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Starost otrok: 2-4 let 

1. Ohranjanju kulturne dediščine: Igre nekoč in danes 

V letošnjem šolskem letu smo dali poudarek Ohranjanju kulturne dediščine z 

naslovom, Igre nekoč in danes. Po uspešnem uvajalnem obdobju so otroci v 

ponedeljek našli igralnico brez igrač. Začeli smo se spraševati kje so igrače in s 

čim bi se lahko igrali. Na eni od poličk so našli star časopisni papir in pa različne 

revije. Ker drugega ni bilo so se začeli s tem igrati. Začeli smo se spraševati s čim 

vse bi se lahko igrali, če ne bi bilo igrač. Otroci so sami predlagali kamne, škatle, 

veje. Še isti dan smo šli na sprehod in nabrali vse kar smo našli na poti in kar je 

bilo primerno za igro. Tako se nam je počasi nabralo ogromno materiala z katerim 

so se otroci ustvarjalno igrali. Od doma so prinašali različne škatle, kartone, 

plastenke s katerimi so se v vrtcu igrali. Nastajale so različne igre, otroške vasi, 

ropotuljice, različni stolpi.. S pogovarjanjem so otroci ugotovili, da so se nekoč 

tako igrale babice in dedki, saj takrat ko so bili oni otroci še ni bilo igrač. V sklopu 

tematika je nastal tudi folklorni splet krožnih in rajalnih iger. Celotno tematiko 

smo izkoristili za prijetno medgeneracijsko druženje. Staršem in starim staršem 

smo se predstavili z našim folklornim spletom. Nato smo skupaj izdelali igrače 

otroštva staršev, še bolj pa igrače starih staršev ( Ropotuljice, punčke iz cunj, 

krpic). Vsi ti izdelki so nastali iz materiala, ki so ga otroci sami zbirali. Nastali 

izdelki so našli mesto v posebnem kotičku in otroci še danes velikokrat posežejo 

po njih. Prijetno druženje smo zaključili z medgeneracijskim pohodom ob potoku. 

Svoje vtise in doživetja so tako otroci kot starši in stari starši. 

2. Pohodništvo in planinarjenje 

Pohodništvo in planinarjenje sta vzdržljivostna športa, ki krepi duh in telo. Imamo  

to srečo, da je dedek otroka iz naše skupine predsednik planinskega društva, kar 

smo izvedeli na medgeneracijskem pohodu, ki smo ga organizirali pozno jeseni. 

Takoj se je porodila ideje, da pa bi gospod Štefan lahko obiskal našo skupino in 

nam pobliže predstavil planinarjenje. Z veseljem se je odzval našemu vabilu in 

otrokom predstavil s čim se on ukvarja. S seboj je imel vse pripomočke, ki jih 
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planinec potrebuje za varno pot. Prišel je z velikim nahrbtnikom in z čelado, kar je 

takoj pritegnilo pozornost otrok. Prišel je v spremstvu še ene gospe, ki je prav 

tako članica planinskega društva. Gospa je brez posebnega predstavljanja otrokom 

prebrala pravljico, da so si lažje razlagali kaj sploh to planinarjenje je, in kaj vse 

najdemo v planinah: od rož do živali. Nato je naš dedek odprl svoj nahrbtnik in 

počasi ena po ena začel jemati stvari iz nahrbtnika. Otroke je spraševal o 

pripomočkih, ki so skrivali v nahrbtniku. Skupaj so jih poimenovali in ugotavljali 

zakaj sploh jih v planinah potrebujemo. Otroke je vsebina pritegnila cel čas so bili 

motivirani in so sodelovali.  Pod njegovim vodstvom smo izvedli pohod po lendavskih 

goricah. Pot je bila premagana varno in prijetno. 

 


