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HRANA NAS ZDRUŽUJE IN 

POVEZUJE 

PREDSTAVITEV VRTCA 

 Vrtec Mojca se nahaja v Ljubljani 

 v zeleni soseski Kosez, kjer imamo veliko možnosti za gibanje, saj 

nas obdaja Koseški bajer, različna javna igrišča, gozdiček, 

Mostec, Rožnik in še veliko lepih sprehajalnih poti 

 vrtec ima 5 enot, ki so na razdalji 3 km 

 šteje 8…otrok 

 otroci, ki vam jih bom predstavila prihajajo iz enote Rožle, kjer so 
4 skupine najstarejših otrok iz 2 enot. 

 

 Človek je del družbenega okolja v katerem raste, živi in 

deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in 

ga kasneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati 

bližnje družbeno okolje, vsakdanje življenje ljudi, vrtčevski 

prostor, družinsko življenje, delovna okolja in poklice, 

kulturno življenje, pomen hrane za ljudi in druženje…skratka 

odrasli jih moramo vpeljati v svet odraščanja in samostojnosti. 

   

 Projekti, ki jih preko dela izvajamo v vrtcih nam to omogočajo 

in nam dajejo smernice za prihodnost. 

 

Pomen hrane za otroka: 
 

- Ni samo potešitev lakote 

-    je tudi užitek  

- je naša identiteta 

- krepi medsebojne vezi 

- skrbno pripravljena hrana je 
lahko tudi središče pozornosti 

slovesnih dogodkov s katerimi 
praznujemo 

- za mizo odpiramo zanimive 
debate, skupne spomine, 
predvsem se družimo 

- Širimo okuse in znanja o hrani 
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Sodelovanje med vrtcem in starši je 

ključ do uspešnega dela: 

Spoštovanje 
in zaupanje 

Usklajenost 
in 

povezanost 

Partnerski 
odnos 

Dobra 
komunikacija 

Dobro 
vzgojen 
otrok 

Ideja: od palačink do božično-novoletnega bazarja: 
 

- Pobuda, ki so jo v okviru letnega načrtovanja 

predlagali starši in je bila tudi podprta iz 
strani vseh staršev 

- Prvotna ideja je bila, da pečemo palačinke 
za vse otroke vrtca, njihove starše in tudi za 

druge mimoidoče in s prostovoljnimi 
prispevki peljemo otroke na zaključni izlet 
na grad Štanjel na Krasu. 

- Skupaj smo si razdelili vloge in naloge, ki 
smo jih oblikovali in dodajali še sproti. S 

sodelavko sva prevzeli vse dopoldanske 
obveznosti, obveščanja in kordinatorstvo. 

- Že v zgodnji jeseni smo pričeli z nabiranjem 
naravnih materialov iz katerih smo izdelovali 

adventne venčke 

Kako smo se lotili dela in priprav? 

 

- V dopoldanskem času smo z otroci v gozdu nabirali plodove, ki smo jih uporabili pri izdelovanju adventnih 
venčkov (mah, praproti, storži….). 

- Organizirali smo dopoldanske delavnice z dedki in babicami, kjer smo izdelovali venčke, pekli piškote, 
pripravljali okraske. 

- Otroci so dopoldan izdelovali svečnike, voščilnice, božičkov kakav, šparavčke z otroško poslikavo, sušili jabolčne 
krhle, okraske različnih vrst… 

- Prav tako smo organizirali tudi popoldanske delavnice izdelave peciv in čokoladnih pralinejev, ki so jih izdelovali 
starši. Vsa peciva so bila narejena iz ekoloških sestavin in skoraj nič sladkorja. 

Priprave skupaj s starši in starimi starši 
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Tudi zdrave sladice so bile okusne in so šle 

uspešno v promet. 

 

Kaj vse smo še pripravili za bazar? 
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Kako so starši pristopili na bazarju? 

 Vsak je imel svojo vlogo, nalogo 
za katero se je tudi sam javil in 
jo tudi dobro izpeljal. 

 Otroke so spodbudno usmerjali v 
prodajo in jih pravilno vodili pri 
pogovoru s kupcem. 

 Na koncu so tudi starši 
zadovoljno komentirali, da so se 
dobro počutili in da so zelo 
veseli, ker bodo njihovi otroci 
imeli omogočen lep zaključni 
izlet.  

 Sredstev (prostovoljni prispevki) 
se je nabralo tudi še za 10- 
dnevni plavalni tečaj, ki smo ga 
izvajali v bližini in je bil 
omogočen vsem otrokom. 
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Sodelovanje s starši in obveščanje je potekalo res nenehno. 

Kreativnost, ideje in cilj nas je povezal, združil in nam 

odraslim in otrokom omogočil neprecenljivo izkušnjo. Tudi 

hrana je tista, ki nas povezuje, druži in če so v dobro 

vključeni še otroci je to enkratna izkušnja in popotnica, ki jo 

otroci ponesejo iz vrtca.  

 

 

Zapisala: Andreja Andrejek Kancler 


