
POMAHAJMO V SVET 
 
 

 
   V vrtcu Kidričevo je večji del dejavnosti vezan na projekte. Nekateri trajajo kratek čas, 
drugi  so celoletni projekti. Med slednjimi je tudi projekt »Pomahajmo v svet«. To je 
mednarodni projekt, kjer se povezujejo vrtci iz Slovenije in tujine. Koordinator projekta 
je Fini zavod Radeče, ki skrbi da delo poteka tekoče. Projekt temelji na petih etapah. 
Imenujejo se po prstih na roki:  
Palec – To sem jaz, Kazalec – Jaz in moja družina, Sredinec – Jaz in moj vrtec, 
Kazalec – Jaz in moje mesto in Mezinec – Jaz in moja država. 
    
S projektom smo začeli že v lanskem šolskem letu v skupinah otrok od 2. do 4. leta 
starosti. V letošnjem letu smo izvajali projekt v starejših dveh skupinah, torej so 
sodelovali v njem otroci, stari 5-6 let. 
 
Skupina Veverice je  sodelovala z vrtcem Brezje, ki je enota vrtca Radovljica. 
 

 

 

 
O vsaki temi smo se v vrtcu pogovarjali, spoznavali sebe in svet okrog nas. Enkrat na 
mesec smo se s prijatelji dogovarjali za srečanje preko Skypa in si ob tem povedali,  kaj 
smo se naučili, si zapeli kakšno pesmico ali predstavili plakat, ki smo ga naredili. 
Srečanja s prijatelji iz vrtca Brezje so bila zelo zanimiva. Otroci so vedno komaj čakali na 
naslednji »pomah«. 
  
 



 
 

 

 

Skupina Delfini je sodelovala z vrtcem iz  mesta Kaunas iz Litve.  
Otroci so uživali ob pogledu na vrstnike iz drugega okolja, saj jim je bilo izredno 
zanimivo, da smo govorili v angleškem jeziku. Sprva smo se predstavili z imeni, 
napisanimi na kartončke in otroke učili naša imena tudi izgovarjati. Pri vsakem 
»pomahu« z novimi prijatelji smo pripravili plakat s fotografijami in tako predstavili naš 
vrtec, kraj in državo. Prepevali smo pesmi, rajali in veselo mahali, ko smo se poslavljali. 
Poseben izziv pri našem vzpostavljanju stikov je bil seveda tuj jezik in otroci so s pridom 
in  z velikim navdušenjem pozdravljali prijatelje s Hello in Bay bay.  
 

 

 



Sodelovanje je prešlo tudi na strokovne delavke in tako smo se dogovorili o strokovnem 

sodelovanju. Vzgojiteljice iz vrtca Brezje so nas obiskale v našem vrtcu v mesecu aprilu, me 

pa jim bomo obisk vrnile v mesecu septembru. 

 

 

 

 
 

S tem in podobnimi projekti se bogati naše strokovno delo. 

Otroci pa pridobivajo pomembne izkušnje, ki jim bodo v življenju zelo koristile. 

 

 

Vzgojiteljici Lilijana Rumež in Petra Iljaž Ripak 

 

 

 

 

  

 


