
Medgeneracijska sodelovanja v Vrtcu Idrija 

 

V letošnjem šolskem letu 2019/2020 smo se skupine Vrtca Idrija, oddelki v Osnovni šoli 

vključili v projekt Simbioza giba. Ta združuje medgeneracijska sodelovanja, telesno vadbo in 

prostovoljstva ter ozavešča, kako pomembno je gibanje v življenju za vse generacije v vseh 

življenjskih obdobjih. V tednu med 14. in 21. oktobrom 2019 smo skupaj s starimi starši 

preživeli aktivno in razigrano dopoldne. Skupaj v sprevodu smo se odpravili v Mejco, kjer smo 

se igrali različne igre, katere so se včasih igrali stari starši. Otroci so spoznali različne igre, kot 

so volkalca, metanje kamnov v pločevinke, skakanje z elastiko, zbijanje kegljev, tančula in 

različne rajalne igre, medtem ko so dedki in babice obujali spomine na svoje razigrane otroške 

dni. Ob koncu smo se starim staršem zahvalili, ker so s svojimi vnuki in vnukinjami preživeli 

pestro, doživeto dopoldne. Skupine smo se udeležile vaj »Žoga benda« v domu starejših 

občanov. Skupaj z njimi smo ustvarjali različne ritme ob glasbeni spremljavi. V nekaterih 

skupinah otroci na praznovanje rojstnega dne v vrtcu povabijo svoje dedke in babice. V 

prednovoletnem času smo stare starše zopet povabili k sodelovanju, kjer so nam popestrili 

dopoldne in smo skupaj z njimi okrasili naše igralnice. Vsi otroci vzgojiteljice in stari starši 

smo se imeli lepo in smo bili veseli, ker smo en drugemu lepšali prednovoletni čas. V letošnjem 



letu nekatere skupine sodelujemo z gospo Lado Bizjak, kjer z nastopi polepšamo dan 

upokojencem in varovancem doma starejših občanov Idrija.  V jesenskem času smo z nastopom 

na temo prijateljstva razveselili varovance doma starejših občanov Idrija. Skupaj z otroki smo 

jih obiskali in jim zapeli nekaj pesmi o prijateljstvu. V mesecu februarju pa nas je v vrtcu 

obiskal gospod Vinko in nam predstavil postopek izdelave košar, klobukov iz časopisnega 

papirja. Otroci so mu z zanimanjem prisluhnili, da pa je gospod Vinko lažje pletel klobuk so 

mu otroci zapeli nekaj pesmic. Ob koncu smo se razšli polni veselja in zadovoljstva. Prav tako 

pa so nas v vrtcu obiskale upokojenke, ki so članice društva ročnih del. V enem dopoldnevu so 

nas seznanile z ročnimi deli, kot so klekljanje, kvačkanje, šivanje in pletenje. Otroci so z 

zanimanjem opazovali in se v tovrstnih delih tudi preizkusili. V sklopu teh delavnic pa smo 

skupaj z gospo Lado Bizjak pripravili nastop za člane društva upokojencev Idrija in za 

varovance doma starejših občanov Idrija, kjer smo zapeli nekaj pesmi in prikazali kaj smo se 

na delavnicah naučili. Nekateri otroci so izdelovali volnene cofe ostali pa so šivali in pletli 

kitke. Stare starše smo povabili tudi k pustnemu rajanju in sprevodu. Sprehodili smo se do 

mestnega trga, kjer smo zapeli nekaj pesmic nato pa smo se odpravili v dom starejših občanov, 

kjer smo ob glasbi rajali in tako polepšali dan varovancem doma starejših občanov. V mesecu 

maju načrtujemo prireditev z naslovom Festival iger v pozabi. Ta dogodek bo zaokrožil naše 

celoletno sodelovanje v sklopu projekta Simbioza giba. 
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