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Turizem in vrtec v skupini Smrkci 

 

V tem šolskem letu je naša skupina Smrkci vključena  v projekt Turizem in 

vrtec. Letošnja rdeča nit projekta je KULTURA IN TURIZEM. 

Namen projekta je, da otroci preko igre naredijo prve turistične korake in 

odkrivajo znamenitosti v svojem domačem kraju.  

Otroci v projektu aktivno sodelujejo. Skupaj načrtujemo dejavnosti, se 

pogovarjamo o idrijskih znamenitostih in si jih ogledujemo preko slik, 

fotografij, zgibank. Največ znanja pa so otroci pridobili prav z obiskom in 

ogledom le teh. Naši najmlajši odkrivajo, raziskujejo, spoznavajo in 

doživljajo lepote kulturne dediščine našega knapovskega mesta. 

Skupaj z otroki smo naš projekt poimenovali Kulturne znamenitosti v 

mestu Idrija. V igralnici smo uredili  poseben kotiček, izdelali plakate, od 

doma so otroci prinašali slike, fotografije, knjige ter razne predmete, ki so 

značilni za naš kraj. Na sprehodih po mestu smo opazovali in se 

pogovarjali o znamenitih stavbah. Veliko smo sodelovali tudi z družinami 

in tega smo bili res zelo  veseli. 

Skrivnostni svet podzemlja rudnika in rudniškega škrata je za otroke zelo 

privlačen, pravljičen in zanimiv. Njihova radovednost nas je v prvih dneh 

novega leta peljala na obisk v Antonijev rov in v Topilnico Hg,  kjer sta 

nas prijazno sprejela strokovna sodelavca CUDHg.   

V prizivnici Antonijevega rova smo si ogledali kratek film o škratu 

Perkmandlcu. Pokazali so nam živo srebro in cinabaritno rudo. Otroci pa 

so bili najbolj navdušeni, ko smo vstopili v enega najstarejših ohranjenih 

vhodov v rudnik. 

V topilnici smo si pod strokovnim vodstvom ogledali razstavo Od rude do 

kapljic živega srebra. Izvedeli  in naučili smo se veliko novega o tem, kako 

so v preteklosti uporabljali živo srebro v  različne namene ter spoznali, 

kako velik pomen je imelo živo srebro za nastanek in razvoj mesta Idrije. 

Strokovna sodelavca na CUDHg sta se prijazno odzvala naši prošnji za 

ogled teh dveh znamenitosti in nam strokovno, otrokovi starosti primerno 

in profesionalno pomagala doživeti vse to. 

Skupaj smo jim približali kulturno zapuščino našega lepega rudarskega 

mesta. Meniva, da je naše najmlajše potrebno ozavestiti, da s ponosom in 



spoštljivostjo spoznavajo in doživljajo kulturno dediščino, se o njej 

pogovarjajo in jo znajo ceniti. Da bomo to dosegli, moramo mi odrasli biti 

dober zgled in z veliko mero ljubezni in spoštovanja varovati našo bogato 

dediščino, katero smo podedovali in katero bomo zapustili našim 

zanamcem. Prav zato otrokom dajeva veliko možnosti in priložnosti, da že 

v predšolskem obdobju dodajajo koščke novega znanja in spoznanja v 

sestavljanko, ki jo bodo sestavljali celo življenje. 
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