
Prvačina, oktober 2014 

PROJEKT SIMBIOZA GIBA: 

AKTIVNA  JESEN S STARIMI STARŠI  

V letošnji jeseni smo bili vključeni v nov projekt Simbioze, ki je v športnem duhu povezal 

dve generaciji (otroke in njihove stare starše). Potekal je od 13. do 19. 10. 2014. Za vsak dan 

posebej smo strokovne delavke vrtca Prvačina pripravile in načrtovale skupne dejavnosti in 

program namenjen vsem otokom vrtca in starim staršem. Skupaj smo počeli marsikaj: igrali 

smo se gibalne igre, plesali, odšli na sprehod in se pri tem neizmerno zabavali. 

PONEDELJEK:  

Za prvi dan smo načrtovali pohod generacij in na srečo nam je bilo ta dan vreme tudi 

naklonjeno.  Ker pa je v celotnem prejšnjem tednu bival in se zdravil v našem vrtcu tudi 

ježek, smo ga ta dan ozdravljenega vrnili oz. izpustili v naravo.  Na cilju so se otroci še 

posebej razveselili, saj so si lahko ogledali krave in teličke. Po poti domov pa smo srečali še 

konje in žrebičke. Na celotnem sprehodu so vnučki vzpodbujali stare starše in obratno.  

TOREK:  

Stari starši so nam pomagali pri urejanje vrtčevskega igrišča. S seboj so prinesli orodje tako 

za njihove vnučke, kot tudi zase. Nekaj otroških samokolnih, grabljic, lopatk  pa smo imeli že 

v orodjarni vrtca. Skupaj smo pograbili odpadlo listje, pometli zemljo in kamenje, pobrali 

vejice, obrali plodove kaki jabolke in se nakoncu seveda okrepčali s piškotki. Otroci so tako 

za kratek čas prav pozabili na vsa igrala, ki so postavljena na igrišču, saj je bilo delo v tistem 

trenutku pomembnejše. Manjkala ni niti skupinska fotografija na novo urejenem igrišču.  

SREDA:  

V sredo se nam je pridružil športni učitelj Marko Vovk in nam pomagal pri izvedbi poligona 

prilagojenega za obe generaciji. Najprej jim je predstavil vse gibalne naloge, potem pa so se 

preizkusili še sami. Pri določenih vajah so morali stari starši pomagati vnučkom, pri določenih 

pa vnučki starim staršem. Ko smo zaključili s poligonom smo nadaljevali z gibalnim 

dopoldnevom na zunanjem asvaltnem igrišču z igrami z žogami. Ponovno so bile spretne vse 

generacije.  

ČETRTEK: 

Končno je napočil čas tudi za sproščanje. Stari starši so se lahko sprostili ob spretnih prstkih 

svojih vnučkov. Poskrbljeno je bilo tudi za čisto pravo vzdušje za masaže - umirjena glasba, 

blazinice, zatemnjen prostor, svečke, kadila ipd. 

PETEK:  

Skupaj smo se zavrteli ob živahni glasbi in se naučili nekaj plesnih korakov pod vodstvom 

plesne učiteljice Tatjane Černilogar. Za zaključek  smo svojo točko na glasbo Gosenica 

odplesale tudi vzgojiteljice ter se starim staršem iskreno zahvalile, da so sodelovali v našem 

prejektu Simbioza. 

                                                                                                 Zapisala: Uršič Monika  


