
Naziv vrtca: OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA 

Naslov: POT V ŽAPUŽE 14 

Poštna št.: 5270  Kraj: AJDOVŠČINA 

 

Naslov projekta: TURIZEM IN VRTEC – VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM 

Trajanje projekta:  od 18. 4 do 27. 5. 2022  

 

Nosilka projekta: KSENIJA PODGORNIK IN TANJA SREBOT 

 

Poročilo enote MAVRICE – ENOTA VIPAVA 

 

Naslov podprojekta ZDRAVILNA VODA 

 

Namen projekta 

 

Spoznavanje vode v različnih oblikah in spoznavanje vode kot sredstvo za pomiritev 

in zdravje duha.  

 

Predstavitev različnih dejavnosti  vaščanom Vipave, ki smo jih izvajali v skupini in 

spodbuditev okolice, da tudi sami iščejo pomiritev v sebi na takšne ter podobne 

načine.  

 

 

Cilji projekta 

- Otrok spoznava vodo v različnih oblikah, 

- otrok se ob vodi umirja, 

- otrok uporablja vsa čutila za zaznavanje okolice, 

- razvijanje individualnih umetniških sposobnosti. . 

 

 

Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 

naštejte aktivnosti) 



1. Začeli smo s pogovorom o vodi: Kaj je voda, zakaj jo potrebujemo, kdo jo 

potrebuje, od kje pride, kje vse vodo najdemo, v kakšnih oblikah, zakaj je za 

nas dobra? Odgovore otrok sva s sodelavko zabeležili na plakat.  

Ob vsakodnevnem listanju naravoslovnih slikanic smo se o tem še veliko naučili 

in spoznali, zato je bilo znanje otrok ob koncu projekta veliko širše.  

Predstavili sva jim tudi kako voda v naravi kroži.  

2. Naučili smo se jogijski sklop asan-položajev Pozdrav soncu, ki smo jih večkrat 

izvajali ob reki Vipavi.  

3. Izvedli sva vodeno vizualizacijo ob poslušanju skladbe Clair de Lune (C. 

Debussy) z naslovom »Kjer teče reka Vipava«. Otroci so ležali na hrbtu z 

zaprtimi očmi si zamišljali slišano.  

4. Šli smo si ogledat izvire reke Vipave in se pogovarjali o tem. Otroci so na novo 

spoznali besedo izvir. 

5. Naučili smo se pesmico Potoček (Bitenc J.). 

6. Ob vodi smo prebirali tudi pravljice: Pridi oblaček (Peršolja P.), Kako je opica 

prišla do vode (Brazilska ljudska pravljica) itd. 

7. Za umirjanje smo prav tako izvajali telesno vajo Gajin dotik (M. Pogačnik) 

8. Ob potoku Gacka so otroci, ob poslušanju vode, ustvarjali s svinčnikom, na A3 

risalni list.  

9. Otroci so ob reki Vipavi ustvarjali iz naravnih materialov. 

10. Hranili smo račke ob reki in se igrali s kamenčki.  

11. Pretakanje vode smo opazovali, poslušali z zaprtimi očmi, in poskusili začutiti 

energijo vode z iztegnjenimi dlanmi nad reko.,  

12. Za zaključek smo naredili zemljevid poti ob reki Vipavi z različnimi 

postanki. (Zapoj pesmico Potoček; izvajaj jogo Pozdrav Soncu; usedi se, 

zamiži in poslušaj vodo; izvajaj telesno vajo Gajin dotik, zavohaj vodo in 

vonjave iz narave ter sproščeno se igraj ob vodi).  

 

 

 

 

 

 



Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili nove 

vrtnine, naučili nove pesmice…) 

 

Spoznali so različne oblike vode. 

Naučili so se nekaterih novih besed. 

Otroci so se seznanili z načini umirjanja in se tudi sami umirjali. 

Spoznali so, da je voda za nas pomembna v več pogledih in je dobra tudi za 

pomiritev duha. 

Naučili so se novo pesmico Potoček (Bitenc J.). 

Razvijali so umetniške sposobnosti na prostem ob ustvarjanju s svinčnikom in ob 

ustvarjanu z naravnim materialom. 

Razvijali gibalne sposobnosti ob izvajanju joge. 

Razvijali vztrajnost pri hoji in se razgibali na svežem zraku ob vodi.  

Razvijali so svoja čutila in osredotočanje na to kar jim čutila posredujejo. 

Spoznali so da je poslušati zgodbice v naravi zelo zanimivo in drugače.  

Ponosni so na svojo pot ob reki Vipavi, katero smo predstavili javnosti.  

 

 

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  

 

Že pri uvodnem pogovoru o vodi so imeli otroci zanimive izjave: -»Vodo moramo 

šparati, ko gremo pod tuš«, »Iz vode skuhamo packarije«, itd.  

Ob izvajanju joge so zelo lepo sodelovali, a morali smo vaditi posamezne asane, saj 

so nekateri otroci težje sledili in  pravilno izvedli posamezno vajo.  

Otroci so bili navdušeni ob postavljanju barvnih kamnov na posamezne postaje. Z 

navdušenjem so staršem pokazali zgibanke in nekateri že peljali svojo družino na 

potep ob reki Vipavi. Tudi starši so nas pohvalili, naše izvirne ideje in navdušenje 

otrok, da lahko nekaj predstavijo svojim najbližjim.  

 

 

 

 

S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, vrtci 

…)  



 

Sodelovali smo s knjižnico Vipava, kjer smo razstavili fotografije dejavnosti in risbe 

otrok. Sodelovali smo tudi s starši in starimi starši, saj smo jih povabili, da se sami z 

otroki podajo na našo pot ob reki Vipavi. Z vrtcem smo sodelovali tako, da smo na 

naši spletni strani objavili zloženko s povabilom. 

 

 

Zaključne misli 

 

Ob tem projektu so otroci aktivno sodelovali. Celotna skupina otrok je na splošno 

zelo živahna in zato so nam bile dejavnosti, ki sva si jih s sodelavko načrtovali, 

pisane na kožo. Pozornost smo preusmerjali v opazovanje narave, uporabo 

posameznih človekovih čutil, predvsem pa nas je voda pomirjala. Za sodelovanje je 

bilo večina otrok pripravljenih, saj je bilo to zanje nekaj novega.  

V projekt smo vložili kar nekaj dela, a mislim da smo z njim tudi nekaj pridobili.  

Usvojili smo nekaj veščin umirjanja in spoznali  kako pomembna in zdravilna je za 

nas voda. 

Obe strokovni delavki v skupini sva bili enako vključeni v delo. Obe sva sodelovali pri 

idejah, izdvedbi in pri pisanju poročila. Delo v skupini otrok v vrtcu je vedno 

tandemsko in tudi pri tem projektu sva obe v delo vložili veliko dela.  

 

 

 

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 

 

Zloženko z zemljevidom poti in dejavnostmi, fotografije izdelkov iz naravnih 

materialov, risbe narisane ob vodi in fotografije izvajanja dejavnosti, smo razstavili v 

prostorih knjižnice Vipava.  

 

 

 

 

 

 



Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 

 

Na spletni strani vrtca, smo predstavili našo zloženko z zemljevidom in dejavnostmi, 

ki poteka ob reki Vipavi. Povabili smo ljudi, da preizkusijo našo pot, se ob vodi umirijo 

ter poskrbijo za svoje zdravje. 

 

 

 

V prilogi zloženka Poti ob reki Vipavi s postajami. 

 

Slikovno gradivo:  

 

      

Začutili smo energijo vode                           Izvajanje joge 

                                   

                                           Sproščeno gibanje in igra ob reki 



 

 

Razstava v knjižnici Vipava, z priloženimi zloženkami za obiskovalce 

                 



                        


