AKTIVNOSTI ZA PROSTI ČAS (aktivnosti v naravi) – OPB 3
V tem tednu sem pripravila več idej za preživljanje prostega časa v naravi. Gibanje na
svežem zraku je zelo koristno in zdravo. Izkoristimo prijetne pomladanske temperature in
čim več časa preživimo zunaj.
Želim ti, da v naravi UŽIVAŠ.

Ustvarim bivak oziroma bunker za svojo najljubšo igračo
Dolgi pomladni dnevi so kot nalašč, da v gozdu zgradiš bivak/bunker. Naberi suhe veje in
z njimi naredi ohišje. Postavi jih v obliki stožca in jih na vrhu zveži z vrvjo. Na njih nasloni
tanjše veje. Prekriješ ga lahko tudi z vejami, ki imajo še/že liste. Tako bo v primeru dežja
tvoj bivak suh.

Ustvarim bivak oziroma bunker zase
Potrebuješ malo več časa in zgradiš lahko bivak oziroma bunker zase. Gradiš ga lahko
več dni, naredi si plan dela po dnevih. Zabavno bo
Naberi daljše suhe veje in postavi bivak po naslednjem načrtu. Najprej z večjimi vejami
naredi ohišje. Postavi jih v obliki stožca in jih na vrhu zveži z vrvjo. Ohišje je lahko tudi
polkrožne, pravokotne oblike … Domišljiji pusti prosto pot. Pazi, da boš veje ohišja
dobro pritrdil-a skupaj, da bo bivak varen. Na ohišje nasloni tanjše veje. Prekriješ ga

lahko tudi z vejami, ki imajo še liste oz. z vejami, ki so že ozelenele. Tvoj bivak bo tako
ostal suh in v naravi manj opazen.

Ustvarjam s pomočjo naravnih materialov

Naredim herbarij
Na travniku ali gozdu naberi rastline. Doma jih previdno položi med dva lista časopisnega
papirja (nikakor ne reklam) in vse skupaj obteži s knjigami. Prostor, kjer boš doma
pripravljal herbarij, naj bo suh in zračen. Časopisni papir vmes večkrat zamenjaj, da se bo
rastlina čimprej posušila in ne bo zgnila.
Ko se rastline posušijo (približno 14 dni), jih nalepimo na bel list papirja. Zraven rastline
pripiši ime in priimek nabiralca, datum in kraj nabiranja ter ime rastline.

Suhe rastline lahko uporabiš tudi za dekoracijo (npr. darila – okrasiš darilni papir).

