GOZDNE DOGODIVŠČINE TUDI DOMA
SPREHOD V GOZD IN NARAVNI MATERIAL
ZA IGRO POTREBUJETE
 samokolnice
 papirnate vreče
 lesene zaboje
 košare različnih velikosti
POTEK IGRE
Sprehodite se do gozda in se v njem umirite, sprostite, opazujte naravo v vsem obilju,ki nam ga ponuja. V
gozdu poiščete materiale,ki so na voljo ( storži, veje, listje, veje iglavcev, ostanki jesenskih plodov, lubje...
ter ostale materiale,ki jih laho uporabimo – zemlja, kamni in pesek, les ter leseni odrezki, koluti...). Otrokom
bodo ti materiali zanimivi v vseh starosnih obdobjih.
Vse spodaj opisane dejavnosti so spodbuda za igre preko katerih otroci razvijajo različne spretnosti.
 HIŠKE IZ PALIC, OGRAJE: Iz najdenih palic ali vej sestavimo obliko hiše. Sestavljamo lahko na tla, zelenico
ali na druge površine, preizkusimo se lahko v gradnji 3D tehnik. Veje nalomimo na različne dolžine
kakršne potrebujemo za sestavljanje.
 MOTIVI NA TLEH (OBLIKE,MANDALE, ČRTE...): Otroci sledijo oblikam, jih spoznavajo ter nanj polagajo
različen najden material iz gozda, zgradimo lahko tudi kamnito potko ali potko iz vej.
 POSLIKAVA: Materiale poslikamo s tempera barvami ali porišemo kamenje s flumastri; izdelke lahko
uporabimo tudi kot dekoracijo v prihodnjih dneh.
 ČUTNA POT (V GOZDU ALI DOMA): Material, ki smo ga nabrali lahko uporabimo za gradnjo čutne poti
in tako prebudimo naša čutila. Po njih se lahko sprehodimo bosi ali pa jih spoznavamo preko tipanja z
rokami.
 VREČA PRESENEČENJA-ČUTNA POT: Prazno vrečo iz tekstila napolnimo s plodovi in materialom. V vreči
izberemo plod, ki ga poskusimo poimenovati, prepoznati po tipu.
 LEPLJENKA-ČUTNA POT: Izberemo material po želji. Premažemo karton ali papir z lepilom ter nanj po
želji lepimo material. Izdelek nam lahko služi kot čutna pot za tipanje z rokami.
 IGRA Z LESENIMI ODREZKI, ODPADNIM LESOM, VEJAMI IN NARAVNIM MATERIALOM: Iz lesa sestavljamo
motive ter vzorce na tleh ali na mizi, polnimo in praznimo različne posode, razvršamo materiale po
obliki, velikosti, materialu, polagamo material na pladnje, deske, krožnike, gradimo stolpe...

Otrokom ponudimo možnost za raziskovanje gozda, nabiranje materiala, ki ga lahko prinesemo domov in
nam bo služil za različne igre, kasneje jih usmerimo na določeno igro.

