
Obisk v Domu upokojencev Idrija 

December … zadnji mesec v letu, ki velja za najbolj praznično obarvanega, družinskega, pravljičnega, 

veselega, nasmejanega, polnega pričakovanj. Veselimo se druženja z domačimi in prijatelji, s sosedi, z 

bližnjimi… Za večino izmed nas velja gruden za najlepši mesec v letu. Prav nič drugače ni v Vrtcu Idrija 

enota Prelovčeva. Zaposleni se trudimo otrokom pričarati čarobnost tega prazničnega meseca in jim 

kljub potrošniški mrzlici skušamo razložiti, da niso samo draga darila tisto, kar ljudi razveseljuje ali 

osrečuje. V najini skupini otrokom skušava približati dejstva, da so ljudje srečni, veseli in zadovoljni tudi 

takrat, ko jim naklonimo nasmeh, jim toplo stisnemo dlan, jim povemo, da jih imamo radi, se z njimi 

družimo, pogovarjamo, smejimo. Sreča se skriva v druženju, s starši, z vrstniki, s prijatelji, z znanci ... 

Prav zaradi tega sva se z vzgojiteljico odzvali povabilu gospe Lade Bizjak, da v mesecu decembru s 

pesmijo razveselimo stanovalce Doma upokojencev Idrija.  

Bil je  lep, prijetno topel novembrski dan. Z otroki smo se odpravili na daljši sprehod v Skirco. Pot nas 

je peljala mimo hiše, kjer živi gospa Lada. Po prijaznem pozdravu smo se zapletli v kratek pogovor in 

beseda je nanesla tudi na bližajoče se praznike. Gospa Lada nas je povabila, da bi v prazničnem 

decembru s kratkim nastopom razveselili starostnike, ki živijo v domu upokojencev. Povabilu smo se z 

veselem odzvali in v naslednjih dneh smo prepevali pesmi o zimi in praznikih, naučili smo se kar nekaj 

novih pesmic. Veliko časa pa smo posvetili tudi pogovorom o starejših ljudeh, ki ne živijo več doma, so 

morda osamljeni in so veseli vsakršnega druženja. Otroci iz skupine Ježki še nikoli niso bili kot skupina 

v Domu upokojencev. Prav zaradi tega so bili polni pričakovan in so nestrpno čakali dan, ko se bomo 

odpravili na obisk, žal pa smo ga zaradi omejitve obiskov v domu zaradi bolezni, morali preložiti na 

mesec januar. 

Drugi teden v januarju smo se vsi polni pričakovanj odpravili v dom upokojencev, kjer so nas pričakali 

prijazni in zadovoljni stanovalci, zaposleni in gospa Lada. Otroci so si z zanimanjem ogledovali lepo 

okrašen prostor. Najbolj so jih navdušile jaslice. Na začetku so bili otroci kar malce zadržani. Stanovalci, 

ki so se nam na nastopu pridružili, so nas prijazno sprejeli in z otroki takoj navezali pristen stik. 

Pogovarjali so se z njimi in otroci so se hitro sprostili in čakali, da zapojemo. S svojo otroško igrivostjo 

so sproščeno zapeli zimske in praznične pesmi, katere je z zanimivim tekstom v celoto povezovala 

gospa Lada.  

S pesmijo, ki smo jo zapeli na koncu našega druženja smo vsem prisotnim zaželeli srečo v novem letu. 

Novo leto smo začeli z medgeneracijskim druženjem, ki nam bo še dolgo ostal v lepem spominu in 

verjamem, da ga bomo kmalu ponovili. Lepo je videti različne generacije, ki se družijo, skupaj zapojejo 

in se imajo lepo. Zadovoljni in nasmejani obrazi starostnikov ter otrok pa so dokaz, da taka srečanja 

ljudi različnih starosti povezujejo, osrečujejo. Hkrati poglabljamo naše vzgojno delo, sožitje, solidarnost 

in spoštovanje. 
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