
VRTEC BLED

Maja Poklukar        



je bil izveden 6.10. 2016 ob 16 . uri v enoti  
Bohinjska Bela s skupino Zeleni škrati.



Njihov namen je spoznavanje in odkrivanje različnih 
delov vasi Bohinjske Bele in njene snovne in 
nesnovne dediščine.

2013: 1. škratov pohod Podrojami (narava)

2014: 2. škratov pohod ob železnici (vključitev v 
DEKD Dediščina gre v šole)

2015: 3. škratov pohod na Kupljeniku (DEKD 
Praznovanja)

2016 : 4. škratov pohod Od vrat do vrat po Beli 
(DEKD Dediščina okoli nas)























 Knjiga nam je bila v pomoč in spodbudo ob 
raziskovanju teme.



Osnovna motivacija otrokom je 
bila pesem Daneta Zajca Vrata, ki 
sem jo posredovala ob sliki starih 

vrat.

Dane Zajc
VRATA

Za velikimi so še ena vrata.
Za še enimi vrati so še ena vrata. Manjša.

Za manjšimi vrati so še ena vrata. Še manjša.
Za še manjšimi vrati so najmanša vrata.

Najmanjša.
Za najmanjšimi vrati so še ena vrata.

Ta vrata so vratca.
Za vratci je vrt.

V vrtu je manjši vrt.
V manjšem vrtu je še manjši vrt.

V še manjšem vrtu je najmanjši vrt.
V najmanjšem vrtu je vrtec.

V vrtcu je roža. Ena sama dišeča.
Ta roža je zate. Najlepša in največja.



 Izdelali smo knjižico     

 Obesili smo plakate        

 Pripravili smo vabila
VRTEC BLED, ENOTA BOHINJSKA BELA
VABILO NA  4. ŠKRATOV POHOD- OD VRAT DO 

VRAT PO BELI     

SPOŠTOVANI STARŠI, OTROCI,  DRUŽINE,  KRAJANI!
Čeprav smo ostali samo Zeleni škrati, bomo ponovno 

pripravili ŠKRATOV POHOD, že četrti po  vrsti. 
Izvajamo ga v okviru DEKD ( Dnevi  evropske 
kulturne dediščine) z naslovom »DEDIŠČINA 
OKOLI  NAS«.

Letos bomo pozornost posvetili starim (rezljanim) vratom 
na Bohinjski Beli, ki se skrivajo v Spodnji in Zgornji 
vasi pri starejših hišah. Pripovedujejo nam svojo 
zgodbo o preteklih časih na Beli. Opazovali bomo 
lepoto okoli nas, ki jo v vsakodnevnem hitenju 
pogosto ne opazimo in dejavnost zaključili z 
delavnicami na  igrišču vrtca . 

Na 4. ŠKRATOV POHOD – OD VRAT  DO VRAT  PO  
BELI  V ČETRTEK, 6.10. 2016. se bomo iz vrtca 
odpravili ob 15.30 uri, iz vaškega jedra pri Domu 
krajanov pa ob 16.00 uri . 















































 Fotografije starih vrat  so neprestano obešene v 
igralnici

 Ogledali smo si  posnetke s Škratovega pohoda

 Likovno smo ustvarjali  na temo Vrata

 Risanji smo vzorce

 Prerisovali smo motive z vrat

 Naredili smo tabelo z najlepšimi vrati

 Otroci na sprehodih in potovanjih iščejo 
“skrivna “ vrata















 Družine v knjižici napišejo številko vrat, ki so 
jim najbolj všeč

 V vrtcu na tabelo z nalepkami označujemo 
rezultate

 Poiščemo vrata, ki so dobila največ glasov





VRATA NAŠEGA 
VRTCA (1903)


