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REVIJA ZA OTROKE

VEČ KOT 10 STRANI IGRARIJ
IN ZABAVNIH AKTIVNOSTI

www.hofer.si

DRAGI STARŠI
IN STARI STARŠI!
Otroci se že rodijo z naravnim občudovanjem
Zemlje in živih bitij. Navdušujejo jih menjave
letnih časov, njihovo domišljijo hranijo lastnosti
divjih živali in vedno spreminjajoči se zvoki
narave.

Pozdravljeni, otroci!
Sem radovedni deček
Ferdo. Rad imam
naš planet – svojo
prijateljico Zemljo.
Odkrivajmo jo skupaj!

Tak, občudujoč odnos do lastnega okolja
je bistven za skrb zanj. Otroci čutijo, da so
neločljivo povezani z naravo, še posebej, če tak
odnos s svojim zgledom in pogovori utrjujemo
tisti, po katerih se zgledujejo.

Pri zabavnem
raziskovanju narave
vam bom pomagala
jaz, Zemlja!
Spremljala vas bom
in vas učila o sebi,
živalih in rastlinah.

Pri Hoferju se zavedamo, da lahko le z ukrepi, ki
jih sprejmemo danes, upamo na lep jutri. Zato
smo pripravili revijo za otroke, ki bo predvidoma
izhajala dvakrat na leto. Skozi zabavno učenje
bodo otroci ohranjali vez z naravo, vam pa bo
revija v pomoč pri starševstvu, ki spodbuja
odgovoren odnos do okolja. Z združenimi
močmi lahko najlažje oblikujemo našo skupno
prihodnost.
Zato vas vabimo, da se s svojimi otroki in skupaj
z dečkom Ferdom, ki je vedno fer do narave, ter
njegovo modro in izkušeno prijateljico Zemljo, ki
ga spremlja skozi pustolovsko otroštvo, podate v
čudoviti svet, ki nas obdaja.
Vaš Hofer
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ZABAVNE JESENSKE AKTIVNOSTI
JESEN JE ČAROBEN ČAS - ČAS OBIRANJA PLODOV
IN GIBANJA NA SVEŽEM ZRAKU!

Iz drevesnih vej, ki jih pobereš
s tal, postavi bivak. Z listi in
mahom si postelji tla in počivaj.

Od 5. do 11. oktobra poteka teden
otroka. Izberi igračo ali predmet, ki
ga ne potrebuješ več. Nesi ga na Zvezo
prijateljev mladine, ki ga bo podarila
pomoči potrebnemu otroku. Tudi Hofer
podpira projekt Botrstvo v Sloveniji.

Teci brez dežnika
po jesenskem dežju in
čofotaj po lužah. Potem
pa hitro pod topel tuš
in v suha oblačila!
Odpadlo listje zberi na velik kup in se
ulezi vanj. Če ti starši dovolijo in če je
varno, skači po njem in ustvari listni dež.

Opazuj mravljišče,
približaj mu dlan in jo povonjaj.

Fotografije: Hofer, NASA, Domen Grögl, Shutterstock.

18. novembra in 14. decembra
bosta na nebu meteorska
roja. Če bo jasno, bomo lahko
opazovali tudi več kot 100
utrinkov na uro, vsako minuto
najmanj enega!

FERDO
PRIPOR
OČA

Reke in potoki bodo jeseni
polni vode. Krasna priložnost
za spuščanje splavov iz
lubja ali za izdelavo mlinčka!

Ferdo raziskuje svet, september 2015. Izdajatelj: Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Redakcija: Hofer trgovina d. o. o., Studio Terminal d. o. o., Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana. Besedila in
grafična zasnova, besedilna in grafična priprava, vodenje projekta: Studio Terminal, d. o. o. Če ni označeno drugače, je vir fotografij Shutterstock. Tisk: Prima d. o. o. Vse pravice pridržane. V reviji objavljenih gradiv
ni dovoljeno kakorkoli ponatisniti brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Izdajatelj skrbi za skladnost oglasnih sporočil z Zakonom o medijih.
Izdajatelj revije Ferdo raziskuje svet (Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica) ne odgovarja za kakršnokoli poškodbo, nesrečo ali škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja aktivnosti ter uporabe informacij in
nasvetov, predstavljenih v reviji. Čeprav se izdajatelj trudi zagotoviti popolno točnost informacij, so te posredovane brez zagotovil in jamstev.
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ZA STARŠE: Možnosti povezav živali in hrane je več, saj na primer želva in zajec jesta tudi sadje in drugo zelenjavo.
Z otroki se lahko pogovarjate o rastlinojedih in mesojedih živalih ter pogovor razširite na lastno prehrano.
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GREMO NA ZRAK!

ALI TUDI TI KOMAJ ČAKAŠ, DA POPOLDAN
SEDEŠ NA KOLO IN SE PODIŠ NAOKOLI S
SVOJIMI PRIJATELJI?

NAJDI
SVOJO STAROST

Ferdov
a
gibaln
ica

NAJSTAREJŠA DREVESA
NA ZEMLJI – BORI – SO
STARA VEČ TISOČ LET!

Poišči štor z dobro
vidnimi drevesnimi letnicami
ter od sredine proti robu preštej kroge.
Ugotovil boš, kako veliko je bilo drevo,
ko je bilo staro toliko kot ti. Naj tudi
starši najdejo svojo starost! Koliko pa je
bilo staro drevo, ko so ga porezali?

OKVIR ZA SLIKO

vejic.
kaj ravnih
Naberi ne
o poveži
jih z vrvic
Ob koncih
vir. Vanj
estaviš ok
tako, da s
ojo
pritrdiš sv
lahko nato
obesiš
tnino in jo
listno ume
na steno.

Prepoznati
znam hrastove,
bukove in
lipove liste.
Pa ti?

LISTNA
UMETNINA IN HERBARIJ

V gozdu naberi različne liste. Doma
jih pobarvaj s tempera barvami in jih
odtisni na list.

Iz nabranih listov lahko
izdelaš svoj herbarij!
Liste shranjuj v poseben
zvezek, starši pa naj ti pomagajo pri
poimenovanju dreves, s katerih so odpadli.

HRAST

BUKEV

lipa

POVABILO STARŠEM: Pri Hoferju s kakovostnimi prehrambnimi izdelki in ponudbo športne opreme dokazujemo,
da nam je skrb za zdravje zelo pomembna. Zato h gibanju vabimo celotno družino. Pridružite se nam na enem od
športnih dogodkov, ki jih podpiramo, in tudi vi poskrbite za svoje zdravje! Več na www.hofer.si.
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MODRI PLANET

bi jo
Če bi bila Zemlja torta in
le,
razdelili na štiri enake de
avljali oceane in morja,
bi skoraj trije kosi predst
dri
Zato Zemlji pravimo mo
preostali kos pa kopno.
olja,
ografijah, posnetih iz ves
planet. Na satelitskih fot
modre barve. Ker pa je
je namreč največ vodne
vodo
ji slana, moramo s pitno
skoraj vsa voda na Zeml
ravnati zelo preudarno.

OTOKI ODPADKOV

STEKLO SE
NA
ZEMLJI OHR
ANI
TUDI NA MIL
IJONE
LET. ODVRŽ
ENO V
NARAVI PA
LAHKO
POVZROČI P
OŽARE.

JEŽEVE BODICE SO
NEKOČ UPORABLJA
LI ZA
ZOBOTREBCE. DANE
S
SO IZDELANI IZ LESA
ALI PLASTIKE.

V osrednjih delih
Zemljinih oceanov
se nabirajo smeti
opazujejo ogromne
z vsega sveta. Tam
»otoke« plavajočih
znanstveniki
sm
et
i,
v
ka
Živali smeti zamen
terih je največ plas
jujejo za hrano in
te
nk
in vrečk.
jih jedo, zaradi tega
pa tudi umirajo.

Skrbim za divje
živali, zato
smeti nikoli
ne odvržem v
naravo!
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NARAVNA ZO
BNA ŠČETKA

V arabskih d
eželah zob n
e čistijo le z
tudi s palčko
zobno ščetk
, utrgano s p
o in pasto, am
o
se
bnega grma.
pak
drgnjenja ra
Palčka se po
zcepi v stoti
nekaj minuta
ne majhnih tr
h
dih laskov. T
koristnih sno
i vsebujejo ve
vi. Tako imaj
liko
o zobno šče
tko in pasto
v enem.

BELGIJA, KI JE ZN
ANA PO SVOJIH
MOJSTRIH IZDEL
AVE ČOKOLADE,
JE
NEKOČ IZDELALA
POŠTNO ZNAMKO
Z
OKUSOM PO ČOKO
LADI.

ZMRZAL V PUŠČAVI
Podnevi je v afriški puščavi Sahara zelo vroče, ponoči pa se
lahko zelo ohladi, tudi pod ledišče. V jasnih nočeh lahko voda v
nomadskih taborih celo zamrzne. Če oblakov ni, veliko toplote
uide v vesolje. Če je oblačno, pa se toplota ujame pod pokrov
oblakov in se zato površje ne ohladi tako zelo.

KRUH PO SVETU

Nikjer na svetu ne gre brez kruha. Pri nas
v trgovinah in
pekarnah najdemo vedno sveže, lepo zape
čene dišeče hlebčke.
V nekaterih deželah pa je kruh precej drug
ačen. Marsikje je
ploščat kot palačinka. V Mehiki namesto
kruha jedo koruzne
tortilje, v Indiji nan, v Nepalu in Pakistanu
čapatije, v Etiopiji
indžero, v Maroku pa khubz (na fotografi
ji).

NEKATERI ZNANST
VENIKI MENIJO, DA
IMAJO
ČEBELE RAZLIČNE
OSEBNOSTI, PRIBLI
ŽN
O
TAKO KOT LJUDJE.
Čebele se lahko
ob prekomerni rabi
pesticidov v okolju
tudi zastrupijo.

Fotografije: Hofer, NASA, Domen Grögl, NOAA, free-picture.net, Wikimedia Commons, Shutterstock
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PRIPRAVE

NA ZIMO

Ko preneh
a rasti trav
a ter začne
listi rumen
jo
eti in rjave
ti, vemo, d
prihaja jes
a
en. Kmalu
bodo odp
in zaščitili
adli
tla pred pre
hudo
zmrzaljo. P
od listi, kje
r je topleje
pa tudi po
,
zimi ostaja
živahno. T
se premika
am
jo polži, p
ajki, stono
in druge d
ge
robne živa
li. Privzdig
kak list in
ni
se preprič
aj sam/-a!

Veverica

JEŽ
Liste uporabijo številne živali, na
primer jež, za jesensko popravilo
svojih gnezd. Zato na domačem vrtu
ne pograbimo vsega listja in pustimo
kak kupček za živali.

Med zimskim
spanjem in
mirovanjem ne
bom motil
živali!

Veverice pred zimo v zemljo
zakopljejo oreščke in semena, ki jih
nato pozimi odkopljejo in pojedo.
Veliko veveric pa v najhujšem
mrazu ždi v svojih podzemnih
brlogih. Si že kdaj videl/-a
veverico, ki nabira želode?

8

ŽABA
Žabe se zakopljejo v vlažno blato
in v mirovanju (hibernaciji) preživijo
zimo. Mirujejo vse do pomladi, ko
se zemlja spet začne ogrevati.
Nekatere vrste žab celo
zamrznejo, a ne umrejo. Pomladno
sonce jih odtaja, nato pa začnejo iskati
mlako kot vse druge žabe. Zakaj misliš, da hitijo
proti vodi?

KER JE NA ZEMLJI
VSE TOPLEJE, ŠTEVILNE
ŽIVALI SPREMINJAJO
SVOJE NAVADE IN NE
PRESPIJO VEČ
CELE ZIME.

JELEN

Dlakavim živalim (divjadi, volkovom, podlasicam) jeseni
zraste daljša in gostejša dlaka. Mnogim dlaka posvetli, da
se lažje skrijejo v snežni pokrajini. Nekatere živali pa se
celo »preobujejo«. Polarni lisici okoli tačk zraste dlaka,
ki jo ščiti pred hudim mrazom. Imaš psa ali mačko? Ima
jeseni in pozimi debelejšo dlako?

MEDVED

ŠTORKL

JA

Tudi
medvedi
zimo prespijo. Jeseni se dodobra
najedo sladkih hrušk, jabolk in drugih
plodov, da si pod kožo naberejo dovolj
maščobe. Nato se zavlečejo v svoj
brlog. Ko se spomladi prebudijo, so
zelo lačni.

Nekatere ptice in celo metulji
se jeseni odpravijo na dolgo
pot proti jugu, kjer v toplejših
krajih prebijejo čas naše
zime. Preletijo neverjetno
velike razdalje. Poznaš kakšno
ptico selivko?

PREDLOGI ZA POGOVOR: Otroci lahko sami ugotavljajo, kako se na zimo
pripravljamo mi in živali, ki jih nismo omenili. Ugotovijo lahko tudi, da živalim
pri prebijanju zime najbolj pomagamo tako, da jih pustimo pri miru. Starši lahko
otrokom razložite, kako podnebne spremembe – višje temperature, milejše zime,
zgodnejše pomladi – vplivajo na živali in rastline (zgodnejše cvetenje, parjenje ...).
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Čebele JESENI
Tudi čebelarji svoje čebelje družine pripravijo na zimo.
Nastaviti jim morajo dovolj hrane – sladkornega sirupa.

Pri Hoferju smo v partnerstvu s Čebelarsko zvezo Slovenije pred našo upravno stavbo zgradili
raziskovalni čebelnjak, v katerem živi 20 družin slovenske avtohtone vrste čebel, kranjske sivke.
Skupaj s strokovnjaki proučujemo vpliv onesnažil v okolju na čebele in njihove izdelke.

30cm stanca
Logo_cebelnjak_30cm.pdf

1

5/14/14

8:45 AM

IGRARIJ

A

VEVERICI
POMAGAJ NAJTI
OREH. POMIKAJ
SE PO TAKŠNEM
ZAPOREDJU POLJ:
, TODA
LE VODORAVNO
ALI NAVPIČNO .
MOŽNOSTI JE VEČ!
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Fotografije: Hofer, Shutterstock

Čebele tudi pozimi napadajo bolezni, zato čebelarji s
poslušanjem zvokov panja spremljajo zdravje čebelje družine.
Če slišijo tih in enakomeren šum, je to znak normalnega prezimovanja.
Z drgetanjem mišic namreč čebele sproščajo toploto ter tako grejejo svoj panj.

MISELN
A
IGRARIJ
A

JESENSKI SUDOKU
JESENSKE PREDMETE VRIŠI V
PRAZNA POLJA TAKO, DA BODO
VSI ŠTIRJE PREDMETI V VSAKI
VRSTICI IN VSAKEM STOLPCU.
NOBEN PREDMET SE V POSAMEZNI
VRSTICI IN STOLPCU NE SME
POJAVITI DVAKRAT.

Naberi ŽELODE
in iz njih z
zobotrebci izdelaj
figurice!
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KVIZ

1. IZ ČESA JE IZDELAN JOGURT?
C. IZ MOKE.
L. IZ MLEKA.
A. IZ SOKA.

6. KATERA ŽIVAL NE OPRAŠUJE RASTLIN?
I. ČEBELA.
B. MUHA.
E. KAČA.

2. KAJ ZELO ŠKODLJIVO ONESNAŽUJE ZRAK?
E. AVTOMOBILSKI IZPUHI.
N. MILNI MEHURČKI.
O. VETER, KI DVIGUJE PRAH S TAL.

7. IZ ČESA IZDELAMO PAPIR?
G. IZ PLASTIKE.
M. IZ LESA.
S. IZ ŽIVALSKEGA KRZNA.

3. KAKO SE VEDEŠ V NARAVI?
F. KRIČIŠ NA VES GLAS.
P. POSLUŠAŠ, OPAZUJEŠ IN UŽIVAŠ.
Č. SMETI ODVRŽEŠ OB ROB GOZDA.

8. KATERE ODPADKE JE NAJTEŽJE RECIKLIRATI?
Š. PLASTIKO.
U. KOVINE.
L. BATERIJE.

4. ZA KAJ UPORABLJAMO BOROVNICE?
K. ZA NIZANJE OGRLICE.
J. ZA OBMETAVANJE.
A. ZA MARMELADO.

9. KATERA ŽIVAL JE NAJBOLJ AKTIVNA PONOČI?
J. JEŽ.
T. SRNA.
V. VEVERICA.

5. KAM SE ODPRAVLJAMO?
Ž. NA MORJE.
Z. V HRIBE.
D. NA ROJSTNODNEVNO ZABAVO.

10. KAKO VARČUJEŠ Z VODO?
A. ZAPREM PIPO, DA VODA NE TEČE V PRAZNO.
H. NAPOLNIM VODNE BALONE IN JIH SHRANIM.
R. TAKO, DA SE NE UMIVAM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TO SEM
JAZ!
REŠITEV:

LEPA ZEMLJA
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Fotografije: Hofer, Wikimedia Commons, Domen Grögl, Shutterstock

OBKROŽI PRAVILNE ODGOVORE, ČRKE PRED
NJIMI PA PREPIŠI V SPODNJE KVADRATKE.
IZ ČRK BOSTA NASTALI DVE BESEDI.

Ferdov
a
BRALNI
CA
VABIMO TE V DRUŽBO KNJIG!

RAZKOŠNI SVET ZGODB
ALI
VEŠ?

Še pred 600 leti
so knjige
prepisovali
na roko,
saj še niso
poznali tiska.

Najstarejša
knjiga je
zapisana
na zlate
ploščice.
Ljudje pa so
nekoč
pisali tudi na
kamne, papirus
in živalske
kože.

Najmanjša
knjiga
na svetu je
tako drobna,
da je ne
moremo
prebrati
s prostim
očesom,
ampak le
s pomočjo
mikroskopa.

Knjige za slepe
so zapisane v
brajici,
posebni pisavi,
sestavljeni iz
izbočenih pik.
Z znakom na
primer zapišemo
črko F v brajici.

Največja knjiga
je ogromna.

Poglej!

NAGRADNA IGRA
Hofer je pokrovitelj slikanice Ostržek bere za bralno značko, ki
jo bodo letos prejeli vsi prvošolci. V paketih z nekaj izbranimi
knjigami jih podarjamo tudi našim mladim bralcem. Odgovori
na nagradno vprašanje:

NA KAKŠNE PODLAGE SO PISALI NEKOČ?
Odgovor do 30. oktobra 2015 pošlji v kuverti skupaj z dovoljenjem za
sodelovanje, ki je na strani 21, na naslov:

Slike so simbolične.

Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica,
s pripisom »Nagradna igra OSTRŽEK«.
Med prispelimi odgovori bomo izžrebali pet nagrajencev, ki bodo po pošti prejeli
paket knjig, ki jih priporoča Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, imena pa bodo
najkasneje do 13. novembra 2015 objavljena tudi na spletni strani www.hofer.si/ferdo.
Podrobna pravila sodelovanja in druga pojasnila so objavljena na spletni strain www.hofer.si/ferdo. Organizator nagradne igre je
izdatelj revije Ferdo raziskuje svet Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

DOBRO JE VEDETI! Strokovnjaki poudarjajo izjemen pomen branja otrokom v predšolski dobi ter pomen rednega samostojnega branja pozneje.
Branje širi otrokov besedni zaklad, dopolnjuje njegovo znanje ter oblikuje širši pogled na svet. Zato se je Bralni znački, ki je stara že 55 let, letos z
družbeno odgovornim projektom spodbujanja branja med otroki Radi beremo pridružil tudi Hofer. Pri Hoferju bomo zato v svojo ponudbo s
posebno oznako vključili 49 knjig, ki jih priporoča Bralna značka.
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IJE
S KMET
V HOFER

POT JAJCA IZ KOKOŠNJAKA
DO TRGOVINE

SE VESELIŠ JUTER, KO V PONVI ZACVRČIJO PEČENA
JAJCA? AMPAK KAKO JAJCA SPLOH PRIDEJO DO NAS?
Kokošja jajca znesejo kokoši nesnice na kmetiji. Osemnajst tednov
stare kokoši začnejo izlegati jajca.
V neoplojenih jajcih piščanci ne zrastejo. Zato jih lahko
uporabimo za zajtrk, torto ali pito. Jajca iz Hoferja so
pridelana v Sloveniji. Mi smo obiskali kmetijo v Posavskih hribih. Kokoške tam živijo na
prostem ter rijejo po zemlji in grizljajo travo. Če jih prestraši bližina jastreba ali lisice, se
hitro umaknejo v svoj kokošnjak, kjer jih čaka hrana. Tam skoraj vsak dan izležejo jajce.
Delavci jajca poberejo, očistijo in spakirajo v embalažo. Naslednji dan so ta sveža jajca
že v trgovini!

»Prazna« jajca

Je v jajcu piŠČAnec?
Če med kokoškami živi petelin, ki jih
oplodi, se lahko iz znesenih jajc razvijejo
piščanci. Kokoš za oplojena jajca skrbi
tako, da na njih sedi in jih greje. Medtem
piščanci na toplem rastejo in se hranijo z
rumenjakom.
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SveŽe ali pokvarjeno?
Jajca lahko uporabljamo kar 28 dni. Če
jih doma niste pravočasno uporabili, jih
položite v posodo z vodo. Če plavajo na
površini ali tik pod njo, so pokvarjena. Vrzite
jih na kompost ali v smetnjak za organske
odpadke. Upamo, da se vam to ne bo
zgodilo prepogosto!

VELIKA in majhna

1

2

3

4

5 6 7 8 9

Živalska jajca so zelo

60

različnih velikosti.

OGROMNA jajca

40

so izlegali izumrli
dinozavri. Danes
najmanjša

80

20

jajca ležejo

kolibriji, največja pa
noji.

0

cm

1. OVIRAPTOR (IZUMRL) 2. ORJAŠKI NELETEČI PTIČ (IZUMRL)
3. NOJ 4. LABOD GRBEC 5. AMERIŠKI ALIGATOR 6. KOKOŠ
7. ORJAŠKA USNJAČA (ŽELVA) 8. PREPELICA 9. ČRMLJI KOLIBRI

KOKOŠJA Jajca
v Številkah
14 centimetrov je obseg
običajnega jajca.

Fotografije: Domen Grögl, Shutterstock

454 gramov (skoraj pol kilograma)
je tehtalo najtežje kokošje jajce. V Ameriki
ga je izlegla bela kokoš pasme leghorn,
jajce pa je imelo štiri rumenjake in dvojno
lupino.

4 različna pakiranja jajc
najdete v Hoferju.

Po svetu
jedo tudi
račja,
prepeličja
in nojeva
jajca.
Nojevo jajce
ima tako trdno
lupino, da ne poči
niti, če stojimo
na jajcu.

9. oktober

je svetovni dan jajca.

10 jajc

je najpogosteje v trgovinski embalaži.
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Kako se skozi dan
spreminjajo sence?
LI SVOJ

EO
SI,
KO
T
SE

SE

POSKUS

ME

REMINJAJO
E SP
? K
S
J
ER
KA

NA

VRTIŠ TI, IMA
MO
STU

ZA

NO
Č

V žogo (ali globus) posveti s svetilko.
Na svetli polovici žoge je »dan«, na
temni »noč«. Ko žogo vrtiš, nekateri
deli zdrsnejo v temo, drugi na svetlo.
Tako se tudi na Zemlji izmenjujeta
dan in noč. Vrti se Zemlja, Sonce pa
miruje in le navidezno potuje po nebu.

N

I

N

Ponoči in v
oblačnem dnevu
ni naravnih senc,
saj ni sonca.

N
DA

.A

AJ NASTANEJ
OS
ZAK

E

NC
E

I

POSTOPEK
1. PRIPRAVI KREDE IN VISOK, STOJEČ PREDMET.

2. PREDMET ZJUTRAJ POSTAVI NA TLA IN OBRIŠI NJEGOVO SENCO.
3. SENCO ISTEGA PREDMETA OBRIŠI ŠE NEKAJKRAT, NAZADNJE ZVEČER. NASTALA BO »ROŽA« SENC!

ALI VEŠ?

Sonce ne more sijati
skozi nas in predmete,
zato nastanejo sence!
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1.

2.

3.

Zjutraj in zvečer je Sonce nizko nad obzorjem, takrat
so sence d o l g e. Opoldne je Sonce visoko na nebu,
sence pa so precej krajše!
Fotografije: Domen Grögl, Shutterstock

Vir: freevectorsme

OKOLJS
KA
IGRARIJ
A

EMBALAŽA

STEKLO

PAPIR

POSEBNI IN
NEVARNI
ODPADKI

Smetnjak za embalažo sprejme: plastične lončke, plastenke, tetrapak, konzerve, tube ...
Smetnjak za steklo sprejme: steklenice živil in pijač, stekleno embalažo zdravil in kozmetike, kozarce vloženih živil ...
Smetnjak za papir sprejme: časopise in revije, knjige, letake, zvezke, embalažo iz kartona, papirja in lepenke, papirne vrečke ...
Posebni ali nevarni odpadki so: motorna olja, žarnice, baterije, akumulatorji, čistila, laki, barve, zgoščenke, računalniki,
televizorji, zdravila … (Odložiti jih moramo na posebnih zbiralnih mestih!)
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Naredil sem
šopek za
mamico!

CVETL

IČNI Š

RAZREŽI KARTON za jajca tako,
da bo nastalo deset čašic. Rob
vsake čašice NAREŽI na nekaj
»venčnih listov«. POBARVAJ v
želeno barvo. Na sredi dna čašice
s škarjami IZVRTAJ LUKNJO in
skoznjo POTISNI PALIČICO ter jo
na spodnji strani pritrdi
na dno čašice.
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OPEK

Če želiš, lahko iz ostankov
kartona ustvariš tudi sredico rože,
papirnate »prašnike«. Kartonske
rože lahko postaviš v odpadno
pločevinko ali karton, ki ga
POLJUBNO OKRASIŠ.

Gremo na
potovanje! Morda
najdemo kak
zaklad!

Karton za jajca
poljubno POBARVAJ,
v vdolbinice pa shrani
svoje najdragocenejše
predmete.

LADJA

Fotografije: Domen Grögl

Kartonu za jajca ODSTRANI
POKROV. V izbočene dele
ZAPIČI PALIČICI in nanju
PRITRDI TRIKOTNE KOSE
PAPIRJA, ki bodo služili
kot jadra. V jajčne čašice
lahko položiš svoje najljubše
figurice in jih pelješ na vodno
pustolovščino. Da ti ne
pobegnejo, na ladjo priveži
vrvico, s katero jo
potegneš k sebi.

SKRINJICA ZAKLADOV
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EV
HOFERJ
J
NATEČA

USTVARJALNI
NATEČAJ NA TEMO
POMAGAM NARAVI
SKRBIŠ ZA NARAVO? LOČUJEŠ ODPADKE? VARČUJEŠ Z VODO? SE RAJE VOZIŠ
S KOLESOM KOT Z AVTOMOBILOM? ALI PREDMETE IN ODPADKE UPORABIŠ
VEČKRAT? SI SKRBEN/-NA DO ŽIVALI, DREVES IN SVOJE OKOLICE?
POTEM IMAŠ GOTOVO KAJ POVEDATI O TEM. ZDAJ LAHKO!
Če si star/-a od štiri do enajst let, nam do 30. oktobra 2015
pošlji fotografijo ali risbo, ki bo prikazovala tvoj odnos do
narave ali pa boš z njo pokazal/-a, kako na primer odpadne
materiale ponovno uporabiš. Pošlješ lahko po en izdelek v
posamezni kategoriji – eno fotografijo ali eno risbo (oboje
v digitalni ali fizični obliki). Izdelek skupaj z dovoljenjem
staršev pošlji na naslov:
IZDELKU PRILOŽI:
Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica,
s pripisom »Za ustvarjalni natečaj«.
Izdelek lahko z istim pripisom pošlješ tudi na
elektronski naslov nagrada@hofer.si,
vendar moraš nujno priložiti tudi sken
ali sliko podpisanega dovoljenja za
sodelovanje.
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• IME, PRIIMEK IN NASLOV AVTORJA
• STAROST AVTORJA
• TELEFONSKO ŠTEVILKO STARŠEV
ALI SKRBNIKOV
• E-NASLOV STARŠEV ALI SKRBNIKOV
• NASLOV IZDELKA
• IZPOLNJEN OBRAZEC ZA
DOVOLJENJE ZA SODELOVANJE

Podrobna pravila sodelovanja in druga pojasnila so objavljena na spletni strani
www.hofer.si/ferdo. Organizator natečaja je izdatelj revije Ferdo raziskuje svet
Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Za starost od 4 do 6 let bodo za fotografijo in risbo podeljene naslednje nagrade:
2x prva nagrada: vstopnice za kreativno otroško mesto Minicity za celo družino
2x druga nagrada: skiro
2x tretja nagrada: medeni paket presenečenja

30cm stanca
Logo_cebelnjak_30cm.pdf

5/14/14

8:45 AM

Za starost od 7 do 11 let pa bodo za fotografijo in risbo podeljene
naslednje nagrade:
2x prva nagrada: vstopnice za Hišo eksperimentov za celo družino
2x druga nagrada: paket družabnih iger
2x tretja nagrada: paket knjig iz programa Bralna značka
Slike so simbolične.

Posebna komisija bo najpozneje
do 13. novembra 2015 pregledala
izdelke in v vsaki kategoriji izbrala
po dve skupini nagrajencev – v
starostni skupini od štiri do šest let
ter v skupini od sedem do enajst let.
Podelila bo po tri nagrade za vsako
vrsto izdelka in za vsako starostno
skupino, skupaj torej 12 nagrad.
Rezultati bodo na datum izbora
objavljeni na spletni strani
www.hofer.si/ferdo.

1

DOVOLJENJE ZA SODELOVANJE
Dovoljenje velja za obdobje petih let, zato ga pošljite le enkrat. Dovoljenje izrežite ali fotokopirajte, zaprite v kuverto in skupaj z odgovorom na nagradno igro in/ali
prijavo na natečaj pošljite na naslov Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Spodaj podpisani:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .
(ime in priimek staršev ali skrbnikov)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .

(naslov in pošta)

dovoljujem, da otrok:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .
(ime, priimek in starost otroka)

sodeluje pri nagradnih igrah in vprašanjih, natečajih ter pismih bralcev, objavljenih v reviji Ferdo raziskuje svet. Hkrati
dovoljujem, da se v reviji, na razstavi, na Facebook strani, v sporočilih medijem ali na spletni strani izdajatelja objavijo
otrokovi izdelki ter njegovo ime, starost in kraj bivanja.

Datum: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Podpis staršev ali skrbnikov:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
S podpisom dovoljujete, da izdajatelj Hofer trgovina d. o. o. za izvedbo nagradnega natečaja (in/ali nagradnih iger) in objavo podatkov o nagrajencih
vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja evidenco z vašimi osebnimi podatki in podatki vašega otroka za časovno obdobje 5 let. Sodelujočim izdajatelj zagotavlja
varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
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FERDO BI RAD NAŠEL UDOMAČENE ŽIVALI,
ZEMLJA PA DIVJE. POMAGAJ JIMA. POVEŽI
JU Z ŽIVALMI, KI JIH IŠČETA. NATO DIVJE
ŽIVALI POVEŽI Z ŽIVLJENJSKIMI PROSTORI, V KATERIH
ŽIVIJO. ZAPIŠI TUDI IMENA TEH ŽIVLJENJSKIH PROSTOROV.

Tudi ti
skrbiš za
kakšno
domačo
žival?

Divjih živali
v naravi ne
motimo!

SA_ _ _ _

_ _ _ AN

__Z_

_ _B_

_E__

NAMIG ZA STARŠE: Z otroki lahko nadaljujete pogovor o živalih, ki so lahko hkrati udomačene in divje, denimo koza, zajec oziroma kunec,
konj, ptič in podobno. Otroci lahko tudi opišejo, kako skrbijo za svojo žival, če jo imajo.
REŠITEV:

SAVANA/OCEAN/GOZD/NEBO/REKA
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Ne pozabi:

tudi v naslednji
številki revije te
bova razveselilA
z igrarijami in
zanimivostmi!

RISALN

ICA

UPORABI SVOJO DOMIŠLJIJO. LIKE DOPOLNI TAKO,
DA BOŠ IZ NJIH NARISAL/-A RAZLIČNE PREDMETE.

DODATNE AKTIVNOSTI: Na sprehodu z otroki opazujte predmete iz narave. Ugotovijo naj, kako so na primer listi enakomerno razporejeni
po veji, kako potekajo žilice v listih ali kakšnih oblik so drevesna debla (ravna, ukrivljena, razcepljena ...).
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VARNOST JE PRAVICA
VSEH OTROK!
V SKRBI ZA OTROKE SE JE HOFER Z ZAČETKOM ŠOLSKEGA LETA PRIDRUŽIL
UNICEFOVI MREŽI VARNIH TOČK. VSE POSLOVALNICE IN UPRAVNA STAVBA
SO POSTALE VARNE TOČKE, KI OTROKOM V KAKRŠNIKOLI STISKI NUDIJO
ZAŠČITO, POMOČ IN NASVETE.
OTROK JE V STISKI, KO:
SE POŠKODUJE

NE MORE PRITI
V STIK S STARŠI

SE IZGUBI

MU GROZIJO ALI
GA USTRAHUJEJO

Varne točke, v katerih bodo otroci
vedno našli človeka, ki jim bo
prisluhnil in pomagal, prepoznate
po posebni nalepki.
Naučite otroke prepoznati znak
varnih točk, da boste tudi vi
mirnejši!

JE PRIČA ALI
ŽRTEV NASILJA IN
DRUGIH KAZNIVIH
DEJANJ

SKUPAJ DELAMO DOBRO ZA VARNOST OTROK!

Sporočilo za starše

Otroci v stiski lahko pokličejo tudi:
• TOM anonimni telefon otrok in mladostnikov: 116 111
• Anonimni telefon policije: 080 12 00
• Društvo za nenasilno komunikacijo: 01 434 48 22
• Krizni center za mlade: 01 436 92 47, 041 419 121
• Peter Klepec – brezplačni telefon za otroke in mladostnike z izkušnjo nasilja: 080 15 52

