
Prijava Naravoslovni dnevi

Vsak učenec dobi delovni list za izbrano temo (delovni listi so 
prilagojeni različnim starostnim skupinam). Pri raziskovalnem delu 
so učencem na voljo določevalni ključi, mikroskopi, lupe, spektiv  za 
opazovanje ptic in drugi pripomočki za raziskovalno delo.

Delavnica se izvaja v naravi, zato priporočamo športno obutev in 
vremenu primerno obleko ter trdno podlogo za izpolnjevanje 
delovnega lista in pisalo.

Potek dejavnosti

Trajanje:                                    3  - 5  šolskih ur
Priporočljivo  za:                   2. in 3. triletje   
Cena vodenja (do 3 ure):     2, 50 eur na učenca
Cena vodenja (do 5 ur):       3, 30 eur na učenca
Delavnico izvaja: naravovarstveni nadzornik s sodelavci
V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice. 

                      

                   Tematski sklopi

 Spoznavanje kulturne krajine Goričkega 

Naravoslovni dnevi potekajo v naravni in kulturni krajini Krajinskega 
parka Goričko ali na urejeni učni poti, v primeru slabega vremena se 
izvajajo v Središču  za  naravo in krajino “Kukavica” in “Upkač”.

Izbirate lahko med 6 tematskimi sklopi, vsak od njih celostno 
predstavi izbrano življenjsko okolje, njegove prebivalce in procese v 
njem. Možna je tudi kombinacija dveh sklopov. 

Gozd
Stoječe ali  tekoče vode 
Travniki
Opazovanje ptic
Travniški sadovnjaki
Geološki zakladi Goričkega

Zgodba o drevesu?

Zgodba o drevesu je namenjena spoznavanju različnih drevesnih 
vrst, prereza debla, značilnosti in videz različnih vrst lesa, 
razumevanju povezanosti gozdnega ekosistema ...
Pri raziskovanju grajskega parka in igri ob 3 didaktičnih stenah 
otroci iz vrtca ali 1. triletja aktivno sodelujejo in skozi igro 
preizkusijo nova znanja. 
Trajanje:                         1 - 2  šolski uri   
Cena:           1, 50 eur na učenca   
Velikost skupine:         20 - 25 učencev 

Lutkovna predstava

Šola:

____________________________________
Naslov:

____________________________________
Kontaktna oseba:

____________________________________
Telefon, e-pošta:

____________________________________
Razred:

____________________________________
Število učencev in spremljevalcev :

____________________________________
Datum:

____________________________________
Ura prihoda in odhoda:

____________________________________
Izbrani program:

____________________________________
Posebne želje:

____________________________________
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov JZ  KP Goričko, Grad 191, 
9264 Grad. Po prejemu prijavnice vam bomo poslali potrditev 
programa.

Datum:_________________  

Podpis odgovorne osebe: ______________________________

Žig šole:

Didaktična stena

V sodelovanju z MIKK-om bo razpisan natečaj osnovnošolskega 
kratkega video filma  konec  leta  2013. Tema natečaja: “GVANT”.
Zaključil se bo s  festivalom in ogledom filmov na grajskem dvorišču 
gradu Grad 22. maja 2014.

Festival naravoslovnega filma 
junior festival 2014  - “gvant”

Natečaj naravoslovne 
fotografije

Javni natečaj naravoslovne fotografije in tema bo razpisan konec 
meseca junija. Tekmovali boste lahko v dveh kategorijah:
A) osnovnošolci,
B) mladostniki in odrasli.
Najboljše fotografije po izboru strokovne žirije bodo nagrajene. V 
obliki razstave bodo krasile arkadne hodnike gradu Grad. 
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