
TEDEN OTROKA   

OTROK IMA PRAVICO BITI OTROK. 

V ponedeljek, 7. oktobra se je začel teden otroka, letos na temo Naše pravice. Otrokove 

pravice so zelo pomembne in o njih se je potrebno pogovarjati. Odrasli od otrok zelo veliko 

pričakujemo, radi poudarjamo, kaj so njihove dolžnosti in naloge. Kaj pa pravice? Otrokova 

najpomembnejša pravica je, da starši skrbijo zanj. Skrbijo za njegovo zdravje, življenje, 

vzgojo, pripravijo ga na samostojno življenje. 

V vrtcu Idrija vsako leto na različne načine obeležimo teden otroka, prav nič drugače ni bilo 

letos. 

V enoti Prelovčeva smo v tem tednu otrokom pripravili različne dejavnosti, ki so se odvijale v 

naših igralnicah, na igrišču pa so se družile vse skupine. 

Skupaj smo prepevali pesmi o jeseni in ljudske pesmi, otroci so ustvarjali s kredami in so 

porisali naše igrišče. Kostanjev piknik smo izvedli na deževni dan, vendar so otroci kljub temu 

uživali in se sladkali s kostanji. 

Otroci in vzgojiteljici iz skupine Ježki smo v teh dneh obiskali Mestno knjižnico in čitalnico, 

kjer smo prisluhnili ljudski pravljici Peter Klepec. 

V četrtek smo izpeljali tradicionalno jesensko druženje s starši. Ker je letos v našem vrtcu 

prioritetna tema Igre v pozabi, smo srečanje namenili prav temu. 

V Mejci smo se skupaj s starši in otroki igrali že malo pozabljene stare igre, ki smo se jih 

nekoč igrali tudi sami. Zavedamo se, kako pomembno je, da našim otrokom približamo in jih 

navdušimo nad starimi igrami, ki se jih lahko igrajo na prostem ob druženju z vrstniki ter ob 

tem razvijajo domišljijo, spoznavajo sebe, krepijo medsebojne odnose, se naučijo reševati 

konflikte, … Na ta način otroci pridobivajo dragocene izkušnje in socialne veščine. 

Otroci in starši so na jesenovanju v Mejci rajali ob rajalnih igrah Bela, bela lilija in Abraham  

ma sedem sinov, preizkusili smo se v veščini preskakovanja vrvi in metanja kamenčkov v  

pločevinke. Zabavali smo se tudi ob igri ristanc in gumitvist. Otroci pa so se veliko časa 

zadržali pri spretnostni igri z elastiko Bim bum bam. 

Druženje smo zaključili s pesmijo in sladkanju z jesenskim sadjem. Skupaj smo preživeli igrivo 

in sproščeno jesensko popoldne. 

V tem tednu smo se še bolj kot ponavadi zavedali, kako pomembne so otrokove pravice. S 

širokimi nasmehi na obrazu in iskricami v očeh so otroci resnično naše največje bogastvo. 

Prav zaradi tega moramo vsem otrokom  omogočiti brezskrbno in varno otroštvo, da se bodo 

razvili v poštene, odgovorne in samozavestne odrasle osebe.  
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