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Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

MOČ NARAVE

Nekaj   za pisati, če želite
zapisati svoje izkušnje, da
si jih ne pozabite, preden
jih poveste drugim

Poiščite prijeten in
udoben prostor v naravi,
na primer na vrtu ali
parku, pod drevesom, ob
reki..

Prepoznavanje
prostora za

Izobraževalci
odraslih &
udeleženci

izobraževanja
odraslih

15 do 30
minut

2 do 99 (razdeljeni v pare ali majhne skupine po
največ 4 str.); če je udeležencev veliko, lahko

evalvacija poteka tudi v manjših skupinah
 

Prepoznavanje 
prostora za

pripovedovanje
 

DELAVNICA 



Metodologij
a

Poiščite prostor za sedenje; za daljši trenutek zaprite oči (približno 5 minut, izvajalec
lahko signalizira konec časa z zvoncem); pomislite ali zapišite vse, kar slišite, vonjate (in
morda celo okusite) in čutite (samo ključne besede). Katere lastne izkušnje ali spomini
vam pridejo na misel? Nato to povejte drugi, jim poskušajte prenesti stvari, ki ste jih
slišali, vonjali in občutili! Zanimivo je, če je vsak udeleženec na drugem mestu.
Poskusite poslušati druge z zaprtimi očmi, ali slišite, vonjate in čutite, kaj opisujejo?
Kakšne spomine ali izkušnje so povezali s krajem?

Katera druga bitja živijo v naravi? Ali lahko poskusite zavzeti njihovo perspektivo?
Poskusite biti ptič, mravlja, veverica, krt, ... Kaj lahko/ne morete videti ali narediti?
Predstavljajte si, kaj počnete, in povejte drug drugemu

Poiščite mesto, ki vam je všeč; stojte mirno in zaprite oči; nekajkrat se zavrtite v krogih
in se v določenem trenutku ustavite; odprite oči le za sekundo; spomnite se, kaj ste
videli, ponovite 3-krat, potem lahko poveste drugim ali pa si zapišete.

Različica I.Različica I.

Poiščite mesto, ki vam je všeč; poglejte naokoli in poiščite nekaj, kar pritegne vašo
pozornost, npr. počen oreh, posebna oblika lista itd. Poskusite najti tri vrstice, ki začnejo
zgodbo o predmetih, ki ste jih videli, npr. "Kaj išče metulj?"

Evalvacija

Ali je aktivnost spremenila vaše dojemanje kraja?
Katera čutila prikličejo spomine, pretekle izkušnje in/ali
zgodbe?
Kaj mora imeti mesto kjer ste, da prinaša zgodbe? Česa ne
sme imeti? Ali mora biti posebno vzdušje?
Če ste opravili aktivnost na Listu aktivnosti št. 2 v mestu:
kakšna je razlika med njimi in zgodbami, ki so bile zgrajene v
naravi?

Zastavite si nekaj vprašanj:

Različica II:Različica II:

Različica III:Različica III:

Različica IV.Različica IV.
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