne šole. Napisali so pravljico:
»Nekoč so orli belorepci živeli v prostranih gozdovih. Nekega dne je gozd, v katerem je
živel mlad par orličev, zajel gozdni požar. Vse živali so bežale in iskale nov dom. Tudi
orliča sta zbegana iskala izhod iz plamenov. Njuno stisko je začutila gozdna vila in se
odločila, da jima pomaga. Poletela je pred njima… Orliča sta razprla svoja krila in ji
sledila. Pripeljala ju je v nov dom, skrivnostni delček gozda ob Reškem jezeru. V jezeru
je mrgolelo rib, okoli njega pa so se dvigale visoke smreke, ki so kar klicale po varnem
zatočišču.
V zahvalo sta vili podarila ključ njunega novega doma, kamor lahko vstopijo samo
povabljeni.« (pokažemo 'ključ')

Gremo na obisk? Dogovorimo se o tem, kako se bomo na obisku obnašali.
Ideje za delo z otroki:
1. orlu napišejo pesem – lahko jo ritmično spremljajo z naravnimi glasbili ali lastnimi
inštrumenti, po želji jo uglasbijo
2. ob jezeru preživijo večer/noč in gozd začutijo tudi v tem delu dneva
3. ob odhodu iz gozdnega rezervata se orlu zahvalijo za gostoljubje in mu zapišejo
neko misel/zahvalo/željo. To pustijo v 'orlovem poštnem nabiralniku' – Pri Orlovih.
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2. Skupina je pripravila predlog da Orlovo pot obiščejo otroci iz vrtca

Pred vstopom v gozd poiščejo ključ za vstop (palčke, vejice, kamne, pero, …)
Pri jezu je vhod v gozd in pero odklene gozd za njih.
V 'gozdni katedrali' bi najprej izvedli 'Pozdrav s peresom' (božanje po licu) sledilo bi
'Umirjanje s poslušanjem' (smisel tišine).
Medtem ko mižijo se jim v krogu pridruži lutka 'Orlič'. Lutka opozori na markacijo – znak
za prvo točko (Prehranska veriga). 'Lutka Orlič' vpraša otroke: Kaj radi jeste? Otroci
povejo in ugibajo, kaj ima rad orel..
Sprehodijo se naprej do jase, kjer 'Orlič' vpraša: Kako ste veliki? Nakar primerjajo velikost
in druge lastnosti med človekom in orlom.
'Orlič' jih spodbudi, da naberejo material za popravilo gnezda (nabirajo vejice).
Igrajo se igro: 'Orli v gnezdu'.
Pot nadaljujejo do velike gugalnice na obali jezera. 'Orlič' se zaguga na gugalnici in vrže
vejico na rob jezera.
Odidejo naprej do opazovalnice. 'Orlič': prisluhnite skozi 'orlovo uho', morda boste slišali
mojo skrivnost. Poglejte skozi orlovo oko, le kaj boste videli?!
Ko se vrnejo v gozdno učilnico, se otroci posedejo v krog, požgečkajo se s peresom,
zaprejo oči, nakar jim zavrtimo posnetek oglašanja orla.
Ob odhodu zaklenemo gozd. Čaka nas zvitek z idejami za nadaljnje dejavnosti v gozdu.
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3. Skupina je pripravila osnovo za obisk Orlove poti za osnovno šolo s prilagojenim
programom. Zastavili so igro za razumevanje prebranega besedila.
Zasnovali so sestavljanko iz šestih ploščic s šestimi povedmi, vezanimi na
razmnoževanje orla belorepca. Igra pa dopušča možnosti nadgradnje, tako za druge
živali ali druge segmente orlovega življenja, kot tudi več težavnostnih stopenj – več
ploščic.
Na eni strani ploščic so smiselne povedi, ki jih morajo učenci postaviti v logično
zaporedje, na drugi strani teh ploščic pa deli slike orla. Ko učenci zgodbo sestavijo v
pravilnem vrstnem redu, obrnejo ploščice na drugo stran in s tem sestavijo risbo orla.
PO TREH MESECIH SO
JIMA ZRASTLE PERUTI;
TAKO VELIKE, DA STA
POSKUSILA LETETI.
POLETELA STA VISOKO
NAD REŠKIM JEZEROM.

KMALU STA SE SAMA
NAUČILA POISKATI
HRANO, ZATO STA
GNEZDO ZAPUSTILA IN
ODLETELA SONCU
NAPROTI.

KMALU STA SE IZVALILA
DVA PUHASTA ORLIČA.

NEKOČ JE BILO VISOKO
NA SMREKI VELIKANSKO
GNEZDO, SESTAVLJENO
IZ VEJIC IN MAHU.
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OREL IN ORLICA STA
JIMA NEUTRUDNO
NOSILA HRANO: RIBE,
ŽABE IN DRUGO.

KO JE PRIŠLA
POMLAD, STA SE V
GNEZDU POJAVILI
JAJCI.

Sledili so predlogi uporabe nekaterih že preizkušenih igric, kot npr.: 1 - Katera žival sem
– postavljanje vprašanj s slikico živali na hrbtu… (Cornell,1994, str. 69), 2 – Gozdni
detektiv – v naravi poišči nekaj mehkega, nekaj trdega, nekaj, kar ti je všeč… (podobno
kot (Cornell, 1994, str. 76-77), 3 – predmet z močnim vonjem zapremo v škatlico, učenci
vonjajo in poskušajo prepoznati različne vonjave…

4. Skupina je pripravila predlog za obisk orlove poti z učenci tretje triade osnovne šole,
lahko pa bi na podoben način delali tudi s srednješolci.
Za uvod so predstavili zgodovino Kočevske Reke (skrivnostno zaprto območje 19501990) skozi zgodbo z osebno izkušnjo in z dramatičnim zapletom: Ali ste vedeli…?.
… in ker je bilo v Kočevski Reki zaprto območje, je tu našel svoj mir orel belorepec..
Sledila bi predstavitev zanimivosti o orlu belorepcu.
Pred vstopom v gozd bi po principu 'sobe pobega' (escape room) s poznavanjem
drevesnih vrst poiskali ključ za vstop v gozd.
V začetnem amfiteatru bi s katero od poznanih iger spodbudili različna čutila.
Z igro vlog bi prikazali prehranjevalno verigo in razmišljali, kaj se zgodi, če iz verige
odstraniš določen člen verige. (npr. Cornell 1994, str. 52-53, 56-57,58-59…)
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Za predstavitev orla belorepca so predlagali več didaktičnih iger:
-

obris učenca v primerjavi z obrisom orla (obris narejen iz vejic)

-

izdelava gnezda ('karjolca'…)

-

štafetne igre (štupa rama: orel je odnesel kuro…)

-

uporaba didaktičnega pripomočka ob poti za razvijanje ravnotežja (tekmovanje z
merjenjem časa…)

-

igra fotoaparat (npr. Cornell 1998, str. 104 – 107)

-

sprehod z ogledalci po gozdu (sprehod v parih, eden drži pri nosu ogledalo, da z
njim gleda krošnje…)

-

igre hitrega odzivanja v povezavi z orlovo spretnostjo lovljenja rib

Za predstavitev orlovega leta bi uporabili gugalnico ob jezeru (učenec se ležeč na trebuhu
guga v smeri proti jezeru…)
Za opazovanje jezera bi uporabili didaktična pripomočka ob orlovi poti: daljnogled in
lovilec zvoka.
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