
      TURIZEM IN VRTEC
Voda in zdravilni turizem

Otroški vrtec Ajdovščina
Enota SELO
Skupina JEŽKI od 4 - 6



VODA
.Otroci so ugotavljali zakaj je voda tako pomembna za naše življenje.

Ugotovili so, da vsa živa bitja potrebujejo vodo za življenje.
Pogovarjali smo se, da je skoraj 70 % človeškega telesa predstavlja voda.
Pomembna je tudi kot hranilo našega telesa.
Ugotavljali so, da brez vode res ne moremo živeti.
Kje vse uporabljamo vodo?



Soči
Krasna si, bistra hči planin,
Brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin

nevihte temne srd ne moti —
krasna si, hči planin!

Tvoj tek je živ in je legak
ko hod deklet s planine;
in jasna si ko gorski zrak

in glasna si, kot spev krepak
planinske je mladine —

krasna si, hči planin!

Pogovor o vodi v poeziji



Otroci so opazovali premikanje in prihod oblakov ter spremembe na nebu

Oblaki so postajali gostejši in nebo se je stemnilo
Prve dežne kaplje na asfaltu

Opazovanje neba in nastajanja deževnice



Izdelali in postavili smo dežomer

Prve dežne kaplje so se ulovile vanj

V 1h se je nabralo dežja do prve črtice

Izdelava dežomera



Otroci so preko praktičnih dejavnosti spoznali agregatna stanja vode

Agregatna stanja vode

Zanimiva zmrznjena tla, topljenje ledu pod toplimi rokami ali v vedru izpostavljenemu sončni svetlob i in toploti



Najstarejši vodnjak iz leta 1914
Pogled v globok vodnjak

Prvi koraki skozi čas o vodnih virih nekoč in danes

Krajan Sela nam je pripovedoval o koritu, kjer se je napajala živina



Ročna »pumpa« za črpanje vode iz vodnjaka

Osvežitev z vodo nam je bila všeč

Kako zanimivo je ročno izčrpavanje vode

Otroci so se preizkusili v izčrpavanju vode



Označili objekte, vodnjake, potoke,... Nastala je ideja o nastanku makete

Spoznavanje kraja Selo preko panoramskih 
fotografij

Najprej smo z računalnika natisnili fotografije narejene iz zraka



Otroci so spoznali vodnjak, ki je povezan s tremi 
spuščajočimi se koriti

 

                    Vodnjak s koriti



Prvi arhitekturni
koraki

Pogovor, načrtovanje,
izdelovanje makete kraja Selo



Likovna dejavnost
Otroci so ustvarjali s tehniko

mokro na mokro
Tako so nastale zanimive slike



 

  Dejavnosti z vodo
V skupini so otroci uporabljali vodo pri posameznih dejavnostih

 in se urili v svojih spretnostih s področja 
vsakdanjega življenja



Nabrali smo predmete iz različnih materialov in preizkusili plovnost teh teles

 

                    Plove - Potone



Naše telo v vodi
Kako se potopim 
ali
obdržim nad vodo?



 

 Svet in vode na njej – jezera, reke, morja
                                 

Beremo o vodi



Obeležili smo 
Dan zemlje in Dan voda



 

 Lesarski projekt – izdelajmo klopco prijaznosti na kateri 
lahko posedimo ob vodi in uživamo v lepotah narave
                 



H v a l a  z a  p o z o r n o s t
Suzana Likar in Grega Kravos

Fotografije :
Suzana Likar in internetni viri
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