
 

 

 

ČUTILA NA PREŽI 

ZAČUTIMO NARAVO 

V domu Ajda izvajamo petdnevni ali tridnevni program za vrtce, kjer otroci preko 
poslušanja, opazovanja, tipanja, okušanja, vohanja in različnih snovi v naravi na zato 
pripravljenih poteh in nalogah uporabljajo vsa čutila in tako neposredno spoznajo 
osnovne značilnosti in vlogo čutil v življenju. Program poteka na domu Ajda in v njeni 
bližnji okolici.  

 

PROGRAM: 

› otroci z uporabo različnih čutil prepotujejo urejeno »nenaravno stezo« v okolici doma, 

› igrajo igre z uporabo različnih čutil (»netopir in vešča«,  »krog zaupanja«…), 

› izdelajo gozdno posteljo, prehodijo gozdno stezo, 

› opazujejo naravo z daljnogledom, ki ga izdelajo sami, 

› opravijo »detektivski mikropotep« z lupo, 

› izdelajo »zvočno karto«, »netopirjeva ušesa«,… 

› prepoznavajo vonje gozda s pomočjo »čudežne tekočine«, 

› prehodijo »slepo stezo« in opravijo »slepo gosenico«, 

› sodelujejo v igri » škatla presenečenja«, 

› raziskujejo drevesa z uporabo različnih čutil  
(izdelajo drevesne karte), 

› izdelajo »barvne palete« iz naravnega materiala, 

› igrajo igro »gozdni detektiv«. 

 

POPESTRITEV PROGRAMA: 

› športno plezanje po umetni steni, 

› streljanje z lokom, 

› spretnostni poligon, 



› živ-žav na snegu, 

› sprehod  do državne meje z ogledom mejnih kamnov (bližnja okolica doma), 

› sprehod po naravoslovni učni poti do vasi Libeliče z ogledom Muzeja stare 
 kmečke opreme, črne kuhinje in stare učilnice. 

 

DODATNI STROŠKI: 

› vstopnina za ogled muzejev je 1 € 

 
CENIK: 

Cena petdnevnega programa je 57,80 €, cena tridnevnega programa je 33,10 €. 
 
 
INFORMACIJE O PRIJAVAH: 

Tel.: 01 2348 632  
E-pošta: rezervacije@csod.si 
 
 
INFORMACIJE O PROGRAMU: 

Telefon in GSM doma Ajda: 02 8784 051 / 031 607 566 
E-pošta: ajda@csod.si, Marjana.Koren.Reiser@csod.si 
 
 
DOSTOP: 

Dostop do doma Ajda na Libeliški Gori je iz Dravograda po cesti, ki vodi do vasi Libeliče. 
Pred vasjo zavijte levo (kažipot) in peljete po asfaltirani cesti še 2,5 km (za osebne 
avtomobile in velike avtobuse). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 VABLJENI NA GOZDNO OBARVANE DNEVE NA DOMU AJDA! 


