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CILJI PROJEKTA:

• Spoznavamo ribnik kot življenjski prostor. 
• Opazujemo ribnik in okolico, poimenujemo 

živali v ribnku in ob njem, poslušamo, 
posnemamo zvoke in gibanje živali, ki 
živijo v ribniku.

• Razvijamo likovno ustvarjalnost otrok.
• Otroci spoznavajo, da s svojim vedenjem 

lahko vplivajo na okolje.



RIBNIK V JESENSKEM ČASU

• Lutkovna igrica “Ribnik v jeseni”



RIBNIK V SPOMLADANSEM ČASU

• Ogled ribnika in vzpon na Debni vrh – na 
Dan druženja treh generacij



Projekt EKO bralna značka

• Spoznali smo  knjigo “Žalostna ribica 
Minka” in izdelali maketo ribnika pod 
Debnim vrhom



EKO DAN V VRTCU

• Izvedli smo EKO DAN, ki je  potekal v 
znamenju ŽABJE OLIMPIJADE. 



ZAKLJUČEK PROJEKTA

• OBISK ARBORETUM- zaključni izlet s 
starši.



VKLJUČEVANJE STARŠEV V 
PROJEKT

• Starši so  imeli  domačo nalogo, da so 
skupaj z otroki  poiskali  fotografije in slike 
na internetu in jih prinesli  v vrtec.

• Fotografirali ribnik skozi letne čase, 
• Pomagali pri zbiranju odpadnega 

materiala.
• Izdelali  plakate o ribniku. 
• Se udeležili popoldanskih srečanj.



REZULTATI
• Otroci so pokazali veliko vedeželjnosti in 

se zelo aktivno vključevali v dejavnosti.
• Preko umetniških vsebin, preko  gibanja 

smo podprli veselje do naravoslovnih 
vsebin.

• Spoznali so živali ob neposrednem stiku z 
njimi.

• Okrepili medsebojno povezovanje in 
sodelovanje med vrtcem otroki in starši.



VTISI IN IZJAVE  SODELUJOČIH:
• “Projekt je bil koristen za otroke in pa tudi 

za nas starše. Glede na to,  da je vedno 
večja omejitev s časom, nam to omogoči, 
da se otroci izobražujejo tudi na takšen 
način. Tudi sami smo 
se udeležili vaših 
srečanj. Pohvalno.”



VTISI IN IZJAVE  SODELUJOČIH
• “Zelo spodbudno za otroke. Tudi za nas 

starše. V kraj Kašelj smo se preselili in 
preko projekta v vrtcu spoznali  novo 
izletniško točko, ki se nahaja v našem 
kraju.”

• “Mislim, da je takšno sodelovanje zelo 
primerno, otroci spoznajo svoj kraj, 
pomembno se mi zdi, da so otroci 
vključeni aktivno. Spodbujam tak projekt 
še naprej.”



MISEL….

“Ni okolje tisto, ki naredi človeka lepega,
ampak je človek tisti, ki dela okolje lepo.”

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


