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KAKO PRIDE VODA V OBLAKE?

ZAKAJ VODE V REKI NIKOLI NE ZMANJKA?

ZAKAJ JE MORJE SLANO?

KAM GRE VSA VODA IZ POTOKOV IN REK ?

ZAKAJ POTREBUJEMO VODO?

VPRAŠANJA OTROK, KI SO NAS 

VODILA SKOZI PROJEKT?

OD KJE VODA PRITEČE V REKO?

KAKO SE POČUTIM OB VODI?
KAJ RAD POČNEM Z VODO, OB VODI?

ZAKAJ DEŽ NI SLAN?

KJE VSE SE VODA SKRIVA?



NAŠ PLANET JE MODRI 

PLANET.

ZAKAJ?

KER JE VODNI PLANET.



NA PLANETU JE VEČ VODE KOT KOPNEGA …  

VODA NA PLANETU NI ENAKA.

MORJA SO SLANA.

VODO ZA PITJE PA IMENUJEMO SLADKA VODA, AMPAK NIMA SLADKORJA. 



SPREHOD V DEŽJU

VODO ZA PITJE DOBIMO Z DEŽJEM 

VODO DOBIMO 

V REKAH IN POTOKIH. 



ZAKAJ VODE V REKI IN MORJU NIKOLI NE ZMANJKA?

VODA KROŽI IN SE SPREMINJA

…TEKOČINA, PARA, LED



ALI IMAMO VODO TUDI V 

TELESU?

NAŠE TELO IMA OGROMNO VODE.

KAKO VEŠ? 

OTROCI ODGOVARJAJO:

- LULAMO IN KAKAMO,

- JO POPIJEMO VSAKI DAN,

- IMAMO KRI,

- JOKAMO SOLZE,

- SE POTIMO, KO TEKAMO.



VODA NARAVNI ZAKLAD 
VIPAVSKE DOLINE

Voda V VIPAVSKI DOLINI je eno največjih bogastev. Najbolj znana je otrokom seveda reka 

Hubelj, ki izvira nad Ajdovščino. Je pa zelo turistično prepoznana tudi reka Vipava, po kateri je 

dolina dobila svoje ime. Vanjo se stekajo številni potoki, ki izvirajo pod pobočji visokih kraških 

planot in tudi vipavskih gričev. V Vipavski dolini ima skorajda vsaka vas svoj izvir čiste vode. 

Voda je zares čista, saj večinoma priteka iz globin neposeljenih, lahko bi rekli prvinskih planot. 

Tukajšnji prebivalci vodo cenimo in jo skrbno varujemo. Glavni izviri rek so še posebej varovani in 

jih štejemo kot pomembne naravne znamenitosti. Drugi manjši potoki pa bogatijo in ustvarjajo 

celotno podobno naše lepe doline. 



KAMORKOLI GREŠ V VIPAVSKI DOLINI 

LAHKO PIJEŠ VODO NA PROSTEM. 



V NARAVI VIPAVSKE DOLINE NAJDEŠ VELIKO POTOKOV ….

MOŽNOST IGRE IN SPROSTITVE 

OB VODI V NARAVI.



HOJA PO POTOKU 

IN SKAKANJE 

V VODO.



LEGENDA O REKI HUBELJ

U dolini, ki se dns kliče Vipavska, tječe ena najkrajših rejk u naši majhni in lejpi Sloveniji, imenovana Hubelj. Izvira 

izpod Gwore, pritječe u Wajdušno in se hmali izlije u rejko Vipavo.

Od zmjrm so Gorjani znani ku poštjeni in dejlouni ldje. Gwora je pokrajina, k pozimi pokaže uso svojo žlhtnobo. 

Snejga, napihanga z burjo, j učasih do strejh. In ldje, k tm žvijo, so vajeni narave in z njo od zmjrm žvijo u dwobrem

in slabem.

No, legenda pravi, d so Vipavci mejli dwosti njiv in travnikov u dolini, ki pa so zrd suše rejs slabu rodili. Ztu so doskrt

tud trpejli lakoto. Vejdli pa so, d je n Gwori izvir, zaprt s skalo, na tevi skali pa sedi Velikan in ga čuva.



Enkrt so se Wajduci spomnli, d bi prosili dwobre vile, če bi nekaku prepričale Velikana da 

bi ustou s skale, da bi wada prtjekla tud u dolino.

Velikan se jih je usmilu in zčnu premikt skalo. Kr je bla ful tježka, je zravn dejlu: »HU HU 

HU«.

Dwobre vile so vidle d sam Velikan tega nbo zmougu, ztu so na pomouč povable še 

gworske škrate. Kr pa so bli škratje ful majhni in niso premougli neke moči, so pomagali 

ku so vejdli in znali.

Velikan je stwku HU HU HU, škratje pa so ga zravn spodbujali: »BELJ BELJ BELJ«.

In kar naenkrat j Velikan premknu skalo, ki j u dolino spustila wado izpod Gwore.

Od tiskrt wada še zmjm tječe in še zmjrm se ji rječe HUBELJ.

ODIGRALI SMO DRAMSKO PREDSTAVO O HUBLJU.



REKA HUBELJ

Hubelj je razposajena reka, ki je ob nekaj zaporednih deževnih dni prava senzacija tako za domačine kot tudi 

obiskovalce. Iz podzemlja privre ogromna količine vode skozi tri jame: Veliko Hubeljsko kuhinjo, Pajkovo mrežo 

in Vzhodno Hubeljsko jamo. Takrat voda bobni in prši na vse strani.

Zgornji del Hublja ima alpski značaj s prodnatimi tlemi in strmimi spusti, kar je posebnost v Vipavski dolini. 

Struga je v tem delu izredno slikovita, s številnimi skalami in rečnimi tolmuni, na nekaterih delih celo stisnjena v 

sotesko. Ob strugi je speljan del zanimive naravoslovne učne poti, po kateri smo se sprehodili tudi z otroki. 



Vodo Hublja so pridoma izkoriščali že v 16. stoletju, ko se je začela razvijati v teh krajih 

industrija – fužinarstvo. Ostanki fužin so vidni še danes in so del industrijske dediščine naših 

krajev. Zadnjih sto let pa je reka največji vir pitne vode v Vipavski dolini. 



UČNA POT DO IZVIRA 

HUBLJA

KJE JE ZAČETEK 

REKE?





KAM TEČE REKA 

HUBELJ?



IGRA V STRUGI REKE HUBELJ.



OGLEDALI SMO SI „KONEC“ REKE HUBELJ. 

TU SE REKA HUBELJ IZLIJE V REKO VIPAVO. 



REKA VIPAVA

Izvir reke Vipave po kateri je Vipavska dolina dobila ime, je naravna znamenitost in 

redka posebnost. V majhnem mestecu VIPAVA, pod strmim pobočjem Nanosa, privre reka 

na plano v več izvirih in je edina reka v Evropi z deltastim izvirom.

Že kmalu po tem, ko se vode vseh izvirov zlijejo v eno strugo, se v Vipavo zlijeta dva 

potoka, v bližini Ajdovščine pa še silovit Hubelj. Kljub mnogim hudourniškim pritokom je 

Vipava počasna reka, ki v spodnjem toku ustvarja številne izredno lepe zavoje. Ob reki 

so v preteklosti delovali številni mlini. 

Poseben sloves reke Vipave je tudi med ribiči, saj v njenih čistih vodah živijo številne vrste 

rib. V poletnih dneh je reka Vipava idealna tudi za vodna doživetja (kajakaštvo, 

supanje, kopanje). Ob reki so številne zanimive poti ki privlačijo sprehajalce, pohodnike 

in kolesarje. Tudi tiste najmanjše. 



POIŠČIMO VODNE ZAKLADE V VIPAVSKI DOLINI

Zgoraj predstavljeni reki Hubelj in Vipava sta za naše kraje že zelo poznani turistični točki in jih predstavljajo tako 

na turističnih informacijski točki v Ajdovščini kot tudi na raznih spletnih straneh (Kam z mulcem ali Družinski izleti, z 

otroki raziskujemo Slovenijo idr.)

Mi pa smo si želeli raziskati tudi tiste majhne in nepoznane vodne zaklade ter jih predstaviti kot turistične točke. Za 

pomoč smo prosili starše, ki so skupaj z otroki poiskali v svojem domačem kraju ali v bližini doma vodni zaklad. 

Najden vodni vir so fotografirali ter zapisali bistvene podatke (lega, zgodovinski pomen, zdravilne učinke vode in 

zakaj si ga je vredno ogledati).

Dobljene podatke smo nato s pomočjo zemljevida in označenih točk oblikovali v preprosto informacijsko tablo v 

garderobi vrtca ter pripravili didaktično igro. Igralci z metanjem kocke napredujejo po poljih igralne podloge in ob 

posameznih označenih točkah rešujejo različne naloge. V igri je poleg prepoznavanja glavnih turističnih značilnosti 

potrebno pokazati tudi splošno znanje o vodi ter novo pridobljena znanja o vodnih zakladih domačega kraja. Svoja 

odkritja bomo prikazali in razstavili v mesecu januarju 2022 v razstavnem prostoru Hiše mladih v Palah. 



INFORMACIJSKA TABLA Z OZNAKAMI IN OPIS VODNIH ZAKLADOV.





Na slikah je umetni ribnik Dobravska krnica ob reki Vipavi, iz

katere se tudi napaja. Do njega vodi makadamska pot, ki je

dostopna z avtomobilom, kolesom ali peš. Po tej poti je speljana

tudi kolesarska pot po Vipavski dolini. Ob reki in ribniku

srečamo veliko ribičev, ki imajo urejene revirje za ribolov. Najde

se tudi primeren prostor za piknik v naravi.

DOBRAVSKA KRNICA



Njegova zgodovina ni povsem določena, ampak naj bi ga pred stoletjem

uporabljali vojaki za napajanje vojaških konj. Kasneje pa so domačini

»kal« uporabljali za napajanje živine, ki se je pasla na bližnjih pašnikih.

Dandanes pa so njegovo lepoto hoteli ponovno obuditi domačini in

prijelo se ga je ime Jezerce. V njem se je po »prenovi« obnovilo

življenje. Naselili so se sekulja, navadna in zelena krastača, veliki pupek,

kačji pastir in gotovo še kaj kar nismo opazili. Jezerce se nahaja ob

Vertovčevi poti, ki se vije tam mimo

JEZERCE NA PLANINI



Napoleonov most preko Vipave v Dolenjah pri Ajdovščini. Zgradili naj bi ga Francozi okrog leta 1810.

Služil naj bi francoskim vojakom, ki so v sodčkih na konjih vozili živo srebro iz Idrije v Trst na ladje.

NAPOLEONOV MOST



Izvir se nahaja v Lokavcu (na Brodu), kjer ima lastnica Vile Lavande

svoj rožni vrt. Sam izvir je bil na novo izkopan pred nekaj leti. 

Nahaja se pod mostičkom, izteka pa se v nekakšno mlako v kateri 

raste poseben mah. Tudi ta mah je pokazatelj kako zdrava in čista 

je voda. V tej mlaki se lahko tudi kopamo in namakamo noge. 

Dobimo enake blagodejne učinke, kot če bi vodo popili. Kot ji je 

pripovedoval dedek ni potrebno spiti velike količine te vode, saj te 

hitro odžeja in nahrani telo s dobrinami, ki jih prinaša s sabo. Voda 

je zelo dragocena tudi zato, ker zdravi jetra. 

ZDRAVILNA VODA V LOKAVCU



Zelo privlačna pot ob potoku Lokavščku, ki vodi od

Ajdovščine do zgornjega Lokavca. Potok je pol malih

naravnih brzic in lepot. V njem se lahko poleti tudi

kopamo. Lokavšček ima zelo bogat zgodovinski pomen.

Potok Lokavšček in Jevšček v Lokavcu sta nekoč

poganjala več žag, mlinov, kovačij in fužin. To je

prinašalo Lokavčanom poleg kmetijstva osnovni vir

preživetja. Ostanke nekdanjega gospodarstva si lahko

danes pogledamo še v Kovaškem muzeju Mihaela Kuša

in Bavčarjevi fužini.

POTOK LOKAVŠČEK



Zavivalca je kraj kjer teče reka Branica. Leži med Šmarjami in

Spodnjo Branico. Poleti je zabavno, ker se lahko kopamo in igramo.

Ob reki je tudi prostor za piknike in uživanje z otroki. Včasih se tu

nismo smeli kopat, ker je bilo nevarno zaradi vrtincev, pred leti pa

so naredili kopališče na drugi strani, kjer vrtincev ni in je kopanje

primerno in varno. V tolmunih reke Branice je zelo priljubljeno tudi

potapljaštvo in opazovanje podvodnega živalskega in rastlinskega

sveta. To je res poseben kotiček za sproščanje in zabavo.

ZAVIVALCA



Hudourniški potok Bela se v vasi Sanabor

uporablja za napajanje živine. Malo nad vasjo

imajo tudi kopališče z imenom »vjeren«. Ob

potoku pa se nahaja družabni prostor, kjer se

vsako leto kuha oglje. V bližini je tudi plezališče

Bela. Tam lahko vidimo nekaj manjših slapov in

tolmunčkov.

HUDOURNIŠKI POTOK BELA 



Domači slap in potok se nahajati tik ob naši hiši v Žapužah. V preteklosti 

kot pripovedujejo stari ljudje so se skoraj vsi krajani Žapuž in Kožmanov 

hodili k slapu tuširat, saj v hišah ni bilo kopalnic. V toplejših dneh se lahko 

po potoku sprehodimo in raziskujemo bogat živalski svet. 

DOMAČI VODNI ZAKLAD



Potoček se nahaja v gozdu nad naseljem »Polžev maln« v Ajdovščini, ki so ga

lastniki pred leti očistili, dodali kamenje in naredili majhne mlinčke. Poti do

znamenite Peskarice, Stare Babe, pa tudi Izvira Hublja so polne malih

potočkov, mlakuž, luž in zbiralnikov vode. Eden in edini potok pa je ta, ki je

dolga leta z vodo poganjal kamnit mlin v katerem so mleli žito, najpogosteje

koruzo. Lastnik mlina še danes včasih požene mlin in namelje moko za lastno

uporabo.

„POLŽEV MALEN“



Voda izpod hriba Skuk, tik pod robom Gore, velja za eno najboljših

voda na svetu. Tja so jo hodili iskat predvsem Gorjani, saj niso imeli

pitne vode razen v vodnjakih pred hišo. Skozi zgodovino so si večkrat

želeli vodo pripeljati na Goro v obliki vodovoda. Uspelo jim je pred

30 leti in sedaj se s to vodo napaja celotna Gora. Voda izpod Skuka

pa še danes velja za zelo zdravilno vodo in jo prihajajo iskat ljudje

od blizu in daleč.

VODA IZPOD SKUKA



DIDAKTIČNA IGRA – VODNI ZAKLADI MOJEGA DOMAČEGA KRAJA



Didaktično igro lahko igrajo največ 4 igralci. Če igralci ne znajo brati, je potrebna prisotnost odrasle osebe. Vsak dobi po eno

figurico (izvir, most, vodna kapljica ali riba), ki jo premika po označenih poljih glede na število pik ob metu igralne kocke. 

Da lahko zapusti startno mesto ČAVEN mora igralec najprej vreči število 6, potem pa se lahko odpravi na pot odkrivanja vodnih

zakladov in spoznavanja znamenitosti našega domačega kraja.

POMEN OZNAČENIH POLJ

ŽARNICA 

Na poti lahko pridemo na polja, kjer je znak goreče žarnice. Na teh poljih otroci izvlečejo rumeno kartico na kateri je narisana 

žarnica in prisluhnejo vprašanju o vodi. Če pravilno odgovorijo lahko nadaljujejo pot tako, da preskočijo 2 polji naprej. 

MODER KROG    

Igra vključuje na poti tudi modre kroge, ki prikazujejo vodne zaklade v našem kraju. Krogi so označeni s številkami. Če pridemo z 

igralno figurico na moder krog številka 2, povlečemo modro kartico številka 2. Če otrok odgovori pravilno vsaj na eno zastavljeno 

vprašanje dobi vodno kapljico. 

RAZGLEDNICE ZNAMENITOSTI NAŠIH KRAJEV  

Med polji lahko igralci pridejo tudi na sličico znamenitosti našega kraja. V primeru da pridejo na sličico, poimenujejo znamenitost in 

si pridobijo razglednico. Razglednico dobil le prvi tekmovalec, ki pride na dano polje in pravilno poimenuje kraj ali znamenitost. Vsi 

ostali, ki pridejo na polje za njim ne pridobijo razglednice. 

Igra se konča lahko na več načinov odvisno od starosti otrok in interesa: 

Konec igre je, ko se prvi tekmovalec vrne nazaj na začetek – ČAVEN. 

Konec igre je, ko pridejo vsi tekmovalci ponovno na začetek – ČAVEN in določijo zmagovalca glede na pridobljeno število vodnih 

kapljic (za pravilne odgovore na modrih karticah). 

Konec igre je, ko vsaj eden od tekmovalcev ob ponovnem prihodu na začetek prejme 5 kapljic ali dobi 5 sličic znamenitosti



Otroci med igranjem nove didaktične igre „VODNI 

ZAKLADI MOJEGA DOMAČEGA KRAJA“



KAJ SO O VODI POVEDALI OTROCI?

„Voda je pomembna, da jo pijem. Ko vidim slap in slišim zvoke od vode. Ko šumi.“ 

„Voda je pomembna za plavanje in pitje. Lepo mi je na morju, 

ker so taki valovi in diši po morju. Šumijo valovi.“

„Voda je pomembna za pit in se kopat. Lepo mi je da vidim 

kakšne ribe, jato rib. Pogledamo jih skupaj z mamo in sestrico in 

tatom. Se potapljamo skupaj z maskami in dihalko. So lepi 

kakšni kamenčki tudi v rekah in rad zamižim pri vodi in 

poslušam vodo. Tudi morje.“

„Voda je pomembna, da smo zdravi. 

Na morju mi je lepo, ker lahko lovim ribe.“ 



„Voda je pomembna zato ker se kopamo. Všeč mi je da grem pod vodo in poiščemo kakšno 

školjko in ribico. Se potopim z očali pod vodo in tudi v bazenu do tal. V toplicah je tudi 

topla voda in je prav lepo.“ 

„Voda je pomembna ker plavamo noter in se igramo. Lepo mi je 

na morju, ker grem plavat in mi je pol fajn.“

„Pomembna je da živimo in ne umremo. V bazenu je toliko vode, da 

lahko plavaš kar od sebe. Čez cel bazen. Hodim tudi na plavalni tečaj.“ 

„Reka je voda, se lahko kopamo. Lepo mi je na morju, se vozim 

z mamo in tatom s čolnom.“ 

„Vodo rabimo da se lahko kopamo. Všeč mi je če 

sem cel v vodi. Lepo mi je v morju.“ 



„Imam rad v vodi živali, voda je pomembna, ker če ne bi umrli in tudi zabavna je, ker se lahko 

špricaš v vodi in se igraš odbojko. Noter so zlate ribice.  V reki je pa fajn, ker lahko pomočiš noge 

noter. Lepo mi je pri morju, jezeru, slapih, potočkih in rekah. Povsod. Gledam morje ko valovi in 

najbolj mi je všeč, ko s tatom uloviva ribe. Loviva jih zvečer ali pa včasih tudi zjutraj.“

„Za pit je pomembna, da bom bil velik. Da bi se šel usest k morju in bila lovil ribe. V redu 

mi je ker rad jem ribe in morje šumi.“

„Imamo v telesu veliko vode. Lepo mi je, da gledam ribe z 

mosta v Žabljah.“ 



„Če nimamo za pit vode, jo gremo lahko iskat v potok ali reko. Na morju mi je lepo, 

ker lahko plavam dosti časa in lahko skakam.“

„Voda teče in jo rabimo. Da ne umremo, tudi jagode rabijo vodo in solata, če 

ne umrejo.  Lepo mi je pri vodi ker šumi in teče, rad poslušam vodo.“

„Vodo rabimo za pit. Zelo je pomembna. Lepo mi je ko sem pri reki Hubelj. Fajn mi je da se 

lahko igram pri reki s palicami in kamni.“


