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Starost otrok: 1-6 let 

1. Trgatev – ohranjanje tradicije ob domači hrani 

Trgatev v našem kraju predstavlja dolgotrajno tradicijo. Prepričani smo bili, da otroci 

poznajo trgatev, saj jih večina prihaja iz kmečkega okolja in so vpleteni v vse dejavnosti, 

ki se dogajajo doma. Presenečeno smo ugotovili, da otroci niso poznali te tradicije. Po 

pogovoru s starši smo izvedeli, da jih večina trgatev opravi v času, ko so otroci v vrtcu. 

Načrtovana dejavnost se je tako sprevrgla v projekt Trgatev. Ker na vrtčevskem dvorišču 

ni trte in tudi organizacija za odhod v pravi vinograd ni bil izvedljiv, smo vzgojiteljice 

pripravili improviziran trtni nasad z grozdjem. Kjer smo  otroke seznanile s trgatvijo. 

Pripravili smo vse potrebne pripomočke in se pogovarjali o poteku dela. Ker na trgatev 

ljudje vedno povabijo sorodnike, prijatelje in znance, saj je to delo vedno potekalo 

sproščeno in v družbi, smo tudi mi povabili in vključili otroke 1. razreda DOŠ Genterovci.  

Otroci so obirali grozdje, prenašali polne brente, stiskali in prešali. Ob končanem delu se 

po tradiciji vedno pripravi pojedina. Tako so otroci pripravili in poskusili domači kruh z 

zaseko in čebulo. Odžejali so se s svežim grozdnim sokom-moštom. Igra in druženje sta 

bili zelo poučni in prijetni. Doživetja otrok pa so bila največje merilo uspešnosti. 
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2. Evropski teden mobilnosti 

Kot vsako leto, smo se tudi letos  v Vrtcu Lendava – Lendvai Óvoda odločili, da se 

pridružimo pobudi Evropski teden mobilnosti in Evropskemu dnevu brez avtomobila. Zato 

smo tudi v enoti Genterovci z otroki in starši dogovorili, da bomo v tednu mobilnosti 

poskušali v vrtec prihajat peš, s kolesi, s skiroji. Naš namen je bil spodbujati zdrav 

življenjski slog, osveščati o pomenu gibanja za zdravje in varovanje okolja. Tudi letos smo 

namenili pozornost različnim dejavnostim posvečenim trajnostni mobilnosti: kolesarjenju, 

peš hoji in drugim aktivnostim, ki izpolnjujejo potrebe po drugačni mobilnosti. Z učenci 

OŠ Genterovci smo izvedli nekaj skupnih dejavnosti. Zaprli smo cesto za promet ter s 

kredami risali po cestišču. Risali smo prometne znake, prehode za pešce, semaforje, 

različna prometna sredstva in načrtovali prevozna sredstva za prihodnost. Otroci so od 

doma prinesli različne skiroje, kolesa, poganjalce in štirikolesnike. Zanje smo pripravili 

poligon, kjer so lahko izkusili in krepili svoje spretnost. S sodelovanjem s policijo smo se 

učili varnosti v prometu. Naučili smo se pravilnega prečkanja ceste na prehodu za pešce 

in tam kjer ni prehoda. Pogovarjali smo se o obnašanju na cesti. Ugotovili smo, da 

imajo otroci kar veliko znanja o tej temi in tudi to, da starši upoštevajo dogovore in otroke 

pripeljejo, pospremijo v vrtec brez avtomobila. 

 

3. Svetovni dan prijaznosti 

Po brskanju na internetu smo našli zanimiv mednarodni dan, ki se praznuje 13. novembra 

in se imenuje mednarodni dan prijaznosti. Namen tega dneva je, da se spomnimo, kako 

lahko z majhnimi dejanji nepričakovano polepšamo dan popolnim tujcem, prijateljem, 

znancem. Odločili smo se, da tudi mi obeležimo ta dan in se naučimo ne samo sprejemati, 

ampak tudi dajati. V ta namen smo na sprehodu nabrali kamenčke različnih velikosti in 

oblik. Nato smo jih oprali v vodi, da so se očistili vseh umazanij. Ko so se posušili smo jih 

pobarvali z rumeno akrilno barvo. Rumena barva je barva sonca in simbolizira optimizem, 

srečo, upanje, razigranost, zabavo in ustvarjanje. Tudi naše otroke je spodbudila k 

ustvarjanju saj so rumene kamenčke okrasili z različnimi pisanimi črtami, pikami, simboli. 

Vsak kamen je dobil svojo čudovito unikatno podobo. Otroci so v upanju, da polepšajo dan 
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mimoidočim, kamenčke delili na različnih krajih. Starejši otroci so se z vzgojiteljico Klaro 

odpeljali v Lendavo, kjer so pred trgovino in avtobusno postajo razveseljevali naključno 

mimoidoče. Razložili so jim pomen kamenčkov in jim zaželeli lep dan. Mlajši otroci so pa z 

vzgojiteljico Timeo in Biserko sprehodili po Genterovcih in vsakemu mimoidočemu poklonili 

kamenček. Ljudje so bili prijetno presenečeni, saj jih večina še ni slišala za ta svetovni 

dan, otroci pa so se ob tem počutili pomembne in si razvijali svoje vrednote. Naučili so se 

veliko o prijaznosti in se odločili, da bodo svetovni dan prijaznosti v vrtcu obeležili vsako 

leto. 

 

 


