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Sodelovanje v projektu  POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA je bilo za našo skupino prvič. 

Samo sporočilo projekta, ki nagovarja na medgeneracijske oblike sodelovanja je bilo dovolj 

močno, da nas je spodbudilo k sodelovanju. 

V našem vrtcu imamo izkušnje medgeneracijskega sodelovanja in naši primeri dobre prakse 

so nas opolnomočili, da smo se pogosto lotevali različnih oblik sodelovanj, ki nas so obogatile 

za nova spoznanja, prijetne dogodivščine in dale eno dodano vrednost življenju in bivanju 

otrok v vrtcu. 

Tokrat smo v skupini spoznavali pojem »jesen življenja«. Spraševali smo se kaj pomeni biti 

star. Raziskovali smo razlike med pojmom mlad in star. Prebirali smo pravljice o babicah in 

dedkih, otroci so iz lastnih izkušenj govorili o odnosu z babicami in dedki, kaj počnejo 

skupaj, zakaj jih imajo radi ipd. 

 

Na podlagi razgovorov smo prišli do spoznanja, da so nekateri starostniki odvisni od pomoči 

tretje osebe in odmaknjeni od svojih družin. Tako smo poiskali našemu vrtcu najbližjo enoto 

doma upokojencev, kjer smo se dejansko seznanili z njihovim delovanjem. Odločili smo se, 

da bomo varovancem v domu naslikali jesenske razglednice in jih poskusili razvedriti. Z 

različnimi likovnimi tehnikami so otroci ob uporabi   pestre palete barv puščali sledove na 

listu. Nastale so čudovite slike, ki smo jih preprosto imenovali razglednice. Te razglednice 

smo opremili še s pozitivnimi mislimi otrok in tako dodatno še oblikovali plakat. Oboje smo 

dostavili uporabnikom, ki so bili presenečenja zelo veseli in hvaležni. 
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V času prebujajoče se pomladi smo se povezali z DU Leskovec-Stari Log. Omenjeno društvo 

je zelo aktivno na večih področjih in sodelovanje z našim vrtcem jim ni tuje. Pravzaprav iz 

leta v leto krepimo naše sodelovanje na različnih nivojih in oblikah sodelovanja. 

Tokrat je organizacija srečanja stekla na njihovi strani. Člani so nam pripravili zelo prijetno 

druženje v domu kulture Leskovec-Stari Log, kjer smo bili deležni pravljice, ki nam jo je 

pripovedovala upokojena vzgojiteljica, ki je nekoč delovala tudi v našem vrtcu. Nato so otroci 

imeli možnost raziskovanja in sodelovalnega učenja še ob spremljanju izdelave butar, 

luščenju koruze, pletenju košar, slikanju ter krašenj pisank. Naše druženje smo zaključili ob 

skupnem prepevanju ljudskih pesmi ter si obljubili, da se v prihodnjem šolskem letu ponovno 

srečamo.  
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 Otroci so ob skupni evalvaciji predstavili svoje občutke in iz razgovora je bilo razbrati, da 

jim je bilo v družbi upokojencev prijetno, da so izvedeli veliko novega.  
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V skupini smo vso leto dali poudarek na sobivanju starejših in mlajših, saj so otroci že takoj 

imeli možnost konkretne izkušnje, ker delujemo kot kombiniran oddelek.  Ena izmed 

prednostnih nalog je bila spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov ter spodbujanje 

medgeneracijske solidarnosti in medsebojne pomoči. Skozi sodelovalne oblike učenja, 

vstopanje v različne interakcije, ter prepletajoče se vsebine socialnega učenja so otrokom 

omogočale razvijanje kompetenc tudi na tem področju. 

 

 

 


