
»POD LIPO« 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

 

V našem vrtcu Kidričevo se zavedamo, da je vsako življenjsko obdobje lepo in pomembno za 

vsakega posameznika. Čeprav delamo z otoki nam tudi dobro sodelovanje s starši, starimi starši 

in krajani pomeni veliko zadovoljstvo. Živeti skupaj ne pomeni samo strpnost ampak sožitje, 

ki ga lahko praznovanje in druženje ljudi več generacij prinese v zadovoljstvo vseh. V okviru 

projekta medgeneracijsko sodelovanje med otroki in starejšimi, ki smo ga izvedli v tem šolskem 

letu v vrtcu oblikujemo spodbudno psihosocialno okolje za aktivno vključevanje starejših ter s 

tem bogatimo naše vzgojno delo, razvijamo spoštovanje, sožitje in solidarnost. Pri 

medgeneracijskem povezovanju gre za povezovanja med generacijami, predvsem gre za 

medčloveški odnos in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih 

razmerah.  

Letošnji 20. praznik vrtca je nosil naslov »Pod lipo«. 

Drevesa že od nekdaj igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju človeškega vsakdana. Lipo 

povezujejo s simbolom življenja, z zdravjem in modrostjo. 

Lipa je bila vseskozi deležna visokega spoštovanja. Pod vaško lipo so ljudje radi zapeli, 

zaplesali in se poveselili. Pod lipo se je dogajala tudi naša zgodba. Povezovala jo je naša 

vzgojiteljica Darja, ki je predstavljala babico z vnuki. Vnukinja Ajša in vnuk Andraž sta bila 

otroka, ki obiskujeta naš vrtec. Otroci od najmlajših do najstarejših so se predstavili s plesom 

in prikazom kmečkih opravil. Otvoritveno točko z Avsenikovo skladbo »Na Golici« so se 

predstavili letošnji minimaturanti, ki so se z njo poslovili od predšolskega časa. 

Ob koncu nastopa so se otrokom, na odru, pridružili gostje različnih generacij s katerimi smo 

med letom sodelovali v okviru Medgeneracijskega sodelovanja: Folklorna skupina »Vinko 

Korže« iz Cirkovc, ljudske muzikantke »Vesele Polanke« ter plesna skupina na invalidskih 

vozičkih društva »Sonček«. Poslovili smo se  z Avsenikovo skladbo Prijatelji ostanimo 

prijatelji. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Naj vam ostanejo prijetni spomini, ponesite jih s seboj 

kamorkoli že vas bo ponesla pot.  

 

Vodja projekta, Suzana Žnider 

 



 

 

 



 
 

 

 

 


