
BeAroundMe, trajnostni turizem, d.o.o, Stjenkova ulica 11, 6230 Postojna, davčna: 
63317613, matična: 8974390000, IBAN SI56 1910 0001 0361 497, BIC: SZKBSIX 
www.bearoundme.com, info@bearoundme.com 

 
 

 

 

Z LOVCEM PO SLEDI ZA DIVJADJO 
BE AROUND ME Delavnica za osnovnošolske otroke  

OPIS DELAVNICE 
80-minutni program, primeren za osnovnošolske otroke 1. 2. in 3. triade osnovne šole (6-14 

let), je sestavljen iz krajšega sprehoda po utrjenih gozdnih poteh, opazovanja narave in 

izvajanja tehničnih nalog, s katerimi otroci dobijo priložnost za samostojno delovanje in 

vzpostavljanje medsebojnih odnosov v skupini. Vodnik vsebino delavnice prilagodi glede na 

predhodno znanje otrok in njihovo starost, program delavnice pa ostaja enak. 

Otroci v prvem delu delavnice skupaj z lovcem obnovijo pravila obnašanja v gozdu nato pa z 

izkustvenim učenjem spoznajo biologijo parkljaste divjadi, ki je prisotna v naših gozdovih. Na 

gozdni stezi otroci sami »najdejo« rogovja srnjakov in jelenov različnih starosti, ki jih lovec pred 

začetkom delavnice nastavi. Spoznajo tudi enega od načinov monitoringa – foto past in se vanjo 

na poti nevede tudi »ujamejo«.  

V drugem delu delavnice otroci iščejo stopinje živali, katere poskušajo prepoznati s pomočjo 

vzorčnega lista sledi, in ostale sledi živali (dlaka, kosti, živalsko blato) ter ugotoviti kaj se je z 

njimi zgodilo. Vse sledi zabeležijo, na koncu sledi poročanje lovcu in diskusija o najdenih 

ostankih. 

POTEK DELAVNICE 
Izpred Krpanovega doma se odpravimo proti hribu Osojnica v smeri zahoda, po poti lovec skupaj 

z otroki ponovi in razlaga pravila obnašanja v gozdu (15 min).  

Sledi izvedba prvega dela delavnice, ki vključuje spoznavanje parkljaste divjadi ter spoznavanje 

enega od načinov monitoringa (foto pasti) v naravi  (20 min). 

Otroci se razdelijo v dve skupini, vsaka skupina dobi pripomoček za prepoznavo živalskih 

stopinj, ter evidenčni list na katerega vpisujejo opažene sledi. Po 20 minutah skupinskega dela 

sledi skupna evalvacija dela z lovcem (25 min) 

Vrnitev nazaj do Krpanovega doma in obenem čas za vedno zanimiva vprašanja otrok namenjena 

lovcu  (15 min). 

 


