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Kratka predstavitev vrtca: 

Vrtec Blaže in Nežica je zasebni katoliški vrtec s koncesijo, ki se že 

petnajsto leto 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 devetič 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 v povezavi z vodo in 

zdravilnim turizmom. 

V projektu so sodelovale štiri skupine, kar pomeni 77 otrok z vzgojitelji. 
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1. NAMEN PROJEKTA 
Že nekaj let je glavni namen vključitve v projekt Turizem in vrtec (»Z igro 

do prvih turističnih korakov«) 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 le-to 

spodbujajo in razvijajo. Letošnje leto smo raziskovali vodo in zdravilni turizem 

z namenom spoznanja, da je voda poleg gozda največje bogastvo Slovenije in 

da nam ponuja raznovrstne možnosti uporabe, tudi v povezavi s turizmom in 

vplivom na naše zdravje. 

 

2. CILJI PROJEKTA 
Skozi vso šolsko leto smo sledili globalnim ciljem, ki izhajajo tudi iz 

Kurikuluma za vrtce. 

Konkretnejši cilji, ki so zapisani pri vsakem projektu posebej, izhajajo iz 

spodaj naštetih globalnih ciljev: 

 

➢ doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje 

v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn., 

➢ spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja, 

➢ seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja, 

➢ doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih,  

➢ razvijanje naklonjenega, spoštljivega odnosa do žive in nežive narave, 

➢ spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega 

načina življenja, 

➢ spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,  

➢ omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,  

➢ jezik kot objekt igre, 

➢ spodbujanje ustvarjalnosti. 

 

3. OPIS IZVEDBE PROJEKTA 
Vsaka skupina oz. oddelek je izvedla svoj podprojekt in tako določila svoj 

namene in cilje projekta. Le-ti izhajajo iz globalnih ciljev, zapisanih v 2. 

poglavju (cilji projekta). Podprojekti združujejo raziskovanje različnih možnosti 

uporabe vode v zdravilne namene. 

 

V poglavju 7, 9 in 10 je podrobneje predstavljeno sodelovanje z drugimi 

institucijami, mediji ter predstavitev oziroma zaključek projekta. 
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4. AKTIVNOSTI  
 

Aktivnosti so podrobneje zapisane v posameznih podprojektih: 

 

I. podprojekt: »BISTRIŠKI VINTGAR – ZNAMENITOST 

SLOVENSKE BISTRICE« 

 

II. podprojekt: »SPROŠČANJE Z VODO« 

 

III. podprojekt: »OB BISTRIŠKEM POTOKU ...« 

 

IV. podprojekt: »ČAROBNA VODA« 
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I. PODPROJEKT: »BISTRIŠKI VINTGAR – ZNAMENITOST 

SLOVENSKE BISTRICE 

 

POROČILO ENOTE: 2. SKUPINA 

ODDELEK OTROK:  kombinirani oddelek 

STAROST OTROK:  2–6  let 

TRAJANJE: šolsko leto 2021/2022 

VZGOJITELJICA: Martina Marčec, dipl. vzg. 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Vanja Ungar, dipl. vzg.   

 

NAMEN PROJEKTA  

- Spoznavanje kraja, v katerem se nahaja naš vrtec in hkrati živi tudi 

večina otrok/družin, ki obiskujejo naš vrtec. 

 

CILJI PROJEKTA 

- Otroci spoznavajo domači kraj. 

- Otroci se gibljejo v naravi. 

- Otroci in starši raziskujejo naravno znamenitost. 

 

OPIS IZVEDBE PROJEKTA 

Opazovanje potoka Bistrica 

V bližini našega vrtca teče potok, ob katerem smo se ustavljali vsakokrat, ko 

smo prečili most. Opazovali smo njegov tok, kako teče, opazovali, ali so plavale 

ribe v njem. Včasih nas je pot peljala navzgor ob potoku, kjer se struga vije 

čez kamne in tako tudi prisluhnili zvokom. Prav tako je bilo potrebno prečkati 

še kakšen drugi most. 
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Kotiček z vodo 

Otrokom sva pripravili kotiček z vodo, pri katerem so otroci morali s kapalko 

napolniti prostorčke na ustrezni podlagi. Spet drugič so imeli na voljo 

posodice, zajemalko in žličke ter so prelivali in polnili posodice. Kotiček kot 

takšen je bil individualno naravnan in je posameznega otroka popolnoma 

umiril, otrok se je osredotočil na nalogo in v njej vztrajal. 

 



PROJEKT: ˝ČUDEŽNA MOČ VODE˝      Vrtec Blaže in Nežica 

 

 
5 

 

Srečanje z lutko Vodovnikom 

Lutka je obiskala otroke, se z njimi pogovarjala. Vodovnik jim je razlagal o 

sebi, o svojem domu. Pripovedoval jim je o naravi, ki je okrog njegovega 

bivališča. Prav tako jih je podučil o skrbi za naravo ter o kulturnem obnašanju 

v naravi. Povabil jih na obisk v Bistriški vintgar. 

 

Branje zgodbe o Vodovniku 

Otrokom sva prebrali zgodbo Vodovnik ugrabi pastiričko. Sledil je pogovor in 

obnovitev zgodbe.  Otrokom sva ponudili lutko - Vodovnika, katero so lahko 

animirali. 



PROJEKT: ˝ČUDEŽNA MOČ VODE˝      Vrtec Blaže in Nežica 

 

 
6 

 

Obisk TIC-a Slovenska Bistrica 

Prav tako smo se oglasili na Turističnem informacijskem centru v Slovenski 

Bistrici, kjer smo dobili prospekte o Vodovniku in Bistriškem vintgarju. 

 

Orientacijski pohod s starši 

Druženje s starši smo izkoristili za pohod po Bistriškem vintgarju, ki je tudi 

lokalna naravna znamenitost. Ob vstopni točki je Vodovnik – lutka nagovoril 

otroke ter jih popeljal na začetek poti. Otroci in starši so si morali ob vstopu 

poiskati kamenček, iz katerih smo na koncu poti Vodovniku postavili 

domovanje. 
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Pot se je vzpenjala, nudila je različne prepreke (blatne mlake, podrta debla ...), 

katere je bilo potrebno premostiti in tako je bilo potrebno sodelovanje otroka 

in starša. Ob določenim točkah na poti smo se spustili do potoka, kjer so otroci 

in starši pomočili roke v vodo ter ugotavljali kakšna je. Spet drugje na poti 

smo prisluhnili njenim zvokom, žuborenju. 

 

Ko smo prišli do ciljne točke, smo se ustavili za nekaj časa za malico in počitek. 

Nato smo iz kamenčkov zgradili dom za Vodovnika. Sledil je povratek. Ob 

povratku je Vodovnik še zadnjič nagovoril otroke, jih sladko nagradil ter se 

poslovil z vabilom, da ga lahko še kdaj obiščejo. 
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KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM  V PROJEKTU 

- Otroci so spoznali lokalno legendo in jo preko lutke doživeli na svojstven 

način. 

- Otroci so spoznali svoj kraj in nekatere znamenitosti. 

- Starši so imeli priložnost za druženje in spoznavanje, saj je bil pohod 

organiziran po koronskem času med katerim ni bilo nobenih druženj. 

VTISI IN IZJAVE OTROK  

- Otroci so naslednji dan spraševali po Vodovniku oziroma, če ga gremo 

ponovno obiskati. 

- Starši so ob zaključku poti bili zadovoljni in se zahvalili za prijetno 

druženje.  
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II. PODPROJEKT: »SPROŠČANJE Z VODO« 

 

POROČILO ENOTE: 3. SKUPINA 

ODDELEK OTROK:  kombinirani oddelek 

STAROST OTROK:  2–6  let 

TRAJANJE: šolsko leto 2021/2022 

VZGOJITELJ: Urška Fras, univ. dipl. ped. in prof. špa., PI-PV 

POMOČNICA VZGOJITELJA: Ana Kusić, vzg. 

 

NAMEN PROJEKTA 

- Seznaniti otroke z zdravilnimi učinki vode, 

- jih naučiti sproščanja ob in v vodi.  

 

CILJI PROJEKTA 

- Otroci ugotavljajo, zakaj je pomembno imeti neomejen dostop do pitne 

vode, 

- spoznavajo, na kak način jim voda lahko pomaga, da se sprostijo, 

- izdelajo vodno glasbilo. 

 

OPIS IZVEDBE PROJEKTA 

V tem letu je naša skupina potovala po svetu in spoznavala različne države in 

običaje. Ena od pomembnih razlik, ki so jo opazili tudi otroci, je bila 

pomanjkanje vode – še posebej v afriških državah. Zanimalo jih je, zakaj v 

Tanzaniji hodijo po vodo kilometre daleč in se čudili, da vsi nimajo kopalnic in 

stranišč, kjer voda priteče, ko pritisneš stikalo. 

Ko smo ugotovili, da imamo res srečo, da živimo v deželi, kjer so vodni viri 

zaenkrat še neomejeni in dostopni vsem, smo ugotavljali, da bi bilo lepo, če bi 

otroci iz Afrike lahko kdaj prišli k nam in se ne samo okopali v topli kopeli, 

pač pa tudi skakali po lužah in plesali po dežju. 

In ker sami zelo uživamo v vseh aktivnostih, povezanih z vodo, smo naš kraj 

pogosto raziskovali po dežju. Na bližnje travnike in gozdove smo se odpravili z 

dežniki in poslušali zvoke dežnih kapljic, razlikovali, kako zvenijo, če padejo 

na dežnik, in kako, če padejo v lužo.  
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Sedeli smo na deblu podrtega drevesa v gozdu in z zaprtimi očmi prisluhnili 

čarobnim zvokom, ki jih je pričarala voda, ki je polzela po različnih površinah 

in padala na tla z različnih višin. Večkrat smo se ustavili tudi pri bližnjem 

potoku in opazovali vzorce, ki so jih kapljice risale po vodni gladini. Zabavali 

smo se tudi ob skakanju po lužah! 
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Ugotovili smo, da nas voda lahko pomirja in sprošča. Zaželeli smo si, da bi 

lahko zvokom dežja in potoka prisluhnili tudi v igralnici, zato smo na spletu 

poiskali glasbo z zvoki dežja in si jo predvajali, ko smo bili utrujeni ali slabe 

volje.  

 
 

Posneli smo celo svojo »vodno pesem«, ki smo jo zaigrali na posebno glasbilo, 

ki smo ga izdelali. V steklenice smo nalili vodo v različnih nivojih in tako ob 

udarcu s palčko dobili različne tone.  
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Zelo smo uživali ob vremenskih masažah. Če je bilo vreme jasno, smo se 

masirali s pomočjo bibarij, ko pa je zunaj deževalo, smo preprosto odprli okna 

in se prepustili zvokom, ki so vodili naše prste po prijateljevem hrbtu. 

V vrtcu žal nimamo banje, v kateri bi si lahko pripravili sproščujočo kopel, 

smo pa zato v toplo vodo nasuli zeliščno sol in vanjo namočili noge – bilo je 

prav prijetno in osvežujoče! 

 

 
 

 

KAJ SO PRIDOBILI OTROCI S SODELOVANJEM V PROJEKTU 

Otroci so se naučili, da voda ni samoumevna dobrina in jo morajo znati ceniti. 

Spoznali so tehnike sproščanja, za katere ne potrebujejo posebnih 

pripomočkov in uživali v zeliščni kopeli. Učili so se uporabljati svoja čutila na 

malo drugačen način. 

 

VTISI IN IZJAVE OTROK 

Otrokom so bile všeč meditacije in vodene vizualizacije, ki smo jih izvajali. 

Večkrat so sami izrazili željo, da bi se spet masirali ob zvokih dežja in umirjene 

glasbe. 
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III. PODPROJEKT: »OB BISTRIŠKEM POTOKU ...« 

 

POROČILO ENOTE: 4. SKUPINA 

ODDELEK OTROK:  kombinirani oddelek 

STAROST OTROK:  2–6  let 

TRAJANJE: šolsko leto 2021/2022 

VZGOJITELJICA: Kristina Vidmar Rajh, dipl vzg. 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Valerija Klemenčič, vzg. 

 

NAMEN PROJEKTA V ODDELKU 

Namen projekta je bil spoznati poti v Slovenski Bistrici, ki nas vodijo mimo 

potoka in vse tja do Bistriškega vintgarja. Prav tako je bil naš namen, da 

razvijemo skrb do naših voda, saj je od tega odvisno tudi naše zdravje.  

 

CILJI PROJEKTA 

- Spoznavati naš kraj z okolico, 

- spoznavati in doživljati potok kot naravno znamenitost v našem mestu, 

- spoznati Bistriški vintgar kot naš nacionalni park, 

- spoznati pomen skrbi za vodo, potok in vso naravo, 

- uživati na sprehodih ob vodi in v gozdu, 

- doživljati naravo z vsemi petimi čutili, 

- naša spoznanja deliti z drugimi, tudi v tujino. 

 

OPIS IZVEDBE PROJEKTA  
V mesecu aprilu smo se odpravili na orientacijski pohod OB POTOKU do 

Zgornje Bistrice v gozd. Pot nas skoraj od vrtca ves čas vodila ob Bistriškem 

potoku. Opazovali smo potok, mu prisluhnili, opazili tudi majhne brzice, mini 

slapove. Že prej pa smo izvedeli, da v njem živijo tudi ribe in raki. Temu 
pohodu bi lahko rekli, da je bil zdravilen, saj je bila hoja ob šumenju potoka 

zelo prijetna in sproščujoča. 
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Ob potoku smo zapeli tudi pesem Potoček, postoj in poglej. ( Janez Bitenc) 

 
V mesecu juniju smo to pot nadaljevali skupaj s starši. Odpravili smo se na 

planinski pohod v Bistriški vintgar, kjer tudi prebiva povodni mož Vodovnik 

in smo tudi upali, da ga mogoče srečamo.  

 

 
  
Že na začetku poti nas je pričakal sproščujoč zvok vode, ki nas je spremljal 

ves čas.  
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Po prvem prečkanju bistrega potoka nas je čakalo razburljivo presenečanje. 

Najprej smo srečali pastirčka Tončeka, potem pa se mu je pridružil precej hud 
povodni mož Vodovnik, saj je misli, da je pastirček tisti, ki onesnažuje njegov 

gozd. 

 

 
 
Vodovnik je pastirčka podučil, da ne sme odlagati nobenih odpadkov, loviti rib 

ali biti preglasen. Gozd je najlepši takrat, ko se sliši čudovito šumenje in ko 

lahko žuželke brezskrbno živijo v tem prelepem nacionalnem parku. Povedal 
je tudi, da je zelo strog čuvaj tega prelepega kraja. 
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Vodovnik je prijetno pokramljal tudi z otroki. Morali so mu obljubiti, da bodo 
vsakega v gozdu opozorili, da ne smejo odlagati smeti v gozd in potok. Otroci 

so bili zelo veseli ob srečanju z Vodovnikom in pastrirčkom Tonetom ter jima 

pozorno prisluhnili. 
 

Pot smo nadaljevali do rimskega kamnoloma, kjer smo preizkusili vseh naših 

pet čutov. Skupaj s starši, so otroci izpolnili tabelo z naravnimi plodovo. Tako 
smo ugotovili, kaj vse smo videli, čutili, slišali, vonjali, se dotaknili. 
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Pri delu in opazovanju so bili zelo aktivni in spoznali, da smo doživeli veliko 

lepega. 

 

KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU 

Otroci so pridobili zelo veliko novega znanja in mnogo izkušenj: 

- spoznali so, da je gibanje v naravi koristno za naše telo in zdravje, 

- naučili so se opazovati in čutiti naravo z različnimi čuti, 

- spoznali so zanimivo in sproščujočo pot ob Bistriškem potoku, ki je zelo 

blizu našega vrtca, 

- doživeli so Bistriški vintgar kot zelo lepo naravno znamenitost naše 

občine Slovenska Bistrica, 

- preživeli lep in poučen popoldan s starši. 

 

VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH SODELUJOČIH 

Otroci so v vseh dejavnostih zelo uživali, saj so najraje v naravi. Straši so bili 

zelo navdušeni nad našim skupnim pohodom v Vintgar. Nekateri so bili tam 

celo prvič in so predlagali, da bi imeli še več takšnih druženj v naravi. 
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IV. PODPROJEKT: »ČAROBNA VODA« 

 

POROČILO ENOTE: 5. SKUPINA 

ODDELEK OTROK:  kombinirani oddelek 

STAROST OTROK:  2–6  let 

TRAJANJE: šolsko leto 2021/2022 

VZGOJITELJICA: Tina Pajek, univ. dipl. zgod. in prof. geog., PI-PV 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Mateja Veber, vzg. 

                 

NAMEN PROJEKTA V ODDELKU 

- Spoznati, da živimo v državi, ki je resnično bogata z vodnimi viri,  

- otroke naučiti sproščanja ob vodi,  

- spoznati bližnji potok v povezavi z možnostmi uporabe v zdravilne 

namene,  

- spoznati Bistriški vintgar v povezavi z ohranjanjem bajeslovnega izročila 

slovensko-bistriškega Pohorja. 

 

CILJI PROJEKTA 

- Spoznavati naš kraj z okolico, 

- spoznavati in doživljati potok Bistrica kot naravno znamenitost v našem 

mestu, 

- spoznati Bistriški vintgar kot element v bajkah, pesmi in plesu, 

- uživati na sprehodih ob vodi in v gozdu, 

- doživljati naravo z vsemi čutili. 

  

OPIS IZVEDBE PROJEKTA IN POSAMEZNE AKTIVNOSTI 

V letošnjem šolskem letu smo potovali po Sloveniji. Kje drugje kot doma smo 

začeli spoznavati našo državo.  

 

V lepem jesenskem dnevu smo se odpravili od vrtca preko mostu potoka 

Bistrica in ob njem do parka, kjer smo se usedli pod drevo in poslušali 

oddaljeno šumenje potoka. Ugotavljali smo, da so zvoki žuborenja potoka res 

zelo pomirjujoči.  
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Slika 1: Žuborenje potoka pomirja … 

 

V knjižnici smo se dogovorili za pravljično urico. Knjižničarka, ga. Darja Kolar 

nam je pripravila pravo razstavo knjig in pravljic o naši lepi Sloveniji in nas s 

slikanico Gremo po Sloveniji peljala od Panonskega do Jadranskega morja, s 

pletno na Bled, na Blejski vintgar, ob reko Dravo in Sočo … Začeli smo 

ugotavljati, da je naša država res bogata z različnimi vodnimi viri. 

 

 
Slika 2: V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je vedno 

zanimivo.  

 



PROJEKT: ˝ČUDEŽNA MOČ VODE˝      Vrtec Blaže in Nežica 

 

 
23 

 

 
Slika 3: S pomočjo slikanice Gremo po Sloveniji smo spoznali, da je 

naša država resnično bogata z vodnimi viri.  

 

Po obisku knjižnice smo ugotavljali, da je naša država zares majhna, ampak 

da nimamo samo majhnih potočkov, imamo velike reke in tudi morje.  

 

 
Slika 4: Raziskujemo majhnost, a hkrati veličino naše države.  

 

Jeseni smo spoznali, da je pot našega potoka Bistrica zelo raznolika. V bližini 

vrtca teče umirjeno, počasi in po ravnini, od izvira na Pohorju pa je njegov tok 

čisto drugačen. Številni kratki potočki okrepijo potok, zaradi precejšnjega 
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strmca pa postane dolina, po kateri teče, kmalu vse bolj globoka in jo 

imenujemo Bistriški vintgar.  

Bistriški vintgar naj bi bil tudi dom enega izmed slovenskih povodnih mož – 

Pohorskega ali Bistriškega Vodovnika.  

 

 
Slika 5: Vzgojiteljice smo otrokom s pomočjo dramatizacije predstavile 

bajko o pastirički in pohorskem Vodovniku. 

 

 
Slika 6: Na podlagi dramatizacije smo v cerkvi pripravili razstavo na 

podlagi prebrane bajke Vodovnik ugrabi pastiričko.  
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Vodo smo povezali tudi s pesmijo in plesom, ki v naši telesih sprožata ugodje 

in delujeta resnično čarobno. 

 

 
Slika 7: Ljudska Ob bistrem potočku je mlin …  

 

Deževni pomladni dan smo izkoristili za sprehod z dežniki. Poslušali smo 

padanje dežnih kapljic na naše dežnike in se pogovarjali, kaj nam povzroča 

večje ugodje – padanje dežnih kapljic na dežnik ali žuborenje potoka.  

 
Slika 8: Poslušanje padanja dežnih kapljic na dežnik je lahko tudi zelo 

sproščujoče. 
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KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU 

Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznali, da imamo v bližnji okolici vodo, 

ki nam lahko omogoči različna ugodja, ki koristijo našemu zdravju. Otroci so 

se naučili, da je potrebno naravo opazovati z vsem svojimi čutili. Spoznali so 

Bistriški potok in Bistriški vintgar, ob in v katerem se lahko sproščamo. V 

povezavi z njim pa pravljico, pesem in ples. 

 

VTISI IN IZJAVE SODELUJOČIH OTROK 

Otroci  so najraje v naravi, ki jim omogoča vsakodnevno raziskovanje nje same 

in posledično tudi samega sebe. Dejavnosti v povezavi z vodo so jim bile zelo 

všeč, še posebej jih je navdušil Vodovnik, kateri nas je v igralnici spremljal vse 

leto. 
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5. KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V 

PROJEKTU 
Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznali pomen same vode, ki nam lahko 

omogoča različne možnosti ne samo preživetja, ampak tudi preživljanja 

prostega časa in posledično skrbi za naše zdravje. Ugotavljali smo, da je naša 

država poleg gozda zelo bogata tudi z vodnimi viri, ki pa niso samoumevni, 

moramo jih znati ceniti in za njih skrbeti.  

Spoznali so tehnike sproščanja, za katere ne potrebujejo posebnih 

pripomočkov, uživali v zeliščni kopeli, spoznali Bistriškega Vodovnika, šli na 

več sprehodov, tudi s starši. Naravo in z njo vodo so spoznavali z vsemi svojimi 

čutili.  

 

 

6. VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH 

SODELUJOČIH 
Otroci so se vseh naših dejavnosti veselili, tako v igralnici, še posebej pa zunaj. 

Če kje res uživajo, je to v naravi, ki nam omogoča neštete možnosti 

raziskovanja nje same in posledično tudi sebe v njej.  

Hkrati pa je voda ena izmed takih snovi, ki že otroke sama po sebi zelo 

pritegne.  

Navdušeni so bili tudi vsi starši otrok, ki so obiskali Bistriški vintgar, saj so 

bili nekateri celo prvič.   
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7. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

Sodelovali smo s : 

 

- TIC Slovenska Bistrica  

 

- Kulturno društvo Slomšek 

 

- Tednik Panorama (objava člankov) 

 

- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica  
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8. ZAKLJUČNA MISEL 
Otroci najraje svoj čas preživljajo na prostem. Pa naj bo to travnik, igrišče, 

gozd ali voda. Še posebej imajo radi vodo. Narava je tako za otroke najboljša 

učilnica, učiteljica in igralnica.  

 

 

9. JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 
Del projekta je bil predstavljen na trgu v Slovenski Bistrici, ko smo z drugimi 

vrtci in šolami tkali nitke prijateljstva. Smo pa vse podprojekte tudi predstavili 

sproti preko fotografij na oglasnih deskah skupin v vrtcu ter na spletni strani 

vrtca.  

 

Prav tako bomo zaključno skupno nalogo objavili na spletni strani našega 

vrtca. 

 

10. JAVNA PREDSTAVITEV VRTCA IN 

DEJAVNOSTI POVEZANE S PROJEKTOM V 

MEDIJIH 
Glavni medij predstavitve vrtca v povezavi s projektom je bila letos spletna 

stran vrtca.  
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