
 »…Če se utrudiš in se moraš pokrepčati, nikar ne 

čakaj. Ustavi se, jej, pij. Spočij si, uživaj v naravi in 

dobri družbi. Pot bo nato lepša…« 

 

Prvi zapisi z gora ●  planinski dnevnik in pobarvanka 
V planinarjenju uživajo že čisto majhni otroci, če izberemo pot, ki je 
zanje zanimiva, če jim po poti pokažemo kaj novega, če najdemo 
ravno prave izzive zanje in jim omogočimo, da se na poti ustavljajo, 
raziskujejo in poigrajo. Dobre ideje, kako to doseči, ponujata 
planinski dnevnik in pobarvanka, ki sta namenjena igrivemu 
spoznavanju z osnovno varnostjo v gorah, z naravo in živalmi, ki 
živijo v gorski divjini in jih bo otrok morda opazil, ali pa ga bomo 
lahko opozorili na njihove sledi, saj po gorskih poteh ne hodimo le 
ljudje, ampak tudi lisice, ježi, zajci, jeleni, sove, volkovi…  Živali so 
predstavljene v drobnih igricah, ki jih otrok reši med postankom ali 
na cilju, in z zanimivimi dejstvi. Na primer, kakšni so odtisi živalskih 
tačk in parkljev. Igre in zanimivosti so posejane med 30 zapisov o 
izletu na določen cilj, t.j. na izbrano goro. Zapise ustvari otrok sam s 
pomočjo staršev. Zabeleži si cilj, zapiše, kako dolgo je hodil, kako 
visoko se je vzpel, kako daleč je hodil, kakšno je bilo vreme… Pove, 
kaj so bile tri najboljše stvari na izletu, s kom je šel na izlet in nariše, 
kako strma se mu je zdela gora. Pri vsakem cilju je tudi prostor, 
kamor pritisne planinski žig in prilepi fotografijo z izleta ali pa na 
prazno mesto kaj nariše. Pobarvanka ponuja še več iger, v katerih 
nastopajo prikupne živali. Otrok prevleče risbe (vaja za razvijanje 
fine motorike rok) in jih pobarva, nazadnje pa po svoji presoji prilepi 
še kakšno izmed 55 nalepk iz sredine pobarvanke. Sandra Pohole, 
Nina Šega in Maja Ančimer Ž. so ustvarile živahno oblikovan 
planinski dnevnik in pobarvanko, ki sta ravno prav majhnega 
formata in zato tudi tako lahka, da ju lahko spravimo v otroški 
nahrbtnik. Toplo priporočam! Predstavitev: Maja Črepinšek 
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