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NARAVOSLOVNI DAN v NOTRANJSKEM REGIJSKEM PARKU
6. 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.

Na kratko predstavimo delovanje tega kraškega fenomena in zavarovano območje narave - 

Notranjski regijski park.

2. KRAŠKI POJAVI in GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

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

spoznamo geografske in podnebne značilnosti Notranjske in se v živo srečamo s kraškimi 

pojavi.
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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.
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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.

5. OSNOVE SISTEMATIKE – RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV

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

Opazujemo različne vrste organizmov in njihove prilagoditve na okolje, v katerem živijo. 

Organizme po sorodnosti razvrščamo v skupine. Dotaknemo se pravil znanstvenega 

poimenovanja in zgodovine sistematike. Osredotočili se bomo na rastline, a tudi živali ne bomo 

zanemarili.

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.

Tu spoznamo predstavnike vodnih in močvirskih rastlin ter posebnice v rastlinskem svetu – 

amfibijske rastline. Pogovorimo se o značilnostih vodnega okolja in o prilagoditvah rastlin 

nanj. Najdemo alge in semenke - najpreprostejše in najbolj kompleksne rastline.
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Ker je Cerkniško jezero raj za ptice in z naravovarstvenega vidika zanje izredno pomembno, se 

dotaknemo tudi tega področja.

7. TRAVNIK in TRAVNIŠKE RASTLINE ter MALICA

Spet se odpravimo naprej in se ustavimo na travniku. Naberemo nekaj predstavnikov rastlin, 

ki živijo na travniku in gozdnem robu. So drugačne od tistih ob jezeru? Pogovorimo se o 

prilagoditvah rastlin na žive in nežive dejavnike okolja.

Poiščemo še druge organizme, ki tu živijo, in jih povežemo v prehranjevalni splet. Pogovorimo se 

o odnosih med organizmi in o kroženju snovi v ekosistemu.

Organizme glede na vir prehrane ločimo na rastlinojede, mesojede in vsejede. Razmislimo o 

glavnem viru energije za življenje na Zemlji. Pogovorimo se o proizvajalcih in potrošnikih. 

Nato se spomnimo fotosinteze in omenimo zgradbo rastlinske celice. 

Zdaj spoznamo nekaj značilnih travniških vrst rastlin in se posvetimo zgradbi rastlin. Ker nimamo 

mikroskopov, se osredotočimo na telesno zgradbo brstnic in primerjamo telesno zgradbo 

steljčnice (mahu) in brstnice. Govorimo o zgradbi rastlinskega telesa, o rastlinskih organih in 

njihovi vlogi. Pogovorimo se o koreninah, steblu in listih. Naberemo različne liste, jih narišemo 

in poimenujemo njihove dele.
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Poiščemo bršljan in si ogledamo nadomestne korenine. Z malo sreče najdemo tudi 

kakšno rastlino s preoblikovanim steblom, koreniko ali pritlikami. Spoznamo tudi primere 

preobraženih listov.

Razložimo potrebo rastlin po mineralnih snoveh in se pogovorimo o transportu snovi po 

rastlini. Pogovorimo se o rasti in razvoju rastlin, o razmnoževanju rastlin. Osredotočimo se 

na spolno razmnoževanje, narišemo cvet in se pogovorimo o njegovi zgradbi in vlogi ter o 

opraševalcih.

Ker smo že lep čas na poti, se odžejamo in si privoščimo malico. Nato se spet lotimo dela. Zdaj 

poiščemo trajnice in enoletnice in se pogovorimo o njihovem razvojem krogu.

Na primerih v naravi se pogovorimo o poimenovanju organizmov in spoznamo osnove 

sistematike.

8. GOZD

Pot nadaljujemo skozi gozd proti kraški jami. Na poti srečamo značilne rastline, ki živijo v gozdu. 

V sistem uvrstimo iglavce in listavce. Ustavimo se pri štoru in opazujemo prečni prerez debla. 

Spoznamo še eno skupino brstnic - praprotnice. Rastlinski material, ki ga bomo nabrali, shranimo. 

Pogovorimo se o vlogi in izdelavi herbarija.
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Poiščemo še predstavnika kraljestva gliv. Razmislimo o njihovih predstavnikih in njihovi 

uporabnosti ter se pogovorimo o gobah. 

Poiščemo predstavnika steljčnic – mah in se  pogovorimo o značilnosti in telesni zgradbi steljk. 

Poiščemo in ogledamo si lišaj - organizem, ki ga oblikuje simbioza rastline in glive.

Zdaj se pogovorimo tudi o nespolnem razmnoževanju rastlin in se dotaknemo problematike 

invazivnih tujerodnih vrst.

Poiščemo seme in razmislimo o zalogi snovi za neugoden čas in vlogi semena. S poskusom 

ugotovimo, ali je založna snov v semenu škrob ali ne ...

Pogovorimo se o rastlinah kot hrani, o semenih in plodovih ter razmislimo zakaj so rastline 

strupene.
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9. 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.

10. 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.

Na naravoslovnem dnevu obravnavamo naslednje teme učnega načrta:

- voda in njene lastnosti

- apnenec in njegove lastnosti
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- prst in snovi, potrebne za rast in razvoj rastlin

- sončna energija je glavni vir energije za življenje na Zemlji

- fotosinteza in vezava sončne energije

- rastlinski organi in njihova vloga

- pomen vode in mineralnih snovi za življenje rastlin

- shranjevanje snovi pri rastlinah in pomen založnih snovi

- razmnoževanje, rast in razvoj rastlin

- zgradba cveta in načini opraševanja

- osnove sistematike in osnovna merila za razvrščanje rastlin

- združevanje vrst v širše taksonomske skupine

- uporaba določevalnih ključev

- podobnosti in razlike med steljčnicami in brstnicami

- neživi dejavniki okolja: svetloba, gravitacija, temperatura, vlažnost zraka ...

- vpliv neživih dejavnikov okolja na življenje živih bitij in njihove prilagoditve

- učinek delovanja neživih dejavnikov skozi dolga časovna obdobja

- zgradba rastlin z vidika njihove prilagoditve na okolje

- razlike in podobnosti med enoletnicami in trajnicami

- strategije preživetja rastlin: varčevanje z vodo, prezimovanje, obramba pred objedanjem 

- vloga živali pri opraševanju cvetov in raznašanju semen ter načini privabljanja živali

- sožitje rastlin z glivami ali bakterijami

- rastline – proizvajalci

- kroženje snovi: proizvajalci – potrošniki, razkrojevalci – proizvajalci

- populacije in življenjsko okolje tvorijo ekosistem

- gozd in vloga rastlin v ekosistemu ter medvrstni odnosi

- različne ravni organizacije

- pomen rastlin za človeka

- omejenost naravnih virov in problematika prekomernega izkoriščanja – trajnostna raba




