
Izlet v Ljubljano 

 

Vrtec Idrija že vrsto let sodeluje v projektu Turizem in vrtec, v okviru 
katerega otroci v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Letošnja 
rdeča nit projekta je Turistični spominek mojega kraja. Kako so otroci 
preko celega leta spoznavali znamenitosti Idrije in okoliških krajev, si boste 
lahko ogledali v mesecu maju na razstavi v vitrini na Mestnem trgu. 

V okviru omenjenega projekta in naše prioritetne teme Kotički v naravi smo 
se otroci in vzgojiteljice iz oddelkov Zvezdice in Pingvinčki, enote 
Prelovčeva, odpravili v Ljubljano, da bi spoznali še znamenitosti našega 
glavnega mesta in obiskali Prirodoslovni muzej. Otroci so nestrpno 
pričakovali dan, ko bomo na koledarju obkrožili številko osemnajst, kar 
pomeni, da je čas za naš izlet. Čeprav je bilo še dan pred izletom s strani 
nekaterih otrok morda opaziti malce negotovosti, pa se je vse to na dan 
izleta popolnoma razblinilo.  Otroci so v četrtek v vrtec prišli vznemirjeni in 
polni pričakovanj. Že na avtobusu so bili dobre volje in prešerno 
razpoloženi. Da nam je vožnja z avtobusom hitro minila, smo si čas krajšali 
s prepevanjem pesmic.  

Ob prihodu v Ljubljano smo se najprej sprehodili po starem mestnem jedru 
in si ogledali nekaj znamenitosti. Pot nas je vodila mimo stavbe Državnega 
zbora in Cankarjevega doma. Sprehodili smo se po Čopovi ulici do 
znamenitega Prešernovega trga, kjer smo si ogledali maketo mesta 
Ljubljana in spomenik pesnika Franceta Prešerna, o katerem smo se 
veliko pogovarjali ob Slovenskemu kulturnemu prazniku. Prečkali smo 
znamenito Tromostovje in naše potepanje po Ljubljani zaključili na 
Kongresnem trgu.  

Po ogledu mesta smo se odpravili v Prirodoslovni muzej. Tam smo si 
ogledali različne diorame (Alpsko, Barjansko in Gozdno), ki predstavljajo 
življenje v naravnih okoljih. Otroke je najbolj pritegnila Gozdna diorama v 
kateri so lahko opazovali eksponate živali in rastlin v naših gozdovih, ob 
tem pa prisluhnili tudi oglašanju teh živali. Nekateri glasovi so se jim zdeli 
zabavni in smešni, oglašanje volka pa kar malce strašljivo. Otroke je 
najbolj pritegnilo skoraj popolno okostje mamuta, ledenodobnega 
sorodnika današnjih slonov, ki je postal prepoznavni znak 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Mamuta smo preko knjig, pogovora in 
projekcije spoznavali že v vrtcu, zato so otroci o njem vedeli že veliko. 
Veliko pozornosti so pritegnili tudi plazilci, predvsem kače o katerih smo 
izvedeli marsikaj zanimivega. V zadnji dvorani smo spoznali še zanimive 



prebivalce morja. Med njimi je največ zanimanja požel brazdasti kit, 
katerega okostje je razstavljeno pod stropom dvorane. Polni novih 
doživetij in informacij smo se odpravili nazaj proti domu.  

Izlet v Ljubljano je bil za otroke in tudi za nas vzgojiteljice pravo doživetje. 
Skupaj smo preživeli čudovito dopoldne. Vsi pa komaj že čakamo, da se 
v mesecu maju ponovno odpravimo v našo prestolnico. Tokrat si bomo 
ogledali živalski vrt. 
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