BB in VV
»Svet, živali in mi«
Povzetek:
Namen aktivnosti »Svet, živali in mi« je najmlajšim skavtom predstaviti zemljevid sveta (GallPetersova projekcija), na katerem so prikazana pravilna razmerja med velikostmi posameznih celin,
ter različne živali, njihove značilnosti, pa tudi nekatere razloge za ogroženost nekaterih živalskih vrst.
Cilji:





Skavti dobijo predstavo o tem, kako velike so dejansko posamezne celine in kakšnih oblik.
Skavti dobijo predstavo o tem, kje živijo različne živali.
Skavti razumejo, kaj pomeni, da je neka živalska vrsta ogrožena.
Skavti spoznajo nekatere dejavnike, ki vplivajo na ogroženost živalskih vrst.

Število udeležencev: 1–20
Trajanje: 60 minut
Pripomočki:
- Zemljevid sveta (Gall-Petersova projekcija)
- Kartice s slikami živali na eni strani ter opisi na drugi strani, cca. 18 kartic (PRILOGA 1)
Postopek:
Skavte povabite, da sedejo v krog, na sredino pa položite zemljevid sveta.
Najprej naj si v miru ogledajo zemljevid, nato jih vprašajte, kakšen se jim zdi. Povejte jim, da je to
zemljevid, na katerem so narisane pravilne velikosti celin. Vprašajte jih, katera celina je največja in
katera najmanjša.
Nato jim pokažite prvo kartico s sliko živali. Vprašajte jih, če vedo, katera žival je na sliki, kje živi, kako
velika je, s čim se prehranjuje ipd. Ko odgovorijo, preberite opis na zadnji strani kartice ter prosite
enega izmed udeležencev, naj sliko položi na celino, kjer ta žival živi. Nadaljujte z naslednjimi
karticami in pogovorom.
Pri karticah z živalmi, ki so ogrožene, otroke vprašajte, če vedo, kaj pomeni, da je neka živalska vrsta
ogrožena.
Nato jih vprašajte, zakaj so nekatere živalske vrste ogrožene.
Na koncu jih vprašajte, na kakšnem svetu bi raje živeli: na takem, kjer je več ali manj različnih živali?
Vprašajte jih, kaj lahko sami naredijo, da bodo pomagali pri ohranjanju različnih vrst živali.
*Zahtevnost pogovora prilagodite starostni skupini.
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PRILOGA 1 – Primer kartic z živalmi
V prilogi imate 18 kartic za osnovno igro/aktivnost. Lahko jih z voditelji pripravite še več s pomočjo
knjig in spleta. Namesto kartončkov lahko uporabljate tudi figurice živali iz čokoladnih jajčkov ali kaj
drugega. Prilagodite tako, da vam bo všeč.

MOČERAD
Močerad obožuje dež in mokra tla. Zadržuje se v
bližini izvirov in manjših gozdnih potokov. Ima
značilen vzorec, ki se razlikuje med posameznimi
primerki. Toda previdno – je nevaren, saj ima po
celotnem telesu strupene žleze.

PRILOGA 2 – Zemljevid na A3 (Gall-Petersova projekcija)

Viri:
Delavnica "Svet, živali in mi" je nastala v okviru programa "Globalno učenje za najmlajše" društva
Humanitas (2015).
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