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NARAVOSLOVNI DAN v NOTRANJSKEM REGIJSKEM PARKU
3. razred

PROGRAM:

Zbirno mesto: parkirišče za vasjo Dolenje Jezero

1. PRESIHAJOČE JEZERO in OBMOČJE ZAVAROVANE NARAVE

Z avtobusom se odpeljemo do razgledišča. Ob čudovitem razgledu na presihajoče Cerkniško 

jezero predstavimo delovanje tega kraškega fenomena in zavarovano območje narave - Notranjski 

regijski park.

2. ŽIVLJENJSKI PROSTORI

Zdaj se  vrnemo nazaj na parkirišče. Od tu se bomo sprehodili ob travnikih, jezeru, mimo potoka 

in skozi gozd do kraške jame.

3. JEZERO

Na poti proti osrčju jezera bomo spoznali različna življenjska okolja in živa bitja, ki živijo na 

tem območju. Najprej se ustavimo ob bregu jezera.

Tu se učenci razdelijo v skupine. Ozremo se v nebo in opazujemo vreme ter opišemo vremenske 

pojave. Tudi temperature zraka in vode ne pozabimo izmeriti.
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Če bomo pozorni, in z malo sreče, bomo opazili živa bitja. Cerkniško jezero je raj za ptice! 

Vzemimo si nekaj časa, uporabimo daljnogled in opazujmo ptice pri njihovem vsakdanjem 

življenju.

4. VODNI ORGANIZMI in ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE

Nato v plitvini ob jezerskem bregu z mrežami nalovimo vodne nevretenčarje. Učenci jih 

bodo razvrstili po podobnosti, nato pa vsak v skupini eno od živali nariše in opiše. 

Organizme bomo poimenovali in spoznali odnose med njimi.
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Tu bodo učenci spoznali razvojni krog žuželk, ki del življenja preživijo v vodi, del pa v zraku. 

Nekatere med njimi so dobri pokazatelji kakovosti vode, zato se bomo na tem mestu pogovorili 

tudi o človekovem vplivu na naravno okolje! Na koncu otroci še na kratko opišejo življenjsko 

okolje, na katerega so prilagojeni vodni organizmi. 
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5. TRAVNIK in MALICA

Spet se odpravimo naprej. Ustavimo se na travniku in spoznamo značilne živali in rastline, ki 

živijo tu. So drugačne od tistih ob jezeru? Opišemo travnik in prisluhnimo zvokom narave. Ker 

smo že lep čas na poti, se odžejamo in si privoščimo malico.

6. GOZD

Po premoru nadaljujemo pot skozi gozd proti kraški jami. Na poti srečamo značilne rastline, ki 

živijo v gozdu. Spoznamo iglavce in listavce ter rast in razvojni krog rastline. Predstavimo še 

gozdne živali. Če bomo pozorni, lahko najdemo tudi njihove sledi.
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7. KRAŠKA JAMA

Nadaljujemo pot do bruhalne jame Suhadolice. Tu spoznamo nastanek in značilnosti kraške 

jame. Učenci izvedejo poskus, s katerim ugotovijo, da je apnenec topna kamnina.

Ob vhodu v jamo učenci opazujejo prisotnost rastlin in razmislijo, zakaj jih v jami ni. 

Pogovorimo se o potrebah rastline za rast in razvoj. Pogovorimo se tudi o jamskih živalih.

8. BIOTSKA PESTROST in VRNITEV DOMOV

Koliko živali in rastlin živi na tako majhnem območju – življenje v Notranjskem parku je res 

pestro in narava dobro ohranjena! Spoznavali smo biotsko pestrost. Zdaj pa je napočil čas, da se 

vrnemo domov. Uporabimo zemljevid, na katerega smo vrisali prehojeno pot in označili točke, 

kjer smo raziskovali.
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Na naravoslovnem dnevu obravnavamo naslednje teme učnega načrta:

- življenjska okolja (voda, zrak, prst, kraška jama) in življenjske prostore (travnik, gozd, jezero, 

potok),

- značilna živa bitja, ki živijo na travniku (travniške rastline in živali), v gozdu (gozdne rastline in 

živali), v jezeru (vodne rastline in živali) in v jami (jamske živali),

- nastanek kraške jame in značilnosti jamskega okolja.


