
PROGRAMI
Pedagoški



Spoštovani,

zavod Škrateljc izvaja raznolike programe 
za predšolske in šolske skupine na področju 
kulture, vzgoje in izobraževanja ter športa. 
Programe dopolnjujejo izvirne zgodbe o 
slovenskih krajih v slikanicah ter predstave 
glasbenih pravljic za najmlajše.

Pedagoški programi, ki so pred vami, so 
nekaj edinstvenega in nevsakdanjega. V sebi 
združujejo vse znanje, s katerim učenci dopolnijo 
in nadgradijo snovi, pridobljene v šolskih klopeh, 
obenem pa s svojo očarljivo pravljičnostjo in 
doživetji poskrbijo za ravno pravšnjo mero 
zabave.

Izvajajo se v naravi, na pohodniških pravljično-
doživljajskih poteh. Raznolika in razgibana 
zasnova teh poti ponuja širok nabor učnih 
vsebin, ki smo jih oblikovali v poučne, zabavne, 
izkustvene in doživljajske programe, ki temeljijo 
na medpredmetnem povezovanju in sledijo 
šolskim učnim načrtom. 

Programi so namenjeni učencem 1. in 2. triade 
osnovnih šol ter predšolskim otrokom. 

Hvala vsem pedagogom, ki ste nas s svojimi 
učenci že obiskali. Hvala za vaše zaupanje, 
pohvale in povratne informacije. Še naprej si 
želimo uspešnega sodelovanja z vami in z vsemi, 
ki nas še ne poznate. 

Upamo, da vas pravljično-doživljajski programi 
na naslednjih straneh prepričajo, da nas obiščete 
in z nami soustvarjate nove, uspešne zgodbe.



Obišči še druge nadvse zanimive 

poti na Pravljično-doživljajski 

transverzali po Sloveniji, 

kjer te čakajo 

imenitne dogodivščine.

Več na www.facebook.com/skrateljc

5€ISB
N

 978-961-94
539-8-8

Pot
pastirskih
škratov
na Krvavcu
Odkrijte
pravljično
planino.

»Ti šment, ja kakšna koča na 
štirih nogah pa si ti in kako ti 
pade na pamet, da motiš moj 
škratji mir!« sikne in se čoha 
za zašiljenimi uhlji. Nikakor 
mu ne gre v račun, da si 
takole bitje upa samo tacati po 
škratjem kraljestvu.

Avtor Uroš Grilc in ilustrator 
Gorazd Vahen sta ustvarila 
zgodbo o mali želvi in življenju 
v močvirju. Mali plac je 
čarobno lep kraj in prijazen 
dom številnih močvirskih 
živali. Toda škratji urok z 
Malega placa prežene vse 
močvirske živali. Le želva 
zbere dovolj poguma, da 
se sooči s škratjo nadlogo. 
Ji bo uspelo najti rešitev in 
pregnati škratji urok? Bo Mali 
plac spet postal prijazen dom 
mnogoterih močvirskih bitij? 

5€

močvirska
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smaragdna 
dogodivščina 
ob ajdovskem 

zidu

Po sledeh Rimljanov 
s smaragdnikom!
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Čarobukvica
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Tako kot ti sta se tudi grajska gospodična 
in mali vitez brez strahu podala čez 
Škratji Kras. V slikanici Škratje 
s Krasa, ki jo je napisal Uroš Grilc, 
narisal pa mojster ilustracije Zvonko 
Čoh, preberi, ali jima je uspelo škrate 
prepričati, da Krasu spet vrnejo njegove 
barve, mrzel veter in trdnost kamna.

Več o škratolovščinah na: facebook.com/skrateljc/

smaragnda 
dogodivščina 
ob ajdovskem 

zidu

Po sledeh Rimljanov 
s smaragdnikom!
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Krasna

Za predšolske otroke in učence 1. triade OŠ smo pri-
pravili uglasbene zgodbe pravljično- doživljajskih poti. 
Izdane so na dveh zgoščenkah, izvajamo pa jih tudi 
kot predstave v vrtcih in šolah. Otroci preko zvokov, 
glasov, melodij in doživetega pripovedovanja spozna-
vajo skrivnosti slovenskih krajev, pokrajin in ljudi.

Za še večje doživetje pravljično-doživljajskih poti 
priporočamo, da učenci že poznajo zgodbo poti, na 
katero se odpravljate. Izvirne zgodbe so zapisane v 
slikanicah. Slikanico dobite brezplačno ob naročilu 
pedagoškega programa.  

Na pot se lahko odpravite tudi samostojno. 
Cena didaktične knjižice, ki je tudi vstopnica za 
samostojen strukturiran obisk, je 5 €/učenca. 

GLASBENE 
PRAVLJICE in 
SLIKANICE

POVEZAVA Z 
LOKALNIMI 
MUZEJI

Priporočamo, da programe na pravljično- doživljajskih 
poteh dopolnite z obiskom lokalnih muzejev in 
razstav. Skupaj lahko sestavimo celodnevne šolske 
ekskurzije ali športno-kulturno-naravoslovne dneve za 
vaše učence. 

Škratji Kras – ogled gradu Štanjel z interaktivno in 
izkustveno razstavo Narava in človek na Krasu

Krškočara – ogled Mestnega muzeja Krško ali  
gradu Rajhenburg 

Pot močvirskih škratov na Mali plac in Smaragdna 
dogodivščina ob Ajdovskem zidu – ogled 
Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri, ogled razstave 
Moja Ljubljanica na Vrhniki (do 13. 9. 2022)



Pravljično doživetje Krškočara učence popelje skozi devet 
razredov čarovniške šole, v kateri jih čakajo različne 
preizkušnje modrosti, znanja in gibalnih spretnosti.
Zgodba je nastala v času, ko je svet čez noč doletela šola na 
daljavo. Tudi v Krškočari čarovniški učitelji in učiteljice otroke 
spremljajo na poti skozi neznano. Vsak od njih jim predstavi 
kakšno čarovniško skrivnost. Naučijo se  čaropisa, spoznajo 
svojo čaromoč in kako jo uporabiti v dober namen ter še 
marsikaj zanimivega. 

Vodnik glede na starostno skupino učencev predstavlja različne 
učne vsebine, ki se navezujejo na naravo, zgodovino kraja, pisave,  
književnost, krepitev socialnih veščin in gibalnih sposobnosti.
Pot učenci prehodijo s čaropalico in Čarobukvico, didaktično 
knjižico, kjer so zbrane vse vsebine, ki jih spoznavajo na poti. 
Na poti so postavljene doživljajske točke, pet čarovniških 
učilnic in gozdno igrišče.  

krškočara 

LOKACIJA Krško (začetek poti v atriju Mestnega muzeja Krško)
Nezahtevna pohodniška pot je dolga 4 km. 
Priporočamo pohodniško obutev. 
TRAJANJE PROGRAMA Program traja pribl. 3 ure. 
CENA PROGRAMA 7,5 €/učenca 
Cena vključuje vodstvo, Čarobukvico, svinčnik – čarovniško palico in 
nagrado za vsakega učenca. 

Pohodniška pot v Krškem, ki razkriva zanimivosti o 
zgodovini mesta, mestnih učenjakih, skrivnostni energiji 
in čudodelni naravi.



Osrednja zgodba je pripoved o tem, kako so jo nagajivi škratje 
zagodli prebivalcem Štanjela, v katerem je vse postavljeno 
na glavo. Na Škratjem Krasu so skrili kraške pečate in 
vsenaokrog natrosili škratje uroke. Kras potrebuje pomoč! 

Vodnik učencem glede na starostno skupino poleg pravljične 
pripovedi podaja tudi učne vsebine, ki se navezujejo na 
značilnosti Krasa in kraške pokrajine, umetnost, zgodovino kraja 
in pokrajine, živalstvo kraškega področja ter slovensko pesništvo 
(Srečko Kosovel). Učenci so spodbujeni k ustvarjanju, saj jim je 
Kras predstavljen kot umetniški navdih.  
Vse vsebine so predstavljene v Krasni beležki, izvirni različici 
učnega lista, s pomočjo katere učenci prehodijo pohodniško pot. 
Na poti jih očarajo skulpture iz lesa in kamna iz kraških 
kamnolomov, ki poskrbijo, da pot ni le poučna, temveč tudi 
zabavna.  

LOKACIJA Štanjel (začetek ob Pošti v Štanjelu)
Nezahtevna pohodniška pot je dolga 3,4 km. 
Priporočamo pohodniško obutev. 
TRAJANJE PROGRAMA Program traja pribl. 2 uri in pol. 
CENA PROGRAMA 7,5 €/učenca  
Cena vključuje vodstvo, beležko, barvice in nagrado za 
vsakega učenca.

Čudoviti svet Krasa, ki razkrije marsikatero 
kraško skrivnost ter skrite kotičke prelepega 
starodavnega Štanjela. 

škratji kras



Zgodba pripoveduje o Ajdovskem zidu ter raznoliki pokrajini 
ob njem, ki je dom številnih rastlin in živali. Na poti bodo učenci 
spoznali malega Rimljana Julijana ter zanimivega gozdnega 
prebivalca, smaragdnega deževnika. Ajdovski zid je v celoti 
dolg približno 7 km in na njem je včasih stalo 35 stražnih stolpov. 
Eden izmed stolpov je viden tudi na poti, tako da učenci lahko 
začutijo velikopoteznost rimskih graditeljev.

Vodnik predstavi učne vsebine, ki se navezujejo na zgodovino 
kraja, naravno in kulturno dediščino, naravne značilnosti 
pokrajine, živalstvo in rastlinstvo kraškega sveta. Učenci na 
poti spoznavajo zakone narave in družbe, predvsem pa tudi 
njuno sožitje. Na pot se učenci podajo s Smaragdno beležko, 
izvirno različico učnega lista, v kateri so predstavljene vsebine, s 
katerimi se srečujejo na poti.

LOKACIJA Vrhnika (odcep Zaplana na cesti Vrhnika–Logatec, 
avtobusna postaja Cesarski vrh – dostop z redno avtobusno linijo 
Ljubljana–Logatec).
Lahka pohodniška pot je dolga 4 km.
Priporočamo pohodniško obutev.
TRAJANJE PROGRAMA Program traja pribl. 2 uri in pol. 
CENA PROGRAMA 7,5 €/učenca 
Cena vključuje vodstvo, beležko, svinčnik in nagrado za vsakega učenca. 

Pot razkriva veliko zanimivosti o rimski zgodovini 
ter učencem odkriva čudoviti svet narave. 

smaragdna dogodivščina 
ob ajdovskem zidu



Zgodba, ki spremlja program, govori o Malem placu, čarobnem 
kraju, polnem nenavadnih cvetlic in živali. Že tisoče let ga 
prekriva mah, ki sega globoko v gozd, v kraljestvo močvirskih 
škratov. Mali plac so škratje začarali v narobe plac, tako da so vse 
živali pobegnile, prišli pa so  zoprni komarji in nadležne mušice. 
Naloga učencev je, da prelomijo urok in rešijo Mali plac. 

Vodnik glede na starostno skupino učencev na poti predstavi 
učne vsebine, ki se navezujejo na  živalstvo in rastlinstvo 
mokrišč in barja, geografske značilnosti barja, zgodovino kraja, 
ekologijo. Poudarek je na gibanju v naravi in gozdni pedagogiki. 
Vse učne vsebine so del Močvirske beležke, s katero se učenci 
sprehodijo čez pot. Učencem doživetje na poti popestrijo velike 
lesene skulpture močvirskih živali, tudi želve sklednice, ki 
je osrednji lik zgodbe. 

LOKACIJA Bevke (začetek v Športnem parku Bevke)
Lahka pohodniška pot je dolga 3,2 km.
Priporočamo pohodniško obutev.
TRAJANJE PROGRAMA Program traja pribl. 2 uri in pol.
CENA PROGRAMA 7,5 €/učenca 
Cena vključuje vodstvo, beležko, svinčnik in nagrado 
za vsakega učenca. 

Pot vrednot in lepot naravnega rezervata na Ljubljanskem 
barju, ki spodbuja k odkrivanju in varovanju narave.  

pot močvirskih škratov 
na mali plac



KONTAKT IN 
INFORMACIJE

Ksenija Mulej,
koordinatorka pedagoških 
programov Škrateljc
ksenja@skrateljc.org
070 409 844

www.skrateljc.org


