sofinancira občina Loška dolina

POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO OBČINE LOŠKA DOLINA
14.-18.7.2017

DRUŠTVO LJUBITELJEV KRIŽNE JAME VABI

otroke in mlade iz občine Loška dolina na BREZPLAČNE počitniške aktivnosti
»Mladi, naravne vrednote, kulturna dediščina, turizem in kulturna krajina«.

Vsakodnevne aktivnosti, s pomočjo katerih bodo udeleženci na aktiven in atraktiven
način spoznali naravo in kulturno dediščino območja Notranjske, se bodo odvijale med 14. in
18.7.2017. Aktivnosti bodo razvijale njihovo domišljijo, iznajdljivost, samozavest,
samostojnost, socialne in čustvene veščine in motorične sposobnosti.
Aktivnosti so primerne za otroke in mlade v starosti med 10 in 29 let.

Zaradi ustrezne organizacije programa je potrebna prijava na posamezne ali vse aktivnosti
najkasneje do 5. julija 2017.
Dodatne informacije in prijave na naslovu:
krizna_jama@yahoo.com
ali na 041-940-321 (Matej)

VSEBINA AKTIVNOSTI IN RAZPOREDITEV PO DNEVIH

Dan 14.7. Orientacija v gozdu-iskanje skritega zaklada
Otroci in mladostniki se bodo ob 9.00 zjutraj zbrali na zbirnem mestu na kmetiji z nastanitvijo
Tekavča ograda - Lipsenj 32, kjer jim bo mentor predstavil podrobnosti potekala aktivnost orientacije. Enostavno postavljen poligon bo imel 10 točk. Pri vsaki točki bo vprašanje, ki bo
udeležence usmerilo na naslednjo točko. Vprašanja bodo lahka in poučna. Poligon bo
izpeljan tako, da bodo otroci morali sami iskati pot in točke ter si tako najti smer do »skritega
zaklada«. Zaključek aktivnosti ob 15.00 uri.
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Dan 15.7. Živali, rastline in vode Notranjske skozi oči kmeta, lovca in turista
Otroci in mladi se bodo ob 9.00 zbrali na mostu pri vasi Gorenje Jezero. Odpravili se bodo na
krajši sprehod do največjih izvirov Cerkniškega jezera. Na poti bodo spoznavali posebne
rastline in živali, ki so se prilagodile življenju v vodi in na mokrotnih travnikih. Naučili se bodo
loviti ribe na tradicionalne načine. Na kmetiji T dolejn bodo spoznali, kako so včasih živeli
kmetje in lovci ter kaj od teh aktivnosti lahko ponudimo turistu in s tem zaslužimo denar.
Pogovarjali se bodo z mimoidočimi turisti, ki preživljajo svoj prosti čas ob jezeru in jih vprašali
zakaj so se odločili ravno za Cerkniško jezero ter kaj jim je na jezeru najbolj všeč. Udeleženci
naj s sabo prinesejo malico in bodo obuti za pohod. Zaključek aktivnosti ob 15.00 uri.
Prispevek za hrano 2 eur
Dan 16.7.

Kras – naravne in geografske značilnosti

Živimo na območju krasa in smo še kako vpeti v njegove značilnosti. Naši predniki so dobro
poznali naravo krasa, njegove danosti in jih znali zelo dobro izkoristiti sebi v prid, ne da bi
naravi škodovali. Otroci in mladi se bodo ob 9.00 zbrali na zbirnem mestu v vasi Bloška
Polica. Na sprehodu po kraških travnikih in gozdovih si bodo ogledali kraške pojave. Razložili
jim bomo njihov nastanek in načine njihove uporabe v preteklosti. Posvetili se bomo
hidrološkemu vidiku krasa, pri katerem je potrebno upoštevati pomanjkanje površinske vode
in večjo ogroženost voda na tem občutljivem terenu. Ogledali si bomo nekaj jam (Mrzla jama
pri Ložu, Turšičeva skednenca, Partizanski magacin,…) in se pogovorili o njihovem pomenu v
preteklosti in danes. »Poslikali« bomo del jamske stene, kot so to počeli v kameni dobi. Ob
tem se bomo pogreli ob ognju in poslušali zgodbe o jamskih medvedih. Udeleženci naj s sabo
prinesejo malico in bodo obuti za pohod. Zaključek aktivnosti ob 15.00 uri.

Dan 17.7. Izlet v neznano
Danes ima vsak topel dom in posteljo kjer lahko udobno spi. Če pa smo postavljeni v gozd, da
moramo tam prenočiti, je spanje manj udobno. Otroci in mladi se bodo ob 9.00 zbrali na
zbirnem mestu pred TIC Lož. Odpeljali jih bomo na izlet v neznano. Spoznali bodo enega od
potokov in sotesko, ki jo je voda skozi tisočletja izdolbla v skale. Naučili se bodo izbrati
ustrezen prostor za postavitev začasnega bivališča, ki jih bi ščitilo pred dežjem in mrazom.
Postavili bodo bivališče iz obstoječega materiala v okolici in v njem ležišče iz naravnih
materialov. Udeleženci naj s sabo prinesejo malico in bodo obuti za pohod. Zaključek ob
15.00 uri.
Dan 18.7. Ogled in interpretacija vojaške in kulturne dediščine
Otroci in mladi se bodo ob 9.00 zbrali na zbirnem mestu pred TIC Lož. Odšli bodo na »vojaški
pohod«. Hodili bodo po ostankih rimske ceste, raziskovali ostanke slovanskega gradišča in
bunkerjev Rupnikove linije. Na Pustem gradu bodo izdelali maketo grajske utrdbe. Vživljali se
bodo v posamezna zgodovinska obdobja in ljudi, ki so takrat živeli. V kotlu bodo skuhali
»vojaško enolončnico«. Udeleženci naj s sabo prinesejo malico in naj bodo ustrezno obuti za
pohod. Zaključek aktivnosti ob 15.00 uri. Prispevek za hrano 2 eur
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