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 VRTEC MEDVODE 
Enota: Skupina/oddelek: Starost otrok: Število otrok: Naslov podprojekta: 

Ostržek Zmaji 4-5 24 ZELENI TURIZEM 

 Veverice 5-6 24 ZELENI TURIZEM 

 Žabice 3-5 21 ZELENI TURIZEM 

 Miške 4-6 21 ZELENI TURIZEM 

v OŠ Škrati 5-6 24 ZELENI TURIZEM 

 Delfini 5-6 24 ZELENI TURIZEM 

Preska Medvedi 5-6 24 ZELENI TURIZEM 

 Zajci 4-5 24 ZELENI TURIZEM 

Pirniče Gumbki 4-6 19 ZELENI TURIZEM 
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Poročilo enote:  OSTRŽEK, skupina Zmaji 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM (zeleni pohodnik) 
 
Namen projekta 

� Namen projekta je bil spoznati izletniške točke v okolici Medvod in aktivno 
preživljanje prostega časa v tesnem stiku z naravo. 

 
Cilji projekta 

� Zagotoviti dovolj gibanja na svežem zraku. 
� Otroku na zanimiv in izkustven način približati turizem. 
� Spoznati izletniške točke v okolici Medvod. 
� Otrok uživa v naravi in izvaja naravne oblike gibanja. 
� Otrok se seznani z zdravim načinom življenja. 
� Otrok navezuje stike z otroki iz drugih enot vrtca. 

 
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Obisk Zbiljskega jezera in hranjenje ter opazovanje labodov. 
� Obisk in druženje z otroki iz skupine Gumbki iz enote Pirniče. Ogled izvira 

Straža. 
� Ogled Sotočja. 
� Seznanitev z legendo o Smledniškem gradu in pohod na Smledniški grad. 
� Obisk in druženje z otroki iz skupine Medvedi iz enote Preska. Opazovanje 

razgleda s Čerena. 
� Pohod s starši na Osolnik. 
� Navajanje otrok na zdrav način življenja z zdravimi prigrizki, ki smo jih imeli 

na naših izletih. 
� Spoznavanje, opazovanje in poimenovanje okoliških hribov, naselij in 

znamenitosti med sprehodi. 
 
Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Otroci so spoznali izletniške točke v okolici Medvod. 
� Otroci so navezovali stike in spoznavali nove prijatelje. 
� Otroci so se seznanili o pomembnosti zdrave prehrane. 
� Otroci so pridobili spoštljiv odnos do narave. 

 
Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  

� Otrokom je bilo najbolj všeč druženje z otroki iz drugih enot. Vsi so si 
zapomnili, da smo se igrali na igrišču druge enote in še danes znajo našteti 
vsa igrala, ki so jih videli in preizkusili. 

Obisk Zbiljskega jezera 
»Mi gremo na Zbilje, da bomo hranili balode.« 
»Zakaj jezeru ni ime Labodje jezero?« 
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Ogled izvira Straža 
»Ta voda je tako dobra.« 
»Mamica mi je povedala, da je voda zelo zdravilna.« 
»Meni je bilo zelo všeč, da smo lahko pili vodo iz izvira.« 
Pohod na Smledniški grad 
»Jaz bom našel kačo in potem bom dobil zaklad.« 
»Tam gor na skali je kača.« 
Opazovanje razgleda iz Čerena 
»Jaz vidim moj Krvavec.« 
»Tam spodaj je kapelica, tja greva z mojo babico.« 
»V Pirničah je doma naša Nevenka in Tim.« 

 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Sodelovali smo z enoto Pirniče in Preska. 
 
Zaključne misli 

� Otroci so z veseljem sodelovali in odkrivali znamenitosti Medvod. 
 
Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 

� Za zaključek projekta smo izvedli pohod na Osolnik skupaj s starši. Projekt je  
predstavljen na Tržnici znanj v mesecu maju. V mesecu juniju pa bo projekt 
še predstavljen v knjižnici Medvode. 

 
Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 

� V reviji Sotočje. 
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Poročilo enote:  OSTRŽEK, skupina Veverice 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM  
 
Namen projekta 

� Spoznavanje okoliških vrhov ter zdravo in aktivno preživljanje časa v naravi. 

Cilji projekta 
� Spoznavamo kako lahko vsak izmed nas vpliva na naravo in dejavno 

prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 
� Spoznavamo, da lepote narave in okolje v katerem živimo, pozitivno vpliva na 

naše počutje in zdravje. 
� Otroci spoznavajo lastnosti vode in drugih tekočin, snovi, zmesi in jih med 

seboj primerjajo. 
� Otroci razlikujejo pijače in pitno vodo od ostalih tekočin. 
� Ob druženju otroci pridobivajo nove prijatelje in navezujejo stike s sovrstniki. 
� Otroci spoznavajo značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnosti 

(reka, jezera, hribi, izviri). 
� Ustvarjanje dobrega počutja ob pričakovanju prazničnih dni. 
� Doživljanje in spoznavanje narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju. 
� Razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do narave ter privzgajanje 

vrednot in znanja za varovanje okolja. 
� Otroci ob bivanju v naravi aktivno izvajajo naravoslovne in druge dejavnosti, 

s katerimi spoznavajo živali, rastline in turistične točke, ki so pomembne za 
razvoj kraja. 

Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Obisk prijateljev iz skupine Sovice v Pirničah. 
� Izlet do izvira Straža v Pirničah. 
� Pitje vode iz izvira, katera je topla in neoporečna. 
� Ogled novega vrtca v Pirničah. 
� Skupno druženje na njihovem novem igrišču. 
� Izvajanje poizkusov v skupini: mešanje vode s snovmi in zmesmi. 
� Obisk knjižnice v Medvodah (voden ogled s knjižničarko, poslušanje pravljice). 
� Orientacijski pohod do Zbiljskega jezera – izvajanje gibalnih dejavnosti po 

postajah, iskanje zaklada. 
� Pogovor o nastanku in pomenu jezera (HE Medvode). 
� Pogovor o rastlinskem in živalskem svetu Zbiljskega jezera. 
� Spoznali Zbiljsko jezero kot turistično točko v občini Medvode. 
� Ogled in opazovanje bajerja v Hrašah. 
� Pogovor ob neposrednem opazovanju živali in rastlin v bajerju (labodi, race, 

žabe, trsje, kalužnice, vrba). 
� Opazovanje in beleženje razvoja žabe v živem kotičku. 
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� Sprehod do kmetije in opazovanje konj na travniku. 
� Izlet s starši na Smledniški grad: rajalne in tekmovalne igre na cilju, malica iz 

naših nahrbtnikov.  

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Skrbeli za urejeno in čisto okolje. 
� Otroci ugotovijo, da se lahko v naravi nadihamo svežega zraka, se dobro 

počutimo in umirimo. 
� Otroci so opazovali okolico okrog sebe, se o doživetem pogovarjali in 

prisluhnili oglašanju ptic ter žuželk na cvetočem travniku. 
 
Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  

� »Všeč mi je bilo, ker sem pil toplo vodo.« 
� »Postavili smo se okrog izvira in peli pesmice.« 
� »Do izvira smo tekli.« 
� »V vrtcu Pirniče smo dobili pijačo in sadje.« 
� »Pred vrtcem smo se  igrali na igrišču.« 
� »Všeč so mi bili konji.« 
� »Videli smo cerkvico sredi travnika.« 
� »Všeč so mi bili labodi, ki so plavali.« 
� »Všeč mi je bilo, ker smo se pri cerkvici igrali.« 
� »Všeč mi je bila narava.« 
� »Vožnja z avtobusom.« 

S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Sodelovali smo z otroki iz drugih skupin v naši matični enoti. 
� Z otroki iz drugih enot. 
� Z Medvoško knjižnico. 

Zaključne misli 
� Všeč nam je bilo druženje z otroki iz drugih enot. 
� Všeč nam je bil ogled novega vrtca, igralnice, igrač in zunanjega igrišča. 
� Realizacija projekta je bila uspešna. Otroci so na prijeten in zanimiv način 

spoznavali zeleni turizem.  

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 
� Za zaključek projekta sva za starše in otroke, v mesecu maju, organizirali izlet 

na Smledniški grad. Skupaj s starši smo opazovali naravo, na cilju smo imeli 
rajalne-gibalne in tekmovalne igre. Poskrbeli pa sva tudi za zdravo prehrano 
iz naših nahrbtnikov.  

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 
� Projekt bo predstavljen z razstavo otroških izdelkov v knjižnici Medvode in na 

internetni strani Medvode. 
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� Projekt bomo predstavili tudi na zaključnem vzgojiteljskem zboru. 
� Predstavili ga bomo na tržnici znanja v občini Medvode. 
� Predstavitev projekta s člankom v reviji Sotočje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Poročilo enote:  OSTRŽEK, skupina Žabice 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM  
 
 

 
 
Namen projekta 

� Namen projekta je povezovanje vrtca  z našo okolico oz. naravo okoli nas. Naš 
namen je bil tudi, povezovati se z drugimi enotami vrtca Medvode. Vzgojitelji 
in otroci smo se med seboj spoznali, povezovali, se igrali ter raziskovali 
kotičke za igro v okolici drugih enot. Spoznavali smo različne poklice v naši 
okolici, si ogledali znamenitosti v krajih Smlednik, Preska, Pirniče, Ladja, 
Goričane. 

 
Cilji projekta 

� Otroci razvijajo interes in zadovoljstvo ob spoznavanju in odkrivanju širše 
okolice zunaj domačega okolja. 

� Otroci se seznanijo z vedenjem v različnih okoljih (v vrtcu, na gradu, pri 
gasilcih). 

� Otroci spoznavajo različne poklice ob spoznavanju in opazovanju okolice 
(gasilec, cvetličarka, strojevodja, smetar, vodič …). 

� Otroci spoznavajo otroke in vzgojitelje iz drugih enot, njihovo okolje in igro, 
se med seboj povezujejo, sodelujejo ter krepijo samozavest. 

� Otroci se sproščajo v naravi ter ob izvajanju različnih oblik gibanja. 
� Otroci doživljajo ugodje ob nočnem sprehodu z lučkami s starši. 
� Otroci spoznavajo lastnosti vode ter različne oblike voda v naši okolici (jezero, 

reka, izvir, potok …). 
� Otroci izdelajo iz odpadnega materiala maketo hriba s pripadajočimi 

oznakami. 
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� Otroci raziskujejo v naravi in se poistovetijo z zgodbami, liki, poklici, ki jih 

skupaj srečujejo v okolici. 

 

 
 
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Otroci so bili od začetka projekta aktivno vključeni v projekt. Otroke in 
njihove starše sva s pomočnico vzgojiteljice spodbujali, da prinašajo žige iz 
vrhov osvojenih okoliških hribov.  

� Že na začetku leta smo naredili izlet po bližnji okolici, in sicer smo spoznavali 
Ladjo in Goričane. Na tem izletu smo veliko opazovali naravo (drevesa, 
pridelke, kmetije, železnico, okoliške hribe in gore) in se ob tem pogovarjali 
o poklicih, saj je bila naša celoletna tema tudi spoznavanje poklicev. 

� Nato smo se odpravil na Smledniški grad čez Kalvarijo, kjer smo si ogledali vse 
kapelice. Na vrhu smo spoznali legendo smledniškega gradu. 

� Naslednji naš izlet je bil peš v Pirniče, kjer so nam gasilci predstavili svoj 
poklic.  

� Na peš poti do vrtca v Preski smo spoznali poklic strojevodje, si ogledali 
železniško postajo, se podali na bližnji hrib, kjer smo si dobro lahko gledali  
del Medvod, Šmarno goro, Smledniški grad ter v daljavi gore. Otroci so bili 
navdušeni. 

� V decembru smo skupaj s starši izdelali lučke ter izvedli nočni sprehod po 
okolici vrtca in ta dogodek je vsem ostal v lepem spominu, saj je bilo res 
pravljično. 

� Opravili smo dolg sprehod do Zbilj z vmesnimi gibalnimi nalogami v gozdu. Na 
razgledni točki smo opazovali Zbiljsko jezero, Smledniški grad, živali … 

� Z otroki smo pobarvali ter izdelali maketo hriba z markacijami, potmi, 
oznakami, ki bo na razstavi v knjižnici Medvode. 
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� Še enkrat smo se odpravili peš do Pirnič in Straže, kjer smo si v povezavi z 
našo temo – VODE ogledali izvir, potok, reko ter se ob tem veliko pogovarjali. 

� Za zaključek projekta bomo s starši izvedli športne igre v naši okolici vrtca. 
 

 
 
Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Otroci so spoznali, da je okolica vrtca z vsemi ravninami, griči, hribi, rekami 
zelo zanimiva, sproščujoča, zabavna, zdravju koristna. Spoznali so različne 
poklice, različne oblike voda, videli ter spoznali druge otroke in vzgojitelje, 
se z njimi družili in sklepali nova prijateljstva. S starši so preživeli dva 
nepozabna popoldneva v naravi. 

 
Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  

� Otroci so z veseljem hodili, se družili ter spoznavali nove prijatelje, poklice 
(seveda bi vsi najraje bili policisti in gasilci) ter bivali v gozdu in na svežem 
zraku. Najraje so se otroci igrali v gozdu, saj so lahko raziskovali vsak svoj 
kotiček v naravi. Poleg tega so bili v gozdu ali na hribu lahko sproščeni, saj ni 
bilo v bližini nobenega prometa. 

 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Gasilska brigada Pirniče. 
� Vrtec v Pirničah. 
� Vrtec v Preski. 
� Knjižnica Medvode. 
� Policijska postaja Medvode. 
� Železniška postaja Medvode. 
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Zaključne misli 
� Otrokom je bilo bivanje v naravi, spoznavanje okolice, znamenitosti, 

zgodovine, poklicev, drugih otrok v veliko veselje in interesu. Predvsem so 
otroci uživali ob gibanju na svežem zraku, kar pa je naš glavni cilj in namen, 
saj želimo, da otroci zrastejo v samostojne in zdrave osebnosti, ki bodo veliko 
časa preživeli zunaj in ne v zaprtih prostorih, bili vedoželjni in raziskovalni še 
naprej ter, da bodo ohranjali našo okolico zeleno. 

 
Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 

� Zaključna prireditev bo s starši, in sicer športne igre v okolici vrtca z 
namenom, gibanja v naravi. 
 

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 
� Projekt bo predstavljen in na ogled v knjižnici Medvode v juniju ter na Tržnici 

znanja, ki bo v maju. V maju pa smo se predstavili na TVU 2016. 
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Poročilo enote:  OSTRŽEK, skupina Miške 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM (zeleni pohodnik) 
 
Namen projekta 

� Ozaveščanje zdravega načina življenja s športnimi aktivnostmi na prostem 
(izleti, pohodi, daljši sprehodi), z zdravim načinom prehranjevana v širši 
okolici domačega kraja in medsebojno povezovanje.  

� Otroke na zanimiv in izkustven način vpeljati v prve turistične korake. 
 
Cilji projekta 

� Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam. 
� Otrok spoznava imena različnih vzpetin v domačem kraju in okolici in se na 

njih tudi povzpne. 
� Otrok spoznava vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi. 
� Otrok spoznava pomen medsebojnega sodelovanja, medsebojne pomoči in 

kulturnega obnašanja tako med vrstniki, odraslimi in v zunanjem okolju 
(naravi). 

� Otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, letnih časih in vremenskih 
razmerah. 

 
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Z otroki smo hodili na dolge opazovalne sprehode v okolici vrtca (ogled 
kmetije, živali, narave). Spoznavali smo okoliške vzpetine in jih obiskali v 
različnih letnih časih (Čeren nad Medvodami, Stari grad jeseni in pozimi, kot 
nočni pohod, skupaj s starši, Šmarna gora), povezovali smo se z otroki iz drugih 
enot (izlet v Presko in Pirniče, Zbiljsko jezero s skupino Delfinov). Veliko 
pozornosti smo namenjali tudi bontonu in obnašanju v »gorah« (pogovor, 
prebiranje pravljic, ločevanje odpadkov in varstvo narave, naravnih virov) in 
vse izvajali tudi v praksi na izletih.  
 

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice  …) 

� Otroci so poznavali okolico svojega rodnega kraja (imena krajev in vzpetin in 
lokalnih značilnosti). 

� Utrjevali so kulturno obnašanje v naravi in v odnosu do narave. 
� Začutili so pomen medsebojnega sodelovanja in povezovanja (pridobivanje 

novih poznanstev, vzpodbujanje ...). 
� Otroci so ozaveščali pomen zdrave prehrane. 
� Otroci so pridobili širši vpogled v svoj kraj in njegovo okolico. 

 
Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  

� Ko gremo na izlet se imamo lepo. 
� A bomo na Šmarni gori jedli miške in se igrali? 
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� Mamici sem povedal, da je sadje bolj zdravo kot sladkarije. 
� S strani staršev smo prejeli odlično udeležbo na zimsko-nočnem pohodu na 

Stari grad in veliko pohval na aktivnosti, ki smo jih izvajali v projektu. 
 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Povezovali smo se z vrstniki v enoti in obiskali smo prijatelje v drugih enotah 
(Pirniče, Preska). S skupino Delfini smo odšli na dva izleta, in sicer na Šmarno 
goro in do Zbiljskega jezera. Otroci so se spoznavali med seboj, na cilju smo 
imeli zdravo malico (sadje), opazovali smo naravo in živali v gozdu, hranili 
labode in se pogovarjali o naravnih virih – voda. 
Izlet v Presko je bil prav tako namenjen medsebojnemu povezovanju z 
vrstniki, ki so nas lepo pogostili. Pojedli smo zdravo malico nato pa odrinili na 
Čeren, kjer smo opazovali in prepoznavali različne vzpetine in objekte v 
Medvodah in okolici. Obiskali in imeli smo plesno-pevski nastop v domu 
starejših občanov Medvode s ciljem medgeneracijskega povezovanja. 

 
Zaključne misli 

� Projekt ima zelo dober smisel in namen, je zanimiv in poučen. Otroke je 
potrebno vzpodbujati in seznanjati z zdravim načinom življena v smislu 
različnih športnih aktivnosti, ki so osnova njihovega celostnega razvoja. 
Pomembno je, da se otroci preko izkušnje povezujejo z naravo in ugotovijo 
povezavo med aktivnim življenjem in dobrim počutjem, čeprav včasih 
potrebujejo (nekateri) nekoliko več vzpodbude. Poleg tega pa je poleg 
vključen tudi segment bontona in medsebojnega povezovanja tudi v zunanjem 
svetu.  

 
Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 

� Skupaj z otroki smo naredili maketo hriba in na njem predstavili vse aktivnosti, 
ki smo jih realizirali tekom šolskega leta (planinci, narava, naravni viri - voda). 

 
Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 

� V mesecu maju smo maketo in slikovni material prikazali na Tržnici znanj v 
Medvodah. V juniju pa se bomo predstavili še v knjižnici Medvode. 
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Poročilo enote:  OSTRŽEK v do OŠ, skupina Škrati 
 
Naslov podprojekta: ZELENI POHODNIK  
 
Namen projekta 

� Namen projekta Zeleni pohodnik je, da otroci spoznajo nekatere posebnosti 
svojega kraja in da so pri tem dalj časa fizično aktivni (npr.: pohod na bližnji 
hrib; pohod do druge enote vrtca). Otrokom želimo na zanimiv in izkustven 
način približati turizem ter jim vzbuditi željo po odkrivanju naših krajev. Vse 
skupaj smo povezali v zgodbo pohodništva, preko katerega spoznavamo druge 
enote našega vrtca in se skupaj s tamkajšnjimi otroci odpravimo spoznati neko 
našo lokalno značilnost.  

 
Cilji projekta 

� Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost. 
� Otrok se povezuje z lokalno skupnostjo, spoznava ljudi in zanimivosti v okolju, 

kjer se nahaja njegov vrtec. 
� Otrok spoznava otroke drugih enot našega vrtca in skupaj z njimi odkriva 

lokalne zanimivosti. 
 
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Najprej smo otroke seznanile s pomenom projekta Zeleni pohodnik in jim 
predstavile nekatere lokalne značilnosti kraja Medvode. V okviru projekta smo 
opravili pet pohodniških izletov. 

� Peš smo se odpravili na obisk do enote Preska, kjer so nas pričakali otroci 
skupine Medvedi in Zajci. Razkazali so nam svoj vrtec in igrišče, ter nas 
pogostili. Vsi skupaj smo se odpravili na bližnji hrib Čeren, iz katerega se lepo 
vidijo celotne Medvode. Ob opazovanju okolice, smo skupaj skušali ugotoviti, 
kje se kaj nahaja in kje smo mi (npr.: naša enota – DO Šola in Ostržek, 
knjižnica, tovarne, itd.). 

� Naš drugi izlet je bil pohod do enote Pirniče, z namenom spoznavanja 
nekaterih lokalnih značilnostih, ki se nahajajo na poti in ogleda tamkajšnje 
Medijske sobe. Sprejeli so nas otroci vseh skupin te enote, s katerimi smo 
skupaj zarajali ob zvokih Davidove harmonike. Ogledali smo si še Medijsko 
sobo in se v njenem duhu podali v čas naših prednikov in izvora tehnologije. 

� V tretji izlet smo vključili tudi starše naših otrok. Skupaj smo se odpravili na 
Stari grad. Izlet je bil v zimskem času, zato smo s seboj vzeli različna svetila, 
s katerimi smo si pričarali čarobni izlet. 

� Da bi bolje spoznali še eno najbolj tipičnih lokalnih značilnosti tj. Zbiljsko 
jezero, je bil naš naslednji izlet namenjen prav tja. Po poti smo opazovali 
prebujajočo se naravo in se gibalno izpopolnjevali s hojo po koreninah, s 
preskakovanjem štorov, itn. 

� Za zadnji izlet pa smo se povzpeli na Šmarno goro in si iz nje ogledali samo 
prestolnico in njeno okolico. 
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� Za predstavitev projekta smo skupaj z otroki iz skupine Delfini izdelali 
pohodnike iz žice jih kaširali in oblekli. Le te smo kasneje postavili na maketo, 
katero smo za predstavitev izdelale sodelujoče skupine enote Ostržek 
projekta Prvi turistični koraki. 

 
Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Otroci so spoznali nekatere znamenitosti svojega kraja in bili pri tem dalj časa 
fizično aktivni. Seznanili smo se s pohodništvom in primernim obnašanjem na 
izletu. 

� Otroci so si ogledali nekaj naših enot in bližnjih hribov, ter tako dobivali 
predstavo o svojem okolišu, o svojih vrstnikih, itn. 

 
Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  

� »Poglej, tam sem pa jaz doma!«, ko so nekateri otroci na vrhu Čerena 
ugotovili, da se vidijo njihove hiše, so bili presrečni in ponosni na to, da nam 
lahko nekaj pokažejo. 

� »Moj dedi in babi  imata tudi takšnega!« ... je bil najpogostejši stavek, ko so 
si otroci ogledovali Medijsko sobo v Pirničah. 

� »Kako čarobno popoldne ...« … se je slišalo iz ust otrok in staršev, ko smo 
imeli pohod z lučkami na Stari grad. 

� »Poglej me, kako sem spreten!« … so se veselili otroci, ko so urili svoje gibalne 
sposobnosti na gozdni poti do Zbiljskega jezera. 

� »To pa je res visoko!« ... so s ponosom govorili, ko so osvojili vrh Šmarne gore. 
 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Sodelovali smo s strokovnim kadrom vrtca Medvode (enota Preska in enota 
Pirniče). 

� Sodelovali smo s Turističnim društvom Medvode, s starši in starimi starši otrok. 
� Vse udeležene skupine smo tudi tesno sodelovale z našo koordinatorko tega 

projekta – vzgojiteljico Matejo Jekler. 
 
Zaključne misli 

� Takšne vrste projekti so dobrodošli tako na ravni vrtca, skupine kot tudi 
posameznika. Obe vzgojiteljici sva mnenja, da so otroci s tem projektom 
veliko pridobili in se tudi nekaj novega naučili. V projekt smo vključili tako 
starše, kot tudi stare starše in se skupaj trudili preko pohodništva spoznavati 
lokalne značilnosti kraja Medvode. 
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Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 
� Za zaključek projekta Zeleni pohodnik, smo udeleženke projekta pripravile 

nekaj fotografij našega kraja in maketo hriba z vsemi nujnimi sestavinami 
(gozdna pot, markacija, gozd, pohodnik ...).  
 

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 
� Predstavitev projekta na Tržnici znanja (fotografije + maketa) in članek v 

Sotočju. 
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Poročilo enote:  OSTRŽEK v do OŠ, skupina Delfini 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM  
 
Namen projekta 

� Spoznavamo enote in lokalne zanimivosti. 
 
Cilji projekta 

� Ogledati si lokalne zanimivosti. 
� Iskanje možnosti za turizem v bližnji okolici vrtca, brez uporabe prevoza. 
� Sodelovati z otroki in vzgojiteljicami iz drugih enot vrtca.  

 
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Že v jesenskem času smo se odpravili na pohod skozi gozd do Zbilj, kjer smo 
na igralih preživeli dopoldne. Opazovali smo gobe, nabirali kostanj in ostale 
jesenske plodove. Pozorni smo bili na živali v jezeru in ob njem. Na sprehodu 
smo vklopili vse čute in uživali v naravi. 

� Pozimi smo obiskali knjižnico, kjer nam je prijazna knjižničarka predstavila 
svoje delo, razkazala knjižnico in pripovedovala zgodbe. Po obisku smo si 
ogledali še sotočje, ugotavljali katera reka je Sava in katera Sora. 

� V okviru teme »poklici« smo se odpravili na Ladjo v avtomehanično delavnico 
Luštrek, kjer so nam prijazno predstavili vse v zvezi s popravilom avtomobilov, 
od sodobne računalniške opreme, do dvigal in orodja. 

� Obiskali smo lekarno, pokazali so nam jo iz druge strani (lahko smo odpirali 
predale in celo zmešali svojo kremo). 

� Za novo leto smo obiskali tudi Dom starejših občanov Medvode, razveselili smo 
jih s pesmicami in plesom. 

� Pohod na Senico, kjer smo preživeli dopoldne z otroki iz vrtca na Senici. 
Razkazali so nam vrtec in igrišča, z njimi smo se igrali in družili. 

� Izlet na Stari vrh v času bivanja na kmetiji. Iz kmetije pri Ožbet smo vzpeli na 
Stari vrh, kjer smo si ogledali sedežnico in hribe ter gore daleč na okrog. Videli 
smo tudi kje ležijo Medvode. 

 
Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Na sprehodih in pohodih po Medvodah in okolici smo vklopili vse čute, 
poimenovali živali, ki prebivajo ob jezeru v njem, različne stavbe, videli smo 
zastave pred občino in jih poimenovali, tovarne v Goričanah ter grad, 
poimenovali okoliške vasi in hribe ter reki. Družili smo se z otroki iz enote 
Senica in si ogledali njihov vrtec. Na Starem vrhu smo imeli priložnost videti 
okolico Medvod od zgoraj in od daleč. 

� Spoznali smo delo v knjižnici in si jo dobro ogledali, videli lekarno od znotraj, 
ter se družili z ostarelimi iz doma starejših občanov Medvode. 
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Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  
� »Ko smo šli v knjižnico.« (Ela) 
� »Ko smo šli na Stari vrh in smo se igrali pri koči.« (Anže) 
� »Ko smo bili v lekarni, ko smo kremico naredili.« (Arne) 
� »Avtomehanična delavnica, ko so avte popravljali.« (Nik) 
� »Stari vrh in igrala.« (Peter) 
� »Jezero, kjer je voda.« (Kenan) 
� »Ko smo šli na Senico in smo videli druge otroke.« (Petra) 
� »Ko smo šli na Senice in smo spoznali druge otroke in igrala.« (Mija) 
� »Zbiljsko jezero.« (Lea) 
� »Najboljše mi je bilo v lekarni, ker smo lahko šli zadaj.« (Žiga) 
� »Stari vrh, ker smo iskali markacije.« (Aljaž) 
� »Dom ostarelih, ker smo peli lepe pesmice.« (Amadea) 
� »Zbiljsko jezero, ker smo lahko malo potekli in se igrali.« (Kaja) 

 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Sodelovali smo z vzgojiteljicami iz enote Senica, ki so nas prijazno sprejele, 
nas postregle, razkazale vrtec in igrišče. Obiskali smo knjižnico, kjer so nam 
pripravili pravljice in nas seznanili z obnašanjem v knjižnici in ravnanjem s 
knjigami. Povezali smo se s STC Stari vrh, kjer smo si lahko ogledali postajo 
sedežnice. Starši so nam predstavljali svoje poklice (avtomehanična 
delavnica). Obiskali smo Dom starejših občanov v veselem decembru 
(razveselili smo jih s pesmicami) in lekarno, kjer so nam razkazali prostore za 
pultom in delo fermacevtov. 
 

Zaključne misli 
� Zeleni pohodnik nas je naučil, da si lahko marsikaj zanimivega ogledamo in 

doživimo v bližini vrtca, brez stroškov in prevozov, le odprti moramo biti do 
okolice in ljudi. Medvode nam odpirajo še veliko možnosti za raziskovanje in 
pri tem lahko vključimo tudi starše, da nam pokažejo s čim se ukvarjajo doma 
ali nam predstavijo svoj poklic ali obrt. 

 
Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 

� Razstava v knjižnici in Tržnica znanja, članek v Sotočju. 
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Poročilo enote:  PRESKA, skupina Medvedi 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM  
 
Namen projekta 

� Namen projekta je bil otrokom na zanimiv in prijeten način približati 
izletniške točke v okolici domačega kraja. Namen projekta je bil tudi ta, da 
se otroci preizkusijo v vlogi gostitelja. 

 
Cilji projekta 

� Otrokom na zanimiv in izkustven način približati turizem, ter jim vzbuditi željo 
po odkrivanju naših krajev. 

� Otrok spoznava izletniške točke, ki bogatijo okoliške kraje. 
� Otrok uživa v naravi in sproščenem izvajanju naravnih oblik gibanja. 
� Otrok spoznava knjigo kot vir informacij in pridobiva pozitiven odnos do 

literature. 
 

 
 
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Iz vrtca smo se peš odpravili na Sveto Marjeto, opazovali zanimivosti ob poti. 
Na cilju pa smo se seznanili z legendo o zmaju. 

� Iz vrtca smo se peš odpravili na znano izletniško točko Slavkov dom. 
� Z avtobusom smo se odpeljali do izhodišča naše poti (Tehovec) in se nato 

povzpeli na Svetega Jakoba, kjer je bil prekrasen razgled na Medvode in 
okolico. 

� Skupaj z otroki iz enote Ostržek smo se povzpeli na Čeren in otrokom pokazali 
razgled na Šmarno goro, Pirniče in Medvode. Pokazali smo jim tudi, kje imamo 
izhodišče za raziskovanje gozda. 
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� Peš iz vrtca do Žleb je bila lepa izletniška pohodna pot ob kateri smo 
spoznavali okolico. 

� Preizkusili smo se v vlogi gostitelja. Otrokom iz enote Ostržek smo razkazali 
igrišče, se z njimi igrali in jih pogostili z zdravo malico (čaj, sadje, voda, suho 
sadje …). 

 

 
 

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Spoznali so se s pomenom besede zeleni turizem. 
� Spoznali so kar nekaj izletniških točk v okolici Medvod, do katerih lahko 

pridemo peš. 
� Spoznali so, da je tudi okolica Medvod lepa in da ima kaj pokazati. 
� Spoznali so, da je druženje z otroki iz drugih enot prijetno in koristno. 

 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Enota Ostržek 
� DO Šola 

 
Zaključne misli 

� Letošnja tema nam je bila zelo všeč. Naš vrtec ima odlična izhodišča za 
raziskovanje bližnje okolice, saj se do veliko točk lahko odpravimo peš. 
 

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 
� Izvedli bomo izlet na Sveto Marjeto in starše seznanili z legendo o zmaju. 
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Poročilo enote:  PRESKA, skupina Zajci 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM  
 

 
 
Namen projekta 

� Druženje z otroki iz ostalih enot. 
� Spoznavanje bližnje in širše okolice vrtca ter kakovostno preživeti čas izven 

vrtca. 
� Bivanje na prostem v vseh vremenskih razmerah. 

 
Cilji projekta 

� Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi. 
� Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 
� Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

športnega obnašanja. 
� Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, skrb za lastno varnost in varnost 

drugih. 
� Spodbujanje otrok k doživljanju samega sebe. 

 
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 
Ker je bila letošnja tema Zeleni turizem sva razmišljali, kam bi lahko odšli peš, da 
bi bilo primerno otrokovi starosti in njihovim zmožnostim. Večkrat smo se odpravili 
v gozd, kjer smo izvajali različne dejavnosti, gibalne dejavnosti smo izvajali v ŠD 
Medvode, na ploščadi pred vrtcem, na asfaltiranem igrišču OŠ Preska ali na travnikih 
in makadamskih potkah. 
Pohode smo načrtovali sproti glede na vreme in temo, ki smo jo obravnavali. 
Odpravili smo se v Soro, na Smledniški grad, v Goričane, do hidroelektrarne in 
Medvod. 
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Izkoristili smo tudi sneg in se nekajkrat odpravili sankat na bližnji hrib. Otrokom sva 
omogočili tudi igro na snegu. 
Veliko smo se pogovarjali o zdravem načinu življenja, zdravi hrani, prebirali knjige 
z recepti, se seznanjali z različno hrano (predvsem sadjem in zelenjavo).  
Veliki poudarek smo dali gibanju na igrišču in izven vrtca. 
 

 
 
Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Spoznali so širšo okolico.  
� Na pohodih so opazovali, poimenovali in primerjali njive, vrtove, sadovnjake 

v naši okolici. 
� Na pohodih smo imeli vedno zastavljene cilje, kam bomo šli (Smledniški grad 

in pripovedka, grad Goričane, avtomehanična delavnica …). 
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Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih  
� Otroci so zelo radi zunaj, zato so bili veseli in navdušeni, ko smo se odpravili 

na izlet. Da je bilo otrok bolj zanimivo, sva izbrali cilje, ki so večini bili 
poznani in o katerih smo se lahko pogovarjali. Na izletih smo hodili tudi mimo 
hiš, kjer posamezni otroci živijo in tako so nam otroci z veseljem pokazali, kje 
so doma. 

 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Sodelovali smo z otroki iz drugih skupin in enot. 
 
Zaključne misli 

� Realizacija projekta je bila uspešna, saj so otroci pri dejavnostih, ki smo jih 
izvajali v sklopu projekta uživali in spoznavali okolico. Na Smledniškem gradu 
so spoznali pripovedko, v Sori so se seznanili z avtomehanično delavnico, v 
Medvodah so se seznanili s hidroelektrarno. 

 
Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 

� Zaključnega izleta s starši zaradi odsotnosti vzgojiteljice nismo izvedli. 
 

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 
� Projekt je bil predstavljen na Tržnici znanj, pred Knjižnico Medvode in v 

Sotočju. 
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Poročilo enote:  PIRNIČE, skupina Gumbki 
 
Naslov podprojekta: ZELENI TURIZEM  
 

 
 
Namen projekta 

� Preko izletov spoznavati okolico in enote vrtca Medvode. 
� Aktivno preživljanje prostega časa v tesnem stiku z naravo.  
� Spodbujanje pohodništva in iskanje novih zelenih doživetij.    

 
Cilji projekta 

� Otrokom na zanimiv in izkustven način približati naravne lepote okolice.  
� Otroci spoznavajo, da je druženje ena izmed pomembnejših dejavnosti pri 

hoji, pohodništvu. 
� Spoznavanje vloge narave in čistega okolja, zdravja in dobrega počutja v 

povezavi z gibanjem v naravi. 
� Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 
  
Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, 
naštejte aktivnosti) 

� Izhodišče je bilo bivanje na prostem in preživljanje čim več časa v naravi.  
� Hodili smo na sprehode po bližnji okolici ter se veliko gibali, igrali in 

raziskovali gozd. 
� Skupaj s starši smo bili na spoznavnem izletu na Rašici.  
� Obiskali so nas otroci dveh skupin iz enote Ostržek. Skupaj smo odšli na pohod 

do toplega izvira vode – Straža in jo tudi pili. Bilo nas je toliko, da smo lahko 
okoli bazena sklenili strnjen krog. Nato smo odšli v naš vrtec na igrišče, kjer 
smo se prepustili igri, spoznavanju vrtca in navezovanju prijateljskih stikov. 
Skupinama smo poklonili za spomin risbice otrok. 
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� Obiskali smo enoto Medvoška. Ogledali smo si njihovo igrišče in se spustili do 
bližnje reke Sore, kjer smo opazovali prebivalce reke.  

� Skupaj s skupino Ostržek našega vrtca smo izvedli daljši pohod skozi gozd in 
čez hrib Brezovica do enote Smlednik ter pohod na Šmarno goro. 

� Skupaj s skupino Sončki naše enote smo opravili daljši sprehod preko Straže 
do Vikrč. 

� Večkrat smo se sprehodili do Medvod ter si ogledali tržnico, knjižnico, občino, 
pošto, banko, gledališče in trgovski center Mercator.  

� Izlet na Smledniški grad. Z avtobusom smo se odpeljali do enote Smlednik, 
kjer nas je čakala skupina Škratki. Skupaj smo odšli na pohod do Starega 
gradu. V znak prijateljstva so otroci naše skupine podarili otrokom druge 
skupine nekaj sladkega. Pri vrnitvi v vrtec so se otroci med seboj pomešali po 
parih. 

 

 
 
Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili 
nove vrtnine, naučili nove pesmice …) 

� Otroci so s sodelovanjem v projektu pridobili bolj naklonjen in spoštljiv odnos 
do okolja in narave.  

� Preko izletov so spoznali ožjo in širšo okolico, spoznali so nekatere enote in 
otroke našega vrtca.  

� Spoznali so, da je druženje ena izmed pomembnejših dejavnosti pri hoji in  
pohodništvu. 

� Spoznali so, kako se da aktivno preživeti prosti čas v naravi. 
 
Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih 

� »Med hojo se pogovarjamo in jemo malico.« 
� »Rada hodim z mamico na Šmarno goro in nabiram rožice.« 
� »Na pohodu se imam fino, vzamemo ruzak in po poti pijemo, na vrhu pojemo 

malico.« 
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� »Ko grem v hribe, mi ni toliko fino, ker me bolijo noge. Na vrhu hriba pa si kaj 
kupimo in se igramo na igralih.« 

� »Na izletu mi je bila všeč vožnja z avtobusom in ko smo šli po klancu dol.« 
� »Najbolj všeč mi je bilo, ko smo jedli malico in skale pod gradom.« 

 
S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, 
vrtci …)  

� Z enoto Ostržek   
� Z enoto Medvoška  
� Z enoto Novi Smlednik  
� S skupinami naše enote  
� S starši in starimi starši  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaključne misli 

� Tekom projekta Zeleni turizem smo otroke dodatno motivirali za aktivno 
bivanje v naravi in na ta način pripomogli k bolj zdravemu življenju vsakega 
posameznika.  

� Preko aktivnosti smo spoznali nove otroke različnih enot našega vrtca Medvode 
ter naravne lepote naše okolice.  

� Pri pohodništvu smo spoznavali, da je druženje ena izmed pomembnejših 
dejavnosti. 
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Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta 

� Za zaključek projekta smo s starši izvedli orientacijski pohod do lovske koče v 
Zavrhu z različnimi nalogami in iskanjem skritega zaklada. Ob tem smo 
preživeli prijetno popoldne in na ta način obeležili delo našega projekta Prvi 
turistični koraki s temo Zeleni turizem. 

 
Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih 

� Predstavitev projekta s plakatom na Tržnici znanj v Medvodah in na razstavi v 
knjižnici Medvode. 
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Poimenski seznam sodelujočih mentorjev za izdajo potrdil: 
 
MATEJA JEKLER-koordinatorka 
ANDREJA HOMEC 
NEVENKA MESARIČ 
JOLANDA GARTNAR 
DAMJANA GROBOLŠEK MRAVLJE 
MATEJA HENIGMAN 
ZORICA MITOV 
KAJA TOMŠIČ 
ANDREJA DEBELAK 
MAJA KRESNIK 
LEA CANKAR 
ANDREJA RAKOVEC 
DAŠA TELBAN STOILJKOVIĆ 
ROMANA DEBELJAK 
KATJA MAGUŠAR 
KATJA BOŠNAK 
TINA LANČAJ ČARMAN 
MAGDA US 
ALENKA PUSTOVRH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medvode, 25.5.2016         Žig:                            Podpis ravnatelja/ice: 


