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NARAVOSLOVNI DAN v NOTRANJSKEM REGIJSKEM PARKU
4. razred

Zbirno mesto: parkirišče za vasjo Dolenje Jezero

PROGRAM:

1. NARAVNE LEPOTE SLOVENIJE in NARAVNA DEDIŠČINA

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

Cerkniško jezero doživimo eno od izjemnih naravnih lepot Slovenije.

Predstavimo delovanje tega kraškega fenomena in zavarovano območje narave - Notranjski 

regijski park ter se pogovorimo o naravni dediščini. Razmislimo o njenem ohranjanju in 

trajnostni rabi kot osnovi naravi prijaznega turizma.

2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Ob pogledu na kraško polje, ujeto med visoke kraške planote, porasle z gozdom,  

spoznamo geografske in podnebne značilnosti Notranjske.
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3. ORIENTACIJA

Vrnemo se na parkirišče. Orientiramo se v prostoru in se sprehodimo ob različnih življenjskih 

prostorih - ob travnikih in jezeru, mimo potoka ter skozi gozd do kraške jame.

4. ZGODOVINA OBMOČJA in KULTURNA DEDIŠČINA

Peš se odpravimo proti kraški jami – našem cilju. Pot nas vodi po nasipu, ki so ga zgradili 

domačini, da bi si olajšali transport v času, ko je jezero polno.

Tu se spomnimo življenja v preteklosti in ga primerjamo z današnjim časom. Učenci spoznajo 

delček zgodovine tega območja, ki je naseljeno vse od prazgodovine. Spoznajo način ribolova v 

Valvasorjevih časih, vraže o čarovnicah s Slivnice ter drevak – kulturno dediščino območja.
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5. OSNOVE SISTEMATIKE – RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV

Na naši poti opazujemo različne življenjske prostore in živa bitja, ki živijo na tem območju. 

Spoznamo kraljestva živih bitij. Organizme, ki jih opazimo, po sorodnosti razvrstimo v skupine.

6. JEZERO

Najprej se ustavimo ob bregu jezera. Ker smo v naravi gostje, se moramo primerno vesti. 

Spoznamo kulturo in pravila obnašanja v naravnem okolju – bonton.

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

vremenske pojave. Tudi temperature zraka in vode ne pozabimo izmeriti. 

Prisluhnemo zvokom narave in oglašanju živali ter zvoke povežemo z izvorom. V ugodnih 

razmerah bomo slišali oglašanje žab. Na tem mestu spoznamo tudi razvojni krog dvoživk.
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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.

7. ŽIVLJENJSKI PROSTORI, ORGANIZMI in ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE

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

bodo razvrstili po podobnosti, jih narisali in opisali. S pomočjo uporabe enostavnega 

določevalnega ključa bomo organizme poimenovali in razvrstili v sistem. S spoznavanjem 

odnosov med njimi in okoljem se bomo dotaknili tudi ekologije.
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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!

Učenci spoznajo ogrožene in zavarovane vrste in problematiko razloge za izumiranje vrst.

Pogovorimo se o značilnostih vodnega okolja in o prilagoditvah vodnih organizmov nanj. Z 

malce sreče bomo ulovili tudi ličinko žuželke, ki si iz materiala v okolici zgradi prenosno bivališče!
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8. TRAVNIK in TRAVNIŠKE RASTLINE ter MALICA

Spet se odpravimo naprej in se ustavimo na travniku. Ker smo že lep čas na poti, se odžejamo in 

si privoščimo malico.

Nato se spet lotimo dela. Ugotovimo, katere živali in rastline živijo tu. So drugačne od tistih ob 

jezeru? Opišemo travnik in naštejemo njegove prebivalce.

Če bo dan ugoden, bomo lahko opazovali metulja. Učenci spoznajo razvojni krog metulja. 
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Spoznamo nekaj značilnih travniških vrst rastlin, nato se posvetimo zgradbi rastlin. Razmislimo o 

pojmih cvetlica in cvetnica, spoznamo zgradbo cveta ter poiščemo liste različnih oblik.

Ob gozdnem robu imamo lepo priložnost, da ločimo lesne vrste od zelnatih in prepoznamo grme 

in drevesa, ki tu uspevajo. Pogovorimo se o pojmih plod, semena, lubje in les ter o uporabi lesa.

9. GOZD

Po premoru nadaljujemo pot skozi gozd proti kraški jami.

Na poti srečamo značilne rastline, ki živijo v gozdu. Spoznamo iglavce in listavce ter spoznamo 

rast in razvojni krog rastline. Ločimo semenke od nižjih rastlin, spoznamo mahove, praprotnice 

in semenke.
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Poiščemo še predstavnika kraljestva gliv. Razmislimo o njihovih predstavnikih in njihovi 

uporabnosti ter se pogovorimo o gobah. Predstavimo še gozdne živali. Če bomo pozorni, lahko 

najdemo tudi njihove sledi.

10. 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 o jamskih živalih, o njihovih lastnostih in prilagoditvah na okoljske razmere v 

jami.

11. BIOTSKA PESTROST in VRNITEV DOMOV

Koliko živali in rastlin živi na tako majhnem območju – Slovenija je ena od vročih točk biotske 

pestrosti. Tokrat smo spoznavali biotsko pestrost Notranjskega regijskega parka. 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:

- razvoj žabe, metulja in drevesa

- življenjske prostore in bivališča

- prilagoditve vrst na okoljske razmere

- problematiko izumiranja vrst

- kraljestva živih bitij (živali, rastline, glive)

- pestrost organizmov

- določevalne ključe in določanje vrst

- nevretenčarje in vretenčarje

- zgradbo rastlin: cvet, plod, semena

- rastline s cvetovi in brez njih (alge, mahovi, praprotnice)

- lesne vrste rastlin – grmi, drevesa in uporabnost lesa


