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V okviru UNESCO projekta Pešpoti v mojem kraju smo v sodelovanju z nosilcem 

projekta Vrtcem Mornarček Piran v skupini Miške raziskovali pešpoti v naši okolici.

K sodelovanju smo povabili tudi starše. Tako so otroci skupaj s starši raziskovali 

pešpoti v svojem domačem kraju.



POHOD NA BREŽEC

Pri pohodu na Brežec smo opazovali travnike, vinograde, oljčne nasade. Brežec obiščemo večkrat v letu. Tako lahko 

v jeseni opazujemo vinograde v jesenskih barvah, medtem ko spomladi opazujemo, kako se prebujajo listi na drevesih 

in rože na travnikih.



POHOD PROTI LAČNI

Na pohod proti Lačni smo se odpravili v jesenskem času. Pot poteka večinoma po gozdu, zato smo uživali pri hoji po 

listju, poslušali ptičje petje, nabirali storže in se z njimi igrali.



POHOD K MLAKI

K mlaki se odpravimo večkrat. Spomladi v mlaki opazujemo paglavce in ribe, medtem ko so travniki polni rož. V 

jeseni in pozimi paglavcev in rib ni. Takrat na travniku tečemo iščemo krtine in se igramo.



POHOD PROTI KUBEDU

Na pohodu proti Kubedu smo videli kokoši in pava ter v vaškem koritu za napajanje živine opazovali močerada, ki 

je počival na kosu lesa. Pot proti Kubedu poteka po gozdu. Jeseni lahko hodimo po listju, spomladi pa opazujemo 

drevesa in poslušamo ptičje petje. Na koncu poti smo opazovali promet.



EVA NA POHODU DO ISTRSKIH UŠES

Eva je na pohodu opazovala njive in vinograde ter poslušala ptičje petje. Med potjo je nabirala storže in 

kamenčke, s katerimi se je igrala. Nabrala je celo šparglje. Njihov cilj je bil naravni most in spodmoli oziroma istrska 

ušesa. Na razgledni točki je Eva opazovala hrvaško stran Istre - vasico Mlini ter mejni prehod Sočerga.



NOEMI Z DRUŽINO PO PARENZANI

Noemi se je z družino odpravila po Parenzani. Na začetku poti je videla kokoši, goske in race. Hodila je mimo 

vinogradov in sadovnjakov ter skozi tunele. Na poti je videla akumulacijsko zajetje vode. Ves čas pohoda pa je 

opazovala morje, kjer je ob koncu nabrala tudi školjke.



AJAN PRI PUČU V POLETIČIH/GALANTIČIH

Ajan je bil zelo vesel sprehoda. Opazoval je promet, živali ter rastline. V gozdu si je ogledoval različna drevesa, 

kamne, rastline. Pri mlaki je opazoval paglavce, ribe ter rastline, ki rastejo v vodi. V vodi je videl veliko lokvanja.



AJDA Z DRUŽINO PRI POPETRSKEM PUČU

Ajda se je z družino odpravila do popetrskega puča. Hodila je med borovci, kjer je nabirala storže. Med potjo je 

nabrala regratove lučke in jih pihala. Mami pa je nabrala rožice. Na cilju pri puču so se vsi usedli na klopco in 

opazovali rastline ob vodi in v njej.



JULIJA NA VELEM VIRU

Takoj na začetku poti je Julija v mlaki opazila veliko žab ter poslušala njihovo regljanje. Na poti skozi vas je 

opazovala tipične istrske hiše in travnik, poln marjetic. Pot je nadaljevala skozi gozd, kjer je videla veliko rastlin in 

dreves.  Na cilju je zagledala slap, kjer je metala kamenčke v vodo.


