
O POTI…. 

Pot do kapljic zdravja je pot, ki je nastala v 

okviru projekta Turizem in vrtec. Turistična 

zveza Slovenija vsako leto razpiše omenjeni 

projekt na temo slogana Z igro do prvih 

turističnih korakov. Letošnja rdeča nit je 

VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM. Sotesko 

potoka Konjščak imamo vrtčevski otroci zelo 

radi. V jesenskem času jo občudujemo v vseh 

njenih barvah, v zimskem času jo obiščemo in 

opazujemo koliko je vode, ali se tam nabirajo 

majhni ledeni kapniki. V spomladanskem času 

spremljamo prebujanje narave. Ko je sonce 

najmočnejše - poleti, pa nas soteska sprejme 

v svojo senco in prijeten hlad, ki se vije ob 

vodi. Vzgojiteljice smo k projektu pristopile, 

ker smo želele otrokom približati vodo in 

lepoto soteske na drugačen način. „Voda je 

zdravilo“ je že staro reklo, prav zato smo z 

otroki nabrusili svoje čute (oči, nos, roke) in 

vodo zaznavali malce drugače ter se ob njej 

sproščali, umirjali. Predvsem pa smo 

vzgojiteljice želele otroke opolnomočiti z 

načini, kako se lahko sami v naravi umirijo, ji 

prisluhnejo ter misli umaknejo od vseh 

modernih tehnologij in trenutek sprejemajo 

kot tukaj in sedaj. 

NAČRT POTI 

Pot poteka po soteski potoka 

Konjščak. Primerna je za otroke in 

odrasle vseh starosti. Na poti vas 

čaka 5 postaj, označenih na tablah. 

Na vsaki je označena zaznavna pot, 

ki bo tu najbolj izrazita (npr. vid, 

tip, voh). Otroci so nalogo narisali, 

opremili smo jo še z besedilom. Da 

bo slednje lažje, je v nadaljevanju 

zemljevid.  

 

  

 

Vzemite si nekaj časa in se ob 

potoku sprehodite malce drugače. 

Uporabite čute in prisluhnite vodi, 

poglejte kam kapljice potujejo, 

začutite moč žuborenja vode, 

vonjajte jo. Predvsem pa vam želimo, 

da se imate lepo.  



USTVARJALCI 

Največji ustvarjalci v projektu so otroci iz 

skupin Žirafe in Sovice, v oddelku Črniče. 

Skozi projekt so jih vodile vzgojiteljice 

Anja, Kristina, Mirjam, Anja in Neja. Tekom 

šolskega leta smo se v povezali še z drugimi: 

sovaščanko go. Mirjam Cigoj, ki nam je s 

pomočjo različnih inštrumentov omogočila 

spoznavanje zvokov vode, hišnikom, starši … 

Prav vsi smo pripomogli k temu, da so otroci 

vodo doživeli na drugačen, bolj čuten način. 

Hvala vsem, ki so nam pri pripravi poti 

pomagali.  

 

Zakaj so otroci poti nadeli takšni ime? 

 „ker je voda zdrava“ 

 „ker jo mormo pit“ 

 „ker voda kaplja in jo slišimo“ 

 „ker so kapljice padle dol“ 

 „ker nam pomaga“ 

 „ker nas potolaži“ 

 „kadar smo jezni nas naredi vesele in 

zdrave“ 

 „ker tam postanemo bolj močni, zdravi in 

zadovoljni“ 

 „ker smo boljši prijatelji“ 

 „ker smo srečni ob vodi“ 
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