
Naslov Opis Izvajalec Ciljne skupine

Izdelaj si svojo ribo Otroci in starši bodo iz barvnega papirja v tehniki origami izdelovali ribe, rake, žabe in 

druge rečne in obrečne živali. Pripravili bomo tudi barvice in pobarvanke z ribjo tematiko. 

Delavnice bodo na stojnici DPRS potekale ves dan.

Društvo za preučevanje rib 

Slovenije 

vrtec, 1. in 2. triada osnovne šole 

(največ 30 oseb)

Geološke delavnice o 

kamninah, mineralih in 

fosilih

V geoloških delavnicah boste s preprostimi terenskimi metodami na zabaven način 

spoznali lastnosti in nastanek kamnin, mineralov in fosilov s poudarkom na tistih, ki jih 

najdemo v širši okolici Veržeja. Razlikovali boste med pisanimi primerki iz celotne 

Slovenije, opisovali prodnike iz Mure, določali bomo tudi vaše prinesene vzorce. Neživi del 

narave boste spoznavali na zabaven način tudi s pomočjo družabnih iger. 

Geološki zavod Slovenije, 

Naravoslovnotehniška 

fakulteta - Oddelek za 

geologijo, Slovensko geološko 

društvo

vrtec, osnovna šola in srednja šola; 

odrasli, družine (največ 30 oseb)

Okrasje v dediščini
Bogata naravna in kulturna dediščina vzpodbudi raziskovalca v nas. Natančno opazovanje 

oblik cvetnih listov, ukrivljenost vej in dreves je skozi zgodovino navdihnilo številne 

umetnike in rokodelce, posebej iz slogovnega obdobja secesije. Z udeleženci bomo na 

delavnici poiskali in stilizirali oblike iz narave ter izdelali praktični izdelek.

Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije

vrtec, osnovna šola in srednja šola; 

odrasli, družine (največ 30 oseb)

Pripovedke o življenju ob 

reki Muri Pripovedovanje ljudskih pripovedk o življenju ob reki Muri v prekmurskem narečju, ki so se 

ustno prenašale iz roda v roda. Posedeli bomo na travniku v bližini Mure in na ta način še 

bolj doživeto spremljali pripovedi, ki jih je ustvarilo sobivanje obmurskih ljudi in reke. Po 

koncu pripovedovanja udeleženci po lastni domišljiji narišejo izbrani dogodek ali lik iz 

pripovedk. Delavnice so primerne tudi za osebe z zaostanki v duševnem razvoju (OŠPP), 

gluhe in naglušne, slepe in slabovidne ter telesno ovirane osebe.

Pomurski muzej Murska 

Sobota

vrtec in 1. in 2. triada osnovne šole, 

osebe s posebnimi potrebami (največ 

30 oseb)

Murske kače in kačoni
Obiskovalci bodo spoznali značilne plazilce (in dvoživke) območja ob Muri in ustvarili 

uporaben izdelek (magnet - žabico, kačo vrtavko….), ki ga bodo odnesli s sabo.

Prirodoslovni muzej Slovenije vrtec, osnovna šola in srednja šola; 

odrasli, družine (največ 30 oseb)

Kaj se skriva v zakladu? Udeleženci delavnice dobijo škatle z minerali, fosili in prodniki, ki jih raziskujejo in 

primerjajo. Vzorce bodo tipali in določevali z zabavno igro povezovanja. Delavnica je 

nastala v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, zato je 

posebej prilagojena tudi za slepe in slabovidne osebe. V primeru večje skupine prosimo za 

predhodno prijavo pri organizatorju.

Prirodoslovni muzej Slovenije 1. in 2. triada osnovne šole, 

družine, dostopna slepim in 

slabovidnim (največ 30 oseb)

Ustvari ptico Na ustvarjalni delavnici bodo otroci s svojo domišljijo oblikovali ptice iz različnih 

materialov. Tako kot je brezmejna otrokova domišljija, so brezmejne tudi ptice. Pridruži se 

nam in si izdelaj ali pobarvaj ptico po svojem okusu. 

Društvo za opazovanje in 

preučevanje ptic Slovenije

vrtec, 1. in 2. triada osnovne šole 

(največ 30 oseb)

Kako izdelati herbarij? Udeleženci bodo spoznali, kako se nabira rastline za herbarij, kako se jih preparira, suši ter 

kako je videti herbarij kot končni izdelek. Predstavljenih bo tudi nekaj študijskih in 

zasebnih herbarijev.

Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko, Oddelek za 

biologijo

osnovna šola, srednja šola, odrasli, 

družine (največ 30 oseb)

Je rastlina strupena ali 

zdravilna?

Udeleženci bodo spoznali, katere rastline na območju Mure in okolice so strupene, katere 

so celo smrtno nevarne, katere pa so užitne. Delavnica je namenjena prepoznavanju 

strupenih rastlin ter nevarnosti zamenjave užitnih s strupenimi, kot npr. čemaža z 

jesenskim podleskom. 

Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko, Oddelek za 

biologijo

osnovna šola, srednja šola, odrasli, 

družine (največ 30 oseb)

Kartografija nekoč in danes Udeleženci bodo spoznali, kako so nastajale zemljepisne karte v 19. stol. in med obema 

vojnama, s katerimi težavami so se kartografi srečevali in kako je dandanes s kartiranjem 

in kartografijo. Predstavljen bo Geografsko-informacijski sistem (GIS), udeleženci 

delavnice pa se bodo lahko tudi sami preizkusili kot kartografi-amaterji.

Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko, Oddelek za 

biologijo

osnovna šola, srednja šola, odrasli, 

družine (največ 30 oseb)

Spoznaj naravo drugače Otroci in učenci bodo ustvarjali, risali, se igrali s pomočjo naravnih materialov, kot so listi, 

zemlja, plodovi… Izdelalovali bodo risbe iz naravnih materialov. Z opazovanjem listov, 

lubja in plodov bodo spoznavali drevesne vrste. 

Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko, Oddelek za 

biologijo

vrtec, osnovna šola (največ 30 

oseb)

KVIZ- Kako dobro poznaš 

naravo? S pomočjo inovativno-igrivega tekmovanja v stilu kviza bodo udeleženci pokazali svoje 

znanje s področja splošnega poznavanja narave, kot npr. biodiverziteta, prepoznavanje 

vrst, poznavanje osnovnih ekoloških pojmov … Najboljši tekmovalci bodo prejeli nagrade.

Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko, Oddelek za 

biologijo

osnovna šola, srednja šola, odrasli, 

družine

Raziskovanje narave z 

vsemi čuti

Spoznavanje raznolikosti narave ob Muri s pomočjo človekovih čutil: "Vidna raznolikost", 

"Prisluhni naravi", "Dišeča narava", "Potipaj naravo". Raziskovanje s stereolupo in 

mikroskopom ter uporaba ostalih pripomočkov za določanje rastlinskih in živalskih vrst. 

Delavnice so primerne tudi za osebe z zaostanki v duševnem razvoju (OŠPP), gluhe in 

naglušne, slepe in slabovidne ter telesno ovirane osebe.

Društvo študentov 

naravoslovja

vrtec, 1. in 2. triada osnovne šole, 

družine, osebe s posebnimi 

potrebami (največ 30 oseb)

Izdelovanja žabic in igrica 

"Ujemi ribico"

Iz papirja bomo v tehniki origami izdelovali žabice in z njimi tekmovali. Igrica "ujemi ribico" 

je namenjena tekmovanju 2 posameznikov ali skupin. S pomočjo trnka (magneta) je 

potrebno ujeti ribice (izdelane iz blaga).  Delavnice bodo na stojnici JZ KP Goričko potekale 

od 10. do 14. ure.

Krajinski park Goričko osnovna šola, srednja šola, odrasli, 

družine

Zanimiva astronomija - 

orientacija na nebu, 

raziskovanje nočnega neba 

s teleskopom

Skupina za astronomijo bo zainteresiranim predstavila orientacijo na nebu, navidezno 

vrtenje nebesne sfere in predstavila glavna ozvezdja, vidna na nebu. S teleskopom bomo 

zainteresirane popeljali po zanimivostih nočnega neba (dvojne zvezde, zvezdne kopice, 

meglice, galaksije). Še posebej bo zanimiv pogled na planet Saturn in njegove obroče.

Astronomsko društvo ORION osnovna šola, srednja šola, odrasli, 

družine (največ 30 oseb)

Netopir – moj skrivnostni 

sosed

V okviru delavnice bomo izvedli kratko predavanje oziroma pogovor z najmlajšimi (cca. 10 - 

15 min), na katerem bomo prikazali slike različnih vrst netopirjev, podali nekaj osnovnih 

dejstev o netopirjih in obrazložili določene neutemeljene strahove - da netopirji niso 

nevarni, da se ne zapletajo v lase in da ne pijejo krvi. Sledila bo delavnica, na kateri bo 

vsak otrok izdelal svojega netopirja iz odpadne rolice za toaletni papir in barvnega papirja. 

Otroci naj prinesejo s seboj vsak svojo wc rolico.

Slovensko društvo za 

proučevanje in varstvo 

netopirjev

vrtec in 1. triada osnovne šole, 

možnost prilagoditve za 2. in 3. 

triado (kratko predavanje) (največ 

30 oseb)

Rokodelske delavnice v 

rokodelskem centu DUO v 

Veržeju

V okviru delavnice bomo izvedli ogled rokodelskega Centra DUO, Zemljank in rokodelske 

delavnice. Obiskovalci si bodo iz gline izdelali podkvico za srečo. Ustvarjajte z naravnimi 

materiali skupaj z nami! Delavnice bodo v Centru DUO potekale ves dan.

Zavod Marianum vrtec, osnovna šola in srednja šola; 

odrasli, družine (največ 20 oseb)

Doživljajski šotor ugank o 

okolju in naravi

Interaktivni šotor, v katerem otroci in odrasli preko ugank in zabavnih nalog lahko širijo znanje o 

okolju in naravi. Aktivnost poteka v angleškem ali nemškem ali slovenskem jeziku ves dan (do 17. 

ure).

 World Wide Fund, Avstrija (WWF 

Austria)

osnovna šola, srednja šola; študenti, 

odrasli, družine 

DELAVNICE

Ne pozabite na zaščito pred komarji!


