
1. Tujec v gozdu

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 pa vedno opazimo še sledove
človeka. Množica smeti je prisotna v vseh kotičkih zelenega pokrova zemlje. Pri tej igri
uporabimo nekaj umetnih »tujcev« in nekaj naravnih »tujcev« (invazivk).

Pomembno je, da pri tej igri uporabimo invazivke ali tujerodne rastline, 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 delovanje in iskanje, saj se
skupina ne sme spustiti.

Starost: vrtec-OŠ

Trajanje: 30 min

Št. oseb: 20 oseb / 3 v skupini

Naloga skupine: Na določeni površini gozda (parka, vrta), ki jo animator pokaže, je
razpršenih 12-15 predmetov, ki ne sodijo v prekmurske gozdove – pravzaprav v noben
gozd.

Izvedba igre: Primejo se v skupine po 3 osebe. V toku iskanja predmetov morajo delovati
kot skupina in se ne smejo spustiti. Ko najdejo en predmet, ga morajo čim hitreje prinesti
na izhodiščno mesto, kjer nabirajo nagradne točke v obliki ŽELODOV. Kljub temu da so v
skupini trije, prinesejo lahko le 1 kos. Ves čas igre morajo teči/hoditi z roko v roki.

Delitev v skupine je lahko naključna ali pa že tu naredimo delitev s pomočjo listov
različnih dreves (v vrečko oddaj po 3 enake  listke). Pri tem razložimo katera drevesa so
to in jih pokažemo, če se nahajajo v naši bližini.



Cilj: Poiskati po jasno omejenem prostoru (travnik, zaplata gozda, jasa) 12-15 kom
razpršenih predmetov, ki ne sodijo v ta gozd (vneseš tudi invazivke ali okrasne rastline -
za starejše). Ko najdejo predmet, ga morajo nemudoma prinesti na zbirno mesto.  Časa
imajo 20 min.

V tem času se lahko zgodi, da otroci najdejo še druge odpadke in tudi te z veseljem
sprejmemo. Po končani zbiralni akciji se zberejo, pregledamo stvari in jih razdelimo v
kupe – steklo, plastika, les, tekstil. Pogovorimo se o tem, da odpadki v gozdu oz. naravi
niso sprejemljivi, času razgradnje…

S seboj imamo vreče za smeti, da jih kasneje odpeljemo s sabo.

Material:

-Vrečka s po 3 kosi listov listov -za delitev v skupine.

-12-15 kosov predmetov

-seznam posameznih predmetov na listu, ki smo jih poskrili po parku ali gozdu

Primeri:

2. Plastični zamašek
3. Tkanina
4. Pisalo
5. Jogurtov lonček
6. Steklenička iz stekla
7. Alufolija
8. Kovinski čep, vijak

9. Prozorna plastika
10. Žica ovita v plastiko
11. Papir
12. Invazivna rastlina 1
13. Invazivna/okrasna rastlina 2
14. Storžki macesna
15. Storž cedre




