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Poročilo enote:

ZGORNJA POLSKAVA

Naslov podprojekta:

JESENSKI FESTIVAL

Starostno obdobje:
PRVO IN DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Namen projekta
V projekt se vključujemo vsako leto, ker želimo, da naši otroci spoznajo kraj, se seznanijo
s preteklostjo v kraju – spoznajo našo dediščino, kako ljudje že leta jesenske pridelke iz
njiv in vrtov pospravijo za ozimnico, katera jim bo omogočala prehranjevanje čez zimo. . V
enoti Zgornja Polskava smo se skupaj z otroki odločili, da spoznamo, kaj vse nam ponuja
jesen.

Cilji projekta
Cilji projekta so, da otroci spoznajo kaj nam ponuja jesen, kako so si že od nekdaj ljudje
pripravljali ozimnico, kako so se samo oskrbovali s hrano, spoznali so kaj pomeni festival
za našo družbo, in kaj vse lahko otroci pripravijo iz naravnih materialov.

Opis izvedbe projekta
Najprej smo z otroki naredili nevihto možgan FESTIVAL. Nato smo se vzgojiteljice z otroki
pogovorile, kaj pomeni festival. Skupaj z otroki smo načrtovale, kaj vse bomo izvedli na
naši enoti v sklopu festivala in kako bi poimenovali festival. Tako smo prišli do naslova
JESENSKI FESTIVAL. Vključili smo tudi starše, kateri so nam pomagali pri prinašanju
raznih jesenskih pridelkov in gozdnih plodov. Hodili smo na sprehode, kjer smo opazovali
spremembe v naravi, se pogovarjali o naših zaznavah, kako se narava pripravlja na zimo.
Obiskali smo kmetijo, kjer so otroci spoznali, katere pridelke spravljamo v kleti jeseni in so
pri tem tudi aktivno sodelovali, naučili smo se pesmi o jeseni J. Bitenc: Po jurčke, M.
Voglar: Rjava pesmica, M. Voglar: Živali jeseni , slikali, risali na temo jesen, tiskali
jesensko listje, obiskala nas je botra jesen, ki nam je prebrala zgodbo o živalih, ki si
pripravljajo ozimnico. Pripravili smo tržnico, na kateri so otroci z zamaški kupili jesenske
sadeže in plodove, v sušilniku sadja smo sušili sadje, predvsem jabolka, katera smo
postregli staršem, pripravili smo zelenjavo za kuhanje zelenjavne juhe in prav tako smo
skuhali bučno juho. Juhe smo tudi degustirali. Iz sadja so otroci pripravili sok, katerega so
prešali na malo prešo. Iz koruznice so naredili punčke, mlinčke, katere so preizkusili v
bližnjem potoku. Otroci so se seznanili s plodovi iz gozda - gobe, katere so užitne in katere
niso, v gozdu so opazovali različne oblike listja, različne barve listja, nabirali smo tudi žir
želod, v bližnjem parku smo nabrali divje kostanje s katerimi smo v vrtcu izdelali različne
figure. Kot zaključek tega festivala pa smo organizirali kostanjev piknik, na katerega smo
povabili starše in tudi predsednika krajevne skupnosti Zg. Polskava.

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu
Otroci so spoznali, kaj vse nam ponuja jesen, kako pomembno je, da si pripravimo
pridelke iz vrtov in njiv za ozimnico, spoznali kako se pripravijo preproste in zdrave juhe,
se naučili pesmice o jeseni, prav tako pa so se naučili, kako poberemo pridelke in jih
pripravimo za ozimnico.

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih
Otroci so bili nad delom navdušeni, saj so o tem, kaj so novega spoznali pripovedovali
svojim staršem in jih vodili na sprehode tja, kjer so bili dopoldne z vzgojiteljicami. Doma so
pomagali pri pripravi različnih juh,

S kom ste sodelovali in na kakšen način
Sodelovali smo vsi oddelki naše enote, torej mi med seboj, s starši, posamezniki v kraju,
krajevno skupnostjo in lokalnim časopisom.

Zaključne misli
Otroci so radi sodelovali, saj jih je ta tema zanimala. Bilo je zanimivo in pestro. Otroci so
spoznali, kako pomembno je shranjevanje doma pridelane hrane za zimo. In prav tako so
spoznali, kaj vse nam ponuja jesen.

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta
Risbice, ki so nastale bodo razstavljene v našem večnamenskem prostoru, tako jih bodo
lahko videli starši naših otrok in tudi drugi obiskovalci naše enote, ki občasno prihajajo k
nam. Nekaj pa jih bomo razstavili v večnamenskem prostoru KS Zgornja Polskava. Prav
tako smo staršem predstavili naše recepte zelenjavne in bučne juhe. Kot zaključek smo
pripravili kostanjev piknik skupaj s starši.

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih
Projekt smo objavili v časopisu Panorama, kateri je naš lokalni časopis, prav tako pa
vedno omenim, na različnih občnih zborih turističnih društev v kraju, kako in s čim smo
sodelovali v našem vrtcu v projektu Z igro do prvih turističnih korakov.

Poročilo enote:

MAKOLE

Naslov podprojekta:

FESTIVAL PESMI IN PLESOV

Starostno obdobje:
PRVO IN DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Namen projekta
Otroci bi naj spoznavali kulturno dediščino svojega kraja. Seznaniti jih želimo, kako so
ljudje živeli včasih v Makolah, s čim so se ukvarjali in kako živimo danes. Predvsem pa jih
želimo seznaniti s pesmijo in plesi, ki so značilni za naš kraj.
Izvajale smo različne dejavnosti, glede na starost otrok, vsi otroci našega vrtca pa so
spoznali narodno nošo našega kraja in tudi pesmi in plese našega kraja, ki so še živi.
Večina se jih prenaša iz roda v rod. Nekatere so tudi zapisane.

Cilji projekta
•
•
•
•
•
•
•

Otrok spoznava pesmi in plese svojega okolja.
Spoznava rajalne igre in ljudske plese iz svojega okolja.
Spodbujanje zavesti o svoji narodni in kulturni identiteti.
Otrok spoznava, kako je zgrajena družba,
Seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja.
Spoznava različne praznike in običaje.
Otrok spoznava značilnosti svojega okolja.

Opis izvedbe projekta
Kulturna dediščina nas spremlja v vsakdanjem življenju na vsakem koraku, enkrat skrita za
vogalom stare hiše, drugič opažena na sprehodu po kraju. Lahko jo držimo v rokah kot
dobro in zanimivo knjigo, lahko jo občutimo ob poslušanju ljudskih pesmi, opazovanju
starih predmetov. Šege, navade in običaji nas povezujejo z našimi predniki, njihovimi
izkušnjami in njihovimi modrostmi ter nas obvezujejo, da jih predajamo generacijam, ki
prihajajo.
Vsi otroci našega vrtca so se naučili pesmico Mi smo pa z Makol doma in prebirali pesmi
Anice Černejeve, ki je bila doma v Makolah.
Vsak oddelek otrok je, glede na svojo starost, spoznaval plese in pesmi, ki so jih in ki jih še
pojejo in plešejo v našem kraju. Naučili so se več rajalnih in ljudskih iger.

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu
Otroci so spoznali katere pesmi in plese še plešemo v Makolah. Pridobili so znanje in
spoznanja o ljudskih rajalnih in drugih plesnih igrah.

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih
Otroci so s plesi in igrami seznanili tudi starše, ki so bili veseli, da se ljudsko izročilo
prenaša na otroke že v vrtcu.

S kom ste sodelovali in na kakšen način
Na oglasnih deskah v vrtcu smo staršem predstavljali dejavnosti, sicer pa smo sodelovali z
vzgojiteljico Špelo Pušaver, ki pleše v Folklorni skupini Prosvetnega društva Anice
Černejeve Makole in ima veliko znanja o ljudskih plesih in igrah.

Zaključne misli
Turizem smo ljudje in naša naravna in kulturna dediščina. Zaradi epidemije projekt ni
potekal tako, kot smo si želeli, vendar pa smo v vseh oddelkih uresničevale cilje, ki smo si
jih zadale.

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta
Zaključne prireditve nismo izvedli zaradi zaprtja vrtca in zaradi prepovedi zbiranja.

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih
V medijih našega projekta nismo predstavljali, ker to ni bilo mogoče.

Poročilo enote:

STUDENICE

Naslov podprojekta:

NOČ PRAVLJICE

Starostno obdobje:
PRVO IN DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Namen projekta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje in povezovanje obeh oddelkov na enoti.
Sodelovanje in priprava pri izvedbi različnih dejavnosti.
Spodbujanje otrok k poslušanju pravljic, prebiranju knjig, samostojnemu
pripovedovanju in izmišljevanju svojih zgodbic.
Otroke spoznati s knjižničarko in jih navdušiti za obisk knjižnice.
Otroku razvijati spoštljiv odnos do knjige, ter kulturnega obnašanja v knjižnici.
Spodbujanje k izvajanju dejavnosti, v katerih se z igro vlog spremeni v knjižničarko
ali obiskovalca knjižnice.
Spodbujanje otrok k podoživljanju in likovnemu izražanju pravljice.
Spodbujanje sodelovanja otrok pri pripravi razstave izdelkov.
Spodbujanje otrok k izmenjavi svoje najljubše slikanice z drugimi otroki v vrtcu.
Predstavitev kamišibaja – japonsko gledališče.

Cilji projekta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.
Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosi z enim ali več otroki.
Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi
lahko ta delovala ter omogočila dobro počutje in ugodje.
Otrok se postopoma seznanja z lokalnim okoljem in kulturo.
Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe
jezika, spoznava moralno-etične dimenzije, s književno osebo se identificira ter
doživlja književno dogajanje.
Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.
Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo ter pridobiva pozitivni odnos do
literature,
Otrok se uči samostojno pripovedovati.
Otrok se sreča z umetnostjo različnih in drugačnih kultur.
Otrok doživlja vsebine prek različnih medijev – poslušanje pravljice (avdio), obišče
gledališko predstavo (kamišibaj), ogled risanke, obisk knjižnice (igra vlog)

Opis izvedbe projekta
Prvotna ideja za »Noč knjige« je nastala v sodelovanju z otroki. Skupni načrt je bil, da se
projekt zaključi s spanjem v vrtcu in seveda branjem najljubših otroških pravljic. Zaradi
nastale situacije in trenutnih ukrepov tega žal nismo mogli izvesti. Kot alternativo smo se
dogovorili za »letni kino«, kar pa imamo namen speljati do konca šolskega leta.
Dejavnosti in aktivnosti, ki so bile povezane s projektom, smo izvajali skozi celo šolsko
leto.
V vrtcu nas je obiskala knjižničarka, ki nam je prebrala pravljico, seznanila nas je kako
poteka izposoja knjig v knjižnici. Pogovorili smo se tudi o kulturnem obnašanju v knjižnici
in spoštljivemu odnosu do knjig. Vse nove informacije so nas vodile k igri vlog, tako, da
smo si naredili potrebne izkaznice in si v vrtčevski knjižnici izposodili knjige, »knjižničarka«
pa je izposojo skrbno beležila – otroci so vloge menjavali.

V času pusta nas je obiskala klovnesa Urška s svojo navihano prijateljico Špelo. Z otroki
smo si ogledali predstavo in se skupaj nasmejali norčijam. Klovnesa je bila zelo nerodna in
je potrebovala veliko pomoči od otrok. Ti so ji z veseljem pomagali in tako sodelovali v
predstavi. Otroci so po predstavi narisali kaj jim je bilo v predstavi najbolj všeč. Z izdelki
smo okrasili garderobo vrtca.

V sklopu projekta smo otrokom predstavili tudi kamišibaj. Otroci so si ogledali predstavo
ljudske pripovedke z naslovom O mestni in poljski miški. Japonsko gledališče je otrokom
bilo všeč, zato so se nekateri tudi sami preizkusili v vlogi pripovedovalca.

Otroci so v vrtec pridno prinašali svoje najljubše knjige, ki smo jih vsakodnevno prebirali.
Veliko smo brali pred spanjem in po kosilu. Tudi lokacije branja smo večkrat zamenjali,
saj nam to naš vrtec omogoča. Brali smo pod kozolcem, ob ribniku, na odeji pod brezo...
Ob kulturnem prazniku smo otrokom s pomočjo projektorja prikazali zgodbo Povodni mož.
Zgodbo smo ob slikah pripovedovali. Sledilo je slikanje z ogljem ob glasbi.

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu
otroci so se v prvi vrsti veliko družili,
• pletli in utrjevali so vezi z mlajšimi oziroma starejšimi otroci,
• spoznali so veliko novih pravljic,
• igrali so se igre vlog in tako vadili obisk knjižnice,
• spoznali japonsko gledališče,
• ogledali so si Povodnega moža na projektorju,
• slikali z ogljem ob glasbi,
• sodelovali v predstavi s klovneso,
• risali in pomagali pri pripravi razstave.
Predvsem, pa so otroci uživali, se zabavali, družili. Veliko časa so preživeli v naravi ter
spoznali, da je knjiga lahko z nami vedno in povsod...

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih
Otroci so resnično uživali, svoje navdušenje so pokazali tako, kot samo oni to znajo,
iskreno. Po vsaki dejavnosti so otroci bili željni ponovitve, sodelovanja, igre. Večkrat so
svoje želje tudi povedali. Tako, da se je zgodilo, da smo kakšno knjigo prebrali večkrat.
Klovneso so povabili, da jih lahko še večkrat obišče. Knjižničarki pa so obljubili, da jo
obiščejo v knjižnici Poljčane.

S kom ste sodelovali in na kakšen način
Sodelovali smo s knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica - dislocirana enota
Poljčane.
S starši, dedki in babicami otrok iz skupin.

Zaključne misli
Verjamem, da smo s projektom dosegli vse zastavljene cilje in še več. Kljub temu da
zaključne prireditve nismo izvedli, verjamem, da so otroci odnesli veliko. Skupaj smo
izvajali dejavnosti, ki so bile otrokom zanimive in so jih pritegnile. Tudi naprej bomo
strmele k temu, da so naše vodilo otroci in njihovi interesi.

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta
Zaključne prireditve še nismo izvedli zaradi razglasitve epidemije koronavirusa in
prepovedi javnega zbiranja. Kot smo že omenili, da bomo mogoče kot alternativo izvedli
»letni kino«. V vsakem primeru verjamemo, da bodo otroci uživali.

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih
Obveščanje staršev preko oglasne table in spletne pošte, ter predstavljanje dejavnosti, ki
smo jih izvajali.

Poročilo enote:

TINJE
Naslov podprojekta:

LJUDSKO IZROČILO

Starostno obdobje:
PRVO IN DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Namen projekta
Naša enota že več let sodeluje in je aktivno vključena v razne kulturne prireditve kraja in
vrtca. Sodelujemo s kulturno umetniškim društvom Otona Župančiča Tinje, kot tudi z
osnovno šolo Partizanska bolnišnica Jesen Tinje.
Udeležujemo se prireditev ob
krajevnem in državnih paznikih ter prireditvah, ki jih pripravlja osnovna šola Partizanska
bolnišnica Jesen Tinje. Na samih prireditvah se predstavimo z raznimi pesmimi, plesi ter
razstavami otroških izdelkov, ki so v skladu s temo prireditve.

Cilji projekta
•
•
•
•
•

Otrok spoznava tradicijo svoje družbe.
Otrok spoznava pomen posameznih praznikov.
Otrok se vključuje in sodeluje pri pomembnih dogodkih za svojo družbo.
Otrok spozna soj kraj, njegovo tradicijo in sodeluje pri ohranjanju le tega.
Otrok sodeluje pri ohranjanju dediščine kraja in družbe.

Opis izvedbe projekta
V naši enoti izvajamo obogatitveni dejavnosti »Pevski zbor« ter »Ljudski plesi in igre«, s
katerimi smo se predstavili na kulturni prireditvi v našem kraju in jih tako vključili v sam
projekt »Festival naj bo«. Prav tako smo z razstavo likovnih izdelkov popestrili sam kulturni
dom na Tinju. Spoznali in osvojili smo ljudske plese in pesmi, ki so značilne za naš kraj. S
pesmimi, ki smo jih osvojili, smo se predstavili na kulturni prireditvi v okviru Kulturnega
umetniškega društva Otona Župančiča Tinje.
V Pustnem času smo s pustno povorko po našem kraju uspešno preganjali zimo.
V sodelovanju z Osnovno šolo Partizanska bolnišnica jesen Tinje otrokom pričarali
poseben decembrski koncert, ki je še dodatno popestril samo praznično vzdušje. V
mesecu decembru smo prav tako sodelovali z Ansamblom Gas, katere smo povabili v
vrtec in skupaj pričakali dedka Mraza.

Fotografija 1: udeležitev na
kulturni prireditvi v sodelovanju s
Kulturno umetniških društvom
Otona Župančiča Tinje.

Fotografija 2: veselo odganjanje
zime s pustno povorko

Fotografija 3: decembrska
prireditev v sodelovanju z
Osnovno Šolo Partizanska
bolnišnica Jesen Tinje

Fotografija 4: prihod dedka
Mraza ob veselih ritmih
ansambla Gas

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu
Otroci so v okviru projekta pridobili novo spoznanje o svojem kraju, spoznali so tradicijo in
kulturno dediščino svojega kraja, se udeležili kulturne prireditve in s tem pridobili občutek
in zavedanje pripadnosti svojega kraja. S sodelovanje na kulturni prireditvi so pridobili
novo izkušnjo ter spoznali, da so pomemben del njihove družbe.

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih
Vtisi otrok so bili zelo pozitivni. Otroci so pridobili izkušnjo z nastopanjem in aktivnim
sodelovanjem na prireditvi. Kljub začetni tremi, so se na odru sprostili. Prav tako smo bili
deležni pozitivnih misli in pohval s strani gledalcev in sodelujočih, kar je v otrocih vzbudilo
še dodatno motivacijo. Otrokom se je najbolj vtisnil v spomin prihod dedka Mraza z
gostujočo skupino ansambel Gas. Otroci so doživeli pravi »festival« z za njih prilagojenim
glasbenim programom. Skupaj z ansamblom so tudi zapeli njim znane pesmi. Vsak
dogodek posebej je otrokom doprinesel neizmerno veliko izkušenj, spoznanj in dobre
volje.

S kom ste sodelovali in na kakšen način
•
•
•

Kulturno umetniško društvo Oton Župančič Tinje (udeležitev kulturne
prireditve v okviru kraja),
Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje (decembrski koncert v
okviru osnovne šole),
Ansambel Gas (obisk ansambla Gas ob pričakovanju dedka Mraza).

Zaključne misli
Sam projekt z vsebino »Festival naj bo«, nam je bil zelo všeč. Vsebine, ki smo jih vključili v
projekt smo si zadali že v začetku leta in se odločili, da sam projekt izpeljemo skozi
celotno šolsko leto z raznimi dejavnostmi. Projekt smo izpeljali s poudarkom na kulturno
dediščino našega kraja. Otroci so pridobili veliko novega znanja o svojem kraju in se
udeležili pomembnih dogodkov in s tem pripomogli k ohranjanju tradicije in življenja
samega kraja.

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta
Za zaključni projekt smo si v okviru enote zastavili prireditev, na kateri bi predstavili ljudske
pesmi, plese in igre, ki smo jih osvojili v okviru projekta. Zaradi trenutne situacije žal
prireditve nismo mogli izpeljati.

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih
Javno smo se kot vrtec predstavili na javni kulturni prireditvi v našem kraju v mesecu
decembru, kjer smo na prireditvi sodelovali z dvema pesmima.
V kolikor bodo nastale razmere omogočale, se bomo javno predstavili tudi v mesecu juniju
na javni kulturni prireditvi ob krajevnem prazniku samega kraja, ker bomo prav tako
sodelovali s kulturnim umetniškim društvom Otona Župančiča Tinje in Osnovno šolo
Partizanske bolnišnice Jesen Tinje.

Poročilo enote:

PRAGERSKO

Naslov podprojekta:

HARMONIJA DRUŽENJA Z
BABICAMI IN DEDKI

Starostno obdobje:
PRVO IN DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Namen projekta
Glavni namen projekta je bil prijetno medgeneracijsko druženje, saj smo želeli omogočit
sodelovanje dveh generacij, na eni strani dedki in babice, na drugi njihovi vnuki in da
otrokom predstavimo ljudska opravila, kot so jih poznali njihovi dedki, babice, pradedki in
prababice Menimo, da je vloga starih staršev v življenju otrok zelo pomembna in ker
živimo hiter tempo življenja smo želeli otrokom omogočit dan z dedki in babicami, kjer so
se ob prijetnem vzdušju in skozi različne aktivnosti seznanili z ljudskimi opravili in drugimi
dejavnostmi. Namen teh dejavnosti je bil tudi aktivno vključit stare starše in da pri tem
sodelujejo s svojimi vnuki. Z izvedbo enodnevnega dogodka v našem vrtcu smo želeli
otrokom omogočit, da kvalitetno preživijo dan s svojimi starimi starši v okolju, ki jim je
dobro znano.

Cilji projekta
Otrokom približati naravne in kulturne zanimivosti in lepote domačega kraja in okolice,
seznaniti družine z možnostmi, ki jih ponuja lokalno območje. Otroke seznaniti s
pomenom gibanja za naše zdravje, jim približati pomen medsebojnega sodelovanja. Prav
tako smo želeli, da otroci spoznajo pomembnost preživljanja prostega časa v naravi in
pomembnost spoštovanja do žive in nežive narave ter jim predstaviti pomen sodelovanja s
krajevnim turističnim društvom in njihovimi člani (stari starši otrok). Želeli smo tudi, da
otroci spoznajo značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Opis izvedbe projekta
Mesec oktober prinese s seboj že vrsto let tisti poseben dan, ki ga otrok v vrtcu preživi s
svojimi starimi starši. Takrat jih s ponosom popelje skozi svojo igralnico oz. vrtec, se
pripravlja na nastop s svojimi vrstniki in z otroki sosednjih igralnic. Letošnje srečanje smo
si zastavili malce drugače, s tem pa želeli babicam in dedkom približati vrtčevsko
dogajanje in ustvarjanje. Skupaj vsi oddelki vrtca smo na naši enoti - Pragersko pripravili
skupni program in raznolike ustvarjalne delavnice. Otroci so se predstavili z lahkotnim
programom; plesali so, peli in se igrali prstne igre. Ker je glasba najlepši, univerzalni jezik,
ki ga razumejo vsi ljudje, smo na našo enoto povabili folklorno skupino Cugeci -

turističnega društva Pragersko- Gaj. Skupina ljudskih godcev je sestavljena iz devetih
godcev, ki radi pojejo, se družijo in radi prihajajo v naš vrtec med otroke. Pripravili smo
ustvarjalne delavnice, ki so vsem dale možnost pokazati finomotorične spretnosti,
ustvarjalnost in domišljijo. Stari starši so se skupaj z otroki preizkusili v izdelovanju
izdelkov iz naravnega materiala, papirja, volne in gline. Seveda je lahko načinov druženja
še več, skratka osnovni namen le tega je, da skupaj s starimi starši kvalitetno preživijo
dopoldan v vrtcu. Nekateri otroci so druženje s starimi starši zaključili ob domačih sadnih
napitkih in zdravimi kruhovimi prigrizki, nekateri z nadaljnjim raziskovanjem ustvarjalnih
kotičkov ali pa so pomagali pri luščenju fižola in ličkanjem koruze pod budnim očesom
babice ali dedka. Namen in cilj srečanja je bil prvinsko prijetno medgeneracijsko druženje.

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu
Dogodek povezan s sodelovanjem s starimi starši je za otroke res nekaj posebnega.
Otroci
imajo radi stare starše, zato jim veliko pomeni, ko jih lahko povabijo v vrtec. V letošnjem
projektu so stari starši pričarali med otroke pridih preteklosti, pridih dediščine. Prikazali so
nam dejavnosti oz. opravila ki so jih delali včasih, pa tudi še danes. To je bilo luščenje
koruze, iz ličkanja so izdelovali lutke, iz krep papirja so izdelovali rože, gnetli in oblikovali
so z glino, iz grozdja so stiskali sok. Otroci so se ustavljali v vsakem kotičku in s starimi
starši ustvarjali. Takšne dejavnosti povezujejo generacije, utrjujejo in poglabljajo
medsebojne vezi in ustvarjajo spoštljiv odnos do svoje in njihove preteklosti. Otroci
spoznavajo, da jih takšna
opravila lahko zadovoljijo in razveselijo. Ob koncu se kar niso mogli ločiti. Nekateri otroci
so
odšli s starimi starši domov, nekateri so ostali. Prav vsi so izrazili potrebo in željo po še
več
takšnih srečanj. Nam strokovnim delavcem je to v veselje in zadoščenje. Prav gotovo jih
bomo še organizirali.

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih
Stari starši so z zanimanjem prisluhnili ljudskim godcem Cugecom, prav tako so bili zelo
ponosni na svoje vnuke, ko so jih videli peti in plesati ter sodelovati z ljudskimi godci.
Dedki in babice so bili navdušeni, ko so se z otroki sprehodili po prostorih našega vrtca in
si ogledali kotičke, ki smo jih pripravili. Preizkusili so se v mnogih aktivnostih, predvsem
pa dolgo vztrajali v kotičkih, kjer so se lahko aktivno vključili in ob tem sodelovali s svojimi
vnuki. Ob koncu našega dogodka so se nekateri zahvaljevali, bili so zadovoljni in povedali
so, da se zelo radi udeležijo tovrstnih dogodkov, predvsem pa jim je v zadovoljstvo, ko
vidijo svoje vnuke kaj vse zmorejo. Prav tako so stari starši povedali, da si ta dan vzamejo
več časa ter pozornost namenijo tudi izdelkom otrok, ki krasijo prostore našega vrtca. S
pozitivnimi odzivi in dobro voljo starih staršev dobimo tudi strokovni delavci potrditev, da
so tovrstni dogodki v vrtcu dobro sprejeti.
Strokovne delavke smo z veseljem opazovale odzive otrok na tak dan kot je dan z dedki
in babicami. Otroci so se dogodka veselili že nekaj dni prej in celo odštevali dneve do
prihoda starih staršev z označevanjem na koledarju. Ko so otroci ta dan le dočakali so
izražali ponos in veselje, da so jih v vrtcu obiskali dedki in babice.

S kom ste sodelovali in na kakšen način
Načrtovana vsebina projekta Turizem nas je v letošnjem letu nagovorila, da smo k
sodelovanju povabili več aktivnih babic, ki v naš vrtec pripeljejo svoje vnuke. Štiri babice
so
bile tako pripravljene aktivno preživeti čas med vrtčevskimi otroki in nam ob tem prikazale
različne ročne spretnosti, Milena Furek, Dragica Vinko, Slavica Smodiš in Jerica Krofič.
Pravo druženje se vedno začne in zaključi s prepevanjem melodij, ki se slišijo še bolje, če
jih
ob tem spremljajo še glasbila. K sodelovanju smo tako pritegnili tudi ljudske godce
»Cugece« TD Breza Pragersko Gaj, ki so nam dogodek glasbeno popestrili. Zraven tega,
da

so igrali na posebne, doma izdelane instrumente, so navdušili z ubranostjo in poskočnimi
ritmi, da je veselje ob poslušanju napolnilo prostor našega vrtca.
Ko se družijo in sodelujejo ljudje, ki delajo s srcem in zadovoljstvom, so tudi končni
rezultati
takšni, srčni in uspešni. Veseli smo, da je tako bilo tudi pri nas.

Zaključne misli
»Nihče ne more narediti za majhne otroke kar naredijo
dedki in babice.
Stari starši na življenja vnukov posujejo čarobni prah.«
(Alex Haley)
Čarobni prah babic in dedkov smo ob druženju z babicami in dedki začutili tudi v našem
vrtcu, ko smo v okviru projekta Turizem, z naslovom »Harmonija druženja z babicami in
dedki«, slednje doživeli.
Veliko jih je prišlo in dodali so neprecenljiv košček v mozaik doživetega dopoldneva z
našimi
najmlajšimi. Harmonija druženja se je kazala na nasmejanih obrazih otrok, dedkov, babic,
ki so s ponosom stopali ob vnukih, v igri, ko so se skupaj zlile različne generacije in uživale
v čudenju, raziskovanju, ob glasbi, ko so prepevali otroci, na ljudska glasbila pa igrali
godci.
Lepo nam je bilo skupaj, posebna zgodba se je zapisala ob tem. Vedno znova jo bomo
prebirali, se je spominjali ob ogledu fotografij iz dogodka. Naslednje leto pa, četudi ne bo
del zgodbe iz projekta Turizem, jo ponovimo, dodamo kaj novega, pritegnemo k aktivnemu
sodelovanju še dedke (dedki so posebni mojstri) in harmonija druženja z dedki in babicami
bo dobila nov epilog.
Turizem so ljudje in ko so ti združeni od najmlajših do najstarejših, je širina neomejena.
Sodelovanje, sobivanje, učenje drug od drugega, sprejemanje, nadaljevanje kulturnega

udejstvovanja, ohranjanje tradicije, vse to in še mnogo več smo dosegli in zapisali v
majhna
in velika srca, ki so pri vsem tem sodelovala.

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta
Otroci so se predstavili z lahkotnim programom; plesali so, peli in se igrali prstne igre. Ker
je glasba najlepši, univerzalni jezik, ki ga razumejo vsi ljudje, smo na našo enoto povabili
ljudske godce Cugece - turističnega društva Pragersko- Gaj. Skupina ljudskih godcev je
sestavljena iz devetih godcev, ki radi pojejo, se družijo in radi prihajajo v naš vrtec med
otroke.
Pripravili smo ustvarjalne delavnice, ki so vsem dale možnost pokazati finomotorične
spretnosti, ustvarjalnost in domišljijo. Stari starši so se skupaj z otroki preizkusili v
izdelovanju izdelkov iz naravnega materiala, papirja, volne in gline. Seveda je lahko
načinov druženja še več, skratka osnovni namen le tega je, da skupaj s starimi starši
kvalitetno preživijo dopoldan v vrtcu. Nekateri otroci so druženje s starimi starši zaključili
ob domačih sadnih napitkih in zdravimi kruhovimi prigrizki, nekateri z nadaljnjim
raziskovanjem ustvarjalnih kotičkov ali pa so pomagali pri luščenju fižola in ličkanjem
koruze pod budnim očesom babice ali dedka. Namen in cilj srečanja je bil prvinsko prijetno
medgeneracijsko druženje.

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih
V medijih se nismo predstavili.

Poročilo enote:

CICIBAN

Naslov podprojekta:

ZABAVEN DAN

Starostno obdobje:
PRVO IN DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Namen projekta
Na primeren in vendar zabaven način, otrokom približati tradicijo v pustnem času.

Cilji projekta
•
•
•

Seznaniti otroke s Slovenskim običajem, tradicijo.
Otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje.
Otrok sodeluje na kulturnem dogodku, karnevalu.

Opis izvedbe projekta
Pusta se otroci veselijo, všeč jim je preoblačenje- preizkušanje raznih mask in pustnih
pripomočkov.
V tednu pred pustom vsaka skupina okrasi garderobo pred igralnico, okrasijo tudi
igralnico.
Otroci izdelujejo maske, pustna očala. Zbiramo recepte za peko
krofov, imenujemo sestavine, ki jih potrebujemo. Preizkušamo marmelado-katera je boljša
za krofe.
Odzvali smo se povabilu Turističnega društva Slov. Bistrica ter sodelovali na sobotni
pustni povorki v kraju.
Predhodno smo poskrbeli za maske. Nekaj skupin se je odločilo za skupinsko masko. Zato
so vzgojiteljice pripravile delavnico, kjer so starši izdelali maske in pripomočke za masko.
Na pustno soboto smo se zbrali pred vrtcem, ter se pridružili učencem OŠ v povorki. Ob
poti nas je pozdravljalo veliko obiskovalcev. Vsako skupino mask so obiskovalcem
predstavili z kratkim opisom.
Ko se je povorka zaključila je vsak sodelujoči prejel v zahvalo za sodelovanje majhno
pozornost.
Na dan pust so se v vrtcu zbirale raznorazne maske. Maske so se v skupinah predstavile,
v telovadnici so ob živahni glasbi rajale, ter se ponovno odpravili v povorki po mestnih
ulicah. Na glavnem trgu so maske tudi rajale.
Sledil je dan pokopa pusta. Bili smo žalostni, kajti norčavi pust se poslavlja. Po vsem vrtcu
smo skupaj odstranili dekoracijo, vse skupaj odnesli v telovadnico in vsega se je nabralo
za velik kup. In ko smo ravno želeli odnest, sta se pripeljala klovna. Zelo sta se
razveselila kupa pisanih trakov in okraskov. S svojimi norčijami , valjanjem,
premetavanjem sta nas zabavala. A žal smo morali njuno igro prekiniti, kajti vse smo
morali pospraviti. Le s težavo sta slekla svojo obleko ter vse pisane trakove in okraske
pospravila v vreče ter jih odnesla.
A vsi skupaj smo vedeli, da to ni za vedno, kajti čez eno leto se norčavi, veseli, razigrani
pust spet vrne k nam.

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu
•
•
•
•

Učenje novih pesmic.
Spoznavanje hrane – branje receptov – kaj potrebujemo za peko KROFOV.
Spoznavanje tradicionalnih pustnih šem – KURENT.
Pomen pusta – odganja zimo.

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih
•
•
•
•

Maske so glasne.
Maske odganjajo zimo.
Pust naj bo večkrat.
Maske so vesele in nasmejane.

•
•
•

Besede zadovoljne mamice: Všeč mi je, da smo se pridružili povorki, v prejšnjem vrtcu
tega nismo imeli.
Prav luštno je hoditi po cesti, kjer so prej avti vozili.
Klovna v telovadnici sta se kar s« šajtrgo« pripeljala.
Jokali smo, imeli smo robčke in se glasno jokali.

•

S kom ste sodelovali in na kakšen način
Sodelovanje na pustni povorki v kraju, ki jo je organiziralo turistično društva našega mesta.
Obisk v osnovni šoli in ogled kurentov. Povorka na pustni torek po mestu, skupaj z enoto
Sonček.

Zaključne misli
S seznanitvijo, uprizoritvijo in aktivno vključitvijo otrok, smo na prijazen, razumljiv način
približali tradicijo, običaje v pustnem času.
Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta
SLOVO OD PUSTA:
• z otroki se pogovorimo o običaju »pokop pusta«;
• poberemo pustno dekoracijo po vrtcu in jo prinesemo v telovadnico;
• animacija dveh klovnov, ki se ne želita poslovit od pustnega časa;
• otroci pomagajo pri pospravljanju dekoracije v vreče za smeti in s tem se pustni čas
zaključi.

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih
Zapis in fotografija v krajevnem časopisu Panorama.

Poročilo enote:

MLINČEK OPLOTNICA

Naslov podprojekta:

RAZISKUJEMO NAŠ KRAJ IN SE
ZABAVAMO

Starostno obdobje:
PRVO IN DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Namen projekta
Projekt je bil širše zastavljen in zaradi tega smo v projekt povabili tudi starše.
Namen projekta je spodbuditi otroke, ter tudi njihove starše, k raziskovanju posebnosti
okolja v katerem živimo.
Otrokom želimo prikazati del turističnih poti, kulinarike in praznikov našega okraja.
Predvsem pa povezovanje z turističnimi društvi v kraju. V medsebojnem sodelovanju
krepiti vezi za spodbujanje veselja
in odkrivanja
kulturne
dediščine, narave,
znamenitosti, posebnosti kraja in spodbuditi medgeneracijska druženja.

Cilji projekta
•
•
•
•
•
•

Prepletanje učnih izkušenj tako, da lahko otroci spoznajo medsebojno povezanost
različnih učnih konceptov v povezavi z tradicijo in značilnostmi kraja,
raziskovanje in opazovanje Učno - turistične poti v Partovec,
seznanjanje s tradicionalnimi običaji ( pletenje košar, izdelava brezove metle…),
seznanjanje s tradicionalnimi jedmi našega kraja in okolice,
seznanjanje in sodelovanje na praznikih v kraju (Gregorjevo),
spodbujanje medgeneracijskega druženja z lokalno skupnostjo in člani obeh
turističnih društev v kraju Oplotnica: Turističnim društvom Trta in Turističnim
društvom Oplotnica.

Opis izvedbe projekta
Na dogovorjen dan se zberemo pred lovskim domom, tik pred začetkom urejene učne poti
ob vstopu v gozd Partovec ( otroci, starši, stari starši, predstavniki turističnega društva
Trta, ki nam pripravi » učilnico v naravi ».
Glavni del srečanja, spoznavanja in tudi učenja, poteka ob ribniku Partovec. Tam nas
pričaka »življenje nekoč«. Otrokom in njihovim družinam, člani društva prikažejo raznolike
možnosti, kako so včasih preživljali prosti čas. Posebej zanimiva je peka krompirja in
jabolk na žerjavici. Ne manjka domačih dobrot iz okoliških kmetij in kakšna zgodba iz
mladosti tudi popestri peko krompirja. Stremimo k temu, da ozavestimo, že pri najmlajših,
kako pomembno je sožitje z naravo.
Prikazati smo želeli, kako enostavno se otroci lahko učijo in kar je najpomembnejše pri
tem, da so med nami potekale vzajemne interakcije , otroci so na konkretnem primeru
spoznali domačo obrt – pletenje košar in izdelavo brezove metle. Ob tem smo se torej učili
eden od drugih ( mlajša generacija od starejše ).

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu
Otroci so spoznali učno turistično pot v Patrovec. Pot nas je vodila skozi gozd, po
označenih poteh. Otroci so skrbno spremljali oznake na drevesih in se ustavljali ob tablah
z napisi.
Med potjo so otroci poskrbeli tudi za živali( hrana za srne). Seznanili so se, kako so ljudje
včasih preživljali popoldneve in pripravo nevsakdanjih jedi( peka koruze, krompirja iz
žerjavice). Spoznali so tudi mojstre domače obrti, ki so jim prikazali, kako se pletejo košare
in naredijo brezove metle. Vse to so nam prikazali starejši člani turističnega društva Trta.
Otroci so se skozi delavnice preizkusili v izdelovanju košar in metlic.
Svoje vtise o dogodkih v Partovcu pa so lahko prelili tudi na papir. Za zabavo so poskrbeli
vzgojitelji z animacijami ( petje pesmic, poslikave obraza, iskanje zaklada, izdelovaje malih
živali iz naravnih materialov.
Otroci so ob tem spoznavali tudi improvizirane inštrumente, s katerimi so nam dogodek
popestrili muzikanti-člani turističnega društva Trta. Nazaj grede smo nabrali tudi pisane
liste dreves, s katerimi smo naše raziskovanje nadaljevali še v vrtcu in se tudi v
evalvacijskem pogovoru spomnili našega raziskovanja in doživljajev v Partovcu.

Že v preteklem šolskem letu smo skupaj z otroki sodelovali v projektu Reciklirana
kuharija. K sodelovanju v projektu, smo povabili tudi starše. Otroci so od doma prinašali
recepte za jedi, ki so jih kuhale babice v Oplotnici nekoč.
V receptih, ki so jih prinašali otroci, smo zasledili , da je krompir zelenjava, ki jo imamo vsi
radi, saj je veliko receptov vsebovalo to sestavino.
Pridružili smo se povabilu Občine Oplotnica, da tudi otroci iz vrtca sodelujejo na
medobčinski prireditvi » Krompirjada«.
Otroci so prostovoljno, ob pomoči odraslih, skozi nedeljsko popoldne pražili »restan bob«
( pražen krompir), ter ga prostovoljno ponujali obiskovalcem. Odziv, predvsem starejših
mimoidočih je bil presenetljiv. Bili so zelo navdušeni in veseli, da že najmlajše seznanjamo
s pomenom ohranjanja tradicionalnih in preprostih jedi.
Tematski zimski sklop - skrb za naravo in živali, smo navezali na zadnji podprojekt, ki
smo ga izvedli v okviru turističnega projekta.
Skupaj z otroki smo skrbeli za ptice (izdelali ptičje hišice iz odpadnega materiala, prebirali
knjige, poslušali zvoke ptičjega petja, poskušali ugotoviti, katere ptice prihajajo v ptičjo
hišico pred oknom igralnice, ki smo jo opazovali. Pomagali smo si tudi s slikami in
fotografijami iz računalnika in se tako seznanjali z vrstami ptic…). Ljubezen in pozornost
do ptic nas je popeljala v sodelovanje v projektu, da spoznamo tudi ta stari običaj Spuščanje gregorejevih ladjic. V vrtcu smo iz naravnih materialov naredili gregorčke.
Na pomoč so nam z nasveti priskočile starejše članice Turističnega društva Oplotnica.
V vrtcu smo zato pridno zbirali material za izdelavo ladjic. Otroci so bili zelo
ustvarjalni in domiselni pri izdelovanju Gregorjevih ladjic. Nastali so prekrasni izdelki.
Četrtkov dopoldan so v vrtcu preživele tudi članice Turističnega društva Oplotnica, saj
so sodelovale in pomagale pri izdelovanju gregorčkov.
Otroci so skupaj s članicami izdelovali gregorjeve ladjice. Končne izdelke so otroci odnesli
domov. Skupaj s starši so ladjicam dodali se posebno sporočilo.
Namen projekta, v katerem smo delovali, pa je bil tudi oživljanje kulturne podobe našega
kraja in starih ljudskih običajev. S spuščanjem ladjic ,z gorečimi svečkami, smo se
simbolično poslovili od zime in se veselili, da bomo s prihodom pomladi lahko tudi v vrtcu
pri dejavnostih prej ugasili luč. Otroci pa vedo, da je Gregorjevo praznik, ko se » ptički
ženijo«.

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih
-»Celo pot sem šla peš tam dol k jezeru, pa krompir smo jedli.«
-»Dolga pot je dol do kostanjev. Mama mi je škornje dala gor. »
-»Babi in dedi sta šla na pohod. Pa naš kužek je tudi šel zraven.«
-» Na poti smo nahranili srnice, zdaj ne bodo več lačne.«
-»Lahko smo sami pekli jabolke in krompir.«
-»Moja ladjica mi je bila zelo všeč, ker je lepo plava na vodi.«
-»Stric mi je podaril bombon, ker sem mu dala krompir.«
-»Moji sestrici sem tudi pustil, da je spuščala mojo ladjico.«
-»Moja dedi in babi sta rekla, da je bil krompir čist dovolj »restan«
-»Temno je bilo in lučka je gorela na moji ladjici.«
-»Moja ladjica je hitro plavala in je svečka ugasnila. Stric jo je nazaj dal.«

S kom ste sodelovali in na kakšen način
Turistično društvo Trta
Turistično društvo Oplotnica
Kulturno umetniško društvo Oplotnica
Sekcija za likovno umetnost in oblikovanje
Občina Oplotnica
Aktiv kmečkih žena (pogostitev)
Starši oz. stari starši otrok
Zaključne misli
Otroci so bili skozi dejavnosti v vseh podprojektih ustvarjalni, kreativni, raziskovalni in so
se hkrati veliko naučili o kraju, v katerem živimo in o običajih , ki so značilni za naš kraj.
Posebej bi se rade pri izvedbi projektov zahvalile tudi staršem ,ki so s svojim
sodelovanjem omogočili izvedbo vseh zastavljenih projektov in nas pri raziskovanju
podpirali tako, da so se skupaj z otroki udeležili dejavnosti, ki smo jih načrtovale v okviru
projektov.
Dobili smo tudi zelo pozitivni odziv staršev. Starši so zelo navdušeni nad tovrstnim
prikazovanjem turističnih poti, kulinarike in praznikov našega okraja.

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta
Podprojekte, ki so potekali v okviru projekta Turizem in vrtec, smo kot enota želeli
predstaviti na stojnici, na grajskem dvorišču, v času občinskega praznika občine Oplotnica,
v mesecu maju.
Ker so bile prireditve v okviru praznika, zaradi pandemije, ( Covid 19 ), odpovedane, žal
zaključne prireditve ni bilo moč izvesti, oz. predstaviti širši javnosti.
Razmišljamo, da bi plakate s fotografijami, ki so nastale v času izvedbe projektov,
razstavili v jesenskem času, v skupnem prostoru vrtca. Na ogled razstave fotografij bi
povabili tudi predstavnike lokalne skupnosti, predstavnike Turističnih društev in ostalih
društev, ki delujejo v naši občini

Javne predstavitve vrtca in dejavnosti povezanih s projektom v medijih
S foto utrinki smo se predstavili v občinskem glasilu Utrip.

