
VOZNI PARK SKUPINE POLŽKI 

 

 V mesecu aprilu smo na pobudo naših dečkov začeli s temo vozila. Pot nas 

je najprej vodila do Lavričeve knjižnice, kjer smo si nabrali slikanice in knjige na 

temo različnih vozil. Skupino smo opremili z aplikati in slikovnim materialom, 

izdelali pa smo si tudi svoje plakate – razvrščanje vozil (cestni, vodni, zračni in 

tirni promet). Najprej so nas zanimali gradbeni stroji in vozila na gradbiščih. Ker 

je Ajdovščina polna majhnih in večjih gradbišč, smo si kaj hitro lahko ogledali razne 

bagre, prekucnike, valjarje in podobno. 

 Izkoristili smo prireditev Rallly Vipavska dolina, kjer so otroci lahko za 

minuto posedeli v rally avtomobilih. Seveda so bili nad doživetjem navdušeni. S 

pomočnico sva želeli temo še malce razširiti in jo povezati z lokalnim okoljem ter 

podjetji in službami, ki imajo različne zanimive vozne parke.  

Tako smo si organizirali obisk v Gasilsko reševalni centru, kjer smo spoznali delo 

in življenje poklicnega gasilca.  

   

Odšli smo tudi v podjetje Avto Krtka, ki opravlja tehnične preglede motornih vozil. 

Otrokom so predstavili tehnični pregled avtomobila in motorja. Zelo so jih 

razveselili z vrečicami presenečenja in baloni.  

   

Povezali smo se tudi s Komunalnim podjetjem Ajdovščina. Zaposleni so nam 

prijazno predstavili traktorje, vozilo za pometanje, kamion za pobiranje smeti in 



ločevanje odpadkov. Še posebej smo bili navdušeni nad dvigalom, ki nam je 

pomagalo do bombonov skritih na strehi podjetja.  

   

Obiskali smo tudi športno letališče v Ajdovščini, kjer nam je pilot predstavil 

jadralno in motorno letalo. Otroci so v letali lahko sedli, z gumbi in ročkami 

premikali krila in na igriv način spoznali delček letalskega prometa.  

   

Za konec pa smo v naš vrtec povabili še policista iz policijske postaje Ajdovščina. 

Preko risank o varnosti v prometu smo spoznali kako pomembna je prometna 

varnost na vsakem koraku. Prijazno nam je predstavil tudi svojo opremo in 

policijsko vozilo.  



 

 Temo vozil smo obogatili tudi z likovnimi izdelki, pri katerih smo uporabljali 

različne likovne tehnike, od črnila, tiskanja, ustvarjanja kipov. Spoznali smo tudi 

pesmici, z besedili o avtobusu in rdečem avtu. Pomočnica Špela je ob tej priložnosti 

izdelala didaktična sredstva iz kartona v obliki vozil (traktor, gasilsko vozilo, vlak, 

bager…), s pomočjo katerih otroci spoznavajo oblike in barve.  

 

 Za konec bi se vsem zgoraj naštetim službam in podjetjem v imenu skupine 

Polžki iskreno in lepo zahvalila za sodelovanje in zelo prijeten sprejem. Otrokom 

in nama bodo doživetja ostala v lepem, trajnem spominu.  

 

 

Suzana Krapež, Špela Kovšca ter otroci iz skupine Polžki  

 

 


