PRVI POHOD – PO JABOLČNI POTI
1. POSTAJA
Ena, dva, tri kdo v koloni ne stoji ?
Pazi kakšna so pravila in poslušaj
navodila.

Tukaj smo se premikali na različne
načine ter iz konca kolone prišli na
začetek…

2. POSTAJA
Gozd je čudovit slikar, tu najdeš pisan
material. Zdaj se v slikarja spremeniš
in svojo gozdno sliko narediš.
Tukaj smo vsi skupaj naredili eno sliko
iz naravnih materialov.
Stara lisica je pozabljivka, zadnjič ni
našla poti. Da bi postala spet
iznajdljivka se je igrala uganke, pa
ti? Najprej sestavim, dobro si oglej,
kar si videl mi povej !
Tukaj smo se preizkusili v gozdnem
spominu…

3. POSTAJA
Če si žaba imaš dva kraka, ki z njima
daleč skaka, vse dokler ne postaneš
ptica, medved , zajec in lisica.
Čira čara mala miš, v to kar vidiš se
spremeniš.
Tukaj smo oponašali različne živali, ki
smo jih srečali na poti (slikovni
material).

4. POSTAJA

Vija vaja slepa miš, zdaj ne vidiš kaj
držiš.
S prsti otipaš in mečkaš, da uganko
razvozlaš.
Eci ,peci le kaj je v vreči?
Tukaj smo tipali material v vrečkah in
ugibali kaj je noter (mah, orehi,
kostanj, lubje, palice, žir, listje, kamni
ipd.).

5. POSTAJA

Na križišču teh poti, Abraham se v
krog vrti, kar pokažem naredi.
Križišče je bilo idealno za rajalno
igro Abraham'ma 7 sinov.
Tudi starši pokažejo kakšno vajo, ki
jo ponovimo.

6. POSTAJA

Korenina si želi postati gospa fina. Da
iz nje to naredimo, jo polepšamo,
okrasimo.
Vsak je poiskal določeno število
rumenih in rjavih listov, s katerimi smo
polepšali izbočeno korenino.

Poligon sestavi, zanj si palice pripravi.
1, 2, 3… in poligon je bil sestavljen in
palic in vej. Vsi smo ga preizkusili.

7. POSTAJA

Le iz česa škrat in vila v gozdu
zvarek sta naredila?
Ker je dolga pot za nami sedaj
skuhajmo ga tudi sami.
Tukaj je vsaka družina izbrala eno
kartico, na kateri je bil napotek, kaj
je potrebno poiskati v bližini (nekaj
sivega, hrapavega, lahkega ipd.).
Iz vseh sestavin smo pripravili
odličen zvarek.

8. POSTAJA
Sliko poglej, brž naredi kar je na
njej.
Tudi tukaj smo izžrebali kartice z
navodili. Le kaj počne sova? Naučili
smo se različnih predlogov (na,
pred, za, okoli ipd.).
za drevesom se ustavi, ko zaslišiš
glas pravi : 'klik klik' narediš trik.
Pa smo se vsi skrili za drevesi. Na
»klik, klik naredi trik«, smo skočili
izza drevesa in naredili fotografijo.

9. POSTAJA

Za vse, ki se ne bojite spretno hlod ta prehodite,
če pa je še kaj energije do kozolca se zapodite.
Preizkusili smo se v hoji po hlodih in večina nas je tekla še vse do kozolca.

10. POSTAJA

Dobro si kose oglej, potem jih sestavi in sliko razstavi.
Tokrat smo spoznali znak Gorske reševalne službe Maribor. Najdemo ga tudi
na zadnji strani v knjižici Mali pohodniki. Pa nam je uspelo iz delčkov sestaviti
celoto (sestavljanka).

