ČUTNA POT PO GOZDU Z GEOPARKOM IDRIJA
Primeri čutnih aktivnosti:
SKRIVNOSTNE VREČKE:
V vrečkah predhodno pripravimo materiale, ki jih najdemo v gozdu (lubje, prst,
kamnine, storži, listje, plodovi, vejice). Vsak izmed otrok z roko potipa predmet v vrečki,
opiše njegove lastnosti in skuša ugotoviti za kateri predmet gre. Ko vsi potipajo
predmete, skupaj poskušamo razrešiti, kaj se je v vrečkah skrivalo. Ko pokažemo
skrite predmete, jih poskušamo v naši neposredni bližini tudi poiskati.
Čutila, ki jih otroci uporabljajo: tip, vid
Pripomočki: vrečke (priskrbi Geopark), material iz gozda (priskrbi Geopark)

GOZDNI ORKESTER:
Otroke vprašamo, kakšne zvoke vse lahko proizvaja človek in kaj potrebuje za to.
Skupaj pridemo do spoznanja, da tudi v gozdu lahko poiščemo različne predmete, s
katerimi lahko napravimo zvok in jih jih lahko celo uporabimo za inštrumente. Otrokom
postavimo nalogo, naj v bližnji okolici sami poiščejo svoj glasbeni inštrument, ki ga
bodo uporabljali kot spremljavo ob petju pesmice (predlog: kakšna jesenska pesmica,
ki jo poznajo vsi). Počakamo, da vsak najde inštrument, ki mu ustreza. Nato vsi skupaj
izvedemo glasbeno točko.
Čutila, ki jih otroci uporabljajo: sluh, vid
Pripomočki: ustrezna pesmica (priskrbi vrtec)

SLEPA STEZA:
Na odseku gozdne poti napeljemo vrv, ki vodi po različnih podlagah, med drevesi, pod
vejami in drugimi naravnimi ovirami. Otroke pripeljemo pred vrvico in jih vprašamo, če
imajo oni kakšno idejo, kaj bi počeli z njo. Nato jim zavežemo oči in jih postavimo na
začetek poti. Eden za drugim se sprehodijo ob vrvici (z rokami se držijo za vrvico) in
premagujejo različne ovire med potjo. Ko pridejo do konca se skupaj pogovarjamo o
njihovih občutjih in opazkah.
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Čutila, ki jih otroci uporabljajo: tip, sluh, vonj
Pripomočki: vrv (priskrbi Geopark); preveza za oči (priskrbi vrtec oz. starši)
Primeri kreativnih dejavnosti in uporabe gozdnih materialov:
GOZDNI KRALJI IN KRALJICE:
Otrokom že pred odhodom pripravimo trakove iz tankega kartona (širina 5 cm). Trak
na vsaki strani spnemo, tako da stoji na lepo stoji na glavi. Otroci med sprehodom
nabirajo različne naravne materiale (listje, iglice, semena …), s katerimi bodo okrasili
svojo »gozdno« krono. Posamezne materiale lahko pripnemo na trak s spenjačem ali
pa predhodno na trak namestimo obojestranski lepilni trak.
Dejavnost je namenjena vzpodbujanju kreativnosti in opazovanja narave med
sprehodom. Gozdna krona jim ostane za spomin na skupni sprehod.
Čutila, ki jih otroci uporabljajo: vid
Pripomočki: trakovi iz kartona, spenjači
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GOZDNA SLIKA
S skupino se ustavimo na večjem prostoru v gozdu, kjer je na tleh dovolj naravnega
materiala. Skupaj se pogovorimo o živalih, ki živijo v gozdu. Otroci naštejejo različne
živalske vrste in opišejo njihove glavne lastnosti. Otroci nato naberejo različne naravne
materiale iz katerih oblikujejo sliko gozdne živali kar na gozdnih tleh. Vzpodbudimo jih,
da pridejo skupaj starši svojo sliko v naslednjih dneh še večkrat pogledat – otroci
opazujejo spremembe, ki so se na njihovi sliki pojavile.
Čutila, ki jih otroci uporabljajo: vid

Vir fotografij in idej: Pinterest
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