
Z GLAVO V NARAVO
WITH HEAD IN NATURE

Program: ERASMUS +
Vrsta aktivnosti: KA122 (Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem 
izobraževanju)
Trajanje: 1.9. 2021 – 1.3.2023   ( 18 mesecev)
Udeleženci: MOJCA SOVIČ, NATALIJA POBEŽIN, KLEMEN ZDOLŠEK
Cilji: 1. GIBANJE V NARAVI ZA SKLADEN TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ

2. PRIDOBIVANJE NOVIH IZKUŠENJ ZA KAKOVOSTNO IZVAJANJE 
POUKA V NARAVI

3. USTVARJANJE NARAVNEGA UČNEGA OKOLJA S TEHNIKAMI
ČUJEČNOSTI IN MEDITACIJE



Gostujoče države s tečaji :
• ISLANDIJA – Klemen
• PORTUGALSKA – Mojca
• ŠPANIJA – Natalija

Skupni znesek nepovratnih sredstev: 7 280 eurov

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali:
1. Učenje v gozdu za izboljšanje splošne telesne pripravljenosti otrok.
2. Medpredmetno povezane učne ure v učilnici na prostem, gozdu, ob 

vodi…
3. Sproščanje s tehnikami mediacije in joge med kreativnimi odmori, v času 

OPB-ja, RaP-a.



Z GLAVO V NARAVO

Esposende, Portugal, 14.8.2022 – 20.8.2022

MULTIDISCIPLINARY LEARNING ACTIVITIES OUTDOORS



1. DAN
• Prihod udeležencev
• Razdelitev dokumentacije
• Voden ogled mesta Esposende
• Spoznavna večerja



ESPOSENDE

https://www.youtube.com/watch?v=zV9xnddjokg


2. DAN

Obisk mesta Porto

• Dejavnosti:
- potovanje v Porto
- spust z glavnega trga mesta do mesta Ribeira (center);
- prečkajo “S. Luísov most« za ogled vinskih kleti Cálem Port;
- zbiranje podatkov in fotografij za pedagoško uporabo



PORTO







3. DAN
Obisk Barcelosa (mesto "Galo") in hriba Bom Jesus (Braga)

• Dejavnosti:
- ogled zgodovinskega središča Barcelosa: srednjeveški stolp, tempelj Bom Jesus da 

Cruz, Casa da Azenha
- vzpon do svetišča Bom Jesus po stopnišču in dol po hidravlični žičnici (najstarejša 

delujoča v Evropi)
- ogled turističnih znamenitosti Bom Jesus

- ogled Muzeja lončarstva in udeležba na delavnici poslikave ploščic
- odkriti legendo o Barcelosovem petelinu (trenutni simbol Portugalske)
- zbiranje podatkov in fotografij za pedagoško uporabo







4. DAN

Obisk vasi Fafião (vas volkov) v narodnem parku Peneda Gerês

• Dejavnosti:
- zbirati podatke o favni in flori, ki obstajajo v edinem nacionalnem 

parku na Portugalskem;

- ugotoviti razloge, zaradi katerih je iberski volk ogrožena vrsta;





5.DAN

Tečaj deskanja na plaži Suave Mar

• Dejavnosti:
- kratko predavanje o varnosti v vodi
- vaje za ogrevanje in usvajanje tehnike
- tečaj surfanja





6. DAN

Obisk Castro S. Lourenço – Esposende

• Dejavnosti:
- ogled utrjenega mesta, vključno s sledovi iz IV. stoletja 
- ogled panoramskega razgleda na mesto Esposende skozi 
kapelo S. Lourenço
- sprehod po pohodniških poteh na hribu
- zbiranje podatkov in fotografij za pedagoško uporabo











KONEC,   HVALA

O FIM,    OBRIGADA 
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