
»KJE SMO DOMA?« 

Mali radovedneži in vzgojiteljice iz vrtca v Lokavcu smo novo leto pričeli s projektom. 

Najprej smo želeli spoznati svojo vas, ki se razprostira na širšem območju in ima zelo 

veliko zaselkov. Na zemljevidu Lokavca smo ugotavljali, kje živimo - v katerem 

zaselku, kje so zanimivosti, kje so ceste, potoki, gore…  

 

Spoznali smo Lokavško himno »Pod Čavnom« in se prvo kitico naučili na pamet. 

Zanimivosti so si otroci čez vikend ogledovali s starši in jih tudi fotografirali, med 

tednom pa z nami vzgojiteljicami. Prijazni domačini so nam pokazali staro kovačijo in 

kako so nekoč v njej delali, zbirke raznih starih predmetov, ogledali pa smo si tudi 

Batičevo hišo z zelo zanimivimi stvarmi iz starih časov.  V vrtec smo prinesli star 

likalnik, mlinček za kavo in lanterno, se pogovarjali o njihovi uporabi nekoč ter jih 

narisali z ogljem.  

S hriba smo si ogledali naše bližnje mesto. Preko slik in pogovorov smo spoznavali, 

katere zanimivosti lahko vidimo v Ajdovščini. Nekateri otroci so povedali, da je 

Ajdovščina tako blizu, da gredo s starši do nje peš ali pa kolesarijo. 

Izdelali smo dve družabni igri in sicer Spomin in Pot skozi Ajdovščino, narisali pa smo 

tudi velik zemljevid mesta, na katerega smo zalepili sličice pomembnih objektov. Ob 

tem smo utrjevali spoznanja in se tudi zabavali. 

Ob kulturnem dnevu smo se pogovarjali o našem največjem pesniku, spoznali 

slovensko himno in zastavo. To nas je popeljalo v spoznavanje naše države Slovenije. 

Ogledali smo si zemljevid Slovenije in na njem iskali znane in manj znane kraje in 

seveda naše glavno mesto. Naučili smo se brati simbole, ki označujejo znamenitosti 

določenih krajev. Našo majhno državo smo poiskali tudi na globusu. Ugotavljali smo, 

kaj na globusu označuje modra barva, kaj zelena, rjava, česa je več. 

Seznanili smo se z našim planetom Zemlja, ugotavljali, kakšne oblike je, kje in kako se 

giblje. 



No, pa smo se znašli v vesolju. Ob prijetni pravljici » Kometek Raketek« smo nato 

spoznavali še vesolje. Naš pano v igralnici smo okrasili z zvezdami in planeti, ki smo 

jih izdelali sami.  

Iz zelo velikih kartonastih škatel pa smo izdelali raketo, s katero smo se odpravili v 

vesolje in se še vedno kdaj pa kdaj. Na našem potovanju pa vselej prepevamo pesem 

»Marsovska«. Rakete smo sestavljali iz različnih materialov in ob tem spoznavali 

geometrijske like in telesa. 

Projekt smo zaključili s kvizom, kjer smo pokazali, kaj vse smo novega spoznali. 

 

 

Otroci in strokovne delavke iz Lokavca 
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