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KO SE KULTURNI ČAS PREPLETA S PUSTNIM 

"Ljudje brez zavedanja o lastni pretekli zgodovini, izvorih in kulturi, so kot 
drevesa brez korenin." - Marcus Garvey 

Strokovni delavci vrtca se zavedamo, kako pomembno je spoznavanje 
svoje kulture in drugih kultur, saj le tako otroke lahko pripravimo na 
življenje v raznolikem svetu in jih vzgojimo v strpne, tolerantne, sočutne 
ljudi. Letošnji teden kulture je potekal od 5. do 9. februarja 2018. Z otroki 
smo se pogovarjali o tem, kaj sploh je kultura in kaj pomeni teden 
kulture. Ob tem pa so nastajali zanimivi plakati. Najstarejši otroci so 
spoznavali našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in 
njegovo delo. Izvedeli so veliko novih stvari, kar so z veseljem predstavili 
tudi vsem ostalim otrokom iz enote. Ker smo želeli izvedeti, kaj je delal 
Prešern, smo si ogledali in poslušali slikanico Povodni mož. To je otroke 
spodbudilo, da so od doma prinašali različne knjige, ki smo jih brali na 
jutranjih srečanjih ali pri počitku. Najstarejši otroci so ves teden brali 
zgodbe iz mladosti Franceta Prešerna. Poleg literature smo spoznali male 
ritmične instrumente. Otroci so uživali ob ustvarjanju različnih zvokov in 
spremljanju otroških pesmic. Ker kultura nista samo literatura in glasba, 
smo povabili sodelavko iz enote Črni Vrh, ki je delovala v folklorni skupini, 
da nam predstavi gorenjsko narodno nošo. Vedno znova sem 
presenečena, ko opazujem otroke in vidim, s kakšnim navdušenjem vase 
»srkajo« vse informacije, ki jih dobijo iz okolja. Predstavil se nam je tudi 
zborček Zvezdica pod vodstvom Matije Rupnika. Zapeli so nekaj pesmic, ki 
so se jih naučili do sedaj. Mesec februar je letos kar pester. Po tednu 
kulture so našo enoto 13. februarja 2018 obiskale maškare. Vsaka 
igralnica je pred pustnim torkom izdelala okraske in okrasila svojo 
igralnico, izdelovali smo maske in se oblačili v pustne kostume. V veselem 
pričakovanju, da nas pomlad čim prej spet obišče, smo s pustnim 
rajanjem in petjem pustnih pesmi preganjali zimo. Če se spomnim na 
svoje otroštvo, je bil to zame najlepši dogodek v vrtcu. Otroci smo že 
doma oblekli pustne kostume in komaj čakali, da gremo rajat v vrtec. Ker 
vemo, da je to za otroke posebno doživetje, smo strokovni delavci 
otrokom pripravili kratko gledališko predstavo z naslovom Tri muce. V 



največje veselje mi je, ko vidim, kako nas otroci z zanimanjem opazujejo 
in čakajo kaj se bo zgodilo. Še lepše pa je slišati otroški smeh. Po 
predstavi smo skupaj s starši otrok peli pustne pesmi in rajali. Vsi smo 
uživali in se imeli lepo. Ker sem šele na začetku svoje profesionalne poti, 
so bile to zame dragocene in lepe izkušnje, ki se jih bom vedno 
spominjala.  

Polona Bolčina 

 



 


