V Vrtcu Ciciban OŠ Šmartno pri Litiji smo strokovne delavke vrtca ugotavljale, da z otroki premalo zahajamo v
gozd. Čeprav je naš kraj obdan s travniki in z gozdovi in je v bližini kar nekaj lepih kotičkov, primernih za igro
predšolskih otrok, so bili ti kraji težko dostopni zaradi neustrezne prometne ureditve skozi središče kraja. Najbližje
dostopna točka do gozda pa nam je bila nedosegljiva, ker v bližini ni bilo prehoda preko reke. Strokovne delavke
vrtca smo se odločile, da najprej raziščemo realne možnosti za ureditev dostopa do najbližje in najlažje dosegljive
točke v gozdu. Organizirali smo prostovoljno delovno akcijo strokovnjakov, staršev in zaposlenih v vrtcu ter s
pomočjo donatorjev sami zgradili most preko reke. Lokacijo pa smo poimenovali gozdno igrišče Cvinger.
K uspešnemu zaključku projekta sta prispevala dva ključna dejavnika, tehnični in pedagoški. Prvi je odločitev, da
izberemo za otroke varnejšo pot in zgradimo most. Drugi pa je izobraževanje strokovnega kadra na gozdnem
terenu z otroki in gozdarjem, s ciljem spoznavanja terena, kjer se bodo otroci gibali, in odpravljanje strahov pred
nevarnostmi in nezgodami. Kot pomemben dejavnik, ki se je pokazal kot uspešen, je bil zgled in spodbuda
vzgojiteljica vzgojiteljici. V timu za Gozdne dogodivščine delujemo vzgojiteljice, ki nam je narava zelo blizu in nam
bivanje z otroki v gozdu predstavlja vir novih idej in priložnosti situacijskega učenja.
Ob jutranjem prihodu otrok v vrtec je vse več staršev podajalo pozitivne in spodbudne povratne informacije o
dejavnostih, izvedenih v naravi. Otroci so zadovoljni in bolj umirjeni ter kažejo več zanimanja za igro v gozdu.
Vzgojiteljice pogosteje prenašamo dejavnosti v odprto učno okolje. Strokovne delavke opažamo napredek v
koncentraciji, vzdržljivosti in boljši spretnosti ob premagovanju ovir na terenu. V okolici gozdnega igrišča je
čedalje več uhojenih poti in stezic, ki kažejo, da poti pogosteje uporabljajo tudi krajani, česar prej ni bilo. Veliko
smo dosegli na področju spodbujanja uporabe gozdnega igrišča in njegove promocije za naš kraj.
Preko vodenih delavnic za otroke in vzgojiteljice smo spoznali in se prepričali, da je oblikovanje pedagoških
vsebin mogoče in uresničljivo, saj nam zunanje okolje nudi še več multisenzornih situacij, kot jih lahko pripravimo
v igralnicah. Vzgojiteljicam bodo v veliko pomoč pri njihovem delu v skupinah tudi pridobljene izkušnje in nova
znanja iz Gozdnih dogodivščin.
Pomembno je spoznanje, da nismo omejeni le na gozd, kot odprto učno okolje, temveč je možno izkoristiti za
učenje vsako nenačrtovano situacijo kjerkoli izven igralnice.
V treh letih delovanja projekta poškodb ni bilo, otroci so pridobili nove kompetence v povsem drugačnih
okoliščinah. Otroci so spoštovali in upoštevali dana navodila, zato so si pridobivali naše zaupanje in strah
vzgojiteljic pred nevšečnostmi je postajal vse manjši.
Kje smo močni in kaj lahko ponudimo drugim?
Naša prioriteta in vsa pozornost je bila usmerjena v dejavnosti in delo z otroki v okviru vrtca, zato se nismo veliko
posvečali širjenju ideje navzven. Nekateri dogodki so se zgodili nenačrtovano, spontano. Spodbude in ideje so
prihajale tudi s strani drugih ustanov in posameznikov (Zavod republike Slovenije za šolstvo, LAS Srce Slovenije,
Institut za gozdno pedagogiko, vzgojiteljice iz Vrtca Litija, krajani). Zakaj sodelujemo v mreži gozdnih vrtcev in
šol? Ker se radi gibamo na prostem, ker imamo radi naravo, da bomo veliki, zdravi, pametni in spretni, ker je to
dobro za naš razvoj! Tako že tretje leto skupaj z vzgojiteljicami in pomočnicami raziskujemo našo okolico. Poti
nas vodijo na:
Gozdno igrišče cvinger – tu spoznavamo gozd in vse kar sodi zraven.
Rakovnik – kdo je naravovarstvenik? kdo je okoljevarstvenik? kje končajo odpadki? kakšna je zdrava narava?
Gradišče – krajše pohodništvo z razburljivim adrenalinskim zaključkom.
Grad Bogenšperk – kulturna dediščina, vitezi, čarovnice, meči, dvorane, grajski park.
Grilovec – daljše pohodništvo skozi gozd, na vrhu pa...presenečenje.
Vas zanimajo naše izkušnje? Se nam želite pridružiti? Vabljeni!

