
 

 

 

 

VODNA PUSTOLOVŠČINA 

 

Naša pustolovščina se je začela, ko smo se pogovarjali o prometu. Vsako prevozno 

sredstvo smo si ga pobližje pogledali in spoznali. Tako smo prišli tudi na temo ladje in 

vode. Otroci so pokazali veliko zanimanja zanje. Preko slikanic smo se pogovarjali, 

spoznavali in prebirali različne pravljice. Projekt je bil načrtovan s ciljem, da so otroci 

aktivno vključeni ter, da so spodbujeni k aktivni uporabi čutil v povezavi z vodo. Pri 

tem so krepili besedni zaklad in raziskovali domači kraj.  

Ugotovili smo, da ladje potrebujejo vodo, da lahko plujejo. Ker smo najmlajši, sva 

strokovni delavki izdelali ladjice iz papirja, otroci pa so jih pobarvali po svoje. Ob tem 

smo se pogovarjali, zakaj potrebujemo vodo. Otroci so nama podali različne 

odgovore. 

 

Odgovori otrok: 

 »Voda je mokra.« 

 »Voda je slana.« 

 »Voda je Čof Čof.«  

 »Kapitan je na ladji.« 

 »Ladja je na vodi.« 

 »V morju plavajo ribe.« 

 

 

 

 

 

 

 



Skupaj z otroki smo raziskovali in ugotavljali, če ladja plava. Ponudile sva jim ladjice 

iz papirja in iz Pvc plastike. Pri tem smo raziskovali katera ladjica prej potone. 

Najmlajši otroci so ladjice potapljali in z njimi pretakali vodo, starejši pa so ladjice že 

lepo vodili po vodi. Ugotovili smo, da so se ladjice iz papirja hitro potopile, ladjice iz 

Pvc plastike pa so plavale na vodi. Vse to smo tudi likovno poustvarjali.  

 

Voda je zelo pomembna za ljudi in tudi za živali. Glede na želje in interese otrok smo 

v igralnico prinesle ribico, ki smo jo takoj poimenovali Kali. Otroci jo z največjim 

veseljem sprejeli medse in njihove očke so veselo švigale sem ter tja kot naša ribica 

Kali. 

 

               

        

 

Za našo ribico smo moramo tudi ustrezno poskrbeti. Otroci so aktivno vključeni v 

čiščenje akvarija, školjk in kamnov, ter menjavi vode. Ko ima naša ribica vse čisto, jo 

tudi nahranimo.  

                

 



                                        

 

V vrtcu nas je obiskal tudi ribič. Otrokom je pokazal svojo opremo, pripomočke ter 

predstavil svoj poklic. 

 

                                                               

 

Odpravili smo se na aktivni sprehod in iskali vodne zaklade v vasi Selo. Vaščan nam 

je predstavil vodnjake v vasi, njihovo zgodovino. Otroci so se ob tem preizkušali v 

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

 

 



           

 

Pri vodnjaku nam je bilo tako zelo lepo, da smo želeli ta kotiček turistično dopolniti. V 

skupino smo prinesle lesen material za izdelavo klopce. Skupaj z otroci smo klopco 

poslikali. 

 

 

Ko je bila klopca poslikana, smo jo postavili ob vodnjak. Ta kotiček smo označili kot 

mini turistično točko. Tukaj se bodo lahko starši skupaj z otroki in vaščani ustavili ter 

se odpočili na klopci.  

 

 



Vsak oddelek vrtca v enoti Selo je izdelal svojo klopco ter jo postavil ob svoj vodnjak.  

 

Na naših sprehodih do vodnjaka smo opazovali naravo in nabirali naravni material. 

Otroci so se z njim najprej rokovali in iz njega izdelali skupni izdelek. Pripovedovali so 

nama kaj ustvarjajo (pot, cesto, hišo, ovce, koze). 

 

         

 

Projekt Turizem in voda smo zaključili s srečanjem za starše. Pripravile smo jim 

vodne igre, v katerih so se preizkusili v motoričnih spretnostih. Vsak otrok je 

sodeloval skupaj s svojim staršem. Poligonov je bilo šest in pri vsakem poligonu so 

nabirali nalepke. Ko so zbrali vseh šest nalepk so rešili vse naloge. Otroci in starši so 

zelo radi sodelovali, videlo se je da so bili sproščeni in nasmejani. Otroci so v vodnih 

igrah zelo uživali in se motorično krepili. 

 

      



         

 

Za na konec pa smo starše povabili na odprtje razstave v kulturnem domu Selo. 

 

 

 

 

Strokovni delavki skupine Zajčki 

 


