Počitniške naravoslovne delavnice 2020
POLETNA POTEPANJA
Epidemija nam je prekrižala načrte, zato nekaterih delavnic iz letošnjega cikla POTEPANJA nismo
mogli izvesti. Da otroci ne bi bili prikrajšani za zanimiva naravoslovna doživetja, jim med poletnimi
počitnicami ponujamo POLETNA POTEPANJA. V družbi profesorja dr. Florjana Umeka se bomo
odpravili MED DINOZAVRE, NA TRAVNIK, V GOZD in še kam, kamor se zaradi izrednih razmer to
pomlad nismo mogli. Spoznavali bomo značilnosti različnih življenjskih okolij, tam živeče živali in
rastline ter neverjetne prilagoditve, ki jim omogočajo preživetje v vseh kotičkih našega planeta. Malo
se bomo poigrali in veliko ustvarjali v družbi novih prijateljev.
Delavnice se pričnejo ob 11. uri in trajajo uro in pol. Primerne so za otroke od 5 do 12 let, mlajši
otroci se jih lahko udeležijo v spremstvu odraslega. Zaradi zagotavljanja kakovosti delavnice in
varnega okolja je število mest omejeno.
Otroci, ki se bodo udeležili petih delavnic iz cikla POTEPANJA in POLETNA POTEPANJA, prejmejo
priznanje in darilce.
Ponedeljek, 6. 7., 13. 7., 17. 8. in 24. 8. 2020:
SPREHOD Z DINOZAVRI
Zanimanje za dinozavre med otroki nikoli ne pojenja. Zato se bomo ponovno podali v čas, ko so živeli
ti izumrli plazilci in razkrili nekatere pogoste zmote o njih ter najnovejša odkritja znanstvenikov paleontologov. Z dino-motivi bomo okrasili lične nahrbtnike za poletna potepanja.
Torek, 7. 7., 14. 7., 18. 8. in 25. 8. 2020:
MOKRIH NOG NAOKROG
Močvirja so bila nekdaj osovražena in ljudje so si jih prizadevali izsušiti. Danes vemo, da so
pomembna bivališča mnogim rastlinam in živalim, ki drugje ne bi mogle preživeti. Podali se bomo v
močvirje, kjer se bomo srečali s tamkajšnjimi prebivalci. Med najglasnejšimi so zagotovo žabe, a med
trstičjem se skriva še marsikaj. Izdelali bomo ljubke regljajoče žabice.
Sreda, 8. 7., 15. 7., 19. 8. in 26. 8. 2020:
POD KROŠNJAMI MOGOČNIH DREVES
Slovenija je gozdnata država in na to smo lahko ponosni. Spoznali bomo različne gozdne rastline in
živali in ugotavljali, kako so povezane med sabo. Kje v gozdu rastejo gobe in zakaj prav tam? Kaj se
zgodi s semeni, ki jih veverica skrije za zimsko zalogo? Zakaj so v gozdu velike zveri dobrodošle?
Poiskali bomo odgovore na ta vprašanja in izdelali lesene srnice, volkove, lisičke …
Četrtek, 9. 7., 16. 7., 20. 8. in 27. 8. 2020:
CVETJE ZA POLETJE
Tud poleti na travnikih zacvetijo nekatere rastline. A ne na vseh. Le zakaj? Odgovor se skriva v načinu
gospodarjenja z njimi. Vendar pisani travniki niso le lepi, so pomembno domovanje številnim drugim
organizmom. Spoznali bomo nekatere travniške cvetlice, vendar jih ne bomo trgali. Rajši bomo
izdelali šopke cvetlic iz svilenega papirja.
Petek, 10. 7., 17. 7., 21. 8. in 28. 8. 2020:
SPREHOD OB MORSKI OBALI
Na morski obali lahko najdemo marsikaj. Od lepih lupin školjk in polžev, od morja obrušenih kosov
lesa ali barvnega stekla, do plastičnih odpadkov, ki kazijo okolje in škodujejo morskim živalim.
Spoznavali bomo morske prebivalce, ki svoje sledi puščajo na obalah in razmišljali o pravilnem
ravnanju s plastičnimi odpadki. Bombažne majice, ki jih bomo okrasili z morskimi motivi, bodo lep
spomin na ustvarjalne dni, preživete v muzeju.

