OKOLJSKE VREDNOTE

0-3
posamezno ali
skupina do 6

SPOZNAVANJE ŽIVALI

30 minut zunaj
1 uro v učilnici

Dejavnost spodbuja otroka k skrbi in ljubezni do živali ter raziskovalni naravnanosti. Če namreč
opazujemo otroke v naravi, z lahkoto opazimo, da se počutijo svobodne in da se njihov raziskovalni
duh krepi. Lahko bi trdili, da gre za neke vrste prirojeno ljubezen do narave. Prav zato, bi moral
biti eden izmed pomembnejših ciljevspodbujanje otroške radovednosti in ljubezni do narave skozi
celoten proces učenja.
Cilji dejavnosti so:
- prepoznavati priložnosti za učenje o živalih in odnosa do njih preko v življenje usmerjenega
pristopa,
- preko vseh čutov spodbujati naravno željo po raziskovanju narave in ljubezen do živali,
- spodbujati zavedanje in zanimanje za okolico preko opazovanja, npr. preko poslušanja ptičjega
petja.

- slike pogostih živali, ki jih srečamo zunaj (veverica, polž, pajek, zajec, ptice, pikapolonica itd.)
- barve, ki so primerne za poslikavo telesa

Priprava - opazovanje živali v naravi
Kadar gremo ven v naravo s triletnimi otroci, si izberimo lahkotne poti in pojdimo tja, kjer vemo, da
bomo lahko naleteli na kakšno manjšo žival npr. veverico, polža, sosedovo mačko, mravlje, race
ipd. V mestih so prav tako dobre opazovalne poti v parkih ali raznih zelenih območjih, ki so nam
hitro dostopni. Otrokom te starosti so namreč bolj zanimive živali kot pa rastline.
Ker bo naša učna pot nekaj časa potekala zunaj, otroke poleg tega, da jih primerno oblečemo,
obujemo, poskrbimo za malico in zaščito, tudi kratko pripravimo na to izkušnjo.
Prvi korak
Preden se podamo na pot, otrokom preberemo sledečo namišljeno zgodbo:
Bil je čudovit spomladanski dan, zato si je miška Marija želela početi prav nekaj posebnega,
vendar ni še vedela, kaj bi to bilo. Najprej je vzela njeno škatlo z igračami, a je hitro ugotovila, da
ji pravzaprav ni do igranja z igračami, saj vendar lahko to počne tudi takrat, ko zunaj pada dež.
Naprej pogleda po sobi in zagleda pripomočke za slikanje, vendar tudi do tega ji ni bilo, saj lahko
slika in riše, kadarkoli si želi. V kotu zagleda njenega medvedka Barnija in ga vpraša: “Barni, ali si
že kdaj bil na sprehodu v parku?” in Barni odkima, da ne. Marija ga vpraša: “Ali si že kdaj povohal
cvetlico ali opazoval metulja?” in Barni zopet odkima, da ne. Marija ga vpraša: “Barni, ali bi šel z
menoj v park?”. “Jaaaa!” je navdušeno prikimal Barni. Marija nato začne razmišljati, kaj vse bo
potrebovala za njun pohod. Kar naenkrat izgine v njeno mišjo luknjo pod stopniščem in pride ven
z majhnim nahrbtnikom, napolnjenim s prigrizki, jabolkom in pijačo. Poišče in obuje si tudi dobre
pohodne čevlje. Prav tako poskrbi tudi za medvedka Barnija. Kar naenkrat pa se spomni, da bo
morda začelo deževati in da potrebuje tudi dežni plašč. Tako, zdaj sta pripravljena in odpravita se
na avtobus. Marija pa zopet začne razmišljati in se spraševati: “Joj, ali se zna medvedek Barni
lepo vesti v parku?”, zato se hitro domisli nekaj preprostih pravil, ki mu jih pove: “Barni imam
nekaj pravil zate, ki se jih morava držati v parku. V parku bodo ležale po tleh različne stvari, ki jih
ne smeva jesti ali dajati v usta. Rastline, ki ji bova videla, so zelo občutljive. Če jih odtrgava, ne
morejo več rasti, zato jih pustiva pri miru. Živali, ki jih bova srečala, so sramežljive, zato se jih ne
dotikava ali jih loviva. Vedno se drživa za roke ali pa sva skupaj, tako da se vidiva.
Ali si razumel?” Barni prikima. Prispela sta v park in njuno potovanje se prične. Poslušala sta
petje ptic in opazovala čebele ter vohala cvetlice. Prispela sta do čudovitega travnika, kjer sta se
usedla, pojedla malico in si pela pesmice.
Drugi korak - raziskovanje
Ko smo v parku, pozorno opazujemo otroke v njihovem raziskovanju. Občasno jim lahko
pojasnimo, da so divje živali drugačne od nas.
a) Osredotočimo se lahko na njihove ﬁzične lastnosti, kot so npr. krila, ušesa, oči, dlaka itd.
Otroke spodbudimo, da živali poslušajo in jih oponašajo. Da bi otroci bolje začutili in razumeli
gibanje živali, jih spodbudimo, da se npr. dotaknejo površine debla, kjer tekajo veverice.
b) Osredotočimo se na prebivališča živali
Otrokom pojasnimo, da si živali same priskrbijo ali zgradijo svoj dom, npr. ptice zgradijo svoje
gnezdo. Lahko pa dom nosijo tudi s seboj, kot na primer polž nosi na sebi svojo hiško.
c) Osredotočimo se tudi na to, kaj živali jedo. Pojasnimo, da si tudi hrano priskrbijo same. Da jedo
od črvov do lešnikov, jabolk itd.
d) Osredotočimo se še na samo gibanje živali. Otroke lahko vprašamo, ali imajo kakšne posebne
sposobnosti? Na primer, da letijo, kopljejo globoke luknje in dolge rove, da skačejo zelo daleč,
kot na primer veverice iz drevesa na drevo. Spodbudimo otroke, da se vživijo v kakšno žival in si
poizkušajo predstavljati, kako je biti ta žival.
Tretji korak - reﬂeksija
Počasi se podamo nazaj v učilnico, kjer se z otroci posedemo v krog.

a) Pripravljene imamo velike barvne fotograﬁje živali, ki smo jih opazovali zunaj. Pokažemo vsako
posebej in otroci povedo, kaj vedo o določeni živali npr. kje živi, kako se giblje, kakšne zvoke
spušča itd.
b) Otroke povabimo, da tudi s telesom oponašajo živali. Npr. so kot ptice, ki letijo – razprejo roke
in tekajo po prostoru.
d) Če imamo čas lahko dejavnost zaključimo tudi tako, da se poigramo z barvami, ki so primerne
za poslikavo telesa. Vsak otrok si izbere eno najljubšo žival, ki jo je srečal. Mi ali naši pomočniki
mu narišemo ušesa, nos, brke ipd.
V pomoč si lahko pogledamo primer poslikav v priročniku na spodnji povezavi:
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_wiw_facepaintingaw_1_.pdf
Dodatna dejavnost:
Na vidnem mestu postavite hranilnico za ptice ter jih potem opazujte.

