Doživljaj narave na
Braslovškem jezeru

PRIČETEK POTI

ŽABA VERONIKA

Rega, rega, kvak,
dobrodošel pri meni je vsak.
Sem žabica Veronika,
BRANKA IN BRASLOVČE

meni najljubša je harmonika.

Braslovče so ime dobile po panonskem knezu Braslavu, ki se je konec 9.
stoletja umaknil k nam, na zahod Spodnje Savinjske doline. Nekateri pravijo,
da je prav on predhodnik naših najpomembnejših svobodnih gospodov
Žovneških, ki so živeli na gradu Žovnek.
Ali veš, kakšno naselje so Braslovče?
Reši rebus in vpiši rešitev!

Glasno zapoj pesem »Slovenija, od kod lepote
tvoje«.

Upam, da si užival na naši poti.
Povabi še prijatelje in se vidimo spet drugič! ☺

RACAK FRIDERIK IN GRAD ŽOVNEK
Grad Žovnek je eden najstarejših gradov na Slovenskem, svobodni gospodje
Žovneški pa so bili ena najpomembnejših plemiških družin. Ko so se preselili
v Celje, so postali najprej grofje, kasneje knezi. Tri zvezdice iz naše slovenske
zastave pa prihajajo iz njihovega grba. Označi, kaj spada h gradu Žovnek.

ŠČUKA ZOFIJA IN EKOLOGIJA
Izberi pravo pot v labirintu in izberi smetnjak, v katerega bosta deklica in
deček odvrgla lončka od pijače.

Reši uganke in dobil boš odgovor, kje se nahaja naslednja točka.

Izdelaj spominek za prijatelja iz naravnih materialov po poti!

ŽELVAK KONRAD LUDVIK POZNA GOZDNI BONTON

ŠČUKA ZOFIJA IN RIBIČIJA
Kaj meniš, katere ribe živijo v Braslovškem jezeru?

Obkroži ustrezna gozdna pravila!

Prepoznaj drevo in napiši, kako se imenuje njegov plod.

BRANKA IN PLANOTA
Reši rebus in ugotovi, kako se imenuje ta čudovita planota.

______________________________

___________________________

Reši kviz, kako dobro poznaš Dobrovlje.
1. Kakšna planota so Dobrovlje?
ZAKRASELA /

LEDENIŠKA

2. Katera planinska pot poteka po Dobrovljah?
SVETOVNA / EVROPSKA / ŠTAJERSKA
3. Katere kraške pojave najdemo na ali v globini Dobrovelj?
KRAŠKA JAMA /

PRESIHAJOČE JEZERO / BARJE / MOČVIRJE

4. Komu v čast je postavljen Dom na Dobrovljah?
SKALACU MATJAŽU DEBELAKU

/ VSEM BORCEM PRVE SAVINJSKE ČETE

5. Kateri športniki radi vzletajo z Dobrovelj?
JADRALNI PADALCI

/

PILOTI TOPLOZRAČNIH BALONOV

________________________________

__________________________

GOZDNE OLIMPIJSKE IGRE

LABIRINT
Reši matematično nalogo in dobil boš rešitev, po kateri poti nadaljuješ.

Na drevo so prileteli 4 vrabci, 2 kosa in 3 sinice. Kmalu zatem so
odleteli 3 vrabci, 1 kos in 2 sinici. Koliko ptic je na drevesu?

Reši uganke!

____________________

____________________

____________________

_____________________

