sofinancirata občini Cerknica in Loška dolina

POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO OBČIN CERKNICA,
LOŠKA DOLINA IN BLOKE

DRUŠTVO DOLOMITNE LUTKE V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MODRO NEBO VABI
otroke in mlade iz občin Cerknica, Loška dolina in Bloke na BREZPLAČNE počitniške
aktivnosti za spodbujanje aktivnosti mladih na področju naravnih vrednot, kulturne
dediščine, turizma in kulturne krajine v „učilnici v naravi“.

Aktivnosti se bodo odvijale 17.7., 18.7. in 19.7.2019 med 9.00 in 14.00 uro
in 26.7.2019 med 9.00 in 17.00 uro.

Delavnice so primerne za otroke in mlade v starosti med 7 in 20 let.

Zaradi ustrezne organizacije aktivnosti je obvezna prijava na posamezne ali vse
aktivnosti najkasneje do 15. julija 2019. Za prijavo se šteje pravilno izpolnjen obrazec
v prilogi.

Število mest je omejeno!

Več informacij in prijavnica na: dolomitne.lutke@gmail.com
ali na tel. številki: 031 267 804 (Polona)
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PROGRAM:

1. dan
Tema aktivnosti: Mrzla jama (pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar)
Kje: pred cerkvijo Sv. Roka (pred pokopališčem) v Ložu
Kdaj: sreda, 17.7.2019 od 9.00 do 14.00
Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in ustrezno obutev. Za obisk jame še kolesarsko,
jamarsko ali delovno čelado, ustrezno obutev in dodatna oblačila za hojo po jami. Za ostalo
opremo poskrbi organizator.

Slovenija je po biotski pestrosti jamskih organizmov na vrhu v svetovnem merilu. Tudi v
Mrzli jami pri Ložu živijo prave jamske živali, prilagojene na razmere v podzemlju. Poleg
njih v jamah občasno živijo ali jame obiskujejo tudi druge živali, kot so netopirji, kune, sove,
polhi. Podali se bomo globlje v jamo in spoznavali jamske živali, ki so pomembne tudi z
vidika prepoznavanja lokalnih posebnosti na območju Notranjske. V davni preteklosti je v
jamskem okolju našel zatočišče tudi človek. Razmišljali bomo, kaj so jame pomenile za
naše prednike in se pogovarjali o odtisih človeka v jamah, posebno o jamski umetnosti;
katere barve so uporabljali pri slikanju, kakšne motive so izbirali, zakaj so jih ustvarjali?

2. dan
Tema aktivnosti: Polstenje – rokodelska spretnost naših prednikov (pripravili in vodijo
Marko Cvetko, Matej Kržič in Polona Klavžar)
Kje: pred cerkvijo sv. Vincencija na Bloški Polici, Grahovo
Kdaj: četrtek, 18.7.2019 od 9.00 do 14.00
Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in lahkotno obutev.
Polstenje ali filcanje je prijetna rokodelska dejavnost, ki se jo lahko vsak nauči in uporablja.
S pomočjo vode in mila ročno gladimo ter gnetemo kose volnenih vlaken, pri čemer dobimo
izdelek, ki nas varuje pred vročino ali mrazom, nas razveseljuje kot modni ali hišni dodatek,
kot uporaben vsestranski predmet. Pri ustvarjanju polstenega izdelka bomo uporabljali
lokalno volno in tako pripomogli pri recikliranju, izdelke pa obogatili z dodatki naravnega
okolja, kot so koščki vodno obdelanega lesa, ki ga najdemo ob Cerkniškem jezeru ali v
Golobini. Pozornost bomo namenili tudi doma obarvani volni. Spoznali bomo različne
načine uporabe rastlin in drugih naravnih sestavin pri barvanju domače volne in se pri tem
tudi preizkusili. Na delavnici pobarvano volno bomo filcali v končni izdelek.
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3. dan
Tema aktivnosti: Življenje dreves (pripravila in vodita Matej Kržič in Polona Klavžar)
Kje: na parkirišču pred gradom Snežnik, Loška dolina
Kdaj: petek, 19.7.2019 od 9.00 do 14.00
Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in ustrezno obutev.
Opazovali bomo drevesa, predvsem jih bomo poskušali začutiti. Zanimalo nas bo, katere
drevesne vrste lahko opazimo na poti okrog gradu Snežnik. Del parka je zasadil in negoval
človek, drugi del postopoma prehaja v gozd, kjer se življenjski procesi odvijajo skoraj
neodvisno od ljudi. Odkrivali bomo razlike med enim in drugim. Pogovarjali se bomo o tem,
kako drevesa doživljamo? Drevesa so veliko več kot toplotna energija, s katero si človek
pomaga v dolgih zimskih dneh. Drevesa imajo tudi spomin in čustva. Zelo dobro se znajo
zaščititi pred zunanjimi napadalci tako, da v listje poženejo strupene sestavine ali pa se
zaščitijo s smolo. Drevesa so zelo ljubeča. Čuteče skrbijo za svoj naraščaj in negujejo stare
in obnemogle. Vsa ta zanimiva dejstva bomo poizkušali prepoznati v naravi z opazovanjem
dreves skozi drugačne oči in z vsemi čuti.

4. dan
Celodnevna delavnica ob Bloščici, 26.7.2019
Tema aktivnosti: Živali, rastline in vode na Bloški planoti
(pripravili in vodijo Vanja Parunov Česnik, Polona Klavžar in Matej Kržič)
Kje: na parkirišču pri Volčjem (Bloškem) jezeru
Kdaj: petek, 26.7.2019 od 9.00 do 17.00
Potrebujemo: malico iz nahrbtnika, vodo in ustrezno obutev.
Odpravili se bomo na daljši sprehod ob potoku Bloščica, ki se kačasto vije po planoti. Z
opazovanjem in raziskovanjem samega potoka in njegove bližnje okolice bomo
prepoznavali značilnosti te pokrajine; močvirnata tla, vlažne travnike, mrtve rokave potoka,
posebne rastline in živali, ki jih drugje ni moč opaziti. Posebej zanimivi so kačji pastirji,
dvoživke in metulji. Pogovarjali se bomo o spoštljivem ravnanju s prebivalci močvirnatih
travnikov in o pomembnosti ohranjanja takšnega tipa pokrajine za Notranjsko in širše. Na
sprehodu bomo pokrajino spoznavali z vsemi čutili (voh, sluh, vid, tip).

Več informacij in prijavnica na: dolomitne.lutke@gmail.com
ali na tel. številki: 031 267 804 (Polona)

