
SIMBIOZA GIBA V VRTCU V LEDINAH 

 

Kot vsako leto smo se tudi letos v našem vrtcu vključili v vseslovenski medgeneracijski projekt Simbioza 

giba, ki je letos potekal pod sloganom Gibanje je življenje in življenje je gibanje. V vrtcu in tudi drugod 

brez gibanja ne gre.  

V sredini meseca oktobra smo tako načrtovali različne dejavnosti, v katere so se vključevali otroci iz 

obeh oddelkov vrtca v Ledinah, šolarji podružnične šole, starši in stari starši.  

Teden, ki je bil namenjen Simbiozi giba, smo pričeli s skupnim sprehodom obeh vrtčevskih skupin. 

Odpravili smo se na sprehod okrog Krnic. Med potjo smo izvajali različne naravne oblike gibanja, veliko 

smo tekli, skakali in podobno, poleg tega pa tudi opazovali jesensko naravo, ki se je počasi že začela 

spreminjati in se pripravljati na prihajajočo zimo.   

Druženje obeh oddelkov se je nadaljevalo tudi naslednji dan. Z otroki iz mlajšega oddelka smo se 

odpravili proti gasilskemu domu, kjer smo se otrokom iz starejšega oddelka pridružili pri skupnem 

petju. Skupaj smo prepevali pesmi, v katerih so opisani ali omenjeni različni poklici, in se tako spomnili 

in ponovili, kaj vse lahko počnejo naši starši in stari starši. 

Sredi tedna je sledilo naše popoldansko jesensko druženje, ki so se ga udeležili otroci iz vrtca, nekaj 

njihovih starejših bratcev in sestric, ki že obiskujejo šolo, ter starši. Zabavno gibalno popoldne smo 

povezali z letošnjo prioritetno temo, Igre v pozabi. Pripravili smo več postaj, na katerih smo se igrali 

različne igre, ki so se jih otroci nekoč igrali (ciljanje storžev v gajbice, nošnja polen v lesenih koših, 

skakanje v vrečah, zbijanje tarče in druge). Preizkusili smo se tudi v hoji s hoduljami. Ob koncu 

zabavnega popoldneva pa ni šlo brez vlečenja vrvi. 

Teden se je počasi bližal koncu, naše dejavnosti pa so bile še bolj raznolike. V družbo otrok iz mlajšega 

oddelka smo povabili njihove stare starše. Povabilu so se tudi letos z veseljem odzvali. Skupaj z njimi 

smo se odpravili v bližnji gozd. Tam smo raziskovali, se obmetavali z listjem, nosili palice, oprezali za 

živalmi. Za konec smo še skupaj zaplesali rajalno igro. Otroci iz starejšega oddelka pa so se ta dan družili 

s šolarji. Organizirali so plesno-gibalno uro. Za začetek  so se vsi ogreli s plesno igro. V nadaljevanju so 

se razdelili v skupine in nato spoznavali ter se učili različne rajalne igre, tudi take, ki so se jih igrali 

nekoč. Zaključili so prav tako s plesno igro, ki pa je bila malo bolj umirjena kot ostale prej. 

Teden medgeneracijskega druženja smo zaključili na prav poseben način. Deklica iz mlajšega oddelka 

je ta dan praznovala svoj rojstni dan. V oddelek sta prišla njena starša in s seboj prinesla čisto pravo, 

majhno stiskalnico za sadje. Vanjo smo prav vsi pomagali naložiti zmleta jabolka, jih obložili z lesenimi 

utežmi in nato stisnili sveži jabolčni sok, s katerim smo se na koncu vsi posladkali. 

Za konec lahko rečemo, da smo zopet preživeli še en krasen teden, da smo skupaj narisali marsikateri 

nasmeh na obraz ter ustvarili za nas, naše otroke, njihove starše, šolarje in stare starše same lepe 

spomine. 
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