
1. Najdi pravega

V projektu GoForMura poleg številnih vrst ptic, hroščev in dvoživk, bobra in vidre spremljamo
tudi rastline in drevesa ob reki Muri. Na sprehodu skozi gozd brez težav najdemo dovolj
pripomočkov za izvedbo te igre, potrebujemo le še malo domišljije, da opis predmeta malo
priredimo.

Pomembno je da pri tej igri uporabimo naravne materiale, ki jih najdemo na tem področju
(listi, veje, plodovi, korenike, kamnine…). Učenci morajo povezati opis predmeta z izgledom
le-tega. Uporaba invazivk (tujerodnih rastlin) v tej igri je dobrodošla, saj se ob najdbi
invazivke razvije pogovor o pomembnosti prepoznavanja rastlin, ki niso domače v našem
okolju, čeprav jih je zelo veliko.

Pri igri moramo poudariti, da je zelo pomembno skupinsko znanje, obenem pa pride na vrsto
tudi gibalna sposobnost učenca, ki teče v sredino igrišča po ugotovljeni predmet. Tek seveda
ni vse, prepoznati mora ta predmet oz. o tem prej predebatirati s  skupino.

Starost: OŠ

Trajanje: 40 min

Št. oseb: 20 oseb / 10 v skupini

Naloga skupine: Najti pravo rastlino, del rastline ali drevesa oz. naravni material,
katerega opiše vodja igre (animator).

Izvedba igre: Skupina se razdeli na polovico glede na to, kaj so otroci potegnili iz vrečke (v
kateri imamo 10 kom listov in 10 kom vejic z iglicami; ali 10 kom listov hrasta in 10 kom
listov bukve;  skupina listavcev ali iglavcev  + razložiš relacijo). Dve skupini se razporedita
v dve vrsti z razmakom prb. 10-12 m.  V sredini tega pasu animator že prej linijsko
razporedi 10-15 predmetov na tla. Animator prebere opis predmeta (igrivo, dvoumno,
nazorno), skupina po posvetu pove odgovor. Animator potrdi ali ovrže odgovor z
premikom roke in glasnim JA. Ko izrečejo pravi odgovor (zelo naglas, da vsi slišimo, ter da
ga animator potrdi s spustom roke) se tek začne. Predstavnika vsake skupine na ta znak
animatorke po vrsti tečeta vsaka z enim predstavnikom (od 1-10) proti sredini prizorišča
in izmed 10-15 kosov razstavljenih na tleh iščeta tistega, ki ga je opisal animator. Zmaga
tisti, ki ima boljšega tekača in mu je skupina dala jasna navodila kaj iskati.



Cilj: Na podlagi opisa prepoznati stvar, ki se nahaja v naravi v njihovi neposredni bližini
(vrste dreves, vrste kamenja, zelišča, lubje…). Skupno delo skupine, posameznik
prevzame odgovornost skupine.

Material:

-Vrečka s po 10 kosi listov listavca (hrasta) in 10 kosi vejic iglavca-za delitev na 2 skupini.

-10-15 kosov naravnih materialov

-Opis posameznih predmetov na listu (opisno ga lahko še izboljšamo, da pomagamo
skupini)

-razločno in glasno govorjenje je nujno

Primeri:

Kosmata vlagoljubna rastlina. MAH

Iglavec, ki raste na zgornji gozdni meji in pozimi odvrže iglice. MACESEN

Listavec, ki je pionirska vrsta ob rekah. VRBA

Veliko markantno drevo, katerega sestoje imenujemo dobrava. HRAST DOB

Rastlina, ki raste samo na območjih z visoko podtalnico. KALUŽNICA

Zelo okusna prebivalka gozdnih robov. GOZDNA JAGODA.

Listavec, ki v prekmurskih gozdovih raste zelo hitro in ima srčaste liste. TOPOL.



Plod iglavca, ki je najpogostejša drevesna vrsta v SLO. SMREKA.

Vejica vrbe, ki ima žensko ime. IVA.

Vejica drevesa, ki je listavec in simbol Slovenije. LIPA.

List drevesa, ki v Prekmurju tvori velike sestoje. Gozdarji jih imenujemo dobrave. HRAST
DOB.

Plod drevesa, ki je zelo markantno (veliko, opazno) in ima kapico. ŽELOD.

Vejica najpogostejše obrečne rastline, ki je pogosto grm, včasih , predvsem v Prekmurju
in ob rekah, pa veliko drevo. VRBA.

Vejica drevesa, ki ima črno deblo in jo šaljivo poimenujemo Prekmurska smreka. JELŠA.

Vejico drevesa, ki v poplavnih gozdovih Prekmurja raste zelo hitro in ima sestavljene liste.
JESEN.

Poganjek rastline, ki ima v imenu ZLATO, ki cveti rumeno, je invazivka v Prekmurju in ob
vseh slovenskih rekah. ZLATA ROZGA.

Poganjek rastline, ki z imenom pove, da se jo raje ne dotikaj. Z raztrosom semena škodi
avtohtonim rastlinam. NEDOTIKA.

Poganjek rastline, ki je invazivka in ima velike srčaste liste in votlo steblo. DRESNIK.


