
                                                                         

 

VODA  SKOZI OTROŠKE OČI 

 

V zaselku Britih, tik ob glavni cesti Selo - Dornberk, stoji cerkev sv. Mihaela, ki jo 

krasijo izredno lepe freske iz 15. in 16. stoletja, na koru pa lahko občudujete in 

prisluhnete imenitno izdelanim in glasbeno dovršenim orglam, ki so prvič zadonele 

dan pred praznovanjem vaškega zavetnika, 28. septembra 2008. Škrablova delavnica 

je odlično nadomestila pnevmatske Zupanove orgle izpred sto let. 

V vasi so tudi številni vodnjaki, kapelice, vodni izviri in nekaj v starem vipavskem 

stilu zgrajenih hiš. Na gričku stoji Maitov grad s prekrasno obokano kletjo in ostanki 

stare kapele.  

(https://www.ajdovscina.si/krajevne_skupnosti/2012082112525553/Selo/) 

 

Vas Selo smo z otroki večkrat prehodili in raziskovali ter opažali določene zbirnike 

vode, vodnjake, korita, potoke,... 

Utrnila se nam je ideja, da bi lahko v sklopu projekta Turizem in vrtec, ki ga v letošnjem 

šolskem letu organizira Turistična zveza Slovenije pod naslovom Voda in zdravilni 

turizem. Zastavljen ciljem je raziskovanje in pridobivanja novih izkušenj. 

 

Uvod v dejavnost je bila predhodna tema, tema o skrbi za zdravje in naše telo. Ob tem 

so otroci spoznali pravilo o vnašanju tekočine v naše telo, osvajanju higienskih navad 

in raziskovanju vode. Vodo so otroci spoznavali preko različnih čutil in ob tem 

spoznavali lastnosti vode.  

 

Otroci so preko teh dejavnosti podali različne odgovore, kje vse se voda nahaja, zakaj 

jo potrebujemo in v kakšni obliki jo poznamo. Vse to so spoznavali preko svojih čutov 

in na osnovi predhodnih ter novo pridobljenih izkušenj. 

Ugotovitve otrok: 



 »Vodo pijemo, ko smo žejni.« 

 »Z vodo se umivamo.« 

 »Kuhamo čaj, naredimo limonado, mešamo s sokom.« 

 »V vodi plavamo.« 

 »Z vodo gasimo ogenj.« 

 »Voda je slana v morju.« 

 »Pozimi iz luže nastane led.« 

 »Led stopimo če nanj vržemo sol. To delajo po cesti, pozimi.« 

 »Jaz sem videla, kako se kadi iz lonca, ko mama kuha.« 

Pri našem raziskovanju smo uporabljali odprta vprašanja, tako so otroci imeli 

možnost podajati svoje odgovore, katere smo nato raziskovali s poizkusi oz. 

priložnostmi, ki so se nam ponudile v skupini ali zunaj vrtca. 

            

 

Dogovorili smo se za aktivno voden obisk s krajanom Sela.  Predstavil nam je različne 

vodnjake, korita, zajetja vode v vasi ter njihovo zgodovino. Otroci so se ob tem 

preizkušali v črpanju pitne vode s pomočjo ročnih črpalk, vodo so tudi okušali. 



      

 

 

V vrtcu smo gostili ribiča, kateri je otrokom predstavili svojo opremo, pripomočke ter 

jim podal osnovne informacije o ribolovu. Otroci so bili nad ribolovom navdušeni, da so 

se nato na igrišču igrali ribolov. 

 

V skupini Zajčkov smo si ogledali v manjšem akvariju zlato ribico in jo opazovali. Otroci 

so povedali, kdo od njih ima doma ribico. Ob prihodu v skupino pa pred počitkom 

prebrali zgodbo o Mavrični ribici. V naslednjih dneh je naše branje imelo poudarek na 

zgodbah o ribah in sicer : Zlata ribica/ljudska pravljica, Ribič in riba,... 



Ker je akvarij v zbirni skupini so jo v jutranjih in popoldanskih urah opazovali in 

spraševali o skrbi zanjo in njenem bivalnem prostoru. 

 

Pogovor o vodi je potekal preko naravoslovnih dejavnosti, umetnosti, poezije, pravljic 

ob poizkusih in obeleženju pomembnih dani kot je Dan zemlje, Dan voda,… 

   

                             

 

 

Sledilo je vsakodnevno opazovanje in beleženje vremena in na koledar. Dan ko se je 

pripravljalo na dež pa so otroci še bolj opazovali spremembe na nebu in dočakali prve 

dežne kaplje.  



                       

Pred skupino so na asfalt postavili dežomer, ki smo ga predhodno izdelali iz odpadne 

plastenke.  

                  

 

Dejavnosti z vodo so bile tudi v igralnici. Otroci so pri tem razvijali koordinacijo gibov, 

koncentracijo, skrb zase, samostojnost. Naučili so se zaporedja dejavnosti, občutka 

odgovornosti, razvijanja pozitivne samopodobe, ravnotežja in koordinacije oči – roka. 

 



 

 

 

 

Prehodili smo prve arhitekturne korake in izdelali maketo kraja Selo

 



       

 

 

Skupaj z vsemi otroki in vzgojnim osebjem smo  prišli do ideje, da vas obogatimo z 

lesenimi klopcami ter jih postavimo ob vodnjake s pitno vodo. Tu si bodo lahko vaščani 

oz. mimoidoči odpočili ter se odžejali s pitno studenčnico ter ob tem raziskovali vas. 

Tako je nastal lesarski izziv »Izdelajmo klopco prijaznosti na kateri lahko posedimo in 

uživamo v lepotah narave«. Vsak oddelek vrtca v enoti Selo je izdelal svojo klopco ter 

jo postavil ob vodnjak.  

 

 



            

 

Tekom celotnega projekta so otroci raziskovali vodo, vidne vire v vasi Selo. Ob pomoči 

odraslih oseb so otroci pripravili  turistične točke ob katerih se lahko mimoidoči odžejajo 

s pitno vodo. 

 

Zaključek projekta pa smo obeležili z otvoritvijo razstave v Domu krajanov Selo.. 

 

Vzgojitelja skupine Ježki  


