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Kratka predstavitev vrtca:
Smo zasebni katoliški vrtec s koncesijo, ki se že devet let trudi na
najrazličnejše načine uveljavljati v svojem bližnjem in širšem okolju.
Sodelujemo s številnimi institucijami v Slovenski Bistrici, svoje delo pa
predstavljamo tudi na nacionalnem nivoju. V letošnjem šolskem letu že
četrtič sodelujemo s Turistično zvezo Slovenije v projektu »Turizem in vrtec«,
ki je usmerjen v otrokovo raziskovanje naravnega in družbenega okolja. V
tem poročilu predstavljamo del našega dela z otroki.
Projekt je produkt vsakodnevnih opazovanj, eksperimentiranj in
raziskovanj narave ter spoznavanja bližnje in daljne okolice.
V projektu je sodelovalo pet skupin, kar pomeni 92 otrok in vzgojitelji.
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1. NAMEN PROJEKTA
Namen vključitve v projekt Turizem in vrtec (»Z igro do prvih turističnih
korakov«) je bil predstaviti vrtec Blaže in Nežica kot vrtec, ki se aktivno
povezuje z ožjim in širšim okoljem, v katerem raste, živi in deluje. Namen
projekta in ciljna podlaga sta usmerjena predvsem v zaznavanje ter
spoznavanje svojega okolja, otrokovo in vzgojiteljevo raziskovanje sveta v
bližnji in daljni okolici ter oblikovanje vsebin, dejavnosti in aktivnosti, ki leto spodbujajo in razvijajo. Bogata narava, kulturna in druga dediščina, ki
nas obdajajo, nam nudijo veliko možnosti kvalitetnega in aktivnega
preživljanja (prostega) časa ter potovanj v bližnjo in daljno okolico.
Povezujemo se z Občino Slovenska Bistrica, Policijsko postajo Slovenska
Bistrica, Prostovoljnim gasilskim društvom Slovenska Bistrica, Zdravstvenim
domom Slovenska Bistrica, knjižnico Josipa Vošnjaka, vojašnico Vincenca
Repnika, javnim vrtcem Otona Župančiča, župnijo sv. Jerneja, Karitasom,
Razvojno informacijskim centrom v Slovenski Bistrici, Kulturnim društvom
Slomšek, čebelarji idr.
V projekt smo z veseljem vključeni, saj želimo prispevati k razvoju in
krepitvi narodne zavesti posameznika, predvsem pa opozoriti na čudovito
okolje, v katerem živimo in se vanj vključujemo.

2. CILJI PROJEKTA
Skozi vso šolsko leto smo sledili globalnim ciljem, ki izhajajo tudi iz
Kurikuluma za vrtce. Konkretnejši cilji izhajajo iz spodaj naštetih globalnih
ciljev:
 spoznavanje ožjega in širšega naravnega ter družbenega okolja;
spoznavanje značilnosti okolja, v katerem živimo, pomembnih
znamenitosti in posebnosti,
 doživljanje, spoznavanje žive in nežive narave v vsej njeni raznolikosti
(bistriški gozd, travnik, mestno jedro, kmetija, vrt, sadovnjak, polje,
njiva, potok, park itd.); razvijanje naklonjenega, spoštljivega,
odgovornega odnosa do narave ter skrb za čisto okolje,
 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave ter seznanjanje
z običaji, ki se ohranjajo iz preteklosti,
 seznanjanje z različnimi življenjskimi navadami in oblikam
družinskega in družbenega življenja v različnih kulturah in družbenih
skupinah,
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 seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji,
 seznanjanje z različnimi zgodovinskimi obdobji,
 razvijanje predstave o predelavi hrane ter aktivno spoznavanje značilne
lokalne kulinarike in sodelovanje pri pripravi jedi, značilnih za okolje v
katerem živimo,
 omogočanje in spodbujanje turističnih dejavnosti otrok,
 razvijanje čuta za lepoto narave, koristnost posameznih naravnih
elementov in potrebo po varovanju okolja v katerem živimo,
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

3. OPIS IZVEDBE PROJEKTA
Vsaka skupina oz. oddelek je izvedla svoj podprojekt in tako določila svoj
namen in cilje projekta. Le-ti izhajajo iz globalnih ciljev, zapisanih v 2.
poglavju (cilji projekta). Podprojekti združujejo vse oblike raziskovanja
naravnega in družbenega okolja – od poznavanja bližnje okolice vrtca, kamor
smo vsakodnevno »potovali« (potok, travnik, bližnji hrib), do spoznavanja
daljne okolice (Močeradova pot, kmetija) in potovanja v pravem pomenu
besede (z vlakom v Maribor).
V poglavju 7, 9 in 10 je podrobneje predstavljeno sodelovanje z drugimi
institucijami, mediji ter predstavitev oziroma zaključek projekta na srečanju
turističnih podmladkov občin v Slovenski Bistrici.

4. AKTIVNOSTI
Aktivnosti so podrobneje zapisane v posameznih podprojektih:

I. podprojekt: »POTUJEM, TOREJ SEM«
II. podprojekt: »POTUJEM, TOREJ SEM«
III. podprojekt: »POTUJEM, TOREJ SEM«
IV. podprojekt: »POTUJEM, TOREJ SEM«
V. podprojekt: »OBISK PRI ″LIPKOTU″«
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PODPROJEKT: »POTUJEM, TOREJ SEM«

POROČILO ENOTE: 1. SKUPINA
ODDELEK OTROK: homogeni oddelek
STAROST OTROK: 1–2 leti
TRAJANJE: šolsko leto 2016–2017
VZGOJITELJICA: Martina Marčec, dipl. vzg.
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Valerija Klemenčič, vzg.
Naslov »Preko igre do prvih turističnih korakov – Potujem, torej sem« je še
kako veljal za nas. Smo namreč skupina najmlajših otrok v našem vrtcu in
dobesedno smo delali prve korake. Potreben je bil čas, da so vsi otroci v
skupini shodili in sčasoma smo se lahko podali bližnjim »znamenitostim«
nasproti. Prvi koraki so bili narejeni, sčasoma so postajali močnejši,
sigurnejši in prišel je trenutek, ko smo se lahko odpravili izven meja našega
vrtca. Ni bilo potrebno iti daleč, da smo lahko odkrivali znamenitosti
domačega kraja. Ni bilo potrebno veliko truda, da smo lahko videli lepoto in
posebnosti našega mesteca.
Izvedeni so bili predvsem sprehodi/pohodi do posebnih lokacij v naši bližnji
okolici.
CILJI PROJEKTA:
 ali bodo otroci zmogli do cilja,
 kakšen učinek bo končna lokacija imela na otroka.
POHOD PO VZPETINI ZA NAŠIM VRTCEM
Naše prvo »hribolazenje«. Zastavljalo se nam je vprašanje ali nam bo uspelo
ali ne. In seveda nam je. Uspešno smo prišli na vrh vzpetine.
Otrokom se je odprl pogled na domač kraj z druge perspektive. Ogledovali
smo si hiše, prepoznavali znamenite stavbe v našem kraju. Ugotavljali, kje je
naš vrtec, opazovali stvari, ki so bile blizu in daleč. Najbolj zanimiva pa je
bila seveda malica, katera na pohodu ne sme manjkati.
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SPREHOD DO POTOKA BISTRICA
V naši skupini sta v mesecu maju študentki Pedagoške fakultete izvajali
projekt Voda in na temo zavezujoče dejavnosti. Med drugim sta izdelali
Potokarja (lutko, ki živi v bližnjem potoku in je otroke vodila in usmerjala
skozi dejavnosti). Otroci so z lutko komunicirali in lutka jih je motivirala ter
hkrati vodila skozi dejavnosti.
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Ker teče potok Bistrica nedaleč stran od našega vrtca, smo se odpravili do
potoka, da pozdravimo Potokarja. Sprehod je potekal izven ustaljenih poti po
katerih se običajno sprehajamo. Kljub temu da Potokarja nismo videli, je
sama pot in doživetje potoka vzbudila pri otrocih zanimanje.
POHOD PO MOČERADOVI POTI
Pohod je bil izveden skupno s skupino starejših otrok ter starši. Pot je
potekala po gozdu Černivec v Slovenski Bistrici, skozi katerega so speljane
poti označene z močeradovimi stopinjami. Otroci so iskali sledi in usmerjali
pot, ob tem pa doživljali naravo z vsemi čutili. Opaziti je bilo, da so mnogi
starši prvič obiskali pot, čeprav je v bližini njihovega bivanja.
Ob zaključku je bilo čutiti prijetno zadovoljstvo na strani staršev, da so
počeli s svojim otrokom nekaj prijetnega in koristnega. Otroci so uživali v
raziskovanju in doživljanju. Prisotna pa je bila tudi prijetna utrujenost, kar
pomeni, da so bili zelo aktivni.
Pri nas pa zadovoljstvo, da sva jim ponudili nekaj nevsakdanjega, pa vseeno
nekaj, kar imajo/imamo pred nosom.
Tako otrokom kot tudi njihovim staršem sva pokazali domačo znamenitost in
upam, da sva jih spodbudili k raziskovanju ter tako naredili tiste prve
korake, ki so včasih najtežji. Mogoče pa bo kakšnega starša ob besedah
otroka »Mami, mi smo pa tukaj bili in videli….« spodbudilo, skupaj z
otrokom, k aktivnemu raziskovanju naših znamenitosti. Škoda bi bilo, da
ostanejo našim očem skrite.
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PODPROJEKT: »POTUJEM, TOREJ SEM«

POROČILO ENOTE: 2. SKUPINA
ODDELEK OTROK: kombinirani oddelek
STAROST OTROK: 2–5 let
TRAJANJE: šolsko leto 2016–2017
VZGOJITELJICA: Katija Mernik, dipl. vzg.
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Evelina Šket, dipl. vzg.

NAMEN PROJEKTA:
Namen je bil, da otroci na zanimiv način, preko igre in z lastno aktivnostjo
spoznajo bližnjo okolico Slovenske Bistrice, na kakšen način lahko potujemo,
s kom potujemo, kdaj potujemo, kam potujemo …
CILJI PROJEKTA:
 otrok spoznava naš kraj in okolico,
 otrok spoznava prevozna sredstva, s katerimi potujemo,
 otrok opazuje naravo in njeno spreminjanje,
 otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v
komunikacijske procese z otroki in odraslimi in ob tem si širi
besednjak,
 otrok posluša, razumeva in doživlja jezik,
 otrok oblikuje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb;
spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času
spreminjajo,
 otrok se igra in zabava v naravnem okolju.
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V letošnjem šolskem letu smo si začrtali cilj, da spoznamo Slovensko Bistrico
in njeno okolico. Veliko časa smo preživeli v naravi, opazovali njeno
spreminjanje, opazovali znamenitosti našega kraja.
OBISK BLIŽNJEGA GOZDA
V jesenskem času smo se odpravili v bližnji gozd, kjer smo preživeli lep
dopoldan. V gozdu smo si pripravili prostor, kjer smo pojedli malico, ki smo
jo prinesli zraven.
NA SPREHOD V PARK IN OBISK STADIONA
Večkrat smo se odpravi v park, kjer smo raziskovali, opazovali drevesa, tekli,
se igrali razne rajalne in gibalne igre, hkrati pa smo opazovali zgradbe, ki so
bile ob poti.
Odšli smo tudi na stadion, kjer smo se preizkusili v teku, vsi otroci, tudi
najmlajši, so bili zelo vztrajni in so pretekli ali prehodili celoten krog.

OBISK KMETIJE ONIČ
Odpravili smo se tudi na kmetijo Onič, kjer so nam s prijaznostjo pokazali
vse živali, ki jih imajo, kmečka opravila, stroje na kmetiji, seveda ni
manjkala tudi pogostitev. Otroci so bili zelo navdušeni nad vsem, kar so
videli, večini otrok je bilo to nekaj novega, ker jih kar nekaj živi v mestu, v
bloku in nimajo priložnosti, da bi videli kmetijo.
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DRUGE DEJAVNSOTI POVEZANE S POTOVANJI
Opazovali smo promet, prevozna sredstva s katerimi lahko potujemo, na to
temo pa smo prebrali nekaj slikanic.
Prepevali smo pesem Tu-tu-tu po cesti, plesali ples Gremo okrog sveta,
spremenili škatle v avtomobile, se vozili s poganjalčki …
Na vrtčevskem igrišču smo s pomočjo čebelarja g. Norberta posadili lipo.
Kadarkoli smo na igrišču, si pogledamo kako lipa raste.
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V vrtcu smo veliko časa preživeli na prostem. Imamo zelo veliko travnato
igrišče, katerega uporabljamo vsak dan. V lepem vremenu zelo veliko
aktivnosti preživimo in izvedemo na prostem (slikamo naravo, telovadimo,
skrbimo za urejenost vrta in igrišča …)
ORIENTACIJSKI POHOD PO MOČERADOVI POTI
Za zaključek projekta smo se skupaj s starši odpravili na orientacijski pohod
po Močeradovi poti, kjer so otroci iskali močeradove stopinje, ki so bile
odtisnjene na debla dreves. Ob zaključku oz. po uspešno prehojeni poti, smo
imeli malico. Otrokom je ta pohod zelo veliko pomenil, ker so preživeli
prijeten popoldan s svojimi starši, ker so se družili s svojimi prijatelji in imeli
posebno nalogo – iskanje stopinj, ki so jo vsi vzeli zelo resno. Najbolj pa so
bili navdušeni in seveda ponosni, ko so prejeli medaljo.
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Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu?
 otroci so spoznali nekaj znamenitosti Slovenske Bistrice,
 otroci so si razširili besedni zaklad z novimi besedami,
 spoznali so prevozna sredstva s katerimi lahko potujemo,
 izdelovali so si svoja prevozna sredstva,
 veliko so spoznali o naravi in živih bitjih, ki jih najdemo v naravi,
 pridobili so skrb za naravo.
Otroci so bili pri vseh aktivnostih, ki smo jih v okviru projekta izvedli, zelo
navdušeni in preko celega projekta spoznavali Slovensko Bistrico in prevozna
sredstva, seznanili smo se tudi s prometom, vedenjem v prometu, nad čemer
so bili navdušeni tudi starši.
Sodelovali smo s starši otrok, starimi starši (prinašanje slikanic, slik,
fotografij), gasilskim domom, kmetijo Onič, čebelarjem …
Projekt smo izvajali skozi celo šolsko leto. Menim, da je bil projekt izveden
uspešno, kar se izraža pri otrocih, preko njihovih navdušenja polnih izjav.
Projekt smo zaključili z orientacijskim pohodom po močeradovi poti in ga
preko oglasne deske v vrtcu predstavili staršem.
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PODPROJEKT: »POTUJEM, TOREJ SEM«

POROČILO ENOTE: 3. SKUPINA
ODDELEK OTROK: heterogeni oddelek
STAROST OTROK: 3–6 let
TRAJANJE: šolsko leto 2016–2017
VZGOJITELJ: Aleš Točaj, mag. prof.
POMOČNICA VZGOJITELJA: Andreja Breznik, dipl. vzg.
NAMEN PROJEKTA V ODDELKU:
 motivirati otroke in starše k spoznavanju posebnosti našega kraja in
njegove okolice,
 vzbuditi zanimanje za poznavanje in ohranjanje naše kulturne
dediščine (pri otrocih, starših, vzgojiteljih …),
 spodbujati otroke k spoznavanju starih običajev značilnih za ožjo in
širšo okolico,
 raziskovanje našega kraja in okolice povezati z umetniškimi in drugimi
področji (likovnim, glasbenim, dramskim in jezikovnim področjem).
CILJI PROJEKTA:
 spoznavati značilnosti našega okolja, mesta in bližnje okolice vrtca,
 spodbuditi starše k sooblikovanju naših dejavnosti, povezanih s
spoznavanjem našega mesta in njegove okolice (vasi, gozdovi, travniki,
vinogradi),
 spodbujanje radovednosti in veselja do ohranjanja naše kulturne
dediščine (stari običaji in navade).
OPIS IZVEDBE PROJEKTA IN POSAMEZNE AKTIVNOSTI
Kot že vrsto let, smo se tudi letos, v delu šolskega leta, osredotočili na
raziskovanje starih običajev, šeg, navad ter hkrati posebnosti v kraju, kjer
vrtec stoji. Vse skupaj smo izvedli v obliki popotovanja po domačem kraju. V
nadaljevanju ob sliki in besedi predstavljamo »potovanje« v vinograd. Z otroki
smo spoznavali v Slovenski Bistrici vsem dobro poznan običaj/opravilo
trgatev ter nato prešanje (stiskanje grozdja).
Pred samim odhodom na pot smo z otroki podrobneje spoznali vse jesenske
običaje, dela in opravila, ki se dogajajo na kmetijah predvsem v jeseni.
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UTRINKI S POTOVANJA NA TRGATEV

Priprava na pot.

Prihod na domačijo Vrbek. Priprava na trgatev.
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Iz trgatve…

Polna brenta.
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Ob zaključku trgatve.

»Pecljanje« grozdja in priprava na stiskanje.
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Stiskanje grozdja in okušanje grozdnega soka.

Še malo in bo našem delo pri koncu.

Ob koncu stiskanja/prešanja grozdja smo grozdni sok pasterizirali ter ga
pripravili na ustekleničenje. Bilj je zares slasten. Ostanke stiskanja (tropine)
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smo pripravili na kisanje, spoznavali proces kisanja ter nato pripravili
odličen vinski kis.
KAJ SO PRIDOBILI OTROCI S SODELOVANJEM V PROJEKTU:
Otroci so pridobili ogromno izkušenj na področju kmečkih opravil, osvojili
veliko novih znanj in predvsem samostojno izvedli opravilo, ki ga sicer
opravijo predvsem odrasli. Sicer nismo potovali s prevoznimi sredstvi, pa
vendar smo potovali – peš. Prav tako so otroci spoznali pot od grozdja v
vinogradu do grozdnega soka in drugih izdelkov iz grozdja. Hkrati so v tem
projektu spoznali pot od zelja na njivi do kislega zelja, pot od zelišč v naravi
do zdravilne kreme, pot od žita na polju do dišečega kruha itd.
VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH SODELUJOČIH:
Vtisi vseh, ki so nas skozi projekt spremljali, komentirali naše delo in v njem
sodelovali, so bili zelo pozitivni. Predvsem smo naleteli na veliko pozitivno
presenečenih staršev, starih staršev naših otrok (ter tudi vseh, ki so bili z
našim projektom seznanjeni), v smislu Je tudi takšne vsebine mogoče izvesti
s predšolskimi otroki?
SODELOVANJE Z OKOLJEM:
Svoje delo smo predstavili na božičnem bazarju v Slovenski Bistrici, kjer smo
obiskovalcem ponudili izdelke iz našega projekta – domači grozdni sok, kis,
domače piškote, domači pralni prašek, zelišča in čaje, domačo kremo iz
materina dušice in mete, regratov med, kislo zelje itd. Že več let svoje delo
(na ravni celotnega vrtca) predstavljamo tudi na Srečanju turističnih
podmladkov v Slovenski Bistrici.
ZAKLJUČNE MISLI:
Vsekakor ocenjujemo, da je za vsako novo generacijo otrok izrednega
pomena ohranjati navade in običaje, ki so del kulturne dediščine vsake regije
posebej. Ocenjujemo, da je projekt bil načrtovan in izveden kvalitetno, z
veliko veselja, učenja ter omogočal številne pozitivne izkušnje. Zagotovo
bomo to obliko pedagoškega dela v vrtcu ohranjali še v prihodnje.
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PODPROJEKT: »POTUJEM, TOREJ SEM«

POROČILO ENOTE: 4. SKUPINA
ODDELEK OTROK: kombinirani oddelek
STAROST OTROK: 2–6 let
TRAJANJE: šolsko leto 2016–2017
VZGOJITELJICA: Kristina Vidmar Rajh, dipl vzg.
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Mateja Veber, vzg.
NAMEN PROJEKTA V ODDELKU:
- otroke in starše spodbuditi k različnim potovanjem (peš, s kolesom,
vlakom, avtobusom),
- motivirati otroke, starše k spoznavanju posebnosti našega kraja,
mesta in njegove okolice,
- vzbuditi zanimanje za poznavanje in ohranjanje naše kulturne
dediščine (pri otrocih, starših, vzgojiteljih …),
- raziskovanje našega mesta in okolice povezati z umetniškimi in
drugimi področji (likovnim, glasbenim, dramskim in jezikovnim
področjem).
CILJI PROJEKTA:
- spoznavati značilnosti našega okolja, mesta in bližnje okolice vrtca,
- spodbuditi starše k sooblikovanju naših dejavnosti, povezanih s
spoznavanjem našega mesta in njegove okolice (vasi, gozdovi, mesto),
- spoznavati različna prevozna sredstva in ekološki vidik prevoznih
sredstev.
OPIS IZVEDBE PROJEKTA IN POSAMEZNE AKTIVNOSTI:
V tem šolskem letu smo se odločili, da bomo raziskovali okolico našega
mesta Slov. Bistrica in tudi širše. Ugotovili smo, da je okoli našega mesta
veliko zelenega (gozdov, travnikov, vinogradov, sadovnjakov), zato smo
izkoristili vse možnosti, da si to pogledamo in raziskujemo. V začetku leta pa
smo se s starši dogovorili, da se bomo ob koncu leta odpravili na izlet z
vlakom, kar bom podrobneje opisala.
RAZISKOVANJE NAŠEGA MESTA Z OKOLICO
Ugotovili smo, da lahko peš prehodimo naše mesto in okolico ter pri tem
vidimo ogromno zanimivega in lepega. Tukaj je nekaj utrinkov našega
potovanja po Slovenski Bistrici.
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Tudi v dežju se je prijetno sprehajati.

V bistriškem parku.

V gozdu –Kovača vas.

Veselje na travniku – Zg. Bistrica.
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POTUJEMO Z VLAKOM
Za ta projekt smo se pripravljali ves mesec maj. Spoznavali smo različna
prevozna sredstva, kako se z njimi vozimo, kje jih srečamo, čemu so
namenjena … Izdelali smo različne plakate:

S katerim prevoznim sredstvom
sem se že peljal-a.

Prevozna sredstva na tleh, v zraku in v
oz.pod vodo.

 Otroci so v vrtec prinašali fotografije svojih najljubših potovanj,
kratkih ali dolgih, ogledali smo si lahko njihove najljubše kotičke,
mesta …
 Ugotavljali smo, da je dobro za kratke razdalje uporabljati kolo, skiro
ali se peljati z avtobusom. Tako seveda poskrbimo tudi za čisto okolje
in preprečujemo onesnaženost. Predvsem pa je koristno za naše
zdravje.
 Šli smo v pravljični svet pravljice Rožnati avtobus (Vesna
Radovanovič).

Naš Rožnati avtobus.
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Naše želje …

 Naučili smo se pesmici Moj rdeči avto (Mira Voglar) in Z avtobusom k
teti (Janez Bitenc).
 25. 5. 2017 smo se s starši odpravili na izlet z vlakom. Odpeljali smo
se z železniške postaje Slov. Bistrica (Črešnjevec) v Maribor. Vožnja z
vlakom je otroke izredno navdušila, še posebej tiste, ki so se prvič
peljali po železniških tirih. Od železniške postaje Maribor smo se peš
sprehodili do Akvarija – terarija Maribor, kjer smo si ogledali kače,
pajke in zelo zanimive ribe. Otroci so se igrali tudi v Mestnem parku.

Na železniški postaji Slov. Bistrica.
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Na vlaku proti Mariboru.

V akvariju - terariju.
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Na našem potovanju nas je bilo kar veliko.

Na železniški postaji v Mariboru pred staro lokomotivo.
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KAJ SO PRIDOBILI OTROCI S SODELOVANJEM V PROJEKTU:
Otroci so vsekakor pridobili spoznanje, da so potovanja (kratki ali dolgi
sprehodi, vožnja s kolesom, pohodi, izlet z vlakom, ladjo, letalom) zelo
pomembna za naše dobro počutje. Na »potovanjih« vsekakor izvemo veliko
novega, lahko smo deležni prelepe narave in druženja s prijatelji. Izvedeli so
veliko novega o prevoznih sredstvih, mlajši otroci so spoznali kar nekaj novih
imen in pojmov (npr. cestni, vodni in zračni promet).
VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH SODELUJOČIH:
Otroci so se vseh naših dejavnosti veselili in pri njih aktivno sodelovali. Na
izlet z vlakom se je udeležilo 17 družin in vsem je bilo naše popoldansko
potovanje všeč.
SODELOVANJE Z OKOLJEM:
 Slovenske železnice,
 Akvarij – terarij Maribor.
ZAKLJUČNE MISLI:
Potovanje postaja vedno bolj pomemben del našega vsakdanjega življenja,
predvsem preživljanja prostega časa. Naj potovanje ne predstavlja zgolj
premagovanje daljših razdalj z različnimi prevoznimi sredstvi, ampak
priložnost za aktivno odkrivanje svoje bližnje okolice peš ali s kolesom.
Zagotovo bomo tako odkrili veliko skritih in lepih kotičkov.
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PODPROJEKT: »OBISK PRI ″LIPKOTU″«

POROČILO ENOTE: 5. SKUPINA
ODDELEK OTROK: kombinirani oddelek
STAROST OTROK: 2–6 let
TRAJANJE: šolsko leto 2016–2017
VZGOJITELJICA: Petra Rihtar, dipl. vzg.
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tanja Furman, vzg.
Tina Pajek, prof.
NAMEN PROJEKTA V ODDELKU:
 spoznavanje našega bližnjega družbenega in naravnega okolja ter
njegovih značilnosti,
 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave,
 otroke spodbuditi k različnim potovanjem,
 pri otrocih vzbuditi zanimanje za spoznavanje našega kraja in njegove
okolice ter naše naravne in kulturne dediščine.
CILJI PROJEKTA:
 spoznati značilnosti bližnjega okolja (bližnje okolice vrtca, mesta),
 otrok pridobiva naravne dobrine lahko v posameznih letnih časa
najdemo v naravi, jih naberemo in uporabimo konkretne izkušnje ob
pripravi, kuhanju in pokušanju jedi,
 ugotoviti, da se narava nenehno spreminja in da jo je potrebno
varovati.
IZVEDENE AKTIVNOSTI:
Že na začetku šolskega leta smo se odločili, da bomo letos večkrat »potovali«
v naravo. Spoznavali smo živo in neživo naravo v vsej njeni raznolikosti,
povezanosti in stalnem spreminjanju. Začeli smo razvijati naklonjen,
spoštljiv in odgovoren odnos do narave. Ugotavljali smo, da nas obdaja veliko
zelene narave in da imamo zato neskončne možnosti preživljanja (prostega)
časa v naravi. V bližnjem mestnem parku smo si izbrali drevo in ga
poimenovali »Lipko«.
K Lipku na obisk smo hodili v vseh letnih časih. Opazovali smo spremembe
na njem in se pogovarjali kaj se z njim dogaja. Prav tako smo se ob menjavi
letnih časov odpravili na pohod v gozd, kjer smo opazovali spremembe v
naravi.
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JESEN
V jeseni smo spoznavali, da na naše zdravje vpliva okolje in mi sami,
spoznavali smo, da nam uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in
počitek pomagajo ohranjati zdravje, spoznavali smo različno hrano in se
trudili pridobivati navade zdravega in raznolikega prehranjevanja
(prehranska piramida). Preizkušali smo različno sadje in zelenjavo, ter si
pripravili zdrave bananine tortice. V mesecu novembru smo imeli
tradicionalni slovenski zajtrk. Na ta dan nas že tradicionalno vsako leto
obišče čebelar, ki nam je predstavil med in povedal zakaj je zdrav. Odpravili
smo se do Lipka in na jesenski pohod v gozd.

Lipko.

Jesenski ples okoli Lipka.
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Bananine tortice in preizkušanje različnega sadja in zelenjave.

Tradicionalni slovenski zajtrk.

ZIMA
V zimskem delu smo se ponovno odpravili do Lipka in na zimski pohod v
gozd. Ugotavljali smo lastnosti snega (vode), ter ga opazovali v različnih
agregatnih stanjih. Skuhali smo tudi »juho iz snega«.

Zimski obisk pri Lipku.
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Juha, ki iz snega se skuha.

POMLAD
Pomladi smo se osredotočili na varovanje narave. Otroci so pridobivali
izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno
prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja (ločevanje
odpadkov). Odpravili smo se na travnik, kjer smo opazovali travniške živali
in rastline. Tudi v tem letnem času smo se odpravili k našemu Lipku. Skupaj
s starši pa smo se odpravili na orientacijski pohod v gozd po Močeradovi poti.
Na vrtčevskem igrišču smo skupaj z vsemi otroci vrtca posadili drevo – lipo.

Skrbimo za čisto naravo.

Pomladi ponovno plešemo okoli Lipka.
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Na orientacijskem pohodu po Močeradovi poti s starši.

Na igrišču vrtca smo posadili lipo.
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POLETJE
V poletnem času smo spoznavali čebele in se odpravili do čebelnjaka.
Preizkušali smo različne vrste medu. Nabirali smo lipove cvetove, ki smo jih
posušili. Iz njih smo si pripravili lipov čaj.

Lipka smo obiskali tudi poleti.

Na obisku pri čebelnjaku.
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5. KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V
PROJEKTU
Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznavali ožje in širše družbeno in
naravno okolje. Pa naj bo to v bližnji okolici vrtca, širše v mestu Slovenska
Bistrica in okolici, nekateri so odšli na »potovanje« v Maribor.
Doživljali ter spoznavali so živo in neživo naravo v vsej njeni raznolikosti
in si ob tem razvijali pozitiven odnos do narave. Spoznavali so različne
pristope k raziskovanju narave, opazovali so in aktivno sodelovali. Otroci so
podrobneje spoznavali bližnjo okolico vrtca (potok, gozd, travnik, mestno
jedro, park, vinograd), daljno okolico (Močeradova pot, Maribor) ter njihove
značilnosti, ljudsko izročilo, različne možnosti potovanja (peš, z avtom,
kolesom, avtobusom, vlakom). Razvijali so čut za lepoto narave, ob tem pa
spoznavali možnosti turističnega udejstvovanja posameznika in celotnega
vrtca.
Kot najpomembnejše ocenjujemo otrokovo zavedanje, da je potovati
mogoče na različne načine, da potovanja niso nujno več dni trajajoča, da
imamo v kraju mnogo posebnosti, ki si jih je vredno ogledati in s tem
vzpodbujati zanimanje za poznavanje in ohranjanje naše naravne in
kulturne dediščine. Tovrstne dejavnosti so seveda spremljala vsa ostala
področja dejavnosti kurikuluma.

6. VTISI
IN
IZJAVE
SODELUJOČIH

OTROK

TER

DRUGIH

Vsakemu slovenskemu vrtci ni dano, da ima naravno okolje v neposredni
bližini. Otroci in njihovi starši to spoštujejo, vzgojitelji pa se z otroki trudimo,
da to vsakodnevno s pridom izkoristimo. Naravo, ki jo zelo spoštujemo,
opazujemo in obiskujemo skozi vso šolsko leto. Tako redno hodimo na krajša
»potovanja« v bližnjo okolico vrtca, nekajkrat na leto pa se odpravimo tudi
kam dlje.
Trudimo se, da čim bolj sodelujemo z okoljem, ga postopoma spoznavamo
in ga nenazadnje prinašamo tudi v igralnice. Starši in obiskovalci našega
vrtca težko verjamejo, kako in na kakšne načine lahko otroci sodelujejo pri
različnih oblikah spoznavanje narave. Še posebej se to vsako leto odrazi v
mesecu decembru, kjer polni vtisov odhajajo iz bazarja, kjer jim ponudimo
različne izdelke, ki so nastali z aktivnim sodelovanjem otrok.
»Ideja o orientacijskem pohodu je bila res dobra. Nismo vedeli, da imamo
takšno pot tik pred nosom. Še bomo šli z družino.«
»Joj, kak' je b'lo fajn na vlaku. Prvič sem se peljala.«
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7. SODELOVANJE Z OKOLJEM
 Turistična zveza Slovenska Bistrica (predstavitev dela na srečanju
turističnih podmladkov)
 RIC Slovenska Bistrica (priprava in sodelovanje na srečanju turističnih
podmladkov v Slovenski Bistrici)
 Zavod za informiranje in KTV Slovenska Bistrica
 Župnija Slovenska Bistrica (sodelovanje z g. župnikom ter razstavljanje
likovnih ter kiparskih izdelkov na razstavah v cerkvi sv. Jerneja
Slovenska Bistrica, objavljanje publikacij s predstavitvijo dela v vrtcu)
 Tednik Panorama (objava člankov)
 Bistriške novice (objava člankov)
 Občina Slovenska Bistrica (Izvedba akcije »Očistimo svoj kraj«)
 Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (park Slovenska Bistrica)
 Okoliške kmetije, čebelarji (pridobivanje surovin za izdelavo različnih
kulinaričnih dobrot)
 Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica (sajenje lipe, vsakoletni obisk
čebelarja)
 Slovenske železnice (na pot v Maribor z vlakom)
 Akvarij – terarij Maribor (ogled razstave)
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8. ZAKLJUČNA MISEL
Bogata narava, ki nas obdaja nam nudi neskončno možnosti potovanj –
krajših in daljših. Tako smo letos odšli na bližnji hrib, v gozd, na kmetijo, na
Močeradovo pot, v park, mesto, pa tudi v Maribor. Spoznali smo, da imamo
za dostop do neke končne točke raznolike možnosti potovanja – lahko gremo
peš, s kolesom, vlakom, avtobusom, avtom. Ob tem smo spoznavali kakšen
je ekološki vidik posamezne možnosti potovanja.
Vsi radi potujemo, tako majhni kot veliki. Tisti majhni potujemo na krajše
razdalje, večji na malo večje. Ne potujemo samo, da bi nekam prišli, temveč
zato, da na poti doživimo nove stvari. Včasih se odločimo in uberemo že
dobro poznane poti, občasno odkrivamo tudi nove in pri tem srečujemo tudi
nepoznane ljudi. Tako si razširjamo naša obzorja, saj naša destinacija ni
samo prostor, kamor potujemo, temveč je nov način videnja stvari. Ne samo
otroci, tudi mi, vzgojitelji, ob tem vedno kaj novega izkusimo, doživimo in se
naučimo.

POTOVANJA TE SPREMINJAJO.
KO HODIŠ SKOZI TO ŽIVLJENJE IN TA SVET,
SPREMINJAŠ STVARI IN PUŠČAŠ SLEDOVE - ŠE TAKO
MAJHNE ...
ŽIVLJENJE - IN POPOTOVANJA - PA ZAZNAMUJEJO TEBE.
Popotniška misel
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9. ZAKLJUČNA
PRIREDITEV/JAVNA
PREDSTAVITEV PROJEKTA
Zaključek projekta je potekal na različnih ravneh. Vzgojitelji smo projekt
predstavili staršem otrok in širši javnosti na različne načine (končni izlet ter
druženje otrok in staršev, oglasna deska v vrtcu, spletna stran vrtca …)
Skupen zaključek projekta je bila predstavitev projekta na 11.
MEDOBČINSKEM SREČANJU TURISTIČNIH PODMLADKOV V SLOVENSKI
BISTRICI Z NASLOVOM »Tkanje prijateljstva z nitkami turizma«, ki je
potekalo v četrtek, 1. 6. 2017, na osrednjem trgu v Slovenski Bistrici.
Na srečanju, ki sta ga organizirala Razvojno informacijski center in
Medobčinska turistična zveza, se je vrtec predstavil drugim turističnim
podmladkom, obiskovalcem ter medijem s projektom 5. skupine, ki smo ga
poimenovali »Obisk pri ″Lipkotu″«.
Predstavili smo se z lipovim medom slajenimi medenjaki, ki smo jih spekli z
otroki v vrtcu, in lipovim čajem ter fotografijami, ki smo jih posneli pri Lipku
v različnih letnih časih.
Utrinek s predstavitve projekta:

»Obisk pri ″Lipkotu″« je ponudil obiskovalcem lipove medenjake in lipov čaj.
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DEJAVNOSTI
MEDIJIH
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PREDSTAVITVE
VRTCA
IN
POVEZANE S PROJEKTOM V

Kot je opisano v prejšnjem poglavju, je bila glavna predstavitev projekta na
11. srečanju turističnih podmladkov v Slovenski Bistrici.
 Tradicionalni božično novoletni bazar (predstavitev izdelkov, ki so
nastali v igralnicah z otroki):
 lipovi medenjaki,
 lipov čaj,
 kisla repa,
 kislo zelje,
 grozdni sok,
 vinski kis …
Oba dogodka sta bila predstavljena v medijih, v lokalnem časopisu in na
kabelski televiziji.
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