Spomladanske aktivnosti Notranjskega regijskega parka z mladimi
Sneg, ki je prve spomladanske dni pobelil Notranjsko in za nekaj časa zaustavil dogajanje v naravi,
se zdaj končno umika pomladi. Prihod pomladi prinaša tudi intenzivnejše sodelovanje Notranjskega
regijskega parka s šolami in vrtcem, ki so vključeni v naravovarstveno mrežo.
Naravoslovni dnevi in delavnice za mrežo šol in vrtcev
V jesensko – zimskem času smo za šole izvedli posamezna predavanja in naravoslovne dneve v
skupnem obsegu 61 pedagoških ur. Bližata se najbolj aktivna meseca, april in maj, ko bomo
popolnoma zasedeni z naravoslovnimi dnevi in delavnicami. Vse dejavnosti so vnaprej načrtovane
v našem letnem načrtu vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Predpogoj za razvoj pozitivnega odnosa
do okolja in razumevanja dogajanja v naravi so neposredne izkušnje, ki jih mladi dobijo z
opazovanjem, poslušanjem, vonjanjem, tipanjem in okušanjem. Zato je tudi glavni namen naših
naravoslovnih dni in delavnic ta, da mladi konkretno spoznavajo različne živali in rastline, ki živijo
na jezeru in v njegovi okolici. S tem, ko jim omogočimo dotikanje in božanje nekaterih živali,
mladi tudi premagujejo strah do teh živali in odpravljajo predsodke do njih.
Biološko – ornitološki krožek
Zaradi želje, da bi čim bolj približali naravo otrokom in tudi odraslim, organiziramo v Notranjskem
regijskem parku enkrat mesečno popoldanske biološko – ornitološke izlete v okolico Cerkniškega
jezera. Več informacij o biološko - ornitološkem krožku in datumih posameznih izletov si lahko
preberete na http://www.notranjski-park.si .
Plakati
Z namenom, da bi učence, otroke in tudi njihove starše zvabili čim večkrat v naravo in jih
spodbudili k opazovanju le-te, smo v Notranjskem regijskem parku v sklopu DOPPS-ovega
projekta SpringAlive, izdelali plakate za opazovanje in beleženje prihoda prvih ptic selivk v naše
kraje. Na željo vzgojiteljic v vrtcu "Martina Krpana" iz Cerknice pa smo naredili tudi plakate za
opazovanje prvih "rastlinskih" znanilk pomladi. Ko smo učitelje in vzgojitelje obvestili o plakatih in
jih seznanili z našim namenom, je bil odziv izjemen. Natisnili smo kar 38 plakatov za ptice selivke,
za vrtec pa še 4 plakate prvih spomladanskih cvetlic. Ocenjujemo, da bomo na ta način zvabili v
naravo več kot 700 otok. Z zanimanjem pričakujemo rezultate opazovanj in odzive otrok. O
rezultatih vam bomo še poročali.
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