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POBUDA

Na enem od srečanj ravnateljev in 

koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol 

Korak za korakom, ki ga organizira 

Pedagoški inštitut, je bil predstavljen projekt 

Toy; Together old and young.



Zakaj medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu?

Raziskave kažejo, da je družina pomembna pri 
medgeneracijskem sodelovanju in učenju. Zavedati pa se je 

potrebno, da je stikov med generacijami v družini manj kot v 
preteklosti. Zato je pomembno vzpostavljanje novih priložnosti 
za medgeneracijsko sodelovanje in učenje, ki bodo izboljšale 

komunikacijo in medsebojne odnose med generacijami.

Kump, S. in Jelenc Krašovec, S. (2013). Družina ostaja pomembna 
za medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Andragoška spoznanja, 

19, št. 2, str. 10-28.

Ramovš, K. (2013). Medgeneracijsko sožitje in solidarnost. 
Kakovostna starost, 16, št. 4, str. 3-33.



Namen:
Povezati mlado generacijo otrok in 

generacijo nad 55 let starosti,

aktivna participacija obeh generacij v 
kontinuiranih srečanjih, 

spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 
in učenja med mlajšimi in starejšimi 
odraslimi.



Cilji:

Gradnja in vzdrževanje odnosov,

prepoznavanje vloge starejših v 

življenju mlajših,

obogatitev učnih procesov otrok in 

starejših odraslih.



1. roditeljski sestanek

September 2014;

predstavitev projekta staršem s prošnjo 

sodelovanja.



Delavnica s starimi starši

November 2014;

izdelovanje lučk in risanje na steklo. 



POVPRAŠATI MAMO ENE IZMED 

VZGOJITELJIC ZA SODELOVANJE.

IDEJA



Uvodno srečanje

Klic po skaypu;

povabilo v oddelek.



Medsebojno spoznavanje, pestovanje;

dečku mama Mira zašije plišasto igračo;

dogovor; mama Mira.

1. srečanje





Otroci predstavijo svojo najljubšo 
igračo.

2. srečanje



Branje zgodb, pogovor ob slikanicah

3. srečanje



Sajenje čebulic

4. srečanje



Pomoč otrokom v kotičku z namiznimi 

igrami

5. srečanje



Junij 2015; 50. letnica enote vrtca pri OŠ 

Polhov Gradec

6. srečanje



September 2015;

priprava sirupa iz zelišč (mete) iz naše 

spiralne grede;

pokušina sirupa staršem na 1. roditeljskem 

sestanku v novem šolskem letu.

7. srečanje





November 2015;

skupen sprehod v »škratkovo deželo«;

otrokom predstavi različne rastline in 
živali, ki živijo v gozdu preko plakatov in 

neposredno v naravi.

8. srečanje







Ko sva otrokom povedali, da nas bo obiskala mama Mira, so jo 
otroci željno pričakovali in pri oknu čakali, kdaj bo prišla po 

pločniku.

Otroci so veliko spraševali po mami Miri, kdaj bo spet prišla.

V kotičku dom – družina so se igrali domišljijske igre in po 
telefonu klicali mamo Miro. Če je zazvonil telefon, so otroci izjavili: 

„Mama Mira je.“

ODZIVI   OTROK



„Mama Mira nas ima rada veš, ker vedno pride k nam.“
„Mama Mira se igra z nami in mi je zelo všeč.“

„Veš mama Mira ima avto. Je rdeč. Moja mami ima pa 
rdeče jagode.“

„Mi je fajn, ker nam knjige bere.“

„Kolk je pa mama Mira stara? Ja velik, ker ima sive lase.“

„Mama Mira je rekla, da bo sigurno Miklavža vidla, al pa 
Božička.“

„Ima tolk lepa očala.“

„Je prijazna in zato jo imam rada.“

OTROCI SO POVEDALI…



„Mi je lepo, ko prihajam k njim. So najbolj iskreni. So zelo 

prijetni otroci.“

„Na začetku je malo dalj časa trajalo, da sem si otroke 

zapomnila po imenih.“

„Vzgojiteljici pravita, da naj ne prinašam nobene hrane, no 

ja. Rada jim prinesem kakšno malenkost za posladkat za po 

kosilu.“

„Posebno mi je v veselje, če kdo kaj ne razume oz. ne zna 

narediti, da mu lahko pri tem pomagam.“

ODZIVI MAME MIREODZIVI MAME MIRE



„Čas pri otrocih mi vedno zelo hitro mine. Na 
vsakem srečanju bi rada čim več novega znanja 
posredovala čim več otrokom, pa čas kar beži.“

„Tudi jaz bi delala v vrtcu.“

„Rada se vračam v skupino.“

„Vzgojiteljici sta si izbrali resnično lep poklic.“

„Hvala vam za to izkušnjo, ki jo rada delim z vami.“



Interakcije med odraslim in otroki so 
pomembno vplivale na otrokov socialni, 
emocionalni, kognitivni in fizični razvoj.



HVALA VAM ZA POZORNOST.


