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Grafični simbol Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica izhaja iz predhodnih logotipov in odraža skupnost otrok in 

širšo skupnost, kamor segajo dejavnosti vrtca v povezovanju staršev, starih staršev, krajanov … Oblika zvezde 

simbolizira žar dejavnosti, navdiha, entuziazma, srčnosti in predanosti delu, ki je med zaposlenimi v vrtcu edinstven. 

Podobe deklic in dečkov v krogu tvorijo kolo, rajanje in radost v naravi pod griči med Pohorjem in Bočem. V grafičnem 

simbolu se tako kot v folklornem plesnem izročilu, kjer je imel vsak korak svoj pomen, liki deklic in dečkov izmenično 

povezujejo z nebom in Zemljo. 
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Senzibilizacija razvija občutljivost za iskanje globljega smisla. To krepi celosten odnos v vrednotah in vednosti ter 

ustreza bistvu sistemskega ravnanja, ki premaguje pretirano enostranskost, običajno pri specialistih, zaradi sodobne 

vzgoje. Pri vzgojiteljih in vzgojiteljicah kot pedagogih predšolske vzgoje je več poudarka na vzgoji kot pozneje, zato je 

tudi več sposobnosti za senzibilnost. Tako je njihovo delo blizu trem osnovnim postavkam iz ISO 26000 o družbeni 

odgovornosti: (1) odgovornost za vplive na družbo, tj. ljudi in naravo, v tem primeru za vzgojne vplive na predšolske 

otroke in prek njih na njihove starše in druge ljudi okrog njih; (2) soodvisnost, v tem primeru med ljudmi in preostalo 

naravo; (3) celovit pristop, v tem primeru k vzgoji za občutljivost do narave. 

Bravo, vrtec v Slovenski Bistrici. 

 

Ddr. Matjaž Mulej 

 

 

Zelo sem počaščena, da so se naše poklicne poti srečale, saj smo se od pristopa k izobraževanju skozi dediščino, ki ga 

izvajajo v slovenskobistriškem vrtcu pod vodstvom Karin Lavin, veliko naučili. 

Želim si, da bi imeli vsi otroci tudi v nadaljevanju vzgojno-izobraževalnega procesa veliko priložnosti, da na tako 

poglobljen in celosten način spoznavajo naravno in kulturno okolje, v katerega je vpeta kulturna dediščina. Potem ne 

bi bili v strahu za dejanja naših zanamcev. 

 

Nataša Gorenc, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 
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Uvodne besede 

 

Vsak si želi in se trudi za sebi najprimernejšo jasnino misli, bistrino čutenja, krepitev svojih moči in vzhajanje volje. Le 

kje vse to najdemo, če ne v naravi, katere del smo in jo doživljamo z vsemi čuti okušanja in samouravnavanja. Narava 

nam osvetljuje principe naravnega učenja za presvetlitev sebe samega. 

V odnosu z naravnim smo narava tudi mi sami. Naravno ciklično nas vodi po poti odraščanja. Tako usmerjamo svoje 

prilagajanje na svet – učenje z za nas primerno mero miru in hkrati pozornosti. Človek čuti naravo, zato se mu zdi 

naravno učenje najbližja oblika prilagajanja, saj osmišlja njegovo edinstveno odraščanje.  

Naravno učenje je celostno – akademsko, aktivno in umetniško doživljanje njemu ljube resnice. Spodbuja nastajanje 

zdravega razmerja miselnih predstav, ki delujejo odprto in blagodejno hkrati. Tàko, svobodno učenje prinaša radost in 

lepoto doživetega ter v človeku gradi zdravo opazovanje in ljubeč odnos do narave oz. samega sebe. Holistično učenje 

osvetli naravne darove doživljanja sveta posameznika.  

Pristno učenje vsrkava in bogati vtise v procesu spoznavanja, samospoznanja, kar je podlaga za zdrav estetski izraz 

(ekspresijo). Tàko učenje odpira čute, senzibilizira čud/tenje, zato postaja okolje človeku vedno bolj zanimivo in 

uporabno. Vživljanje z izmenjavo čudenja in čutenja osredotoča in sprošča zdravo zaporedje prepoznavanja naravnih 

pojavov in možnosti ustvarjanja v njih. Tako se v nas oblikuje vizija rasti, polnost izražanja potencialov, pa tudi deljenje 

znanja z drugimi, kar predstavlja našo življenjsko moč – našo naravno inteligenco. Zemlja, voda in zrak ter ogenj v etru 

tvorijo naš notranji in zunanji spoznavni svet, krojijo našo dinamiko življenja, potrebno za prilagajanje oz. učenje. 

V resničnem učenju človek posodi svoje srce naravi. Tako izrazi ljubezen do nje, da mu ga narava vrne okrepljenega. 

Zato v procesu odraščanja postajamo vedno bolj srčna bitja. Narava je torej naša najboljša prijateljica in učiteljica 

hkrati, ker nam podarja celovito globoko doživljanje, zato naraven, sproščen, odprt medsebojni odnos.  

Odprto učno okolje je prostor in čas za izmenjavo izkušenj in interesov, tako učiteljevih kot otrokovih in drugih 

odraslih, vključenih v odprt učni proces. Bolj ko je proces učenja odprt in podprt z resničnim učenjem, bolj spodbudno, 

tvorno, prijazno in varno je. Princip odprtosti do narave spodbuja v nas proces medsebojne podpore, delitve znanja 

drug drugemu. Odprto je prijazno vsakemu, ki se uči glede na svoje potrebe, ko mu radovednost ponuja vprašanja in 

ga ta blagodejno vodi v iskanje odgovora.  
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Odprtost naravi nam omogoča optimalno prilagajanje na življenje. Ključni dejavnik je svoboda za skupno prilagajanje s 

pozitivno učno klimo, ki spodbuja ustvarjalen odnos, v katerem se učimo drug od drugega, da bi vedeli, znali in živeli 

ter puščali napredne sledove za kulturni razvoj družbe.  

Narava je izvor in snov preučevanja ter prostor za naše najboljše (optimalno) umevanje. Narava je izvir idej za vsa 

področja in predmete osebnega in skupnega kurikuluma. Mi, vsak od nas, smo osnova oz. temelj inovacije. Naravno se 

vedno odloči v prid okolja v svoji lastni naravi življenja. 

Sonce in obraz, smeh in sreča, udje in akcija, srce in toplota ter ritem bivanja, izraženi na fotografijah in izdelkih, kažejo 

na doživljanje naravnega učenja najmlajših in njihovih vzgojiteljev. Otroci se učijo v prepletu igre in prijetnega 

doživljanja dela. Učne izkušnje so skrbno izbrane in premišljeno vodene. Učne situacije so neklasične. Avtorji so spletli 

likovne principe s principi narave in kurikuluma za najmlajše v didaktično inovacijo sedanjega časa. Ponujeni zapisani 

principi so tudi osnova za razumevanje sveta in prav tako za formativno spremljanje, ko se pridobljeno znanje smiselno 

nadgrajuje v procesu človekove kulturne rasti.  

 

Dr. Natalija Komljanc 

Ljubljana, avgust 2017 
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Pot  t rajnostnega razvoja  

 

Vrtci v Sloveniji smo s Kurikulumom za vrtce že leta 1999 dobili enega najbolj odprtih kurikulumov, kjer je eno od načel 

tudi načelo razvojno-procesnega pristopa. Vzgojiteljem omogoča svobodo, odprtost in avtonomnost pri izbiri sredstev, 

časa in prostora. Poklic vzgojitelja je tako v vsej svoji odgovornosti postal eden najbolj svobodnih poklicev. Vzgojitelji 

imamo možnost, da vse izvedbene dejavnosti, ki to dopuščajo, prenesemo v zunanji prostor – na igrišče vrtca, v park, 

gozd ali knjižnico, v galerijo, muzej …  

V vrtec vstopajo majhni otroci. S svojim pristopom in zgledom jim kažemo, kako je življenje lepo. Pokažemo jim, da je 

življenje pravi čudež, kot so čudež oni sami. Nepopisno lepi so občutki, kadar otroke spremljamo v njihovem 

sprejemanju vsega, kar jih obdaja.  

V krogu imamo vse otroke. Z iskrenostjo delovanja, prepričljivim govorom in z malo sredstvi nam najmlajši z lahkoto 

sledijo. Naša dejanja in naše besede štejejo. Otroci jih vzamejo za svoje, jih ponotranjijo. Zato je toliko pomembnejše, 

da se za naš poklic, poklic vzgojiteljice oziroma vzgojitelja, odločamo ljudje, ki smo iskreno odprti. Vse, kar počnemo, 

nam mora biti vredno.  

Vrtec je občutljiva sredina; spremembe družbe je v hipu čutiti tudi v vrtcu. Lahko jih zgolj nemočno opazujemo, ali pa 

se z njimi spoprimemo in jih sprejmemo kot izziv, ki nas pripelje na višjo raven védenja. Z zavezanostjo trajnostnemu 

razvoju se nenehno učimo in spreminjamo. Vendar spreminjanje ni vedno enostavno. Napor, ki ga čutimo ob tem, nas 

spominja, da nam je nedejavnost prinašala občutek varnosti in udobja. V naslednjem trenutku se znova zavemo, da je 

treba naprej. Podati se moramo na nove in neraziskane poti ter doživeti občutek vznesenosti in sreče, kadar nam uspe 

kaj novega. 

Tako so se naše vzgojiteljice in vzgojitelji v preteklih letih odločali zapuščati cono udobja ter se podali na pot osebnega 

in strokovnega razvoja. Gnala jih je želja, da postanejo boljši vzgojitelji in tudi boljši ljudje.  

Program senzibilizacije, ki je vsako leto odstiral tančice védenj o občutenju, raziskovanju in ustvarjanju z različnimi 

vsebinami (cvet, drevo, labirint, praznovanja, sonce, dih, ritmi, miti), je bil gibalo našega pedagoškega nemira. 

Udeleženke in udeleženci programa so sledili prepričanju, da vzgojitelj ne more posredovati in prepoznati v otroku 

tega, česar v sebi ne nosi tudi sam. Vsak zase je zorel in se prepustil toku. Ohrabreni in polni idej so se vračali v svoje 

domove in k otrokom v vrtčevske skupine. Znotraj teh so nastajali novi pristopi, nove igre, inovacije. Vsaka zase je 
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pogumno dejanje. S predstavljanjem svojega dela se razgališ kot človek in kot vzgojitelj, vendar ti nihče nikoli več ne 

more preprečiti pogleda tja, na ono stran, kjer se pišejo zgodbe o uspehu, iztrgane usodi pozabljanja.  

Neprecenljiva vrednost predstavljenega dela preteklih let je darilo 70-letnici vrtca. Vanj je vtkana naša dediščina in 

potrditev prepričanja, da smo vrtec ljudje.  

 

Ivana Leskovar, ravnateljica 
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Dediščina predstavlja bogastvo znanja in izkušenj naših prednikov, ki se je oblikovalo skozi stoletja, ter hrani modrost 

narave, ki je skozi zemeljske epohe razvijala učinkovite oblike bivanja. Ta zakladnica znanja nam je vedno na voljo, da 

pogledamo v njene dragocenosti, jih sodobnemu času primerno vrednotimo in poustvarjamo.  

Modrost narave so vedno znali prepoznati in uporabiti ustvarjalci, najsi bodo to izumitelji in raziskovalci ali umetniki in 

misleci. Njihovo delo pogosto zaznamuje natančno opazovanje in poglobljeno zrenje. Dediščina hrani pričevanja iz 

časov, ko je človek še znal in smel občutiti zlitost z naravo ter ji je bil tako sposoben tudi prisluhniti.  

V modernem času nas prekomerno izkoriščanje naravnih virov, onesnaženje in degradacija okolja soočajo z 

vprašanjem, kako živeti skladno z naravo, da jo bomo z razvojem tudi ohranjali. V bogatem izročilu, ki so ga naši 

predniki ohranili iz roda v rod, je staro znanje o pristnem stiku z okoljem, medsebojni soodvisnosti in povezanosti.  

V slovenskem izročilu, ki so ga zbrali razni avtorji, naletimo na številna pričevanja o celostnem dojemanju prostora in 

narave. V zabeleženih izpovedih ima narava še druge razsežnosti. Milko Matičetov, etnolog in raziskovalec slovenskega 

ljudskega slovstva in verovanja, je v Reziji leta 1964 posnel izjavo: »Nekoč so rekli, da je gozd govoril. Ko so ljudje šli 

drevo sekat, je reklo: 'Ne mene, usekaj drugo!' Nekoč je govorilo vse, vse je govorilo.'«  

Predano opazovanje življenja nas privede do spoznanj o celoti. Stara vedenja so nastala po drugačnih principih 

spoznavanja sveta in stvarstva. Razumevanje zunanjega sveta je izhajalo iz natančnega in transcendentalnega 

opazovanja notranjih zakonitosti. Za primer poglejmo delo Paracelsusa, ki je svojo uspešno medicinsko prakso gradil 

na globokem uvidu. Opažal, občutil in poznal je silo, ki deluje v rastlini, in odnos te sile s funkcijami v človeškem 

organizmu. 

Naravo smo z razvojem znanosti razdelili na živo in neživo ter s tem velikemu delu okolja pripisali »mrtvost« in 

neodzivnost. Naši predniki so vsem v okolju pripisovali življenje, tudi navidezno mrtvim predmetom, kot so posebne 

skale in kamni. Podobno so okolje dojemale stare kulture drugod po svetu.  

V sodobni družbi postindustrijske dobe izključenost iz narave razumemo kot osvoboditev. Ne čutimo več potrebe po 

sodelovanju z njenimi kraljestvi, temveč delujemo s položaja obvladovanja in izkoriščanja. Nanjo gledamo kot na 
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mehanizem, kot da nas ne napaja z življenjem. Materialistična paradigma, izhodišče za mehanicistični odnos do 

narave, predpostavlja, da v mikrostrukturi rastline lahko zamenjamo kromosom podobno kot zamenjamo vijak. Morda 

smo na ta način res dobili želene lastnosti rastline, vendar žal ne vidimo celote. Ne vemo in nismo sposobni 

prepoznati, kaj se dogaja na subtilnejših ravneh. 

Danes skušamo s prijemi umetnosti ponovno obuditi čutenje v sebi. Zato uporabljamo različne načine opazovanja, 

vživljanja in občutenja ter imaginacije. Tako vzpostavljamo dialog z naravo, ki je bil prekinjen z industrializacijo. Z 

razvijanjem zaznave in čutečega odnosa do sveta zaobjemamo vse ravni bivanja. 

 

 

PROSTOR JE  Ž IV  ORGANIZEM  

Z vidika starih evropskih tradicij je prostor živ, izpolnjen z vitalno energijo. Tako kot ima človek duha, je duhovna 

razsežnost tudi v prostoru. Genius loci ali duh prostora, ki so ga častili stari Rimljani, je imel v rimskih hišah poseben 

posvečen prostor z oltarjem. Na tak in podobne načine so stare evropske kulture gojile stik z duhovno razsežnostjo 

prostora.  

Pri načrtovanju so upoštevale vitalnoenergijsko in duhovno raven prostora ter s tem skrbele za pretok življenjske 

energije in za zdravje pokrajine. Tak način načrtovanja naselij je bil v Evropi v rabi še v srednjem veku. Geomantične 

raziskave starih mestnih jeder vedno znova razkrijejo pretanjeno znanje načrtovalcev o subtilnih razsežnostih krajine s 

potekom ulic, umestitvijo stavbnih mas in cerkva kot obrednih mest v organizem pokrajine. V današnjem času se 

ponovno uveljavlja načrtovanje in gradnja celih naselij in posamičnih poslopij ter hiš, ki upošteva vitalne energije 

prostora. Ponekod, kot na primer v Nemčiji, je tak način gradnje tudi uzakonjen.  

Vse stare kulture sveta so poznale pomen življenjske energije ali univerzalnega energijskega polja, ki prežema bivajoče. 

Stari Grki so to energijo imenovali eter, na Kitajskem, kjer že najmanj pet tisoč let uporabljajo tradicionalno medicino 

in celosten odnos do prostora, je znana kot ČI ali QI. V Indiji jo imenujejo prana. Na poznavanje življenjske energije 

naletimo tudi med evropskimi raziskovalci. V 16. stoletju je Paracelsus življenjsko silo, ki omogoča zdravljenje in 

duhovno delo, imenoval iliaster, dve stoletji pozneje jo Anton Franz Mesmer prepozna kot magnetni fluid, ki z energijo 

polni živo in neživo ter vpliva od daleč. V 20. stoletju jim sledijo številni raziskovalci: Wilhelm Reich, Barbara Brennan, 

Andrija Puharić, Robert Beck, Masaru Emoto in drugi. 

Z razvojem modernih tehnologij, ki omogočajo fotografiranje energijskega polja človeka in druge načine preverjanja 

subtilnejših teles, je ta razsežnost, ki je bila v paradigmi medicine Zahoda dolgo obdobje prezrta, postala vse bolj 

oprijemljiva tudi za zahodno medicino. In z razvijanjem novih metod zdravljenja vse bolj uporabna pri diagnosticiranju 

bolezni in zdravljenju. Tako kot ima človek energijsko polje, ima energijsko polje tudi pokrajina, vsak prostor v naravi, 

grajeni prostori in prav tako živali in rastline. 
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V tradicionalni japonski kulturi razumejo prostor kot skrinjo skrivnosti. Šintoistično svetišče in japonski vrt simbolizirata 

prehod iz kaosa možnosti v red aktualizacij tako na snovni kot duhovni ravni. Hoja po svetišču ali vrtu je zanje sveta. 

Podoben odnos do svetosti pokrajine in življenja zasledimo v izročilu staroverstva na Slovenskem. V slovenščini imamo 

zelo pomenljive besede: beseda sveto nosi v sebi besedo svet. In s tem vedno, ko govorimo o svetu, govorimo hkrati o 

svetosti.  

Žal smo v razvitih kulturah sveta izgubili globoki stik s pokrajino in uresničitev v prostoru – od preprostih vsakdanjih 

opravil, kot je sprehod ali delo na vrtu, do urbanističnih ureditev in arhitekture ter drugega načrtovanja dejavnosti – 

vse te aktivnosti lahko pomenijo zavestno povezovanje s pokrajino. Prostoru in pokrajini lahko prisluhnemo.  

Ko se globoko v svoji notranjosti odpremo do prostora, se v nas sprosti prvinsko stanje povezanosti z zemljo, s 

pokrajino. Kot bi se vrnili k svojemu izvoru. Prav ta prvinskost osvobaja v nas primarni čut in obuja globoko resničnost 

povezanosti vsega z vsem. Pokrajino doživljamo kot živo bitje, ki prav tako diha, ima svoja čustva in duhovno 

substanco. Naš odnos je ljubeč. 

S tem se dejavnosti uglasijo z notranjim bistvom pokrajine. Kadar načrtujemo in urejamo prostor ali načrtujemo igralo, 

kot je labirint, in oblikujemo različne dejavnosti, v obliki in z aktivnostmi izrazimo lastnosti prostora in negujemo dialog 

z okoljem. 

 

KAKO NAJ SE VRNEMO K ODNOSOM SODELOVANJA 

Živimo na planetu, ki nam daje prostor za bivanje in kreacijo naših hotenj. Imamo izjemno priložnost, da v času, ki nam 

je dan, uresničimo svoje zamisli, udejanjamo talente in bogatimo skupnost. 

Ali se zavedamo teh darov? 

Stare kulture, kot so avstralski aborigini ali severnoameriški Indijanci, pokrajino razumejo kot prostor za življenje in 

človeka kot gosta v zemeljskih prostranstvih.  

Kako je mogoče kupiti ali prodati modrino neba in toploto zemlje? Kaj takega nam je popolnoma tuje. Svežina zraka in 

bistrost vode nista v naši posesti, le kako bi ju mogli potem kupiti? 

 

Vsak drobec te zemlje je svet mojemu ljudstvu. Vsaka lesketajoča se borova iglica, vsako zrno peska na rečnem produ, 

vsaka meglica v mraku gozda, vsaka drobcena žuželka, vse to je sveto v mislih in življenju mojega ljudstva.  

 

Sokove dreves prežemajo spomini na rdečega človeka. 

 

Ko umrli bledokožci odidejo na sprehod med zvezde, pozabijo na zemljo, ki jim je dala življenje. Naši mrtvi nikoli ne 
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pozabijo svoje prečudovite zemlje, kajti ona je mati rdečega človeka. Mi smo del te zemlje in ona je del nas. Dišeče 

trave so naše sestre; jelen, žrebec, veliki orel – so bratje. Skaloviti vršaci, sočni pašniki, toplo ponijevo telo in človek – 

vse pripada isti družini. 

Poglavar Seattle (1854) na zahtevo, naj prodajo zemljo in odidejo v rezervat 
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TEČAJ SENZIBIL IZACI JE  

 

Tečaj senzibilizacije za vzgojitelje z vključevanjem naravne in kulturne dediščine je primer oblikovanja fleksibilnega 

učnega okolja. Spodbuja aktivno iskanje znanja posameznika in radovednost, ki sta predpogoja učeče se družbe. 

Odprto učno okolje z elementi dediščine pomeni dinamično organiziranje priložnosti za učenje in prepoznavanje 

narave in kulturne krajine kot bogatega učnega okolja. 

Tečaj senzibilizacije ne ponuja metod, ki bi jih lahko le posnemali, ampak je predvsem program osebne transformacije 

in rasti. Na izobraževanju se vzgojitelji seznanijo s celostnim pogledom na naravo, na okolje in na osebne potenciale. 

Naučijo se prepoznati in uporabljati znanja, ki jih skriva dediščina, ter sami razvijajo ustvarjalne pristope pri 

poučevanju skozi dediščino.  

Na ta način vzgojitelji otroke navajajo na izražanje osebnih potencialov in poglobljen, čuteč odnos do okolja. V okviru 

izobraževanja smo razvijali odprto učno okolje. Vzgojo in poučevanje smo prenesli v bližnjo okolico vrtcev in v okolju 

poiskali izzive za učenje. 

 

Rezultat izobraževanja je vedno skupen in odraža projektno delo ter sodelovanje z udeleženci izobraževanja. 

Novonastale teme, ki jih ob zaključku tečaja pripravijo udeleženci, odslikujejo njihove osebne potenciale in 

raziskovanja, doživljanja, izkušnje in izraze otrok ter hkrati vključujejo naravno in kulturno dediščino pri obravnavi 

vsebin kurikuluma.  

Odnos do narave in kulturne dediščine, kot ga razvijamo na tečaju z različnimi vajami občutenja, raziskovanja in 

ustvarjalnosti, je celosten, vključuje širok krog kompetenc posameznika in hkrati gradi na odnosih sodelovanja, ne le 

med udeleženci v učnem procesu, temveč tudi do narave in okolja. Narava in okolje nastopata kot partnerja v procesu 

učenja. S tem udeleženci izobraževanja razvijajo empatičen odnos do okolja.  

V ospredje je postavljeno doživljanje, v izobraževalnih procesih pogosto zapostavljen segment, ki ga dopolnjuje razvoj 

pozornosti in občutenja kot orodja spoznavanja sveta. Celostno raziskovanje zaobjema vse človekove potenciale, tako 

razumsko kot tudi intuitivno mišljenje, ki ga v spoznavnem procesu zaokroža faza izražanja in ustvarjalnosti. 

V okviru tečajev senzibilizacije in različnih projektov trajnostnega razvoja se vrtec aktivno povezuje z okoljem. V učni in 

vzgojni proces so vključeni tudi starši, krajani, kar spodbuja pretok znanja in izkušenj oziroma medgeneracijsko učenje 

ter delovanje v medsebojni povezanosti. Vrtec s tem nastopa kot del lokalne skupnosti in aktivni soustvarjalec vrednot 

v okolju. 

 

 

 



 

14 

UMETNOST IN USTVARJALNOST  

 

Pravi znak inteligentnosti ni znanje, temveč domišljija.  

Albert Einstein 

Ustvarjalnost zahteva pogum, da se nehamo oklepati gotovosti.  

Erich Fromm 

 

Celostno delovanje pomeni živ odnos do sveta, ki nas obdaja v vsej raznolikosti in bogastvu. Nenehno opazovanje in 

delovanje v polni prisotnosti in predanosti je sorodno umetniškemu ustvarjanju. Je kot delovanje umetnika, ki z vsemi 

čuti in sposobnostmi z ljubeznijo dokončuje svoje delo. 

Pred leti se mi je utrnila misel, da je umetnost zato, da nas spominja, kdo smo. Umetnost zaobjema vse segmente 

resničnosti, prinaša žlahtnost in lepoto. V umetniškem snovanju je prisotna težnja za presežkom in spodbuda k razvoju 

človekove duševnosti. Ne pristaja na dane okvirje. Kot bi se približali belemu listu papirja ali praznemu platnu. Deluje 

na odprtem polju možnega in razkriva tančice prihodnosti. 

Predanost umetniškemu delu zahteva celega človeka. Kadar se posvetimo neki dejavnosti, smo aktivni z vsem bitjem. 

Ne le razmišljamo ali opazujemo, ali smo fizično aktivni, temveč delujemo z vsemi čuti, čustvi in vsem telesom. 

Umetnost je celovita in od nas zahteva notranji napor. Ustvarjalnost nas vsrka vase in aktivira vse naše potenciale. 

Kadar učenje poteka kot umetniški proces, smo čuteči, doživljanje je intenzivno, aktivno je intuitivno mišljenje. 

Ustvarjalno učenje nas trajno spremeni.  

Ustvarjalno mišljenje je divergentno in dopušča veliko rešitev. Z umetniškimi pristopi oblikovanja znanja otroku ali 

odraslemu omogočimo, da z vsem bitjem občuti vsebine, ki bi bile sicer lahko le zunanje, in bi jih sprejemal kot 

konvencionalno znanje. 

Za ustvarjalnost je značilna čuječnost, izostrena pozornost. V naravnanosti k rešitvi posebej budno spremljamo 

dogajanje in opazujemo, kaj nam sporoča okolje in kaj naša notranjost. Smo odprtega duha, v sebi usmerjeni k rešitvi, 

hkrati pa zaobjemamo celoto dogajanja.  

Kadar smo v ustvarjalnem toku, se spontano porajajo okoliščine, ki nam odpirajo vrata, najsi bodo to uvidi in navdihi ali 

srečanja ljudi, ki prinašajo nova spoznanja in premike. Sinhroniciteto v dogodkih je prepoznal Carl Gustav Jung kot 

delovanje psihičnega polja, ki vpliva na dogajanje. To je sočasnost dveh brezvzročno povezanih dogodkov ali 

istočasnost, kjer koincidira določeno psihično stanje z enim ali več zunanjimi dogodki, ki se pojavljajo kot smiselne 
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paralele glede na trenutno subjektivno stanje. Vsi smo vpeti v celoto. V tej mreži povezanosti naše namere, zavedne in 

nezavedne, vplivajo na potek dogodkov in ustvarjajo navidezno naključnost. Zato se nam v ustvarjalnem procesu, 

kadar plujemo s tokom, zgodi, da odpremo knjigo točno tam, kjer je odgovor na naša iskanja. 

Enega od pristopov celostne obravnave človeka in sveta predstavlja waldorfska pedagogika. Njen utemeljitelj, 

antropozof dr. Rudolf Steiner, ki je poleg pedagogike vzpostavil osnove biodinamičnega kmetovanja, obravnava 

človeka in naravo v vseh razsežnostih. Steiner poudarja, da je izobraževanje veliko kulturno delo, samo poučevanje pa 

naj se približa principom umetnosti. Človek naj ne išče površnih užitkov, temveč modrost in umetnost. 

 

USTVARJALNI PROCES IN ČUT ZA LEPOTO 

Ustvarjalnost je sposobnost, ki jo imamo vsi. Ustvarjalnost negujemo in razvijamo s čutečim odnosom do tega vrelca v 

sebi. Pomembno je, da se zavedamo, da zaobjema tako naše veščine, znanje in pretekle izkušnje kot tudi nezavedno v 

nas. Zato lahko s čuječnostjo spremljamo navdihe, ki se porajajo v naših globinah. Tudi kadar niso izjemni, lahko 

pomenijo pomemben vzgib in sprožijo korak k razrešitvi.  

Zato se do svojega notranjega sveta vedemo odprto in ljubeče. Pogosto so rešitve odvisne od drobnih namigov, ki nam 

jih ponuja nezavedno. Skrivnostno, kot je, se tudi v hipu zapre, če nismo dovolj čuteči. Hkrati je naš razum lahko 

presenečen nad novimi pogledi in v strahu pred spremembo, ki nam jo morda prinaša nova ideja, zakrknemo in 

zaustavimo proces. Tudi ko se preblisk izoblikuje, včasih pride do avtocenzure, tako da namig ali idejo delno ali v celoti 

pozabimo in potisnemo v nezavedno. Priporočljivo je, da imamo vedno pri roki svinčnik in beležko, v katero pišemo in 

skiciramo.  

V naši notranjosti potekajo procesi, ki jih včasih le slutimo. Tudi če se ne ukvarjamo z zastavljenim problemom ali 

nalogo, se v nas odvija proces. V nekem trenutku, ko stanje dozori, se začne v naši zavesti nakazovati rešitev. Včasih je 

dogajanje burno in ideja vznikne ter nas popolnoma preplavi, drugič se začnejo kazati obrisi rešitve kot v nežni meglici, 

ki se sčasoma razprši in razkrije celotno sliko. Včasih je doživetje iluminacije prav presenetljivo. Nova ideja predstavlja 

pravo zlitje preteklega znanja in izkušenj. 

To so procesi, ki jih vsi doživljamo v življenju, ko načrtujemo in oblikujemo osebne ali poklicne dejavnosti. 

Tudi estetski čut je temeljna lastnost vsakega človeka ne glede na to, kateri kulturi pripada. Vsi zaznamo ubranost ali 

razglašenost, skladje in neskladje, lepo in grdo, urejeno in kaotično … In vsak posameznik je sposoben v jeziku 

umetnosti kvalitetno izraziti svoje doživljanje. Pri izražanju na katerem koli umetniškem področju je treba negovati in 

spodbujati osebni izraz posameznika, njegovo avtentičnost. S tem krepimo zavedanje sebe.  
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USTVARJALNOST S  SVOBODO IN ODGOVORNOSTJO  

V umetnosti je svoboda imperativ ustvarjanja. Zato je naloga umetnosti, da deluje kot polje napredka in generator 

novosti. Umetnost hodi pred časom. 

Svobodo lahko razumemo le površinsko. Kot možnost početi kar koli. Vendar beseda svoboda skriva v sebi globlji 

pomen: svoj bodi. Biti svoj pomeni delovati iz najglobljih potencialov, pomeni ravnati po svoji vesti. In od tu je le še 

korak do odgovornosti. 

 

UMETNIŠKE  PRAKSE KOT NAVDIH  

Umetnostne smeri bližnje preteklosti ali kulturna dediščina daljnih zgodovinskih obdobij so nam lahko navdih za 

oblikovanje celostnih pristopov. 

Vključevanje vaj slikanja in risanja spodbuja duševni in duhovni razvoj. Kadar slikamo ali rišemo »po naravi«, se 

popolnoma predamo odnosu. In v tem odnosu lahko gremo še dlje in skušamo začutiti utrip življenja za materialnimi 

oblikami. Občutimo notranjo bit rastline in jo upodobimo. Ali pa opazujemo in raziskujemo ostanke preteklosti, kot so 

megalitske strukture, oblike naselbin, razvaline srednjeveških gradov ali detajli v arhitekturi, poslikavah in ornamentih. 

Krajinsko slikarstvo in težnjo po upodabljanju pokrajine, značilno za 19. stoletje, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 

nasledi umetnostna smer, imenovana land art. Ta prenese umetniško izražanje v razsežnosti pokrajine. To, kar je bilo 

pred tem slikarsko platno, postane v land artu razsežnost pokrajine. Danes se umetnost land arta posveča vprašanjem 

ustvarjanja z naravo in razvijanju večplastnega odnosa do pokrajine. 

 

REFERENČNI OKVIR  

Zavedanje pogojuje naš imaginarij, našo zmožnost zamišljanja novega. Predstave, ki vznikajo v nas, so zelo pogojene s 

pogledom na svet, z vrednotami in znanjem, ki smo jih prejemali od okolja vse od otroštva.  

Da bi prišli do novih vpogledov, novih rešitev, je treba razvijati zmožnost zamišljanja. Imaginacija omogoča rast novih 

vsebin. Ustvarjalnost je odvisna od zavesti posameznika in prav tako celotne družbe. Znanje in izkušnje, ki jih 

pridobimo skozi odraščanje in izobraževanje, pogojujejo naše polje zamišljanja. Dajejo referenčni okvir, v katerem se 

gibljemo s svojo zavestjo, v mejah katerega dopuščamo rešitve. 

V 16. stoletju je Leonardo da Vinci načrtoval krila, da bi človek lahko poletel. Za takratno miselnost je bilo to 

popolnoma utopično in nesprejemljivo. Danes so jeklene ptice na nebu, ki prevažajo tovor in ljudi, nekaj najbolj 
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običajnega. Pred 30 leti smo si težko predstavljali telefon brez žice, ki ga bomo imeli vedno s seboj, ali dostopnost 

informacij v nekakšnem virtualnem polju, kot je internet.  

Zato je pomembno, da vedno dopuščamo možnost za drugačen pogled, novosti in znanje, ki morda še včeraj niso bili 

predstavljivi, lahko pa v prihodnje pripomorejo h ključnim novostim v našem osebnem življenju ali celo k inovacijam v 

življenju skupnosti. 

 

MIŠLJENJE IN ZAVEST  

V različnih kulturah na svetu se skozi njihov razvoj izoblikujejo različni sistemi prepričanj, ki določajo okvir dojemanja 

sveta in pogojujejo razvoj skupnosti. Sistem prepričanj posamezniku določa njegovo temeljno resničnost, o kateri ne 

dvomi in o njej ne razmišlja. Iz njega le redko izstopimo in pogledamo nanj z distance, saj premišljujemo in delujemo iz 

njega. Materialistični nazor pomeni verjetje, da za vse dogajanje v vesolju obstaja edino materialistični vzrok. Drugi 

sistem prepričanj izhaja iz dualizma materije in duha oz. duševnosti. 

Tretji, transcendentalni model pa izhaja iz prepričanja, da je na svetu izvorno zavest. Zavest je prvotna in obstaja sama 

po sebi, materija izvira iz nje. Kvantna fizika 20. stoletja je prepoznala učinek zavesti na subatomsko raven materialne 

resničnosti in s tem odprla vrata raziskovanju onkraj materije. Zavest je v zadnjih desetletjih postala resna tema 

znanstvenega raziskovanja. Nova znanstvena odkritja na področju fizike, biologije, nevropsihologije in kognitivne 

znanosti presegajo materialistično paradigmo ter v marsičem odslikavajo modrosti vzhodnih kultur in evropskega 

izročila. 

Kozmos in naš svet v njem je ogromen organizem v nenehnem gibanju in spreminjanju, prežet z vitalnimi in duhovnimi 

silami. Vse, kar nastane na materialni ravni, je pred tem obstajalo na subtilnejših ravneh. Proces materializacije lahko 

primerjamo z ustvarjalnim procesom. Najprej se nečesa domislimo, zatem sledi priprava in uresničitev v fizičnem.  

S subtilnimi ravnmi smo nenehno v stiku tako kot s fizičnim okoljem. Včasih se teh zaznav zavemo, kadar se v nas 

samodejno oblikujejo v občutje ali počutje. Drugič spet ne in ostajajo le na nezavedni ravni.  

Predšolski otroci dojemajo svet kot celoto. V prvih letih življenja se navajajo na fizični svet in njegove zakonitosti ter 

razvijajo socialne odnose. Miselni procesi kot način odzivanja na zunanji svet se razvijejo že v zgodnjem otroštvu. Pri 

razvoju mišljenja je otrok sam aktiven, saj s preizkušanjem pridobiva izkušnje in tako oblikuje ravnanja, ki jih okolje 

potrjuje.  

Rodimo se v povezanosti z notranjim bistvom. Prek te povezanosti smo v stiku z duhovno modrostjo in močjo. V prvih 

letih otrokovega življenja potekajo prilagoditve na zunanji svet. Prav to obdobje v odraščanju je pomembno, saj s 

spodbudami lahko ohranimo in razvijamo sposobnosti, ki bi sicer zamrle.  
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Pogosto nas najmlajši presenetijo s svojo dojemljivostjo. S prilagajanjem na okolje lahko izgubimo del potencialov, s 

katerimi se rodimo, oziroma jih ne razvijemo. 

 

RACIONALNO IN INTUIT IVNO MIŠLJENJE  

V našem dojemanju sveta in izobraževalnih pristopih prevladuje razvijanje racionalnega mišljenja. To je linearno, 

analitično in vzročno-posledično. Je premočrtno, torej drugačno kot intuitivno mišljenje, ki je slikovito in zaobjema 

celoto. 

Racionalno mišljenje s selektivnostjo, raziskovanjem in diagnostiko daje jasnost, vendar prevelika enostranskost pri 

pretežno le racionalnem mišljenju vodi v dogmatičnost, egocentričnost in preveliko strukturiranost. 

V izobraževanju zapostavljeno intuitivno mišljenje je protipol racionalnemu mišljenju. Intuitivno mišljenje je 

vsevključujoče, svobodno, ciklično, fleksibilno in modro.  

Racionalno mišljenje se izraža z besedami in frazami, intuitivno pa s podobami, je polno domišljije, toplo in slikovito. 

Z racionalnim mišljenjem prihajamo do sklepov na podlagi sosledja analitičnih ugotovitev, intuitivno mišljenje je 

pogosto nepričakovano, daje nam trenutni uvid, ki nemalokrat presega analizo stanja in nas vodi do novih rešitev.  

Za najučinkovitejše delovanje moramo aktivno uporabljati oba pristopa in skrbeti za njuno uravnoteženo delovanje. 

Zaradi racionalnega mišljenja smo osredotočeni in sposobni jasno slediti zastavljenemu cilju. Intuicija nam s svojim 

zaobseganjem celote, nepredvidljivostjo, spontanostjo in kreativnostjo omogoča presežne rešitve. Enostranskost nas 

vodi v stagnacijo, medtem ko nas dopolnjevanje obeh pristopov vodi v rast in razvoj. 

Ekspanzija racionalizma je pripomogla k doseganju visoke stopnje individualnosti in svobode posameznika, ki pa v 

sodobnem času vse bolj hrepeni po celoti, iz katere se je izvil, da bi izkusil svojo edinstvenost. Izkušnja individualnosti, 

ki nam jo ponuja sodobna družba, je zelo dragocena. Osvobojeni starih družbenih spon se z zavedanjem sebe lažje na 

novo povezujemo in zaobjemamo celoto.  

 

S IMBOLI  IN ARHETIPI  

Nenehno smo obkroženi s simboli. Jezik simbolov in podob je jezik našega nezavednega. Z ustvarjanjem s simboli in 

arhetipi nagovarjamo svoje nezavedno in gojimo celovitost. 

S posvečanjem pozornosti skritim vsebinam izražamo pozornost in s tem dopuščamo, da se vsebine nezavednega 

vključujejo v naše aktivno življenje. S simboli usmerjamo energije nezavednega, kot bi jih blago usmerjali h 

konstruktivni uporabi. 
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Ena od temeljnih funkcij podzavesti in istočasno ena od pomembnih stopenj v učnem procesu je predelava izkušenj, ki 

smo jih dobili, in življenjska prisvojitev tega, kar smo opazili ali se naučili. To fazo Piero Ferrucci, psihoterapevt 

psihosinteze in filozof, imenuje psihična nosečnost, saj je po njegovih dolgoletnih izkušnjah primerljiva s fizično 

nosečnostjo. 

Simbol je bil v davnini na dvoje prelomljen ali presekan predmet, košček lesa, keramike ali kovine. Dva človeka, 

prijatelja, gost in gostitelj ali upnik in dolžnik, sta spravila vsak eno polovico. Ko sta se pozneje srečala, sta s 

predmetoma dokazala istovetnost ali potrdila dogovor. Vsak konkreten predmet ali objekt ima lahko simbolično 

vsebino (gora, drevo, izvir, žival, cvet …), prav tako oblika ali abstrakten pojem (kvadrat, število, ritem, ideja …). 

Simbole je treba doživeti navznoter. Razumevanje simbolov s pomočjo razlage ne zadostuje. Podobno kot poslušanje 

bajk in legend, ki ni golo abstraktno sprejemanje zgodbe, temveč se ob poslušanju popolnoma potopimo v vsebino. 

Za Junga simbol ni ne alegorija ne preprosto znamenje, marveč podoba, ki lahko na najboljši način določa nejasno 

sluteno naravo duha. Globljo plast psihe je Jung poimenoval kolektivno nezavedno, ker ta del ni individualen, ampak 

univerzalen. Njene vsebine so več ali manj povsod enake in se izražajo enako v vsakem človeku. Z drugimi besedami, ta 

del je enak za vse in predstavlja psihično raven izvenosebnostne narave, prisotno v nas vseh. Arhetipska psihologija, 

kot pove že ime samo, se je razvila na podlagi Jungovih spoznanj in nadaljnjih študij njegovih naslednikov.  

Z ustvarjalnostjo se posvečamo opazovanju svojega odnosa do arhetipskih vsebin in simbolov. 

 

UČENJE Z  OBČUTENJEM  

Celostna obravnava človeka in okolja izhaja iz občutenja. Z vključevanjem občutenja in doživljanja v učenje gradimo 

povezanost s svetom kot celoto. Znanje je dragoceno, če to niso le besede in dejstva, temveč doživetje in spoznanje. 

V predšolskem obdobju otrok usvoji prvine učnega procesa. Ta naj bi bil vse življenje odprt, poln izzivov, ustvarjalen in 

igriv. V tem obdobju postavljamo temelje vseživljenjskega učenja, ki ohranja radovednost in nas napaja z znanji in 

osebnim zorenjem. V učni proces lahko vključimo vse svoje potenciale, da postane kot strastna igra, v kateri smo 

iskalci, raziskovalci in ustvarjalci znanja. V učenje vstopamo s polno notranjo angažiranostjo in znanje skozi proces 

ponotranjimo ter gradimo v dialogu s svojim notranjim jedrom. 

Kadar se posvetimo enostavnemu vprašanju, kaj čutim, se aktivno vključimo v tok učenja. Naš notranji dialog postane 

del učnega procesa in naša notranjost ključni ustvarjalni akter v tem procesu. 

Osnova vsake komunikacije je stik s samim seboj. Zato je treba iskreno prisluhniti sebi, se zazreti v svoje globine. 

Usidranost v samozavedanju odpira naše potenciale, krepi naše sposobnosti obvladovanja življenja, pripomore k lažji 

predelavi čustvenih odzivov in zavedanju vpetosti v vse razsežnosti sveta. Notranji jaz ali sebstvo kot izraz globljega 
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jaza, ki presega osebnost, obravnavajo številne veje psihologije (Jungova analitična psihologija, psihosinteza, 

transpersonalna psihologija). S širjenjem zaznave pridobimo nove vpoglede in bogatimo notranje doživljanje. Dinamika 

usmerjanja pozornosti navzven k zunanjim vtisom poglablja naše doživljanje zunanjega sveta in navznoter k samemu 

sebi, k našemu notranjemu jedru bogati dialog in spoznanja. 

 

OBČUTENJE  

V starogrški filozofiji sta občutenje in zaznavanje opredeljeni kot aesthesis – sprejemanje življenja vase, vdihavanje 

življenja.  

S čuti razbiramo lastnosti v okolju. Zaznavamo barve, oblike, toploto in mraz, zvoke, vonje … Pri zaznavi bogastva 

vtisov, ki nas obdaja v okolju, lahko uporabljamo tudi notranje čute, ki nam tako kot zunanji posredujejo bogastvo 

informacij. Naš intuitivni in čuteči del dopolnjuje racionalno mišljenje in analitične pristope, ki jih najpogosteje 

uporabljamo. 

Občutju po navadi ne dajemo velike pozornosti. Občutja tlijo v nas tik pod zavestjo in ne pripisujemo jim velike 

vrednosti. Če rečemo, da pomembno usmerjajo naše življenje, se bomo po krajšem razmisleku s tem gotovo vsi 

strinjali. Vsako nelagodje, ki postane neprijetno, je za nas pomemben indikator, da moramo nekaj ukreniti. In prav tako 

nas prijetno občutje sprošča, navdaja z vrhunskimi doživetji in prinaša počutje izpolnjenosti. Včasih našo pozornost 

pritegne občutje bolečine, kar pomeni že alarm za ukrepanje. Drugič le prelepa zelena barva po nevihti »opranega« 

gozda. Kadar se potopimo v občutje, ki se nas dotakne v okolju, nas presneti večplastnost sporočila. Najprej je tu 

barva, ki je pritegnila našo pozornost. Takoj zatem se pridruži svežina in posebna atmosfera, ki sije k nam. S 

pozornostjo lahko raziskujemo še dlje in podrobno spoznavamo vtise. 

Občutja so vedno izraz osebnega in s tem individualnega doživljanja. So dragocena pot v našo notranjost. Običajnim 

prijemom znanstvene obravnave so nedostopni. Šele sodobna nevrobiologija jim posveča več pozornosti, saj je 

področje zavesti v zadnjih desetletjih vse bolj predmet znanstvenih raziskav. 

Občutje se v nas oblikuje samodejno ali s pomočjo usmerjanja pozornosti in volje. V nas nenehno poteka dialog z 

okoljem tudi na globlji ravni, vendar se ga običajno ne zavedamo. S prepoznavanjem vtisov in odzivov, ki se budijo v 

nas, ozavestimo, kaj čutimo v nekem kraju v izbranem trenutku. Podoba okolja ni le bežen vtis, temveč nas prežame 

večplastno doživljanje z bogastvom sporočil.  

Kadar se v nekaj zatopimo in opazujemo dovolj dolgo, najsi bo to cvet, vonj zdravilne rastline ali drevo, se v nas 

oblikujejo vtisi. Dopustimo, da zunanjost nagovori našo notranjost. Kadar se z vso svojo bitjo najprej popolnoma 

prepustimo opazovanju, nakar pozornost preusmerimo vase in navznoter opazujemo vtis, ki se je izoblikoval v nas, ter 

razpoloženje, ki ga spremlja. 
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Čutne vtise obravnavamo poglobljeno. Kadar se naučimo prisluhniti globljim vtisom v sebi in se ne oziramo le na to, 

kar vidimo z očmi, slišimo z ušesi, otipamo z rokami in kar dojema naš razum, zaobjamemo globlje ravni bivanja, 

globlje ravni svojega jaza, in tudi globlje ravni okolja, narave in vsega, kar nas obdaja. 

Predšolski otroci se učijo z vsemi čutili hkrati. Od izpostavljenosti čutnim dražljajem v zgodnjem otroštvu je precej 

odvisno, katero čutilo bo prevladovalo oz. po katerem čutilu bomo prejemali največ dražljajev že kot šolar in pozneje 

kot odrasel posameznik. Čeprav govorimo o vizualnem, avditivnem in kinestetičnem tipu glede na to, katero čutilo 

prevladuje oziroma kako najlažje prejemamo informacije, so pri vsakem posamezniku zastopani vsi trije tipi. 

Povezanost čutnih zaznav oblikuje čustvene vtise, notranje podobe. Čutne zaznave se povezujejo in nadgrajujejo. Od 

števila zaznav je odvisno, kako globoke in bogate bodo notranje podobe in s tem naše doživljanje. Spodbujanje zaznav 

omogoča oblikovanje bogatega notranjega imaginarija. Kadar se posvetimo posamičnemu vtisu, ga občutimo v vsej 

jasnosti in ostrini. Celostno zaznavanje se vzpostavi s prepletanjem in dopolnjevanjem vtisov, ki oblikuje celotno sliko. 

Gibkost zaznavanja, ki jo dosežemo z vajami senzibilizacije, ostri našo osredotočenost, jasnost in natančnost 

posamezne zaznave in celostnost doživljanja.  

Bogato notranje doživljanje pripomore k oblikovanju zavesti o sebi. Celostno doživljanje poziva k uporabi vseh čutil in 

aktiviranju notranjih čutov. Polnejše ko smo prisotni v doživljanju, bogatejša je naša izkušnja. 

S spodbujanjem volje za raziskovanje in ustvarjanje, za občutenje sveta v fizičnem in izza fizične pojavnosti razvijamo 

duhovno razumevanje. Spoznanje se razvije, kadar aktiviramo duševne sile, ki so bile prej le v latentnem stanju. 

Razmišljanje nam da popolno jasnost pogleda na svet. S čutnimi vtisi oblikujemo predstave, ki ga dopolnjujejo.  

 

POZORNOST  

S pozornostjo raziskujemo okolje. Pozornost povezuje našo notranjost z zunanjim svetom in nas oskrbuje z 

informacijami.  

Nenehno nas obkroža morje čutnih vtisov. Lahko bi rekli, da plavamo v morju sporočil, in od nas je odvisno, katerim 

vtisom bomo namenili pozornost. Pozornost je kot pripomoček, ki ga naravnamo na dražljaj, ki prihaja proti nam. 

Kamor usmerimo pozornost, to tudi spoznavamo. Preostalo mnoštvo signalov, ki obstajajo okrog nas v danem 

trenutku, zanemarimo. To ne pomeni, da je morje informacij nehalo obstajati, le mi delujemo osredotočeno le na en 

vtis. Sicer naša zavest ne more hkrati spremljati vsega mnoštva signalov, delujejo pa ti nenehno na naše nezavedno. 

Zato se nam ob raziskovanju lahko zgodi, da nam kljub dobri pripravi in osredotočenosti pozornost pritegne druga 

vsebina, ki je nismo nameravali raziskovati. Ob takih trenutkih se je vredno vprašati, ali nas naše nezavedno (notranji 

jaz) želi na kaj opozoriti. 
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Z vajami usmerjanja pozornosti izboljšujemo svojo osredotočenost in zbranost. Pozornost lahko razumemo kot tipalko 

zavesti, ki jo poljubno usmerjamo v okolico ali svojo notranjost.  

 

VAJE ZAZNAVE  

Pri vajah zaznave naj nas vodi iskrena želja približati se resnici. Pomembno je, da nič ne pričakujemo. Le dovolimo, da 

se v nas izoblikuje vtis. Pazimo, da ne podležemo asociacijam, ki nas vodijo stran od trenutne zaznave v spomine in 

domišljijo. Povezanost s krajem in prisotnost v danem trenutku je zelo pomembna. Zato si lahko večkrat tiho ponovimo 

»Tukaj in zdaj«. 

Zavedati se moramo, da se z vajo naša zmožnost zaznave povečuje. Lahko se nam zgodi, da ne bomo doživeli čisto nič, 

ali celo, da bomo v nekem obdobju komaj kaj zaznali. To je popolnoma normalno. 

Razvoj se ne odvija linearno in včasih se zdi, da naša zaznava miruje, morda imamo celo vtis, da v razvoju nazadujemo. 

Loteva se nas naveličanost ob vlaganju pozornosti in truda. Razvoj zaznave ni linearen. To pomeni, da ne napredujemo 

vsak dan glede na vloženi trud. Razvoj se odvija ciklično. Nekega dne nas preseneti nova sposobnost, ki se v nas odpre, 

kot bi se nam odprlo novo okno v svet in bi pridobili izjemno učinkovito sposobnost za doživljanje in raziskave. Odstre 

se še ena tančica, ki je prej zastirala bogastvo okolja, ki nas obdaja. 

Če se obotavljamo pri prepoznavanju občutij, si lahko pomagamo s preprosto vajo komplementarnih dvojic. Sestavimo 

nasprotja, kot so prijetno – neprijetno, toplo – hladno, močno – nežno in podobno. Včasih nam je težko ubesediti 

svoje doživljanje in se lažje opredelimo za že znane lastnosti. Tako enostavno si pomagamo ozavestiti vtis. 

V kateri koli del pokrajine se podamo zavestno. Kadar vstopamo v gozd, med travnike, v mestno jedro ali na dvorišče, 

prostor pozdravimo. Vemo, da vstopamo v organizem, in smo ob tem čuječi ter izrazimo spoštovanje. Ob koncu vaj ali 

poglabljanja se zahvalimo za izkušnje. Tako ohranjamo spoštljiv odnos do okolja in svojo budnost ter dojemljivost. 

 

MEDITATIVNE VAJE  

Meditacija je stanje, ki ga spontano doživljamo vsi. Vsak občasno zdrsne v stanje meditacije, kadar se umiri in prisluhne 

svoji notranjosti. 

Lahko pa meditacijo izvajamo zavestno. Ta preprosta tehnika nam pomaga umiriti misli, sprostiti telo in priti v stik s 

samim seboj. V meditaciji se lažje zavemo svojih občutkov in intuicije. S pomočjo meditacije se odmaknemo od 

pozunanjenosti in različnih osebnih vlog, ki jih imamo v življenju, ter vzpostavimo dialog s svojo notranjostjo.  
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V najpreprostejši obliki nam pomaga sprostiti čustvene, telesne in psihične napetosti. Z nekaj vaje pa nam ponuja 

veliko možnosti za raziskovanje naših psihičnih razsežnosti in vsega, kar nas obdaja. 

Pri tem ni pomembno, ali pripadamo kakršni koli veroizpovedi ali smo ateisti. Meditacija kot trenutek tišine in 

umirjenosti je za vse podobna intimna izkušnja, kadar se zazremo vase. In kot tako jo lahko delimo z drugimi. Lahko bi 

rekli, da nas kljub različnim narodnostim, verovanju in prepričanjem ta trenutek tišine povezuje kot ljudi v sami srčiki 

našega bistva. S tega vidika gre za univerzalno izkušnjo, ki jo vsak doživlja na svoj način. Prav je, da vsak sledi svojemu 

razvoju in je pri tem do sebe nežen in čuteč, saj le tako lahko odkriva svojo individualnost. Pri tem je tako kot pri vsaki 

veščini za izpopolnjevanje potrebna vaja.  

Vse meditativne tehnike delujejo na področju zavesti in pozornosti. V različnih kulturah in religijah so se razvili različni 

pristopi in meditativne tehnike. Nekatere se osredotočajo na dihanje, druge na posebne položaje. Tako poznamo 

meditativno hojo, meditacijo na delo in meditacije, ki se izvajajo kot služenje in pomoč človeštvu in Zemlji. 

Meditativna hoja vzpostavlja poglobljen dialog s pokrajino. Romarske poti izvirajo že iz predkrščanskih kultur. V 

meditativni hoji in budnem opazovanju, ki je imelo pogosto določen namen, na primer povrnitev zdravja ali 

razreševanje nekega vprašanja, se je človek odprl svoji notranjosti in hkrati poglobljenemu doživljanju poti.  

 

VZGOJA IN UČENJE  

Poučevanje je spodbuda k iskanju odgovorov in podpora pri razvoju osebnih potencialov ter človekove individualnosti. 

Učenje pa je nenehen vseživljenjski proces nabiranja znanja in bogatenja notranjega vedenja. 

V procesu rasti in učenja je poleg pridobivanja znanja zelo pomembna vzgoja. Ta mora stremeti k obujanju prvinskega 

v človeku in naj se ne konča s prehodom iz vrtca v osnovno šolo in tudi ne z zaključkom formalnega izobraževanja. 

Tako kot učenje je tudi vzgoja proces, ki poteka vse življenje, saj gre za skrb in razvoj naše osebnosti.  

Z različnimi oblikami učenja pridobimo raznoliko znanje. Oblike učenja, ki ostanejo le na površini, kot je razumevanje 

snovi in pomnjenje, se nas globlje ne dotaknejo. Kot bi tako pridobljeno znanje ostalo na nek način zunaj nas, le kot 

prikladni pripomočki v za to pripravljenem predalu, ki ga po potrebi odpremo in uporabimo orodja v njem. 

Najkvalitetnejše je transformacijsko učenje, ki prinaša osebno spremembo posameznika. Lahko bi rekli, da v procesu 

transformacijskega učenja dopustimo, da nas znanje preplavi, veliko bolj in globlje ga vsrkamo in dopustimo, da 

povzroči tudi našo osebno spremembo.  

Podobno na nas deluje ustvarjalni proces. Kadar se popolnoma predamo kreaciji, vstopamo v proces transformacije. 

Vsaka ustvarjalna naloga, v katero vstopimo z vsem svojim bitjem, nas spremeni.  
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Interakcija učenja je vedno dvosmerna. V vseh odnosih učenja je treba sprejeti dvosmernost procesa. Tako se 

nenehno učimo od okolja in kot učitelji, vzgojitelji ali mentorji se stalno učimo od otrok, učencev in slušateljev.  

Dojemanje sveta predšolskih otrok je celostno. Sami se moramo spomniti, kakšni smo bili kot otroci, kako živ je bil svet 

okoli nas, kako smo doživljali, čutili in kakšno je bilo naše notranje hrepenenje. 

 

Celostni pristop k poučevanju: 

Vključevanje vseh ravni bivanja, človeka 

Stik s seboj 

Stik z okoljem 

Celosten razvoj potencialov – uporaba občutenja doživljanja in intuicije 

Razvoj individualnosti 

Povezanost v skupnosti 

 

POUČEVANJE SKOZI  DEDIŠČINO  

Ko sem na začetku devetdesetih poučevala umetnost na srednji šoli v Sežani, sem dijake pogosto vodila v naravo. V 

botaničnem vrtu smo opazovali oblike dreves in skušali v risbi izraziti edinstvenost teh mogočnih bitij narave. Danes se 

v svetu in pri nas uveljavljajo novi modeli organiziranja učenja, kot so odprto učno okolje in gozdna pedagogika. 

V antični Grčiji je izobraževanje potekalo v gajih, med drevesi. Znanje je bilo posredovano slušateljem med razpravami, 

ki so potekale med sprehajanjem po parku. Odprto učno okolje otroke navaja na praktičnost in iznajdljivost, kako 

prepoznati izzive za igro in učenje v bližnjem okolju ter ustvarjalno pristopiti k nalogam. S fleksibilno organizacijo 

pouka se izobraževalne ustanove povezujejo z različnimi akterji v okolju, kot so poznavalci dediščine, neformalni nosilci 

znanja in društva.  

Dediščina Evrope predstavlja korenine in duhovno podstat evropskih regij, držav in celotne celine. Mozaik pokrajin in 

vsebin, iz katerega po holografskem načelu prepoznavamo značilnosti in kvalitete kot osnovo, ki gradi kulture in 

vrednote.  

Živimo v času fluidne identitete, ko v evropskih družbah s strpnostjo dosegamo sobivanje različnih kultur. Vendar gre 

pogosto za sobivanje brez pravega stika, saj se ljudje različnih kultur ne srečujejo in ustvarjajo nekakšna vzporedna 

življenja brez pravega dialoga. Hkrati nam globalizacija omogoča dostopnost krajev in znanja iz najbolj oddaljenih 
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krajev sveta. Vse pogostejše migracije pa postavljajo pred nas izziv, kako oblikovati življenje v medsebojnem 

razumevanju in učenju. 

Vrtec je odlična priložnost, da otroci že zgodaj spoznajo različne kulture in se učijo sprejemanja, izražanja, 

dopolnjevanja in soustvarjanja v različnosti. Globoko poznavanje sebe nas navdaja s spoštovanjem do drugih.  

Dediščina je za narod gradnik, ki nas opredeljuje do drugih narodov. Prepoznavanje identitete, ki se odraža v 

segmentih dediščine, nas ukoreninja. Z več samozavedanja lažje in bolj tvorno vstopamo v dialog z drugimi kot 

posamezniki in kot narod. 

Dediščina nas ne sme držati priklenjene v preteklosti. Lahko pa je odličen vir znanja in modrosti za ustvarjanje 

prihodnosti, kot izziv za učenje in ustvarjanje novega. Nesmiselno bi bilo obujati stare tradicije, saj je njihov čas minil. 

Odigrale so svojo vlogo v evoluciji kultur in nam zapustile svoje izkušnje, znanje in lepoto. Mi lahko le povzamemo 

njihove modrosti za ustvarjanje novih pristopov in metod, ki odgovarjajo izzivom sodobnega časa in naši nalogi tukaj in 

zdaj z vizijo celostnega razvoja za prihodnost. 

Zelo lep in poučen način prenosa znanja so miti. Sporočilo mitov lahko beremo na več ravneh. V tem je izjemnost 

mitoloških sporočil. Na najpreprostejši ravni je to zgodba, ki jo mit opisuje in je takoj razumljiva vsem. Med 

poslušanjem zgodbe do nas prodrejo globlje resnice, ki jih lahko prepoznamo z raziskovanjem arhetipskega jezika in 

intuitivnim vpogledom. Miti so bili skozi zgodovino človeštva učni pripomoček. V preprostih zgodbah so hranili resnico. 

Ta se razkrije in je dostopna s poglabljanjem, ali pa se ob preprostem sledenju pripovedi dotakne le človekovega 

nezavednega. 

Podobno kot pri poslušanju in raziskovanju mitološkega izročila odkrivamo globljo resničnost, se z natančnim 

opazovanjem in celostnim raziskovanjem posvetimo naravi in prepoznavanju njene modrosti. 

Če otroke v predšolskem obdobju naučimo pristnega stika z okoljem, jim pomagamo oblikovati temeljne vrednote za 

vse življenje. Otrok prejme večino ključnih vtisov, ki oblikujejo njegov referenčni okvir, do vstopa v osnovno šolo. Zato 

je predšolsko obdobje zelo dragoceno za oblikovanje zdravega notranjega zemljevida sveta. 

Ko sem pred leti sodelovala s Svetom Evrope in belgijsko kraljevo fundacijo King Boudouin Foundation, mi je bil na 

enem od seminarjev predstavljen zelo igriv način razmišljanja o dediščini. Vprašanje, kaj imajo skupnega polž, kovanec 

in DNK, lepo zaokroži vsebine različnih področij in presega delitev na naravno in kulturno dediščino, na pomembne 

naravne in kulturne spomenike ter preprosto okolje. Vse to je naša dediščina. 

Vse te vsebine nosijo v sebi bogastvo znanja in so nam lahko izziv za učenje otrok in odraslih. Da bi vzgojitelj lahko 

vodil otroke do izkušenj in spoznanj, mora sam poznati okolje, dediščino in veščine doživljanja, občutenja, raziskovanja 

in ustvarjalnosti. Z usvajanjem metod celostnega učenja skozi dediščino najprej sam razvije senzibilnost in kreativnost. 

Gre za notranjo spremembo, za odpiranje in razvoj zmožnosti ter osebnostno rast posameznika.  
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VZGOJA ZA TRAJNOSTNI  RAZVOJ  

 

Vzpostavljanje učinkovitih rešitev trajnostnega razvoja je veliko bolj moralno-etično vprašanje kot pa vprašanje razvoja 

tehnologij.  

Evropska kultura je skozi stoletja izoblikovala antropocentričen odnos do sveta, ki v središče postavlja človeka. Z 

vrednotenjem sveta s stališča človekovih potreb je naravi in okolju dodeljena drugotna vloga. Pogled skozi optiko 

zadovoljevanja človekovih potreb in koristi je privedel do instrumentalizacije narave. Taka percepcija sveta kljub 

perečim okoljskim problemom in konstruktivnim političnim agendam še naprej ustvarja razvoj, ki ni vključevalen.  

Evropa in svet potrebujeta eksistencialno spremembo duha, ki vodi k prenovi družbe in odnosa do okolja. Tehnologije 

omogočajo optimalno realizacijo novih rešitev za dobrobit planeta in ljudi. Ne morejo pa generirati presežnih rešitev iz 

istega položaja, ki je ustvaril problem. Ali kot je rekel Albert Einstein: problema ne moremo rešiti na isti ravni, kot je 

nastal.  

Tradicionalni modeli bivanja, s katerimi je bogata dediščina Evrope (načrtovanje etruščanskih mest) in slovenskega 

prostora, so bili organizirani vzdržnostno do okolja z zavedanjem, da nosilnost okolja pogojuje življenje. V kulturni 

dediščini je ohranjenih veliko primerov celostnega odnosa do okolja, ki skrbi za trajnost virov in njihovo obnavljanje. 

Hkrati nam dediščina različnih kultur govori o modrosti dojemanja vseh ravni bivanja, prepletenosti in soodvisnosti.  

Tudi evropske politike dajejo razvoju dediščine velik pomen, saj zaobjema vse tri dimenzije trajnostnega razvoja, tako 

okoljsko kot tudi družbeno in gospodarsko. Razvoj dediščine z njenim ohranjanjem pomeni izziv za vrednotenje in 

prepoznavanje potencialov okolja. Dediščina, tako naravna kot kulturna, nam odstira identiteto pokrajine in 

predstavlja osnovo za sonaravni razvoj.  

Trajnostni razvoj ni možen le s pozunanjenimi ukrepi. Spremeniti je treba odnos do okolja in soljudi, povrniti 

dostojanstvo človeku in spoštovanje do vseh razsežnosti Zemlje in narave. Da bi spremenili način delovanja do narave 

in okolja, je treba spremeniti odnos in naravo sprejeti kot del nas, kot sodelavca, s katerim ustvarjamo, ne kot svet 

zunaj nas, namenjen uporabi in izkoriščanju. Potrebujemo razvoj, ki bo vključeval človeka in okolje kot celoto ter v 

temeljno izhodišče kakršnega koli delovanja zasidral enakovredne odnose sodelovanja, sobivanja in soustvarjanja med 

ljudmi in z naravo. 

Kadar na otroke gledamo kot na bodoče ustvarjalce razvoja, imamo v mislih dve temeljni izhodišči, ki nam postavljata 

vprašanji: ali smo jih dovolj dobro pripravili za razvoj njihovih osebnih potencialov ter za snovanje sobivanja in 

soustvarjanja v skupnosti, najsi bo to ožja ali širša socialna skupnost ali skupnost, ki jo tvorimo z naravo in pokrajino. 
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VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA IN Š IRŠA  SKUPNOST  

V vsakem vrtcu lahko dogajanje v izobraževalnih in vzgojnih dejavnostih prelijemo v širše okolje ter s tem prispevamo k 

bogatenju skupnosti. Vrtec Otona Župančiča v vse svoje aktivnosti, od dela z otroki, izobraževanja za zaposlene do 

sodelovanja s straši in krajani, vpleta vsebine trajnostnega razvoja in deluje kot generator vrednot v okolju. 

Z vključevanjem staršev, starih staršev in drugih vrtec opravlja širšo družbeno vlogo za dobrobit skupnosti, hkrati pa 

svoje osnovne naloge dodatno plemeniti z znanji in izročilom starejših generacij. Učeče se okolje pripomore k 

transformaciji v vseh segmentih trajnostnega razvoja: družbenem, gospodarskem in okoljskem. 

Zagotavljanje kakovostne in zdrave prehrane otrok z nabavo zdravih pridelkov pri lokalnih pridelovalcih pomeni skrb za 

posameznika in naravo. Razvijanje učenja kot procesa ustvarjanja znanja in modrosti temelji na etičnih vrednotah in 

prispeva k družbeni odgovornosti. S pozornostjo do razvoja potencialov posameznika v procesu vseživljenjskega učenja 

se razvija celotna skupnost. 

Delovanje vrtca je podrobno predstavljeno v knjigi Integral Green Slovenia (Piciga, Schieffer, Lessem, 2016) ki je 

nastala v okviru Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo. Njegove aktivnosti so v knjigi povzete in z vizijo za 

prihodnost opredeljene v modelu CARE (Skrb): Vrtec nastopa kot povezovalec vseh deležnikov v okolju, spodbujevalec 

lokalne in širše skupnosti z oblikovanjem učečega se okolja ter pobudnik in podpora za inovativno raziskovanje in 

transformacijo. 

Ob nenehnem razvijanju zavedanja o pomenu dediščine in poustvarjanju njenih vsebin vrtec oblikuje vzorčen primer 

sonaravnih rešitev za trajnostni razvoj v lokalni skupnosti in tudi širše za vso Slovenijo. 

Vrtec vsako leto organizira bogato ponudbo dodatnih usposabljanj za zaposlene. Program senzibilizacije kot model 

izobraževanja smo z različnimi vsebinami izvajali za pedagoške delavce, pa tudi krajane, v okviru različnih projektov, 

katerih osnovni cilj je aktiviranje osebnih potencialov prebivalstva in vključevanje potencialov pokrajine v oblike 

trajnostnega razvoja.  

 

O ZBORNIKU VAJ  

V pričujočemu zborniku vaj so objavljene teme, ki so jih izbrali, oblikovali in izvedli udeleženci tečaja senzibilizacije med 

letoma 2013 in 2017. Na tečaju smo vsako leto obravnavali izbrano tematiko, ki je podrobno opisana v uvodu v vsako 

poglavje: Labirint in igrala na prostem, Cvet, cvetenje in lepota, Drevo in štirje elementi, Sonce, dih in ritmi življenja, 

Mitološko izročilo in interpretacija dediščine. 

Izobraževanja so potekala v več enotah vrtca in v krajih, od koder so gostujoči udeleženci. S tem smo pridobili veliko 

različnih izkušenj raziskovanja in doživljanja dediščine. Vsako leto so po izobraževanju udeleženci pridobljene izkušnje 

vnesli v prakso – izoblikovali svoj pristop k izbrani temi skladno s cilji kurikuluma in ga izvedli s skupino otrok. 
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Nekatere vaje so preproste in jih izpeljemo v uri ali dveh, druge so pravi mali projekti, ki so se odvijali po fazah in v 

skupini potekali daljše obdobje. Tudi opisi so različni. Od kratkih zabeležk v nekaj vrsticah do podrobnih opisov 

aktivnosti in izkušenj. Vaje niso v celoti poenotene, da ne bi nastal le shematski prikaz dogodkov. V objavo smo vključili 

vse prispevke v precej izvirni obliki, saj vsaka vaja predstavlja pomembno izkušnjo za vse vključene in navdih za 

nadaljnje delo. Objavljamo tudi prispevke udeležencev iz drugih vrtcev in šole, ki so se nam pridružili na izobraževanju. 

Vsako leto smo z dogodki in predstavitvami sodelovali v kampanji Dnevi evropske kulturne dediščine. 

Na enem od srečanj smo se posvetili izdelavi prednje platnice zbornika iz ročno narejenega papirja. Delo so vzgojitelji 

nadaljevali po matičnih enotah, ponekod tudi v sodelovanju z otroki. Tako je vsak izvod knjige poseben, opremljen z 

ročno izdelano platnico z vtisnjenimi cvetovi, travami, zelišči in listki rastlin. 

 

 

Nekaj utrinkov s tečaja senzibilizacije: 
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LABIR INT KOT RISBA V POKRAJINI  

Risba labirinta, oblikovana v mestnem okolju, je hkrati umetniško delo land arta, ki v likovni govorici odraža identiteto 

kraja, in prostorska ureditev kot meditativna pot za obiskovalce ter igralo za otroke. S pozorno umestitvijo labirinta v 

prostor glede vitalnih energijskih in duhovnih danosti prostora lahko dopolnjujemo ureditev travnatih površin in 

vrtčevskih igrišč. Otroci zelo hitro prepoznajo labirint kot zanimivo igralo in se podajo v raziskovanje njegove poti. 

Za doseganje optimalne kvalitete labirinta kot meditativnega sprehajališča in ureditve javnega prostora je treba 

celostno upoštevati danosti lokacije. Poleg morfologije terena, zaščitenosti pred pogledi in intimnega vzdušja, ki je 

potrebno za meditativno hojo, je treba upoštevati še globlje razsežnosti prostora. 

Vsako zemljišče ima svoj značaj. Z individualno risbo izrazimo globljo identiteto kraja. Z edinstveno obliko labirinta, ki 

odraža vse ravni prostora, v likovni govorici obelodanimo karakter zemljišča. S pravilno izrisano risbo labirinta in 

umestitvijo poti v prostor dosežemo sinergijski učinek več ravni v prostoru. Vitalne energijske in duhovne danosti 

prostora ter ustvarjalnost človeka se prepletejo in nadgradijo.  

Na tak način izdelan labirint pomeni presežek v kvaliteti za prostor in obiskovalce. Hoja po takem labirintu nam daje 

bogato meditativno izkušnjo povezanosti z notranjim jazom, bolj osredinja in spodbuja globlji uvid ter nas hkrati 

povezuje z identiteto kraja, njegovo duhovno razsežnostjo. 

Z inovativnim pristopom oblikovanja labirinta, ki upošteva prostor kot živ organizem, je vzpostavljeno zdravje prostora. 

Celosten pristop snovanja vključuje tako dediščino kot tudi kreativnost. Kreativnost tako odraža duha človeka in 

prostora. Z uvajanjem novih standardov ustvarjalnosti v družbo in kulturo vzpostavljamo ravnovesje med tradicijo in 

novostjo za optimalen sonaravni razvoj.  

 

ZGODOVINA IN POMEN LABIRINTOV  

Labirinte najdemo v vseh svetovnih kulturah. Včasih so majhni, izklesani v skale (na primer petroglifi – plitki reliefi, 

nastali v neolitiku v Val Camonici v severni Italiji). Ali pa so velikih razsežnosti, izdelani iz nasipov (labirint v Saffron 

Waldnu v Veliki Britaniji). Kot talni mozaiki so prisotni v starorimskih vilah ali gotski labirinti v tlakih srednjeveških 

katedral. V Sloveniji je na labirintu podobno postavitev iz kamnov sredi preteklega stoletja naletel Pavel Medvešček v 

zaselku pod Javornikom. Oblika je bila že poškodovana.  



 

32 

Labirint se v različnih časovnih obdobjih pojavlja na vseh celinah in predstavlja od prazgodovine do današnjih dni 

pomemben simbol prave poti, poti k svojemu bistvu. Psihoanalitik Carl Gustav Jung, ki se je posvečal raziskovanju 

simbolov in arhetipov, pot labirinta razlaga kot proces individuacije, skozi katerega nas vodi življenje. Pomen globljega 

stika s svojim bistvom poudarja tudi sodobna psihologija. Zavedanje notranjega jaza kot notranjega nevtralnega jedra 

nam omogoča, da v različnih življenjskih situacijah prepoznamo pravi navdih in skozi različne aktivnosti izrazimo svoja 

najgloblja hotenja. S tem vse bolj zaupamo v svoj notranji jaz in izražanje svojih potencialov.  

Delovanje labirinta je zelo pomembno s stališča prehoda skozi fazo iniciacije, potovanja do središča in vrnitve v 

življenje. Hoja po labirintu nam daje globoko izkušnjo notranjega uvida in nas po intuitivnem spoznanju v njegovem 

središču vrača v življenje. Obogateno z notranjo izkušnjo celostnosti postane naše delovanje v zunanjem svetu bolj 

usklajeno. 

Labirint kot simbol prehajanja skozi izkušnje predstavlja vse faze zorenja, skozi katere nas vodi kreativni proces 

življenja. 

Hoja po labirintu simbolizira poti, po katerih hodimo v življenju. Pomeni vztrajnost na poti do cilja, na kateri morda ne 

vidimo in razumemo jasno celotne poti pred seboj, ki jo moramo še prehoditi. Vendar je cilj jasno prisoten v nas kot 

vizija. Vodeni z notranjo inspiracijo budno prepoznavamo sporočila življenja, ki jih srečujemo na poti. 

Pomembno je razlikovati labirint od blodnjaka. Razlika je v tem, da ima labirint le eno pot, ki vijuga in vodi do središča, 

kar nam vzbuja gotovost. Medtem ko nam blodnjak med hojo ponuja več možnosti in izbir ter s tem simbolizira 

ugibanje in iskanje rešitve. Labirint simbolizira hojo po pravi poti ali poti resnice, kot usklajenost z notranjim bistvom 

označuje starokitajska modrost v Knjigi premen. Naše notranje bistvo rešitev pozna in ni podvrženo osebnim 

tendencam, v katerih lahko prevladujejo površni vzgibi. Zato labirint predstavlja varnost, ki jo občutimo, ko smo dobro 

zasidrani v svojem jedru. Blodnjak pa je po svoji simboliki bližje stanju osebnih preizpraševanj, ko tuhtamo in izbiramo 

med različnimi rešitvami. 

V labirint lahko vstopimo z nevtralno naravnanostjo in se prepustimo navdihu ali pa si ob vstopu zastavimo vprašanje. 

V središču labirinta obstanemo in dovolimo, da se notranji vtisi razvijejo in zbistrijo. V središču lahko občutimo 

notranjo celovitost, lahko doživimo širši vpogled v življenjsko situacijo ali ugledamo odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Včasih doživimo celo identifikacijo z notranjim jazom. 

Prav tako pomembna kot hoja do središča je pot vrnitve. Po izpolnjeni nalogi nove vpoglede ponotranjimo. Po 

meditaciji v središču labirinta se vračamo v vsakdan obogateni z notranjim uvidom. 

Lahko bi rekli, da hoja po labirintu pomeni vrednotenje kontemplativne izbire. Ozavešča pomen osredinjenosti, ki nas 

vodi h globljemu uvidu.  

Na labirinte pogosto naletimo v srednjeveških katedralah. Upodobljeni so kot meditativne poti, izdelane iz 

raznobarvnega marmorja v tleh ali izklesani na stebrih katedral kot taktilni labirinti, po katerih se premikamo s prstom. 
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V srednjem veku je imel labirint velik pomen. O tem priča pomen hoje po labirintu v katedrali v Chartru. Hoja po tem 

labirintu je bila enakovredna romanju v Sveto deželo. Le predstavljamo si lahko, kakšen napor in tveganje je v 

tedanjem času pomenilo romanje v Jeruzalem. In iz tega lahko sklepamo, kako drugačen je bil takratni pogled na 

zmožnost globljega uvida, in o učinkih, ki jih ima intuitivno zrenje na naše življenje. 

 

ZDRAVJE POKRAJ INE IN DELOVANJE  LABIR INTA  

Z geomantijsko analizo se ugotavlja primernost lokacije za postavitev labirinta in temeljne usmeritve za izrisovanje 

individualne risbe labirinta. S takšnim izrisovanjem se izognemo tveganju, ki ga prinaša vnos risb obstoječih labirintov 

iz različnih kultur sveta, kar pogosto ne deluje skladno s potenciali prostora. Ob pregledovanju različnih risb labirintov, 

ki so nastale skozi zgodovino in se tudi danes najpogosteje uporabljajo, smo ugotovili, da so nekateri bolj, drugi manj 

energijsko jasni in učinkoviti. Ob pregledu že realiziranih labirintov, nastalih v sodobnem času, se tudi kažejo velika 

odstopanja. 

Če so snovalci labirinta dobro uglašeni s prostorom, znajo med obstoječimi labirinti pravilno izbrati risbo. Tak je primer 

prenosa risbe srednjeveškega labirinta iz katedrale v Chartru na travnik v okolici naselja Beli na Cresu, saj predstavlja 

skladje med naravo zemljišča, risbo labirinta in pravilno orientacijo. Delovanje labirinta, ko se sprehodimo skozenj, je 

blagodejno in zdravilno, obiskovalcu omogoča globok uvid. 

V obliki labirintov hitro prepoznamo dve temeljni razliki. Labirinti, ki izhajajo iz oblike kroga in imajo mehke linije v 

krivuljah, dajejo ženski, pasivni značaj. Labirinti ravnih linij z vogali, ki izhajajo iz oblike kvadrata, pa dajejo moški, 

aktivni značaj.  

Risba labirinta nastane po posebnem postopku poglabljanja v subtilne razsežnosti prostora, ki vključuje povezavo z 

zavestjo prostora in zaznavo njegovih arhetipov. S kreativnim izrazom v risbi labirinta so te lastnosti nadgrajene in 

ponujene v notranjo izkušnjo obiskovalcem. S takim snovanjem umetniško delo land arta nastane v interakciji s 

prostorom, ustvarjalni izraz vključuje njegove različne vidike, pri obiskovalcih pa spodbuja nenehen dialog s pokrajino. 

Labirint lahko doživimo tudi s tem, da poti sledimo s prstom. V vseh primerih je za odrasle pomembna osredinjenost, 

otroci pa labirint raziskujejo po svoje. Sproščeno sledijo poti, tekajo in ustvarjajo svoje risbe labirintov. Pomembno je, 

da je labirint na mirnem kraju, zaščitenem pred hrupom in pogledi. 
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Različni značaji risbe labirinta (avtorica: Karin Lavin) 
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GEOMANTIJA LABIR INTA IN PARKOVNE UREDITVE  

Robi Lavin 

Eno od temeljnih vodil, ki usmerja vsebino in podobo nastanka labirinta, je premik od površinskih pristopov proti 

celostnemu dojemanju danosti prostora ter razvijanju in spodbujanju ustvarjalnega kultiviranja vitalnih počel kraja. 

Temelji na poglobljeni analizi prostora kot večdimenzionalni strukturi, ki poleg naravnih danosti, krajinske tipologije in 

vizualnih značilnosti enakovredno upošteva eterično tkivo prostora kot temelj za pravilno umestitev načrtovanih prvin. 

Pri tem izhajamo iz načel holistične kreativnosti in vedenja sodobne geomantije. Ta med drugim uči, kako živeti v 

skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo. 

Geomantija je dandanes znana kot vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo avre Zemlje. Daje nam uvid v globlje 

značilnosti ekosistema vsakega kraja in njegovo geodinamiko: vpogled v naravne danosti lokacije, analiza zemeljskega 

žarčenja zemljišča, opredelitev navzočnosti izvirov vitalne energije, prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in 

njegove identitete, določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka, vpliv geografskih in geomantijskih dejavnikov na 

razpoloženje ljudi. 

V integralnem pristopu izdelave labirinta se uporablja interdisciplinarno delo z geomantijo, arhitekturo, krajinarstvom 

in land artom. Pri takem delu je ključno temeljito seznanjanje z lokacijo, njenimi vidnimi in nevidnimi razsežnostmi. 

Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene strukture in zelene strukture enakovredno upoštevamo izvorno 

večdimenzionalno strukturo prostora. Skladnost lege in oblike vseh sestavnih delov labirinta in pripadajoče neločljivo 

povezane zunanjosti okolja s celovitostjo večdimenzionalnosti lokacije zagotavlja prostorsko zdravje in njegovo 

izvirnost. Rezultat takega integralnega pristopa je izvirna in inovativna rešitev, usklajena s kompleksnostjo prostora 

ožje in širše lokacije ter integriteto mestne strukture, v katero se labirint vključuje. 

Pri geomantijskem znanju imamo opravka z dvema osnovnima ravnema prostora. Prva obsega vsa tista etrska tkiva in 

energijske sisteme, ki pripadajo prvotni naravi planeta Zemlje oziroma prvobitni strukturi nekega kraja. Gre za 

energijske organe pokrajine in njene duhovne razsežnosti, ki skrbijo za življenjsko kakovost danega prostora. Drugo 

raven si lahko predstavljamo kot kulturno – kreativno nadgradnjo. To so geomantijske strukture, ki nastanejo kot 

rezultat človekove ustvarjalnosti v prostoru v interakciji z izvirnimi energijskimi pojavi. Govorimo o zavestnem 

kultiviranju prostora z orodji arhitekture, umetnosti, oblikovanja in geomantije. Ob takih stvarjenjih se razvijajo 

umetniška – geomantijska – arhitekturna dela najzahtevnejše vrste, ki niso namenjena le ogledovanju, temveč 

neposrednemu doživljanju. 

Splošno dejstvo je, da smo premalo ozaveščeni o naravnem okolju in da se premalo zavedamo tega, kar nas obdaja. 

Zanimati bi nas moralo, kako živeti v skladu z okoljem, kako doživljati kulturna in vitalna počela krajine ter kako razvijati 

občutljivost za Zemljo in naravo. 
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Poleg potrebe po povezanosti z naravo naj bi ljudje začeli ceniti večdimenzionalnost življenjskega prostora in se 

zanimati za to, kako jo je mogoče doživljati in prepoznavati v svojem okolju. Tako lahko bistveno poglobimo odnos do 

prostora in pomen oblikovanja okolja ter svoje delovanje v njem duhovno osmislimo. Tako poglobljen odnos do 

labirinta po eni strani obiskovalcem omogoča duhovno rast, po drugi strani pa spodbuja samozavest kraja, ki ga 

obiščemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risba labirinta v Slovenski Bistrici (avtorica: Karin Lavin) 
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Postavitev začasnega labirinta v grajskem parku v Slovenski Bistrici 
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TAKTILNI  LABIR INT SLOVENSKE BISTRICE  

Risba labirinta v Slovenski Bistrici odraža kvalitete grajskega parka. Navezuje se tudi na zemljišče vrtca, saj se je park v 

prvotni zasnovi raztezal čez potok na lokacijo, kjer je danes vrtec. Poleg tega je bil vrtec pobudnik postavitve začasnega 

labirinta. Po poglabljanju na lokaciji sem jo narisala za potrebe otrok in odraslih kot oživitev parkovnih vsebin.  

Na naslednji strani lahko na reliefno odtisnjeni risbi sledite liniji labirinta s prstom in tako doživite slovenjebistriški 

labirint. Pri taktilnem labirintu so prav tako kot pri hoji po labirintu v naravi pomembne vse tri faze: vstop v labirint, 

sama hoja do središča, poglabljanje v središču in pot povratka iz labirinta v zunanji svet. 
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VAJA:  MEDITATIVNA HOJA  

Tako vzhodne kot zahodne duhovne tradicije poznajo različne zvrsti meditacije. Ena od njih je meditativna hoja in 

lahko jo izvajamo med sprehodom. Preden začnemo z meditativno hojo, se povežemo s svojim bistvom in prostorom 

ter s tem izrazimo namero prisluhniti svojim globinam in modrosti prostora. Med sproščeno hojo vstopimo v dialog s 

prostorom in dopustimo, da se razsežnosti prostora dotaknejo naše notranjosti. Med hojo budno spremljamo vtise, ki 

se porajajo v nas. Vtisi so lahko tudi nenavadni in nas presenetijo. Sprejmemo jih in dovolimo, da se v celoti razvijejo, 

hkrati pa jih opazujemo kot nevtralni opazovalec. Šele po zaključeni hoji se posvetimo analizi doživetega. 

 

VAJA:  OBČUTENJE ENOSTAVNIH OBLIK   

 

Opazujemo najprej eno od oblik in se čim bolj vživimo v njeno delovanje, kot bi obliko brali z notranjo senzibilnostjo. 

Ozavestimo svoja občutja. Lahko nadaljujemo in se prepustimo toku misli, kakšno zgodbo nam pripoveduje oblika. 

Vajo nadaljujemo z drugo obliko. Na koncu primerjamo obe izkušnji. 

 

VAJA:  RISANJE IN IZDELAVA TAKTILNEGA LABIR INTA  

Že samo risanje labirinta je zanimivo kot kreacija vijugave poti, ki vodi do središča. Risanje labirinta lahko zastavimo kot 

vajo, ob kateri opazujemo, kako se notranje odzivamo in kakšen vtis daje rezultat. Naprej se posvetimo proučevanju in 

prerisovanju risb obstoječih labirintov, da spoznamo zakonitosti različnih risb labirintov. 

Nato izberemo temo (na primer: mehkoba, moč, dom …), ki se nam trenutno zdi pomembna. Osredinimo se na temo 

in nekaj trenutkov le miže občutimo izbrano vsebino.  

Začnemo risati labirint. Hkrati opazujemo, kako se izbrana tema izraža v likovnem, kaj ob tem občutimo in prepoznamo 

kot sporočila svoje notranjosti. Tako si lahko izrišemo osebni labirint in izrazimo neko kvaliteto. 
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Risbo prenesemo v poljuben material in izdelamo relief, tako da se bomo po vdolbinah lahko sprehajali s prstom. Na 

fotografiji na naslednji strani levo spodaj so keramični taktilni labirinti, ki so jih izdelali vzgojitelji na tečaju 

senzibilizacije. Vajo sledenja liniji labirinta v reliefu izvajamo miže. Zato naj bodo vdolbine dovolj izrazite in gladke, da 

bo polzenje s prstom prijetno in da se bomo premikali z gotovostjo. Risbo lahko občutimo tudi drugače. Sedemo, se 

umirimo in zapremo oči. Z dlanjo potujemo nekaj centimetrov nad risbo in skušamo zaznati občutek v dlani. Lahko pa 

mižimo in si predstavljamo labirint pred seboj v krogli, kot bi bil v milnem mehurčku. V mislih vstopimo v prostor 

mehurčka in občutimo kvaliteto risbe.  

 

TEČAJ SENZIBIL IZACI JE  

Tečaj senzibilizacije za vzgojitelje na temo labirinta in igral na prostem se je odvijal pozimi in spomladi 2013 na 

različnih lokacijah Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Ukvarjali smo se z igrišči in bližnjo okolico vrtcev. 

Raziskovali smo globlje potenciale prostora in jih vključili v dejavnosti. Z risanjem smo izrazili identiteto prostora v 

risbah labirintov in ustvarjali osebne labirinte v glini. Vzgojitelji so oblikovali nova igrala – labirinte na zemljiščih v bližini 

vrtcev kot poskus izražanja globljih kvalitet prostora. Nekateri so se odločili za izdelavo taktilnih labirintov. Program je 

vseskozi potekal v duhu inoviranja in osebnega izražanja, v dialogu s prostorom in pokrajino, pa tudi v prepoznavanju 

pomena skupnosti in skupnega ustvarjanja.  

Tudi v oblikovanje igral na prostem smo vključili vaje vživljanja v prostor in prisluhnili prostoru pri iskanju navdiha za 

igralo. Nekaj igral je nastalo po principu umetniških instalacij. Taka igrala nas skozi igro povezujejo s prostorom. 

 

   

Na strokovni ekskurziji v naselju Beli na Cresu smo si ogledali labirint in se sprehodili po njem (risba iz Chartra) ter se  

seznanili z zanimivo dediščino Tramuntane na severu otoka. 
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PRIREDITEV V OKVIRU KAMPANJE DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE  2013  

Festival »Z igro ohranjamo dediščino« 

Na dogodku, ki smo ga pripravili v grajskem parku v Slovenski Bistrici 3. oktobra 2013, smo obiskovalcem ponudili 

možnost sprehoda po labirintu in igranja z novimi igrali, ki so jih oblikovali udeleženci tečaja senzibilizacije. Sledila je 

predstavitev knjige Z igro ohranjamo dediščino, ki vsebuje nove igre, delo vzgojiteljev vrtca na temo dediščine. 
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Pred nekaj desetletji se je iz želje po boljšem in lepšem jutri v kraju zgradil vrtec, obdan z veliko zelene površine in 

cvetočih gredic. Začelo se je življenje. Energija in pozitivna naravnanost vseh, ki so pri izgradnji pomagali in sodelovali, 

se čuti še danes. Čeprav ima Mavrični vrtec tik ob sebi že novogradnjo, prostore novega, sodobnega vrtca z 

najrazličnejšimi igrali, se mu za prihodnost ni bati. Lepi spomini, drobna iskrena prijateljstva, ki so se stkala v številnih 

generacijah otrok, ostajajo neizbrisna, danes in jutri. Kot da ga je vse to ohranjalo pri življenju, pri močeh, da je ostal 

kljub starosti lep, ohranjen, trdno na nogah. 
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Pri snovanju in oblikovanju labirinta na travnati površini vrtca nas je vodil prostor sam. Poglabljanje v prostor, v 

njegovo jedro, čutenje in povezovanje z njim, nas je pripeljalo do različnih skic labirintov. Pozneje smo jih poenotile v 

enega samega, tistega, ki najbolj odraža energijo, vzdušje in značaj tega prostora. 

 

CILJI  

- Razvijanje in negovanje stikov otroka z naravo v povezavi s samim 

seboj 

- Razvijanje in negovanje občutljivosti do svojih čustev in čustev drugih 

- Razvijanje sposobnosti otrokovega vživljanja in poglabljanja vase ter 

zmožnosti interpretiranja lastnih občutkov 

 

POTEK VAJE 

 

PRED VSTOPOM V LABIRINT (starejši otroci) 

Z otroki v jutranjem krogu pogosto izvajamo vajo sproščanja in umiritve 

z dihanjem, za lažje in poglobljeno izvajanje vaje v labirintu. Predstavimo 

jim pojem labirint. Sprva sami povedo pomen, potem ga razložimo ob 

ogledu fotografij. Pogovorimo se o pomenu labirinta in kako ga 

prehodimo (mirno, sami zase, ne da motimo preostale, ki so v labirintu 

ali izven njega). Otrokom ponudimo, da sami narišejo svoj labirint, po 

svoji predstavi. 

 

VSTOP V LABIRINT 

Obnovimo pomen labirinta in izvedbo vaje. Otroke z vajo dihanja 

umirimo in pripravimo na vstop v labirint. Ko je posameznik pripravljen, 

lahko vstopi in hodi do središča labirinta, občuti prostor in se počasi vrne 

po poti. Otroke posamično, z nekajminutnim zamikom, spuščamo v 

labirint. Ko otroci prehodijo labirint, jim damo na razpolago nekaj časa, 

da razmislijo o doživetem. Nato se o tem pogovorimo oz. otroci 

doživetje najprej narišejo, nato pa razložijo. 

 

 

Pomembno je, da preden se otroci seznanijo z vajo labirinta, z njimi dnevno izvajamo vaje občutenja ali sprostitvene 

vaje. Za izvajanje vaj in igro v labirintu je treba vzpostaviti zaupanje med otrokom in vzgojiteljico. Otroci naj labirint 

doživljajo kot prijetno izkušnjo, zato smo toliko previdnejši z otroki, ki so čustveno občutljivi. Velik poudarek dnevno 

namenimo otrokovemu izražanju občutij. Vaja hoje po labirintu je namenjena predvsem otrokom starejše starostne 
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skupine (po 3. letu), medtem ko so vaje sproščanja z dihanjem in občutenjem primerne tudi za mlajše otroke. Z otroki, 

ki se težje poglobijo vase in se ob vaji počutijo neprijetno, vajo izvedemo individualno. Čas in neučakanost naj ne bosta 

ovira. Hoja po labirintu je prijetna igra, če jo dobro organiziramo. Lahko pa otroci raziskujejo labirint tudi po svoje. 

Učinki izvajanja vaj in sprehoda po labirintu se v skupini pokažejo po nekaj mesecih in večkratnih ponovitvah vaje. 

 

 

IZKUŠNJE 

Z izvajanjem in poglabljanjem vaj se je spremenil osebni stik posameznice s samo seboj, pa tudi pogled na okolje in 

povezava z njim. Ob večkratni hoji po labirintu sta se poglobila notranji mir in zaupanje vase. Delo z otroki se je 

spremenilo, tako da se je posameznica lažje in bolj zavestno umirila ter to prenesla na otroke, zato so bile besede 

nepotrebne. Delo v oddelku je postalo umirjeno in čuteče naravnano do okolja.  

 

Vaje umirjanja in vodene vizualizacije otroke umirijo. Z izvajanjem vaj postanejo otroci veliko bolj zaupljivi do samega 

sebe ter okolja, vzgojiteljice in drugih otrok. Svoja čustva lažje izražajo in tudi prevzemajo odgovornost za svoja 

dejanja. Ta skušajo obrazložiti z besedami, ne z nezaželenimi dejanji. Lažje iščejo rešitve za nastali problem.  

 

Otroci so se na vaje odzivali različno. Tisti, ki so bili seznanjeni s podobnim delom že prej, so vaje izvajali lažje in z 

večjim zaupanjem. Drugi, ki so se z vajami seznanili prvič, so potrebovali več ponovitev za sprostitev in izvedbo. Tudi 

odziv otrok na hojo po labirintu je bil različen. Nekateri so sledili vzgojiteljičinim usmeritvam in niso imeli težav. Drugi 

so bili zadržani in previdni, preden so vstopili v labirint.  

 

 

Katja Ferčec, Romana Žnidar, Romana Skarlovnik, Ksenija Jerman in Janja Jurič  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Pragersko 
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Otrokom skušamo skozi igro in z vključevanjem njega samega približati okolje oz. naravo. Okolje spoznava in doživlja s 

svojimi čutili, s čutenjem. Otroku predstavlja drevo nekaj velikega, mogočnega, spreminjajočega se, trdnega … Drevo 

doživlja na konkretni ravni, z njim ustvari stik, se z njim poveže, ga upodablja, doživlja s čutili (vid, tip, vonj) in 

spoznava. Je del žive narave in ima v kulturni dediščini svoj pomen.  

Za dejavnost smo skupaj z otroki izbrali drevo v znanem okolju, na dvorišču vrtca. Doživeli so ga s čuti in občutenji ter 

to ubesedili. Potrebujemo obroč, na katerega so pritrjeni trakovi (poljubno število in dolžina trakov). Vaja je primerna 

za otroke drugega starostnega obdobja (4‒6 let). Otrok je lahko poljubno število.  
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CILJI 

- Razvoj čutil in ubesedenje občutkov 

- Povezanost z naravo, samozavedanje in stik s sabo 

- Ohranjanje ljudskega izročila (pesem, ples) 

- Razvoj motoričnih spretnosti (koordinacija, ravnotežje, gibljivost) 

- Orientacija v lastnem telesu ter zavedanje prostora in časa 

- Sodelovanje v skupini in uveljavljanje posameznika v skupini 

- Gibalno ustvarjanje (izmišljanje gibov) 

- Sposobnost gibalnega izražanja, povezati gibanje in glasbo (petje) ter s 

tem razvijati komuniciranje z okolico oz. drevesom 

 

 

POTEK VAJE 

Izberemo pesem iz ljudskega izročila in jo priredimo. Mi smo uporabili 

besedilo pesmi Abraham 'ma sedem sinov, sedem sinov Abraham. 

 

Abraham 'ma sedem sinov, sedem sinov Abraham, 

vsi držimo trak v rokah in plešemo tako, 

vsi tako, vsi tako, vsi plešemo tako. 

vsi tako, vsi tako, vsi plešemo tako. 

 

Najprej se pogovorimo o drevesu, nato ga otroci doživijo s svojimi čutili 

in se z njim povežejo. Spodbudim jih, naj si predstavljajo, da so trakovi 

roke drevesa in da jih drevo vabi na ples.  

 

Ples ima več različic. Vodja je lahko vzgojitelj ali otrok. Vodja začne peti 

pesmi in si izmišljevati gibalne motive. Vsak otrok drži v višini popka trak, 

ki ga raztegne do celotne dolžine. Vodja se lahko izmenjuje, tako da je za 

vsak naslednji gibalni motiv drug vodja oz. naslednji, ki je na vrsti. 

 

Gibalni motivi:  

- zvijanje traku do drevesa in odvijanje traku do začetnega položaja 

- ovijanje in odvijanje traku okoli pasu  

- razni gibi (počepi, poskoki) 

- ovijanje drevesa s trakovi – hoja v smeri urnega kazalca (desno in levo) 

in odvijanje 
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Z varnostnega vidika se igra izvaja vedno v prisotnosti odrasle osebe. Pred začetkom igre seznanim otroke z njim že 

poznano pesmijo Abraham 'ma sedem sinov, sedem sinov Abraham. Posebej poudarimo pravilo, da se sme trak ovijati 

okrog telesa samo v višini pasu. 

 

IZKUŠNJE  

Otroci so igro lepo sprejeli, bila jim je zanimiva. Vsak je želel biti vodja in sodelovati. Bili so gibalno in domišljijsko 

aktivni. Vsak je imel možnost izpostaviti se in sodelovati. Nekateri so bili bolj ustvarjalni pri ustvarjanju gibov, nekateri 

ne in so gibalni motiv samo ponovili. Niso imeli težav z ubeseditvijo svojih občutenj. Pri dnevni evalvaciji so bile 

izkušnje pozitivne, ker se je vsak počutil pomembnega pri nastajanju oz. soustvarjanju igre. 

 

 

Bojana Levart in Anica Žnidarko 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Poljčane 
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V vrtcu Krtek v Makolah smo delavke skupaj z otroki izdelale čutno pot, na koncu poti pa smo dodale še labirint. Da bi 

otroci razumeli oziroma prepoznali pomen labirinta, smo pred tem pripravile priložnostni labirint na njivi s koruzo in 

bučami. V središču labirinta so otroci našli buče in jih potem prinesli iz labirinta. Labirinte smo risali na igrišču s kredo, 

naredili začasne z lepilnim trakom v telovadnici, naredili smo jih na karton iz volne, po njih so nato otroci potovali s 

frnikolami. Reševali smo jih tudi na listu, saj so to odlične naloge za krepitev intelektualnih, miselnih sposobnosti in 

sposobnosti reševanja problemov, obenem so odlične vaje za urjenje grafomotoričnih spretnosti ter koordinacije oči in 

rok. 
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Nato smo se lotili izdelave stalnega labirinta na igrišču vrtca, ki je 
obenem tudi zaključek čutne poti. Predstavlja obliko krta, njegovo 
središče (srce) je ob češnji, ki smo jo pred leti sami posadili, narejen pa 
je iz lesenih čokov, zakopanih v zemljo. 
 
CILJI 
- Otrok začuti prostor in se vanj vživi. 
- Otrok upošteva pravila. 
- Otrok usvoji prostorsko orientacijo. 
 
POTEK VAJE 
Otroci so dobili zelo jasna navodila o tem, kaj labirint predstavlja in kako 
se v labirintu gibljemo. Naučili so se strpnosti (ob tem, ko so upoštevali 
prijatelja, ki se je gibal v labirintu), hoje v tišini, gibanja po označeni poti, 
umirjenosti (ko pride v središče, zapre oči in prisluhne sebi, tišini, morda 
zvokom iz narave …), naučili so se vračanja po isti poti, pozornost 
usmeriti nase. 
 
Otroci se k labirintu zelo radi vračajo, saj so ga hitro prepoznali kot 
zanimivo igralo. Zaradi svoje privlačnosti in vznemirljivosti je naš labirint 
odlična spodbuda za opazovanje in spoznavanje sebe ter za vživljanje v 
naravo. Labirint vključujemo v različne teme, kot zaključek ob doživljanju 
čutne poti ali kot samostojno igralo. 
 
 
 
Polona Lončarič, Mateja Planinc, Jasmina Kidrič, Barbara Planinšek in 
Irena Kamenšek 
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Makole 
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Zgodovina labirintov sega daleč v preteklost, k prvim človekovim sledem, ko se je človek začel zavedati svojega obstoja. 

Labirint človeku pomaga obdržati duhovni dialog, mir, zdravje in harmonijo. Ker želim svoje izkušnje prenašati na 

otroke, je nastala ideja, da otrokom razložim pomen labirinta in ga skupaj ustvarimo na zelenem igrišču ob vrtcu na 

Prihovi. Za izdelavo labirinta smo uporabili žagovino iz vejevja, ki smo ga nabrali, ko so čistili rob travnika. 

 

CILJI 

- Povezati otroke z naravo  

- Opozoriti otroke na možnost, da si lahko vedno sami izdelajo igralo iz materialov, ki jih ponuja narava 
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POTEK VAJE 

Na igrišču sem po poglobljenem doživljanju določila prostor za 

postavitev labirinta. Ko sem k občutenju prostora povabila otroke, so se 

odzvali podobno kot jaz. Pripravila sem obris labirinta, ki sem ga prej 

izdelala iz gline. Potke so z žagovino posipali otroci in bili pri tem zelo 

natančni. Pred vstopom v labirint smo se dogovorili za nekaj pravil, ki jih 

je bilo treba upoštevati. V labirint vstopamo vedno z vzhoda, kjer je vhod 

v labirint, hodimo natančno po poti do središča, nato pa se vračamo po 

isti poti navzven. 

 

Napotki pred vstopom: 

- Ko vstopamo v labirint, si zastavimo vprašanje in labirint nam bo dal 

odgovor. 

- V labirintu smo tiho, ne pogovarjamo se in ne prestopamo med 

potkami.  

- Ko pridemo do središča, za trenutek postojimo, nato se vračamo po isti 

poti iz labirinta. 

 

V labirintu se otroci umirijo. Takole pripovedujejo o svojih občutjih: 

 

Lea, 5 let: Ko sem hodila po potki (labirintu), nisem nič slišala drugih 

otrok, pa avtomobilov tudi ne. 

 

Ajda, 5 let: V labirintu je tako lepo, še lepše, kot kadar sem v hlevu pri 

konjih. 

 

Luka, 6 let: Jaz si bom takega doma naredil, samo atiju moraš povedati, 

kako se to dela, da mi bo pomagal.  

 

Ko so spoznali posebnosti labirinta, smo se posvetili risanju. Vsak je 

narisal svoj labirint in ga izdelal iz gline. 

 

 

Marjana Šram in Meta Žnidar 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Prihova 
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Labirint simbolizira pot, ki nas vodi v notranjost jaza. Številni zavoji poti labirinta nas vodijo do središča, kjer v trenutkih 

miru in notranje zbranosti lahko doživimo svojo celostnost. Pot labirinta ima veliko podobnosti s človekovim 

življenjem. Pot, potovanje se začne, ko glasen jok v porodnišnici oznani, da se je začelo novo življenje, življenje, ki nas 

vodi po različnih poteh. Te pa niso vedno tlakovane, z rožicami posute, brez ovir ali ostrih in dolgih ovinkov. Sami s 

svojimi odločitvami in željami se podajamo na pot, največkrat pa nas življenje vodi samo. Smo na poti. Včasih dobro 

opremljeni in pripravljeni, z oprtanim nahrbtnikom, ki mu ne manjka potrebščin, drugič brez dežnika ob deževni ujmi. 

Vsak dan na poti pa nam prinese kaj novega, nova izkustva, spoznanja, novo, drugačno znanje, nova doživetja.  
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CILJI  

- Otrok razvija prostorske, vizualne, časovne in domišljijske predstave ter se uči, kako se umiriti. 

- Razvijati in krepiti sposobnost otroka, da se poglobi vase in zavestno prepozna svoja občutenja. 

- Z vživljanjem v prostor otroke navajamo na čuteč odnos do okolja in narave, ki nas obdaja. 

- Spodbujanje otrok, da se čudijo, odkrivajo nove povezave, ostajajo radovedni. 

 
POTEK VAJE 

Otroci se seznanijo s pojmom labirint – ogledujemo si fotografije. 

Po prebranem in povedanem spoznajo njegovo vrednost, moč. 

Na linoleju in glineni plošči, kjer sta oblikovana labirinta, s prstom 

potujejo po poti. Otrok na konkretnem spozna labirint, si oblikuje 

predstave, ko s prstom potuje po poti labirinta, razvija prostorsko 

orientacijo. Labirint kasneje uporabim za motivacijo pri raznih 

vsebinah, vedno pa poskrbim, da si otroci osvežijo spomin o 

labirintih. 

 

IGRA LABIRINT (področje narava: travnik) 

Otrok se zave svojih občutkov, ko s prstom potuje do cilja, pri 

tem komunicira, si razvija mišljenje, prepoznava barve. 

 

IGRA LABIRINT (področje matematika: žabice v ribniku) 

Otrok se uri v matematičnih sposobnostih (prostorninski odnosi, 

količinske zasnove, padajoči, rastoči niz, štetje). 

 

IGRA LABIRINT (področje jezik: ko se pravljična junaka igrata) 

Otrok si izmišlja, komunicira, predvideva, išče nasprotja, bogati si 

besedni zaklad. 

 

Pozorni smo na to, da prav vsak otrok dobi priložnost, da izrazi 

svoja videnja in občutenja. Pomembno je, da mu prisluhnemo, ga 

spodbujamo pri izražanju, ko govori o sebi, o svojih občutkih in 

novih spoznanjih. Otrok s tem pridobiva samozavest, zavedanje, 

da je njegovo razmišljanje pomembno, da je slišan in da njegovo 

mnenje, misel nekaj pomenita. Če otrok ne želi spregovoriti o 

svojih občutkih, ga pustimo in ne drezamo vanj. Pridružil se nam 

bo, ko bo pripravljen. 
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IZKUŠNJE 

Stopam po poti. Moje oči so odprte, ob sebi imam ljudi, ki jih imam rada in jim zaupam, vsak dan mi prinese kaj 

novega, učim se, vsak dan znova. Seznanitev s pojmom labirint je tudi meni prinesla veliko novega. Z vajami 

sproščanja, poglabljanja in povezovanja s središčem sem spoznala moč narave, povezanost naše biti z Zemljo, z njenim 

središčem in povezanost s središčem v nas samih. Po njej stopamo, poklanja nam takšne in drugačne dobrine, na svoj 

način nam pušča tudi sporočila. Prevečkrat jih prezremo, ne znamo jih prebrati, da bi potem kaj spremenili. Prav z 

vajami povezovanja s središčem začnejo oči in um gledati, delovati drugače, širše. Stvari začnemo videti, prepoznamo 

jih, drugače razmišljamo in čutimo. Tudi labirint nas pripelje v središče. Tisto središče, ki si ga pred začetkom hoje po 

labirintu zamislimo, zastavimo, o njem razmišljamo. Vodi nas po poti odgovorov, rešitev, novih spoznanj o sebi. Od nas 

je odvisno, kako bomo to sprejeli, kako bomo z danimi odgovori zaživeli. 

 

Tone Pavček je zapisal: 

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi – do rdečice 

čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova, 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

 

In otroci to znajo najbolj. Ni jih strah, nimajo predsodkov, vidijo več kot odrasli, razumejo in se hitro učijo. Novo in 

neznano sprejmejo, se ne upirajo, vzpostavijo stik. Labirint so doživeli kot nekaj pozitivnega, zabavnega, vedno znova 

so bili s prstom na poti. Ob opazovanju otrok sem dobila občutek, da so vedno znova na drugi poti, čeprav labirinta 

niso zamenjali. Ob igri so bili sproščeni, zelo povezani, med njimi je tekla komunikacija.  

Igro priporočam za: spodbujanje učečega se okolja, izkušnje na vseh področjih kurikuluma, povezovanje v skupini, 

spodbujanje komunikacije, občutenje notranjega jaza, notranje biti, povezanost z naravo in dediščino. 

 

Romana Žnidar  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Pragersko 
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Vrtec Zgornja Polskava obkroža urejeno igrišče z veliko sence. Za to poskrbi zasaditev različnih vrst dreves in grmov. 

Labirint sva postavili v osrednjo točko igrišča, za kar sva uporabili obstoječi čofotalnik in ga s tem naredili uporabnega 

vse leto. Vhod v labirint je usmerjen s pogledom na staro vrbo. Ta daje igrišču poseben čar, saj te pogled nanjo umiri, 

zbistri misli in na tak način tudi vstopiš v labirint. Center, ki je v središču čofotalnika, usmerja pogled proti čudovitemu 

razgledu na Pohorje, ki nam vzbuja razmišljanje o neskončnih možnostih in stiku s samim seboj. Labirint je zasnovan v 

obliki obraza. Vsebuje vse elemente obraza: usta, nos, ušesa, oči. Ob vstopu v labirint pogled usmeriš v dolge nihajoče 

veje stare vrbe, zbistriš misli in hodiš po zasnovani poti do središča labirinta.  



 

58 

 

CILJI 

- Priložnost za razvijanje sposobnosti spoznavanja samega sebe 

- Spodbuja občutljivost, strpnost do soljudi.  

- Otrok gradi samozavest. 

- Pridobiva koncentracijo.  

- Razvija koordinacijo gibanja. 

- Spoznava različne smeri gibanja.  

- Pridobiva zaupanje vase in v druge. 

- Razvija čut do žive narave.  

- Spoznava in se seznanja z dediščino skozi čas.  

- Spoznava svoje občutke in se o njih pogovarja.  

 

V potovanju skozi labirint se umiri in osredotoči na edino in pravo pot do 

cilja. Z dejavnostjo pri otroku dosegamo socialni, emocionalni in 

intelektualni napredek osebnosti. V labirint vstopamo individualno. Pred 

vstopom umirimo misli, globoko vdihnemo in se prepustimo trenutnemu 

občutenju. Pot nas vodi do središča labirinta z namenom razčiščenja, 

poglabljanja vase. V središču, ki predstavlja nos, se prepustimo 

občutkom, si vzamemo čas in po občutku nadaljujemo še v drugo smer 

proti izhodu labirinta. Ob uspešno usvojenem labirintu smo pomirjeni, 

poglobljeni in zadovoljni s sabo.  

 

Potujemo lahko na različne načine: 

- individualno (umirjanje, osredotočanje na pot do cilja), 

- v parih (z zaprtimi očmi nas vodi prijatelj – zaupanje in vzajemna 

  pomoč do cilja), 

- skupinsko (skupina otrok, kot minute, namenjene za umirjanje,  

  sproščanje). 

 

 

Labirint je narisan v obsegu 5 m². Za hojo od začetne točke do sredine in navzven potrebujemo približno 4 minute. 

Otroci se postavijo na dobro označen začetek in znajo samostojno prehoditi zarisano pot. Ob vstopu je dobro izvesti 

vajo za sprostitev in umirjanje (pesem ali dihalna vaja), odlično pa se izvede v manjših skupinah do 6 otrok, če hodijo 

individualno. Pri hoji v skupini naj bo največ 12 otrok, saj je labirint prekratek in pot preozka, da bi se lahko srečevali in 

nemoteno prehodili pot v večjem številu.  
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S spoznavanjem in uporabljanjem labirinta so otroci pridobili novo igro v neizkoriščenem čofotalniku. Razvijali so veliko 

možnosti za igro, si pridobili občutek za čas in zavedanje samega sebe, kaj zmorejo in čutijo ob sproščanju. Bližnja 

drevesa so začeli opazovati, kako se spreminjajo skozi letne čase, jih narisali in se poglobljeno pogovarjali o njih. 

Skrivali so se pod veje v poletnem času, ko smo iskali senco, in jih občudovali ter skrbeli za njihov obstoj. Otroci so 

vedno bolj opazovali naravo in okolje ter raziskovali življenje na igrišču. Usedli smo se na odeje in leže spremljali vse 

živo okrog nas. Začeli so se igrati s predmeti iz narave (polagali, gradili kamenčke v labirinte, palčke kot poti do cilja, 

plodovi so bili »človečki« ipd.). Naravo so sprejeli kot del sebe, zato jo je treba varovati in uživati v njeni lepoti in 

spreminjanju. Vzgojiteljice smo spoznale, da so otroci postali umirjeni, spontani in da ne potrebujejo nobenih 

pripomočkov, saj z naravnim materialom razvijajo nove načine igre in domišljijo. Z opazovanjem in vključevanjem v 

njihove igre smo se odrasli počutili, kot da se nam je ustavil čas.  

 

Pridobitev labirinta je prinesla v naš vrtec nove oblike gibanja, spoznavanje in zavedanje samega sebe, kaj zmorem in 

čutim, ter sprejemanje žive narave kot lepote, ki nam omogoča preživljanje neskončnih možnosti za sproščanje, 

gibanje in raziskovanje, ter skrb za ohranitev naravne dediščine. Potovanje skozi labirint je namenjeno vsem, ki želijo 

prodreti v svojo notranjost, prisluhniti sebi, se za trenutek ustaviti in uživati v naravi. Vajo priporočamo za otroke, stare 

najmanj 3 leta. Otrokom prinaša sprostitev, osebno zadovoljstvo, navajanje na strpnost, razvijanje koncentracije in 

umirja um, da se osredotočijo na potovanje po labirintu.  

 

 

Lidija Retuznik  in Maksimiljana Vezjak 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Zgornja Polskava 
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Grad Frajštajn na Spodnji Polskavi je bil zgrajen v 16. stoletju. Pročelje je renesančno s poudarjenim portalom. Vsi 

okvirji na fasadah so originalni. Danes v gradu živi starejša gospa. Graščina je žal prepuščena zobu časa, ki jo je že 

precej načel. V bližini gradu stoji mogočno drevo – gaber. Nekoč je grad obdajala gabrova živa meja in prav ta gaber je 

še ostal. To mogočno staro drevo nam daje prijetno senco za igro, lahko ga božamo, objamemo ali se z njim 

pogovarjamo. 
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Igra pri otrocih spodbuja pozitiven odnos do narave in okolja. Otrokom 

daje priložnost, da spoznajo dediščino kraja. Učijo se zaznavati in začutiti 

prostor. Otroci ob igri radi božajo drevo. Toda vsak otrok se ga dotakne 

na drugem mestu. Njihove izjave so zelo različne. Povedo, da je drevo 

mrzlo, črno, toplo, mokro … Tudi ob dotikanju tal v bližini gradu otroci 

različno čutijo: globoko, mehko, mrzlo, mokro, je luknja … 

 

 

CILJI 

- Otrok upošteva pravila igre. 

- Otrok prepoznava in poimenuje barve. 

- Otrok začuti oziroma se vživi v prostor. 

 

 

NAVODILA 

- Otrok vrže kocko z barvnimi polji. Barvno polje na kocki otroku pove, 

katere barve zamašek prestavi na vrvici. 

- Če otrok vrže kocko na polje, kjer je narisano drevo, pomeni, da 

objame gaber oziroma bližnje drevo, zapre oči in ga poskuša začutiti, 

mu kaj pove ali zaupa. 

- Če otrok vrže kocko na polje, kjer so narisana tla, pomeni, da počepne 

v bližini gradu, se z rokami dotakne tal, zapre oči in poskuša začutiti 

prostor. 

- Igra je končana, ko zmanjka zamaškov. Ob koncu igre ni zmagovalec 

otrok, ampak izbrana barva. 

 

Igra se lahko vključuje v različne teme in izvaja na različnih lokacijah. 

 

 

 

Marija Orešič in Sara Kuster 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Spodnja Polskava 
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Naš kraj obkrožajo naravne lepote: travniki, gozdovi, polja, potoki. Ljudje so se in se še preživljajo s kmetijstvom, 

poljedelstvom in gozdarstvom. Vse to lahko vidimo in izkusimo. Večkrat zaidemo v gozd, kjer spoznavamo njegove 

značilnosti, lepote ter ga poskušamo čim bolj notranje začutiti in doživeti. Zato smo les uporabile za izdelavo igre, ki 

nas povezuje z gozdom in preteklostjo, saj so si včasih veliko igrač izdelali ravno iz lesa. Otrokom smo tako 

predstavile pomembnost gozda in seveda lepo ter preudarno ravnanje z njim. Njegovo obstajanje je neprecenljivo. 
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CILJI  

- Otroci skozi igro sproščeno izvajajo različne oblike naravnega gibanja. 

- Pri otrocih razvijamo in spodbujamo jezikovne zmožnosti na vseh 

  področjih. 

- Otroci se igrajo s prijatelji in sodelujejo pri oblikovanju pravil ter jih 

  upoštevajo. 

- Pri otrocih spodbujamo doživljanje, izražanje in veselje do plesa,  

  rajalnih iger in prepevanja pesmi. 

- Otroci spoznavajo naravo, naravni material in se z njim igrajo. 

- Otroci štejejo, preštevajo predmete, osebe … 

 

POTEK VAJE 

Igro sestavlja 7 čokov (razžaganih kosov lesa), vsak ima svoj simbol, ki 

predstavlja tudi nalogo (povezava s področji kurikuluma): nota pomeni 

prepevanje pesmi; vprašaj – odgovarjanje na vprašanja; otrok – 

razgibavanje; plesni par – ples, rajalne igre; črke – prepoznavanje prvega 

glasu v besedi, iskanje besed na določen glas; pozdrav – razne vrste 

pozdravov; številke – štetje, preštevanje. 

 

Čoke poljubno razporedimo po prostoru, lahko se postavimo okrog njih, 

stopimo k tistemu, ki smo ga izšteli z izštevanko, ali uporabimo le 

posamezne dele. 

 

Nalogo lahko opravljajo otroci v skupini, paru ali individualno. Igramo se 

lahko na prostem ali v igralnici. Tudi pravila se prilagajajo starostni 

skupini ali pa jih otroci oblikujejo sami. Še posebej smo pozorni na to, da 

omogočimo večji prostor, če uporabimo vse elemente igre; da je za igro 

dovolj časa; pa tudi na dobro motivacijo za celotno skupino in 

posameznika. 

 

IZKUŠNJE 

Pri načrtovanju igre smo se osredotočile na dejavnosti, ki so povezane s 

kurikulumom in hkrati z našo dediščino. Ugotovile smo, da igro lahko 

uporabimo na razne načine in za različne priložnosti. Z izvajanjem igre 

smo spoznale, da otroci potrebujejo veliko priložnosti, da se predstavijo 

v skupini, da govorijo o sebi in da tako sebe doživljajo kot edinstveno 
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osebo ter ob opravljeni nalogi uspeh. Nekateri potrebujejo več 

spodbude, nekateri morda sploh ne želijo izstopati, zato je treba takrat 

igro izvajati individualno. Z igro smo otrokom omogočile izkušnje, ki so 

pripomogle k pozitivni identiteti. Ta igra nam omogoča tudi poglabljanje 

vase, doživljanje samega sebe v povezavi z okoljem in naravo. Z njo se 

sprostimo in umirimo. 

 

Otroke je igra pritegnila, verjetno zaradi drugačnosti. Med seboj jih je še 

bolj povezala in jim dvignila samozavest, ko so sami opravili nalogo. 

Otroci so imeli priložnost soustvarjanja pri postavitvi in oblikovanju 

pravil, nalog, zato jim je bila igra domača. Z izvajanjem igre so spoznali 

tudi pomembnost sodelovanja, poslušanja drug drugega, strpnosti, 

hkrati pa so se zavedli svoje drugačnosti in pomena skupnosti. 

 

Vajo priporočamo za: 

- motivacijo, v katerem koli delu dneva (jutranji ali popoldanski krog …), 

- vaje strpnosti, sodelovanja, poslušanja, 

- delo s posamezniki, 

- meditacijo. 

 

Lahko jo uporabljamo na razne načine, saj ponuja raznolike dejavnosti in je primerna tako za mlajše in starejše otroke. 

 

 

Marija Kos, Metka Klančnik in Sandra Breznik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Zgornja Ložnica 
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Velikokrat na igriščih, namenjenih za sproščeno igro, najdemo kotičke, ki otrokom ponujajo pristen stik z naravo. Taki 

kotički otrokom pomenijo neposreden stik z naravnim materialom, poglabljanje doživetij čez dan ter ne nazadnje 

sprostitev in umiritev. 

 

Narava sama je prava zakladnica idej, le začutiti jo je treba. Na igrišču najdemo skrivne kotičke, ki jih z otroki lahko 

spremenimo v igralo za umik v neokrnjeno naravo.  
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CILJI 

- Zaznavanje narave skozi čutila na prostem 

- Izbiranje različnih možnosti čutnega zaznavanja in samostojnega 

raziskovanja 

- Otrok se počuti pomembnega pri soustvarjanju igrala. 

- Omogoča krepitev samostojnosti in individualnosti ter razmišljanja o 

sebi.  

- Izbira različnih možnosti, pri katerih je potrebna velika mera 

koncentracije 

 

 

NASTANEK IGRALA ZAKLADNICA NARAVE NA IGRIŠČU 

Še preden so na našem igrišču nastali čutna pot, labirint in zeliščarska 

gredica, smo otroke popeljali na ogled igrišča. Otroci so prejeli navodilo, 

da poiščejo kotičke, ki so jim nekako najbolj všeč. Pri tem so lahko zaprli 

oči, tipali z rokami, pozorno poslušali zvoke iz narave, raziskovali s 

povečevalnim steklom. Skupaj smo izbrali mesto, kjer smo se odločili, da 

bo nastala naša zakladnica narave. Po tej dejavnosti so otroci na liste 

narisali načrte, katere materiale bi lahko uporabili, za čutno pot, katere 

oblike bi bil labirint in katera zelišča bi posadili na gredico. Nato smo 

izbrali skupen načrt in igralo na igrišču je dobilo svojo končno podobo.  

 

ČUTNA POT 

Otrok jo prehodi bos. Nato mu zastavimo nekaj vprašanj.  

Kaj si ob tem spoznal – doživel? Izjave zapišemo, otrok doživetja tudi 

nariše. 

Katere naravne materiale prepoznaš? Poimenuj jih. 

Poišči drevo, ki mu pripadajo storži. Kakšne oblike so storži? 

Potipaj še z rokami, kateri material je najmehkejši in kateri najtrši. 

Na čutni poti poišči žuželko in jo poimenuj. 

 

LABIRINT 

Otrok prehodi labirint tako, da se vrne po isti poti. Potem naj 

pripoveduje, kaj je ob tem doživel (izjave otrok zapišemo). Kakšne oblike 
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je les? Stopi naj na vsak drugi krog lesa, nato naj poišče najvišji in najnižji 

kos lesa. 

 

ZELIŠČNA GREDA 

Otrok naj izberi zelišče in ga povonja. Katere barve je? 

Opiši vonj zelišča. Na kaj te spominja? 

Ali poznaš ime tega zelišča? 

Za kaj misliš, da se uporablja? 

Nariši zelišče, ki si ga izbral. 

 

Pri vodenih dejavnostih je zelo dobro, da je pri vsakem igralu majhno 

število otrok. Kadar dejavnost zajema tudi risanje občutij, je 

priporočljivo, da se tudi to izvaja v naravi, takoj ko otrok doživi izkušnjo 

in o njej pripoveduje. Potrebujemo le liste in svinčnike. Te narisane 

risbice se lahko tudi likovno vrednotijo. 

 

 

IZKUŠNJE 

Te dejavnosti so na otroke večinoma vplivale zelo pozitivno. Načrtovane so tako, da otrokom ponujajo veliko 

individualizacije, zato jim omogočajo občutek samozavesti in samozavedanja. Še posebej naj izpostavimo risanje 

doživetij po dejavnosti, ki v otroku pusti še dlje časa pozitivna občutenja – in ta lahko deli z vzgojiteljicami, prijatelji, 

starši ... Menimo, da smo tudi same napredovale v osebnostnem zavedanju in potrpežljivosti. Vse to pa zelo pozitivno 

vpliva na vzdušje v oddelku. 

 

Vajo priporočamo za krepitev pozornosti in koncentracije, večanje samozavedanja in samozavesti, za napredovanje v 

zaznavanju in občutenju narave. 

 

 

Suzana Mlakar, Polona Ačko, Ksenija Tič in Barbara Špes 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Tinje 
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RASTL INE ,  NAŠE SPREMLJEVALKE  

Rastline kot eno od kraljestev narave danes štejejo približno tri milijone vrst. V okolju in našem življenju imajo zelo 

pomembno vlogo. Dajejo nam hrano, zrak, prst, zdravila, zaščito, material, s katerim ustvarjamo, in lepoto, kadar se 

zazremo v zeleno pokrajino ali cvet ob poti. 

Rastlinstvo je simbol razvoja in možnosti, ki jih hrani seme ter se uresničijo skozi proces rasti in zorenja. Med 

najpomembnejšimi in najbolj zastopanimi rastlinskimi simboli sta drevo in cvetica. Poseben pomen imajo zelišča. Zel in 

zelišče je vse, kar zdravi. Po izročilu naj bi zdravilne lastnosti ljudem razkrili bogovi, škrati in vile. 

Naši predniki niso rastlin spoznavali le s preizkušanjem uporabe. Včasih je bilo poznavanje rastlin zelo drugačno kot 

danes. Vedeli so za njihovo zdravilnost in dobrodejne učinke ter tudi nam zapustili zakladnico znanja o njihovi uporabi.  

Zanimivo je znanje v starih zeliščarskih knjigah. Natančno poznavanje učinkov rastlin je ohranjeno v stari kitajski 

medicini, v Indiji, poznali so jih v Egiptu, antični Grčiji, Rimu in na Bližnjem vzhodu. Stari zapisi o uporabi rastlin za 

zdravljenje se ne razlikujejo od današnjih ugotovitev, pridobljenih iz laboratorijskih analiz. V preteklih kulturah niso 

poznali kemične analize, pa so kljub temu zelo natančno poznali delovanje rastlin, njihovih posamičnih delov, in tudi 

razlike v učinkovanju glede na kraj, kjer je rastlina rastla, in čas, ko je bila nabrana. Iz tega je razvidno, da so včasih 

naravo spoznavali drugače, vendar pa nič manj učinkovito kot danes.  

Rastline se odzivajo na našo naravnanost. Zato še kako velja staro reklo, da se je treba z rožami pogovarjati, če želimo 

da lepo cvetijo in uspevajo. Ta stara modrost govori, da rastline z nami sodelujejo še drugače, kot da nas za skrb, 

zalivanje, obrezovanje in gnojenje nagradijo z lepoto ali sadeži. Z našega zornega kota rastline rastejo počasi, 

dojemamo jih kot pasivne, saj njihovega gibanja ne opazimo. Šele hitro predvajanje posnetka kalitve nam pokaže moč, 

energijo in dinamiko rasti. 

Danes ponovno obujamo celosten odnos do narave in okolja. Ponovno se učimo naravo spoznavati z vsem svojim 

bitjem. Učimo se tudi podrobno zaznavati rastlinski svet.  

Zanimivo je vonjanje in okušanje dišavnic. Kadar pozorno prisluhnemo svojim občutjem, prepoznamo, kako delujejo na 

naše telo, na naše počutje. Lahko rečemo, da se predamo atmosferi, ki nam jo dajejo, in nas na ta način tudi zdravijo. V 
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naše telo in čustva vnašajo svoje kvalitete. Inteligenca narave presega materialistični model in nikoli je ne bomo dojeli 

le z razumom. Rastline so prebivalke zemeljskega stvarstva. Rastline kot fizična bitja odražajo kozmične razsežnosti, ki 

jih v njihovo obliko in delovanje prevajajo elementarna bitja narave iz globin kozmosa in Zemlje. 

 

CVETOVI IN GOVORICA OBL IK  

Dediščina hrani veliko lepote. Lepota narave se odraža v oblikah v pokrajini in tudi v drobnih detajlih ter v sledeh dela 

in življenja naših prednikov.  

Lepoto in posebnost najdemo v oblikah rastlin. Skrivnosti oblik razodevajo naravne zakonitosti. Stare kulture so znale v 

tesni povezanosti z naravo in okoljem prepoznavati modrosti narave in delovati v povezanosti z vsem bivajočim. »Daj 

mi modrost, da bom razbral nauke, ki si jih zapisal v vsak list in na vsak kamen,« se glasi molitev severnoameriških 

Indijancev. 

 

       

Cvetovi ostre homulice (Sedum acre), socvetje kobulnice in regratova lučka 

 

Kadar se posvetimo natančnemu opazovanju cvetov, nas preseneti njihova zgradba. Kot bi narava snovala umetelno 

arhitekturo. Tudi ko gre za na prvi pogled preproste rastline, kot sta ostra homulica (Sedum acre), ki nas očara s 

svojimi drobnimi rumenimi zvezdicami, ali socvetje katere od kobulnic. Regrat s socvetjem drobcenih cvetov v obliki 

koška postane še posebej zanimiv za opazovanje aerodinamike, ko dozorijo semena in se igramo s pihanjem »padalc«. 

Šele s podrobnim opazovanjem – včasih je najbolje uporabiti lupo – odkrijemo bogastvo oblik. Ob tej lepoti si 

zastavimo vprašanje, kaj nam sporočajo oblike in kako se skoznje izraža sama bit rastline.  

Cvetovi rastlin so zelo različni. Namen opazovanja ni le prepoznavanje oblik. Med opazovanjem smo polno prisotni in 

čuječi, da rastlino začutimo. Pozorni smo na misli, podobe ali nove telesne zaznave, ki se porajajo v nas. S podrobnim 
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opazovanjem oblik spoznavamo zakonitosti narave in se približujemo notranjim zakonitostim, ki tkejo zunanje pojavne 

oblike. Rastlino občutimo, se povežemo z njo in začutimo, kaj nam sporoča skozi oblike. 

Simbolika cvetov je zelo sporočilna. Cvet kot arhetipska podoba ponazarja duhovno središče. Cvet je simbol pasivnega 

načela, cvetna čaša pa ponazarja kelih. Vsaka roža ima svoj simbolni pomen. Medtem ko je cvet je podoba duševnih 

kreposti, je šopek simbol duhovne popolnosti.  

S prvimi cvetovi nas razveselijo prve pomladanske rože. Najizrazitejši čas cvetenja pa sta pozna pomlad in poletje, ko 

se razcvetijo travniki. To je obdobje, ko je na Zemlji največ toplote.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupola Panteona v Rimu, rozeta srednjeveške katedrale v Orvietu v Italiji in morca ali svarica, znamenje, izklesano na enem od 

kamnitih portalov v Križu na Krasu 

 

Cvetov ne najdemo le v naravi, temveč tudi v kulturni dediščini. Oblika cvetov in rozet se pojavlja v arhitekturi v 

različnih zgodovinskih obdobjih, od preprostih detajlov, izrezljanih v lesu ali izklesanih v kamen, do umetelno izdelanih 

tlakov, intarzij, kupol ali slikanih oken v katedralah. Tudi arhitekturnim oblikam se lahko posvetimo z notranjim 

motrenjem in občutimo, kako delujejo na nas. 

Šestlistno rozeto poznamo v izročilu Primorske kot morco ali svarico. Najdemo jo povsod po Sloveniji izdelano iz 

različnih materialov. Tako obliko rozete, narejeno iz kovine, vdelane v les, smo na tečaju senzibilizacije opazovali na 

portalu na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. 

Oblike, ki so jih upodabljali naši predniki, so imele premišljen pomen. S simboli niso le krasili. Arhitekti so z geometrijo 

in razmerji podali odnos človeka do kozmičnih razsežnosti. Z oblikami so izražali globoko spoštovanje do življenja. V 
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starih kulturah je arhitektura pomenila veliko več od fizične zgradbe in kompozicije, ki združuje trdnost, uporabnost in 

lepoto. Zgradbo so dojemali kot sveti prostor v analogiji s človekovim telesom, božjim hramom. 

Nekatere podobe v obliki rozet so včasih uporabljali za zaščito. Simboli, ki jih najdemo v dediščini na Slovenskem, so 

zapuščina stoletij, lahko rečemo tisočletij, saj so prehajali iz starih kultur, ki so naseljevale naš prostor, skozi antiko v 

krščansko kulturo. V prilagojeni obliki se pojavljajo v romaniki in gotiki ter v poznejših zgodovinskih obdobjih, tudi v 

baroku in klasicizmu, vse do sedanjosti. Vsak slog je obliki prispeval svoj značaj. 

Sveta geometrija v starem Egiptu in Grčiji razlaga, kako vse v vesolju sledi pravzorcem nevidne geometrijske strukture. 

Ti vzorci se odražajo v fizičnih oblikah, ritmih, makrorazsežnostih vesolja in v detajlu. Odkrijemo jih v oblikah narave, v 

mineralih, oblikah rastlin in človekovi ustvarjalnosti, v arhitekturi in glasbi. Prepoznamo jih v fraktalnih vzorcih fizike in 

elektromagnetnih poljih Zemlje ter v strukturi atoma. Davna izročila govorijo, kako lahko obstoj vsega v kozmosu 

opišemo z geometrijskimi vzorci, ki so temelj stvarstva. 

Tudi sodobno raziskovanje potrjuje te zakonitosti. Spektrogramska analiza vode, ki jo je razvil japonski raziskovalec 

Masaru Emoto, nam odstira govorico narave v oblikah vodnih kristalov. Kot sam pravi, ga v raziskavi ni presenetila le 

sporočilnost vode, temveč tudi lepota in milina kristalov. Emoto je začel s poskusi z zamrzovanjem vzorcev vode iz 

čistih izvirov v gorah in jih primerjal z vzorci vode iz onesnaženih rek, ki so tekle skozi velika mesta na Japonskem. 

Ugotovil je, da čista izvirska voda tvori pravilne kristale, medtem ko onesnažena voda le komaj nakazuje obliko kristala, 

najpogosteje pa je oblika amorfna in nestrukturirana. 

V nadaljevanju je svoje raziskave nadgradil s prenosom informacij na vodo. V poskusu z aromoterapevtskimi olji 

kamilice in janeža je dobil osupljive rezultate. Tako posnete fotografije kristalov vode nas resnično presenetijo, saj 

imajo kristali zamrznjene vode obliko, podobno cvetovom kamilice in janeža. 

Voda sestavlja več kot dve tretjini Zemljinega površja, le za slabo tretjino je kopnega. Voda je glavna sestavina vseh 

organizmov in tudi naše telo je pretežno iz vode. Zavedamo se, kako zelo je pomembna za življenje na planetu. Ta 

oživljajoča tekočina je veliko več kot le ena od snovi. Kot nakazujejo raziskave spektrogramske analize vode, skriva v 

sebi globljo matrico življenja. 

 

VAJA:  RISANJE PO NARAVI  

Risanje cvetov ali prerezov sadežev, plodov in zelenjave polno zaposli naše sposobnosti, saj hkrati podrobno in 

pozorno opazujemo in se izražamo. Najprej se z natančnim opazovanjem povežemo z rastlino in začnemo risati. Med 

risanjem ostajamo odprti in dojemljivi. Risanje spodbudi spoznavni proces. Pomaga nam pri razvijanju notranjih čutil in 

k bogatejši zaznavi. 
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Prerezi korenov in plodov (na fotografijah rdeča pesa, bučka in paradižnik) nas pritegnejo s svojimi oblikami. 

 

Presenetljivo je, kako čudovitih oblik sta sadje in zelenjava v notranjosti. Vsa ta lepota je vsak dan ob nas, ko 

pripravljamo obroke. Z opazovanjem naravnih oblik otroke hkrati navajamo na spoštovanje hrane in jim privzgajamo 

čut za zdrava hranila. Kadar zremo v to umetnost narave in hkrati spoznavamo namen oblik ter njihovo uporabnost 

(regratove lučke in »padalci«, rast semen …), se čudimo zgradbi in dovršeni učinkovitosti ter lepoti. 

Otroci v vrtcu imajo sadje in zelenjavo vsak dan na jedilniku. Sadje in zelenjavo, ki nam je zelo domača in jo dobro 

poznamo, spoznamo še drugače, kadar opazujemo njeno podobo v prerezu. Kakšen je zapis življenja v jabolku, rdeči 

pesi, zelju, paradižniku, bučki, kumarici? Ob risanju in slikanju teh podob se včasih približujemo abstraktnim vzorcem. 

V oblikah je zapis modrosti narave. Pri opazovanju sadežev, plodov, trav ali semen in njihovih mikroskopskih delcev 

prejemamo vtise, ki porajajo občutja. Učimo se brati naravo.  

 

   

 

 

 

 

 

Risanje prerezov rastlin (avtorji: udeleženci tečaja) 
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Občutenje in risanje oblik narave na tečaju v enoti vrtca na Pragerskem 

 

RAST IN CVETENJE  

Rast rastlin nas vedno navdihuje. Obstanemo že ob opazovanju kalčka, drobnega semena, ki se napne in toliko obeta. 

Morda se razvije v steblo pšenice ali v mogočen hrast. 

Tudi naša življenja so polna drobnih semen, zamisli, ki kalijo in veliko obljubljajo. Z opazovanjem rasti se povezujemo s 

svetom rastlin in hkrati ozaveščamo procese osebne rasti pri sebi. Naša notranja rast je proces, ki se odvija od rojstva 

dalje. Pomembno je, da zrastemo v to, kar smo, da v polnosti izražamo svoje potenciale in jih delimo z drugimi.  
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Za otroke v predšolskem obdobju, v njihovem najobčutljivejšem času rasti, je zelo pomembno, da prejmejo vso 

podporo in razumevanje njihove notranje biti, da se naučijo slediti hrepenenjem duše, ne le površnemu zadovoljstvu, 

da v življenju lahko v polnosti razvijejo svoje potenciale.  

Cvetenje je naše naravno stanje. Cveteti pomeni biti izrazen, čutiti se varen in sprejet. Cvetenje obrodi plodove. Kadar 

so ti tudi rezultati naših najglobljih hotenj, je naše zadovoljstvo največje. 

 

POMEN DOŽIVLJANJA LEPOTE  

Med spoznavanjem globlje identitete pokrajine ali narave, kadar se s krajem ali rastlino povežemo, skozi ustvarjalnost 

hkrati izrazimo svoj ustvarjalni potencial in kvalitete prostora. V vseh teh dejavnostih nas spremlja lepota. Opazovanje 

materialnih oblik v okolju in prepoznavanje oblik, ki se prikažejo pred našim notranjim pogledom v meditativnih vajah 

raziskovanja globljih razsežnosti pokrajine, kadar je njen organizem zdrav, je prežeto s kvaliteto lepote.  

Kljub temu da nam je hiter razvoj z urbanizacijo prinesel veliko neharmonije na vseh ravneh, lahko vsepovsod v okolju 

zavestno poiščemo lepoto. Usmerjanje pozornosti k lepemu nas vodi do ustvarjanja lepega.  

Podobe s harmonijo oblik in barv ter glasba z zvočno harmonijo vplivajo na naše počutje, na telesne ritme in delovanje.  

Preučevanje in sodobne raziskave človekovega odziva na okolje in vpliva doživetij lepega na duševno in telesno počutje 

kažejo, da doživljanje lepote zdravi. Ob takih izkušnjah se ne počutimo bolje le duševno. Doživljanje lepega pripomore 

tudi k dobremu telesnemu počutju in pospešuje procese zdravljenja. 

Estetsko doživetje kot spodbudo v procesih zdravljenja uporabljajo številne metode. Ob spremljanju dogajanja v nas 

ob estetski izkušnji, najsi bo to znano umetniško delo, lepota v pokrajini ali preprosto ptičje petje, se lahko potopimo v 

občutja notranje skladnosti. Lepota deluje celostno in navdihujoče.  

Estetska izkušnja je za vsakega posameznika edinstvena, je osebno, intimno doživetje, kadar se nas dotakne zunanji 

vtis in v nas vzbudi čudenje, prešernost, morda ganjenost, da kar obstanemo in uživamo v trenutku. To stanje nas 

odmakne od dnevne rutine in skrbi. Dotakne se naše duše. Težko bi določali standarde lepote. Lahko pa gojimo 

estetski čut, ki je še kako pomemben za naše duševno življenje.  

Doživljanje lepote pri posamezniku je podobno občutenju, ki ga imamo, kadar v sebi zaznamo svoje notranje bistvo ali 

notranji jaz. Lepota nas vodi onkraj razmišljanja. V njej je vedno presežek. Kot da resonira z vsebinami, ki jih nosimo v 

sebi, in jih privablja na plan, da jih izrazimo. 
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Žal se lepota pogosto izrablja v reklamni industriji. Z zelo dobrim poznavanjem psihologije se uporabljajo podobe in 

druga sporočila s točno določenim namenom. Zato je pomembno, da otroke spoznamo z lepoto narave ter jih tako 

povezujemo s prvinskim in iskrenim.  

V Sloveniji imamo še neokrnjeno in zelo raznoliko naravo. Lahko uživamo v obilju lepote, ki nas obdaja na vsakem 

koraku. Čut za lepoto pomeni tudi, da jo znamo opaziti in se vanjo vživeti. 

Poleg tega je za posameznika pomemben vidik notranje lepote in prepoznavanje te v sebi, v drugih in okolju. 

Pomembno je, da lepoto odkrijemo. 

Z vajami senzibilizacije razvijamo čut za lepoto in kultiviramo estetsko uživanje, kadar se predajamo doživljanju in 

raziskujemo svojo odzivnost na zunanje vtise. Tudi piš vetra je lahko prelepa skladba, ki se ob sončnem dnevu dotakne 

naše notranjosti. Opazujemo in uživamo v enkratnosti trenutka. Morda se ob tem vprašamo, kaj še skriva v sebi. Kaj je 

tisto numinozno,* kar morda le slutimo. 

 

* Numinozno: nevidna navzočnost, ki povzroči posebno preoblikovanje zavesti; s tem pojmom Jung označi izkušnje, ki 

imajo globok čustveni pomen. (Vir: Brence, Joel, Picasso v psihološki perspektivi: Uvod v nauk arhetipov C. G. Junga s 

pomočjo Picassovega slikarstva; Razlaga ključnih pojmov) 

 

 

TEČAJ SENZIBIL IZACI JE  

Tečaj senzibilizacije je spomladi 2014 potekal v duhu doživljanja in raziskovanja oblik v naravi in v kulturni dediščini. 

Uživali smo ob lepoti, ki smo jo poiskali v okolju, in raziskovali odnos, ki ga imamo do različnih faz rasti od semena do 

cvetenja in ploda ter novih semen, ki nastanejo skozi zorenje. 
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PRIREDITEV V OKVIRU K AMPANJE DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE  2014  

»Občutenje in poučevanje skozi dediščino« 

Na državnem odprtju kampanje Dnevi evropske kulturne dediščine, ki je potekalo 26. 9. 2014 v Slovenski Bistrici, so 

bile izvedene teme, ki so jih pripravili vzgojitelji vrtca in so predstavljene na nadaljnjih straneh. Pridružil se nam je tudi 

vinar Božidar Zorjan s Tinjske Gore, s katerim vrtec sodeluje že vrsto let, in predstavil svoj način trajnostnega 

kmetovanja. Z dejavnostmi za otroke in odrasle, ki so potekale v grajskem parku in ob gradu, smo okolje spremenili v 

učilnico na prostem. 
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»Dokler bodo ljudstva Zemlje varovala naravo, njene prastare gozdove, bistre vode in živalska kraljestva, bodo živela v 

blaginji, njihove domove bosta napolnila sreča in obilje.« 

AIDOR – Legenda o Griču tisočerih rož 

KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Z vajo želimo otroke spodbuditi, da travnik z njegovimi mnogoterimi rastlinami zaznajo z vsemi čutili in miselno 

aktivnostjo. Naloga otroke popelje, da se zmorejo notranje umiriti, osredotočiti na svoje zaznave in občutenja ter jih 

doživeti, in tudi opisati; bodisi z likovnim izražanjem bodisi besedno. 
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Vaja povezuje tako naravno (travnik) kot kulturno dediščino (glinokopi) našega kraja – Pragersko ima za seboj že 

dolgoletno tradicijo kopanja gline v glinokopih, ki so sedaj ribnik. Okolje se je sčasoma spreminjalo v bogat naravni 

park, namenjen vsem, ki se želijo povezati z naravo in samim seboj.  

 

CILJI  

- Spodbujanje, razvijanje in negovanje čutnega zaznavanja in doživljanja pri otrocih 

- Razvijanje zmožnosti otrokovega notranjega sproščanja in izražanja doživetega 

- Razvijanje naklonjenega in spoštljivega odnosa do narave in s tem tudi do kulturne dediščine 

- Spoznavanje, doživljanje in občutenje naravnih in kulturnih zanimivosti domačega kraja 

 

 

POTEK VAJE 

1.  

DOTIK (BOŽANJE) S POLJUBNO TRAVNIŠKO RASTLINO (ROŽO) PO OBRAZU 

Z otroki sedemo udobno na blazino in pri tem tvorimo sklenjen krog. 

Vzgojiteljica umiri mlajše otroke s svojim dotikom roke in pogledom, starejše pa z dihalnimi vajami.  

Če želijo, otroci zaprejo oči in se prepustijo občutkom. 

Vzgojiteljica se vsakega otroka dotakne z roko (da brez besed vzpostavi umirjen stik s posameznikom), z drugo roko ga 

boža po obrazu (lahko tudi po rokah, nogah) s travniško rastlino (rožo). 

Starejši otroci opišejo svoja občutja, mlajše pa prepustimo vtisom.  

 

Nadgradnja vaje: 

SPROŠČANJE NA POKOŠENEM TRAVNIKU 

Otroci bosi stopajo po pokošeni travi, travo tipajo z rokami, se kotalijo po hribu ali po travniku. 

Otroci ležijo na pokošeni travi in jo občutijo s celotnim telesom. 

Pri vsaki od naštetih dejavnosti se sprostijo, občutijo, zaznavajo in doživljajo ugodje. 

Otroci opišejo svoja občutja, lahko jih tudi narišejo. 

 

2.  

CVETNI SPOMINEK 

Če imamo možnost, si otroci na travniku izberejo rastlino, ki jih najbolj pritegne (drugače jo izberejo iz šopka travniških 

rastlin). 

Otroke povabimo, da rastlino podrobno opazujejo, jo opišejo, vonjajo, začutijo …  

Izbrano rastlino položijo na pripravljeno kroglo iz gline. Cvet odtisnejo z dlanjo ali ga povaljajo z utežjo.  

Otroka spodbudimo, da opazuje odtis v glini z vsemi podrobnostmi izbrane rastline. 
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Na izbrano barvno podlago, ki jo določi otrok na ravni notranjega vživljanja, pritrdimo glineni odtis in nastane čudovit 

cvetni spominek. 

 

Nadgradnja vaje: 

Družabna igra spomin: Otroke povabimo, da naredijo po dva odtisa rastline iste vrste po enakem postopku. Ko se 

glineni odtis posuši, se lahko igramo igro spomin, tako da iščemo po dva enaka cvetna spominka. 

Ob opazovanju suhega cvetnega spominka otrok skuša ugotoviti, katera sveža rastlina bi mu ustrezala.  

V glineni odtis travniške rastline vlijemo mavec, da dobimo cvetlične odlitke. 

 

PRIPOROČILA ZA IZVEDBO POSAMEZNE VAJE (glede na izkušnje) 

- Otrokom prvega in drugega starostnega obdobja namenimo dovolj časa ter jih usmerjamo zgolj z neverbalno 

komunikacijo – dotiki in pogledi.  

- Z otroki smo udobno nameščeni na blazini, tako da tvorimo obliko sklenjenega kroga. 

- Če začnemo z mlajšimi otroki, jim zmeraj položimo svojo dlan na njihovo, da vzpostavimo stik ter otroka s tem 

umirimo in osredotočimo na vajo. 

- Pri starejših otrocih začnemo z umirjanjem tako, da skupaj mirno dihamo. 

- Otrokom obeh starostnih skupin ponudimo možnost, da pri izvajanju vaje zaprejo oči.  

- Za vidnejši rezultat oz. smiselnost vaje je treba vajo ponavljati vsaj enkrat tedensko, najbolje v jutranjem krogu. 

- Dobrodošlo je, da vajo Cvetni spominek izvajamo na prostem, če ne pa otrokom ponudimo na razpolago veliko 

najrazličnejših travniških rastlin. 

 

DEJAVNOSTI PRED IZVEDBO VAJE 

Glinokopi: Pred otroke prinesemo glino. Povabimo jih, da jo občutijo. Pogovorimo se o tem, kaj je glina, kje jo dobimo, 

spoznavamo izdelke iz gline, ogledamo si fotografije stare opekarne, spoznavamo postopek kopanja gline, sami 

kopljemo zemljo in spoznavamo, kako se razlikuje od gline. Z eksperimentom ugotavljamo, kako so nastali ribniki. 

Travnik: Ogledamo si travnik, raziskujemo ga s povečevalnim steklom, opazujemo življenje na njem, hodimo bosi po 

travi, podrobno opazujemo rastline, ki rastejo na njem, narišemo jih. Slikamo doživetje travnika na prostem. 

Cvet in cvetlice: Otrokom pustimo, da si cvetlico ogledajo, jo poduhajo in otipajo. Lahko pa enostavno začnemo vajo in 

fizično spoznavanje cvetlice prepustimo za konec ali po nekaj ponovitvah vaje. 

 

Pomembno se nam zdi, da dediščino prenašamo na nadaljnje generacije, na svoje otroke. Tako jo ohranjamo, s tem pa 

negujemo in učimo spoštovati jo. Ne nazadnje s tem pripomoremo, da se bo ohranilo zdravo okolje za naše bivanje. 

Prav je, da otroci razvijejo odnos do sebe in s tem tudi do drugih. Prav mi odrasli jim pokažemo pot do tega. Da se 

otroci zavedajo vsega lepega, kar nas obdaja, tudi drobne malenkosti, ki jih drugače ne opazimo oz. si zanje ne 

vzamemo časa, da znajo to opaziti in temu prisluhniti, se poglobiti, doživeti in začutiti. Svoja občutja deliti, izražati in se 
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hkrati zavedati, da so tudi sami nekaj posebnega, edinstvenega – tega pomena bi se morali zavedati tudi odrasli. 

Vzemimo si čas zase, za svoje notranje občutenje sveta, ki nas obdaja. Če bomo gledali s srcem, bomo tudi sami 

notranje zadovoljni in polni moči za nadaljnje podvige v življenju. Dovolimo si pogled z druge strani.  

 

ODZIVI OTROK (skupini 1–2 leti in 2–4 leta) 

- Otroci so se na igro brez besed odzivali bolje, kot če bi uporabljali govor. 

- Otroci so bili aktivni in so pogosto izražali željo po ponovitvi vaje. 

- Otroci sprva niso zaprli oči, po več ponovitvah so imeli oči raje zaprte. 

- Po koncu vaje so nekateri mirno obsedeli in bili vidno sproščeni. 

- Z zanimanjem so si ogledovali odtise rastlin. 

- V glino so odtiskovali tako trave kot cvetove. 

- Večina otrok si je samoiniciativno naredila po več različnih cvetnih spominkov in jih primerjala med seboj.  

 

REZULTATI PO NEKAJ PONOVITVAH 

- Otroci so že sami vedeli, kako se umiriti in se prepustiti vaji, brez navodil.  

- Večja umirjenost in osredotočenost otrok tako pri vaji kot pri nadaljnjih dejavnostih. 

- Razvilo se je večje zaupanje vase in do vzgojiteljice. 

- Otroci so postali veliko bolj senzibilni do drugih otrok v oddelku (mlajši otroci so to pokazali z božanjem, dotiki, 

  cartanjem; starejši otroci zmorejo težave reševati s pogovorom, tudi njihov odziv na težavo ni prehiter). 

- Igra otrok po vaji poteka v sproščenem in mirnem vzdušju. 

- Otroci zaznavajo živo in neživo naravo okoli sebe zelo nežno, s pogledi in mirnim pristopom (tako je tudi pričevanje 

 staršev pri opažanju otroka). 

- Otroci so spoznali delček dediščine svojega kraja skozi lastno izkušnjo in aktivnost.  

 

IZJAVE OTROK 

Dotik – božanje z rožo po obrazu: Diši. Kako je mehko. Nežna je rožica. Prijetno je bilo, sem kar zaprla oči. Ali se bomo 

še enkrat igrali? 
 

Sproščanje na pokošenem travniku: Malo pika trava. Žgečka me v roko; ne, v dlan me žgečka. Lepo je. Zdaj pa me 

sonček boža. 
 

Vodena vizualizacija – vživljanje v rožo: Na travniku sem bil. Bila sem lepa kot rožica. Veter me je zibal. Čebelica je 

prišla k meni, je med nabirala. 
 

Barbara Frank, Eva Kohne, Sandra Kolarič in Ksenija Jerman  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enoti Pragersko in Ciciban  
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Dediščina nosi v sebi bogastvo z vsem, kar nas obdaja. Sama sem jo približala otrokom z vajami zaznavanja in 

občutenja okolja. Otroku v predšolskem razvojnem obdobju se zaznavne sposobnosti čutil šele razvijajo in ostrijo. Zato 

so razne opazovalne vaje ter sprotno besedenje občutij in spoznanj zelo pomembni. S tem se razvija sposobnost 

mišljenja, kar je pomembno za kasnejše razumevanje narave. Ob tem imamo tudi priložnost, da otroku povemo, kako 

se narava ne ravna in spreminja po naših občutkih, ampak se moramo mi ravnati po njenih pravilih in spremembah. 

Naravo zmoremo spoznavati, jo občutiti in o njej razmišljati. 

 

Svoja občutenja smo izražali v vodeni vizualizaciji. Spoznavali in zbirali smo semena. S tem smo se vključili v projekt 

Štafeta semen, pri katerem so nam pomagali starši, ki so v vrtec prinašali stara avtohtona semena. 
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CILJI 

- Pri sprostitvi otroka spodbujamo, da naveže stik s svojim telesom. 

- Začuti svoje telo in se ob tem sprosti. 

- Večina otrok ima zdravo, gibčno telo, polno energije, zato je 

pomembno, da to stanje ohranjamo in krepimo. 

- Z vajami vživljanja se otroci učijo izražati svoje občutke in nežnost. 

 

Otroci so zelo radovedna bitja in nas velikokrat sprašujejo, zakaj to, kako 

to. Vsi ti zakaji izhajajo iz radovednosti in želje po spoznavanju, 

doživljanju in odkrivanju naravnega okolja. Mi pa jim moramo pomagati 

pri iskanju odgovorov.  

 

POTEK VAJE 

Zbiranje semen, ki so jih s pomočjo staršev prinašali v vrtec. 

Ureditev vrta na našem igrišču, sejanje semen. 

Opazovanje, kako rastejo semena. 

Kaj smo pridelali? Poskusimo svoje pridelke. 

Skuhamo si juho iz buč.  

To je naš krompir. Pripravimo in pojemo ga. Kako je dober! 

 

Odločila sem se, da bi otroci lahko aktivno sodelovali na vseh področjih 

kurikuluma. Skupaj s starši smo zbrali zelo veliko različnih avtohtonih 

semen, nekaj smo jih podarili kot izmenjavo med starši, nekaj smo jih 

namenili prijateljem in drugim vrtcem. 

 

Semena, ki so jih otroci prinesli, smo najprej opazovali s povečevalnimi stekli. Opazovali smo njihovo velikost in obliko. 

Zaprli smo oči in jih občutili s tipom. Semena smo polagali v različne oblike; to sem jaz, sonček, roža … Nasuli smo jih v 

steklene kozarce in tako naredili ropotulje. Prisluhnili smo, kakšne zvoke oddajajo.  

 

Izkoristila sem navdušenje otrok nad razvrščanjem semen. Razvijali smo matematične predstave, tako da so otroci 

razvrščali in preštevali raznobarvne fižolčke. To so tudi narisali na pripravljene liste. 

 

Otrokom sem pripovedovala zgodbo Vrt Arnolda Lobela. Zgodba je bila izhodišče za besedne igre in rime. Nastale so 

zanimive kratke pesmice. 
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Otroci so narisali načrt svojega vrta. Skupaj smo uredili in pripravili obstoječi vrt na igrišču. Posadili smo semena, 

opazovali njihovo klitje in skrbeli za rastline ter spremljali njihovo rast in dozorevanje plodov. Končno smo jih tudi 

poskusili.  

 

IZJAVE OTROK  

Ob klitju fižola: 

Poglej, počil je fižol – mene bi trebušček bolel. 

Zelo je močan – velik je postal. 

Mogoče mu je vroče – slekel se je. 

Kakšne laske ima, da raste – jaz bi zrasel visoko, do oblakov. 

Zdaj je pa tako zelen kot trava. 

 

Ob cvetenju buč: 

Kakšna trobenta!  

Mehko je.  

Take barve je kot sonce.  

Je kot zvezda. 

 

Otroci (skupina 2–4 leta in 1–4 leta) so izredno uživali v celotni dejavnosti. Spoznavali so vsa področja kurikuluma, se 

ob tem smejali, bogatili in veselili, nazadnje pa še vse poskusili in okušali. Ta in podobne vaje so zelo uporabne za 

spoznavanje življenja v zemlji in na njej ter za vživljanje v procese rasti. Kot pravi Karel Mauser: »Tako je tiho, da slišim 

pokati brstje prvih kostanjev.«  

 

Senzibilizacija je lahko poslušanje glasbe, vrtnarjenje, sprehod v naravo, opazovanje, risanje oziroma katera koli druga 

dejavnost, ki se ji popolnoma predamo, ob kateri vključimo desno možgansko polovico, da nas vodi v stanje notranje 

umiritve in sprostitve. 

 

 

Marjana Verhovnik in Darja Repnik  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enoti Sonček in Spodnja Polskava 
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Vsa živa bitja hodimo po različnih poteh. Nekatere od njih so gladke, 

druge hrapave, ravne in varne, lahko neravne in nevarne. Če opazujemo, 

kje hodimo, je lahko vsaka pot varna, vsak korak pa premišljen in 

predvidljiv, če imamo izkušnjo, kakšen občutek nam daje podlaga pod 

stopali. 

 

Tla (kamen, trava, pesek), po katerih hodimo, so obstajala že pred 

naseljevanjem ljudi. Ko je bila narava še neokrnjena in ni bilo posegov 

vanjo. Kljub vsem posegom lahko poiščemo kraje, kjer so tla naravna, ali 

jih sami ustvarimo. Z občutenjem s podplati doživljamo prvinskost okolja 

in naravnih materialov. 

 

Večina nas je že seznanjena, da je refleksomasaža lahko povezana z 

našim celotnim telesom. Včasih so ljudje več hodili bosi, zato morda niso 

poznali bolečin notranjih organov. Danes skoraj nihče več ne hodi bos 

(bosa hoja po stanovanju ne velja). S tem smo izgubili stik z zemljo, 

hkrati izgubljamo še samozdravljenje in ravnovesje celotnega telesa.  

 

Premalo se zavedamo in redko se zahvalimo svojim stopalom, ki nas dan 

za dnem prenašajo, od takrat, ko vstanemo iz postelje, do trenutka, ko 

se vanjo vrnemo. Sama se večkrat odločim za hojo po drobnih 

kamenčkih. Ko stopam po njih, čutim skeleč in pikajoč občutek, me pa 

neverjetno napolni z energijo. Zdi se mi, da zelo poživi moj krvni obtok. 

Prav zato sem se odločila, da bom to izkušnjo dopolnila in jo približala 

otrokom. 

 

Vajo sem izvajala dlje časa. Opažala sem, da so otroci vedno več v 

vozičkih in na triciklih, kjer nimajo stika s tlemi. Vse manj imajo izkušenj s 

hojo in to povzroča zmanjšanje motoričnih sposobnosti. Tako smo na 

začetku šolskega leta začeli s hojo po bližnji okolici vrtca, kjer so bile 
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različne podlage tal: asfalt, kamenčki, travnik, gozdna pot. Opazila sem, da so otroci veliko padali, se spotikali. Pri hoji 

so bili nespretni. To mi je dalo motivacijo za nadaljnje delo, da bi otroci spoznali in občutili tla pod stopali. 

 

Svoje otroštvo sem živela v bloku. Okoli nas je bil samo asfalt. Med vikendi pa smo odhajali k starim staršem na deželo. 

Pravo stisko sem imela, ko smo šli na travnik grabit seno. Vsega me je bilo strah, vse me je pikalo. Bila je neprijetna 

izkušnja. Zdaj sem lahko z otroki prepoznala vse tiste malenkosti, ki sem se jih takrat bala. Želela sem jih varno 

popeljati v doživljanje tal. Ugotovila sem, da je ves strah odveč in da človek res potrebuje čim več priložnosti, da nekaj 

preizkusi. Prvič sem izvajala vaje osredinjenosti, urjenja pozornosti in notranje zaznave. To leto sem se prvič prepustila 

občutenju s senzibilizacijo. Nisem še vsega usvojila, je pa dobra pot za nadaljnje podvige.  

 

CILJI  

Razvijanje čutnega doživljanja 

Sposobnost izraziti občutke 

Prisluhniti notranjim impulzom telesa 

 

Otroci, s katerimi sem izvajala vajo, so bili stari eno leto in pol. To so otroci, ki so začeli samostojno hoditi in so 

pridobivali izkušnje na tem področju. Nekateri niso imeli težav s spretnostjo hoje po travniku, ki ni raven kot asfalt. 

Nekateri otroci so potrebovali veliko časa, preden so se sezuli in šli bosi v mivko. Prav zaradi teh razlik sem se odločila, 

da postopno spoznavamo različna tla, po katerih lahko hodimo. Skupaj smo tako usvojili hojo po asfaltu, kamnu, travi, 

pesku, mivki, zemlji in v vodi. Zaradi razlik med otroki sem vsakemu dovolila toliko časa, kot ga je potreboval, da je 

sprejel podlago.  

 

POTEK VAJE 

Posamezno vajo sem izvajala v različnih časovnih razmikih – ko sem prepoznala, da so otroci pripravljeni na več. Pred 

igro sem jim vedno povedala, kaj bomo počeli in zakaj. Ko smo vajo izvajali drugič, sem jih z vprašanji motivirala, da so 

se spomnili, kaj smo počeli zadnjič, in jim nato povedala, kako bo vaja potekala tisti dan.  

 

Vaja je razdeljena v tri faze:  

Otroci obuti v čevlje hodijo po različnih površinah – asfalt, pesek, trava, mivka. Po eni minuti hoje se ustavijo in samo 

stojijo ter občutijo tla pod nogami. Potem povedo, kako občutijo posamezno površino in v igralnici likovno izrazijo 

občutja. Vajo hoje po različnih površinah ponovijo v nogavicah in na koncu še bosi. 

 

ODZIVI OTROK IN IZKUŠNJE 

Od otrok (skupina 1–2 leti) nisem dobila veliko besednih sporočil, saj govori samo ena deklica. Večino sem 

prepoznavala po obrazni mimiki. Veliko sem jim ubesedila, da so prepoznali občutek in da sem dobila povratno 
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informacijo. Morda bi marsikdo mislil, da take vaje pri otrocih te starosti nimajo smisla, ker ne znajo ničesar ubesediti 

in ni prave povratne informacije. Menim, da so še kako pomembne, če jih le znamo videti in osmisliti.  

 

Moje izkušnje so pozitivne, saj so otroci vajo res dobro sprejeli. Vedno so se bili pripravljeni igrati. Res pa je, da nikoli 

nikogar nisem silila v nemogoče. Ko sem pri otroku zaznala stisko, sem prenehala. Otroci so ob koncu šolskega leta 

zelo radi hodili bosi po vseh površinah, tako da sem imela težave z obuvanjem nogavic in copat. Če so jih na začetku 

kamni pikali in so ubirali druge poti, so se kmalu navadili na občutek in pikanje ni bilo pomembno.  

Zdi se mi zelo pomembno, da vajo izvajamo z otroki prvega starostnega obdobja, saj nimajo izkušenj s hojo po različnih 

podlagah. Predvsem pa ne smemo prehitevati in otrok siliti, da morajo vsi vse izvesti, če jim je neprijetno. Pomembno 

je, kako se boste vaje lotili vi, saj ste največji vzor otrokom.  

 

Marjeta Korošec 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
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»Poglej globoko v naravo in vse boš bolje razumel.« 

Albert Einstein 

 

KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

V starih časih so si ljudje sami pekli kruh. Zato so morali posejati zrno, ga požeti, odpeljati v mlin in zmleti v moko. To 

dediščino, ki se ohranja še danes, smo z vajo približali otrokom. Najprej smo posejali različna semena žit (koruzo, 

pšenico, ječmen in ajdo), nato pa opazovali njihovo rast. Žita so spoznavali z vsemi čutnimi zaznavami in notranjim 

doživljanjem. 
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CILJI 

- Odkrivanje in spoznavanje lastnosti žit in moke 

- Spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja 

- Razvijanje in spodbujanje otrokove kreativnosti 

- Z dejavnostjo smo otroke vodili do novih izkušenj, znanj in spoznanj. 

Hkrati smo razvijali čut do zemlje in njenih pridelkov.  

 

POTEK VAJE 

- Motivacija otrok s pomočjo klasja (dotik obraza) 

- Senzorična škatla z različnimi žiti (tipanje, vohanje) 

- Škatle z več vrstami moke (ugotavljanje, iz katerih žit je moka, 

primerjanje vrst moke) 

- Pokrov z moko (občutenje, tipanje moke med prsti) 

- Slikanje z zmesjo moke, lesnega lepila in vode (likovno izražanje) 

 

POKROV Z MOKO  

Za vajo potrebujemo: 

- pladenj ali pokrove različnih škatel 

- več vrst moke, ki se razlikujejo po strukturi (ostra, koruzna, pirina, 

ajdova, polnozrnata) 

 

V kotičku pripravimo pokrove in v vsakega nasujemo po eno vrsto moke. 

Podamo navodila za izvajanje vaje. Na začetku vaje naj se otrok poigrava 

z eno vrsto moke, se je dotika, jo prime in občuti med prsti. Pri igri z 

moko otroka sprašujemo, kakšni občutki ga prevevajo, ali je umirjen, ali 

živahen. Nato mu ponudimo drugo škatlo in vajo ponovimo. Sledi 

primerjava vrst moke po strukturi in opisovanje občutkov.  

 

 

Otrok si nato izbere najljubšo moko in se začne likovno izražati. Podamo navodila: v moko naj otrok nariše svoje 

občutke, uporabi naj različne poteze in motive. Skozi njegova razpoloženja nastajajo različni motivi. Po končanem 

ustvarjanju otroke povabimo na blazino, kjer si lahko izmenjajo občutke med vajo. 
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Pri izvajanju vaje smo opazili, da je zelo pomembna motivacija otrok. Ker je vsak otrok individuum, je treba zagotoviti 

dovolj časa, da se otrok pripravi. Odstranimo vse moteče dejavnike in začnemo z izvajanjem. Vajo lahko hkrati izvajajo 

največ trije ob prisotnosti odraslega. 

 

Na začetku vaje so bili otroci (skupina 2‒4 let) precej zaprti vase. Z večkratno uporabo pokrova z moko so otroci postali 

bolj radovedni in vedoželjni. Postajali so vedno bolj odprti in si upali povedati svoje občutke. Nato so jih prelili tudi na 

papir ter pri tem uporabili veliko domišljije in kreativnosti. Vaje jim dajejo nov zagon za nadaljnje delo. 

 

 

IZJAVE OTROK 

Dotik klasja: Zaspala bi. Diši. Pika me. Rastem. 

 

Dotik moke: Mehko je. Lepo mi je. Glej, kakšne sledi dela prst. V beli moki gre lažje risati. Moka leti (otrok je kihnil v 

moko). 

 

 

Ljubica Jelič, Tanja Šprogar in Maja Vorša  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica  
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Tema izhaja iz naravne dediščine našega bližnjega okoliša. Kraj Cezlak na Pohorju je bogat z edinstvenimi kamninami, 

poznanimi daleč naokrog. Nekoč so ceste tlakovali s pohorskim granodioritom, ki ga v pogovornem jeziku imenujemo 

granit. Iz njega so tudi granitne kocke. Granodiorit je elegantna siva kamnina, prepredena z belimi aplitnimi žilami. 

Kamnino še danes uporabljajo pri gradnji poslovnih in upravnih stavb ter za tlakovanje trgov. Pohorski kamen najdemo 

v številnih slovenskih mestih.  
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Kamnolom v Cezlaku obratuje od 19. stoletja, ko je kmet Cezlak začel 

lomiti prve kose granodiorita. V bližini Cezlaka so v kamnolomu Zeleni 

pruh pridobivali tudi čizlakit, edinstveno kamnino, ki je v Evropi in po 

svetu prava posebnost. V Cezlaku je njeno edino slovensko nahajališče in 

eno izmed petih v Evropi. Čizlakit spada med naše najlepše in 

najpomembnejše vrste naravnega kamna, vendar ga ne pridobivajo več.  

 

V vaji otroci spoznajo kamnine z več čuti, poskušajo se vživljati vanje in 

jih občutiti. Sprehodijo se po kamniti poti, ki jih skozi notranje doživljanje 

popelje v njihov svet. Ob koncu poti to izrazijo v risbi. 

 

CILJI  

- Otrok se seznani z dediščino svojega kraja. 

- Otrok doživlja naravno okolje prek zunanjih in notranjih zaznav. 

- Otrok svoje doživljanje besedno in likovno izraža. 

- Z vajo spodbujamo, negujemo in razvijamo njegovo čutno doživljanje. 

- Pri otroku spodbujamo samozavest. 

 

POTEK VAJE 

Uvodna seznanitev s kamninami: Sedimo na odeji v krogu, vsakemu otroku dava po en kamen (lahko si ga izberejo 

sami), kamen si ogledajo, ga opišejo. 

 

Imaginarno potovanje v kamen (potovanje v notranjost kamna, občutenje kamna od znotraj, govorica kamna) 

 

Iskanje parov kamnin s tipnim in notranjim občutenjem: V kartonaste škatle dava različne vrste kamnin, tako da sta v 

dveh škatlah kamna iste vrste, otroci s tipanjem skušajo poiskati pare. 

 

Doživljajski sprehod po kamniti poti: Otrok zapre oči, vzgojiteljica ga z roko vodi po poti. Otroku da navodila in s tem 

spodbudi njegove notranje predstave, kam ga vodi ta pot. 

 

Likovno izražanje zaznav in občutenj: Na koncu poti, pod drevesom, je postavljena miza s stoli, kjer otroci narišejo, kaj 

so doživeli in občutili med hojo po poti, kje in kam jih je vodila pot. 
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Pred izvajanjem vaj iz senzibilizacije sva otroke vpeljali tudi v spoznavanje kulturne in predvsem naravne dediščine 

bližnjega okolja. Najprej smo skupaj z otroki spoznavali kamnine, njihove osnovne značilnosti in uporabnost predvsem 

v zvezi s tlakovanjem cest in poti. Otroci so sami ugotovili, da je v bližini kraja kamnolom Cezlak. Nekateri so tako 

opisali lastne izkušnje in doživetja. Nato smo iz kamnov postavili pot, pri izbiri prostora so sodelovali otroci. Izbrali so 

prostor pod drevesom, kjer se radi zadržujejo v manjših skupinah, tam je tudi naša visoka gredica, drevo pa ponuja 

prijetno senco. 

 

IZKUŠNJE  

Otroci (skupina 3–6 let) so pripravljene vaje sprejeli in se pri izvajanju vključevali. Opazili sva, da otrokom ni 

predstavljalo težav povedati svoje doživljanje pred drugimi. Ko sva jim pritrdili, da so doživljanja lahko različna, so 

nekateri, ki so običajno bolj zadržani, pripovedovali samozavestneje. Za otroke so bile vaje sproščujoča dejavnost, ki je 

popestrila vsakodnevno dogajanje v vrtcu in otroke popeljala v njihovo imaginarno notranjost. Otroci so bili pri vseh 

dejavnostih še posebej umirjeni, pri hoji po potki pa so razvijali še medsebojno zaupanje in krepili prijateljske vezi. 

 

Pri vaji imaginarnega potovanja v kamen smo naredili več ponovitev, otroci so si sami izbirali kamen, si ga ogledali, 

povohali, otipali. Nato smo vajo izvedli skupaj, midve pa sva jih vodili. Sprva otroci niso bili povsem prepričani in so 

pogledovali drug drugega. Pri ponovitvi vaje z drugim kamnom pa sva po izrazih na obrazih otrok in njihovih gibih 

zasledili, da so bolj sproščeni ter da so se zares potopili v notranjost kamna in ga doživljali. Po končanem potovanju so 

vsi pripovedovali o tem, kaj so videli in kako so se počutili.  

 

IZJAVE OTROK 

Imaginarno potovanje v kamen: 

V kamnu se je svetlikalo, bilo je toplo, bilo mi je všeč. V kamnu sem videla sebe, kako se igram na plaži. 

Videla sem nekaj črnega in zraven nekaj zelenega. Bilo me je strah, bilo je temno in hladno. Ni mi bilo všeč v tem 

kamnu. 

Toplo mi je bilo, kamen mi je povedal o rožah. V redu sem se počutila, bilo je malo temno. 

Videl sem človeka, ki je bil hudoben, najprej me je bilo strah, potem pa sem pregnal človeka in ni me bilo več strah. 

Videla sem kamne, veliko različnih kamnov, oranžno in rdečo barvo, v kamnu mi je bilo vroče. 

 

 

 

Skupaj smo nato izvedli še drugo vajo – igro iskanja parov s tipnim in notranjim občutenjem. Otroci so prisluhnili svoji 

intuiciji in s tipanjem poiskali dve enaki kamnini (ki nista povsem enake oblike in velikosti). Veliko otrok je bilo pri 

iskanju uspešnih, kar je pripomoglo k njihovi samozavesti. Naloga je bila sprva težka, vendar so otroci po demonstraciji 

dojeli bistvo. Motivacija za igro je bila velika, saj so nekateri želeli igro večkrat ponoviti. 
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Nadgradnja vaje 

V naslednjem delu smo izvajali ciljno vajo, povezano s kamninami iz domačega okoliša. Otroci so se z zaprtimi očmi 

sprehodili po poti. Vajo so izvajali v paru, tako da je en otrok drugega vodil po potki, nato pa sta se zamenjala. Otroci 

so bili nad vajo navdušeni, pri imaginarnem popotovanju po potki so se sprostili, umirili in se prepustili govorici 

podzavesti. Že sam sprehod po potki jim je bil zanimiv, ko pa so se ob tem še z najinim vodenjem potopili v svojo 

domišljijo in potko doživljali na notranji način, je bilo še zanimivejše. Po popotovanju so navdušeno pripovedovali o 

svojem doživetju. Doživetja so postajala z vsako novo izvedbo tudi globlja in povezana s čustvi, ki jim jih je vzbujala 

potka. Zaradi slabega vremena so doživljaje strnili v igralnici. Nastale so zanimive risbe. 

 

IZJAVE OTROK 

Kam me vodiš, kamnita pot: 

Ob potki sem videla veliko rožic, bile so pisane. Všeč mi je bilo. 

Potka me je peljala do velikega starega gradu iz kamenja, v njem so bili ljudje. Nič me ni bilo strah. Bilo mi je zelo 

zanimivo hoditi proti gradu.  

Pot me je peljala skozi gozd, na začetku me je bilo malo strah, da se bom izgubil. Na koncu poti sem videl merjasca. Bil 

sem vesel, ko sem ga videl. 

Zdelo se mi je, kot da hodim po listju. V redu sem se počutila. 

Videla sem morje, povsod okrog so bili kamni. Bilo mi je toplo in prijetno.  

 

 

Viktorija Hribernik in Ksenija Tič  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Kebelj 
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Les, ta starodavni material, spremlja človeka od pradavnine vse do današnjih dni. Človek je že od nekdaj iz lesa 

izdeloval predmete, ki jih je potreboval za življenje. Les nam daje toplotno energijo, material za gradnjo, papir. 

Dediščina nas uči, kako so ljudje včasih spoštljivo ravnali z gozdom in lesom. Dediščina je bila vključena v vajo z 

vživljanjem, občutenjem, opazovanjem, vonjem. Les so doživljali prek občutenja, vonja in vizualno. V vaji so spoznavali, 

kaj je les in kako nastane. 
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CILJI 

- Otrok doživlja les kot prijetno izkušnjo. 

- Otrok odkriva in spoznava les v različnih oblikah ter kako te oblike 

nastanejo. 

- Otrok spoznava les z vsemi svojimi čuti – ga doživi. 

- Otrok izrazi svoje občutke, ko riše z ogljem. 

 

POTEK VAJE 

Vodena vizualizacija – otroke vodim, da se poskušajo vživeti v les. 

Doživljanje lesa z vohanjem, tipanjem, opazovanjem. Pripovedovanje 

otrok o svojih občutkih. Hoja po različnih površinah (žagovina, sekanci, 

hlod …). Risanje svojih občutkov z ogljem. 

 

IZKUŠNJE  

Sedeli smo v krogu na blazini. Pripravila sem skrivnostne škatle (pokrite) 

in v vsaki je bilo nekaj drugega (žagovina, sekanci in narezani koluti). 

Podala sem jim škatlo z žagovino in rekla, naj malo potresejo, poslušajo 

in poskusijo ugotoviti, kaj je v njej. Pri odprtini smo vohali vsebino in 

ugotavljali. Z roko so tipali v škatlo, ugotavljali in pri tem govorili svoje 

občutke. Nato smo škatle odprli in preverili svoje ugotovitve – 

pogovarjali smo se o drevesih, videli smo tudi drevesne letnice (v 

kolutih). 

 

Otroci (skupina 1–4 leta) so mi dali zanimive odgovore na moja vprašanja. Naredili smo tudi tako imenovano čutno pot 

in hodili po njej z bosimi nogami. Vsi skupaj smo zelo uživali. Za konec sem otrokom ponudila lesene kolutke, na katere 

so z ogljem izrazili svoje občutke.  

 

 

Lea Tramšek 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Potok Bistrica je značilen vodotok na Pohorju s povirjem v granodioritu 

in osrednjim globoko zarezanim tokom v pohorskih metamorfnih 

kamninah. Izvira jugozahodno od Žigartovega vrha na Pohorju. Ima 

najmanj dva izvira: enega v okolici Bajgotovega vrha (1161 m) in drugega 

pod Povšetovim vrhom (1180 m). V srednjem toku teče skozi globoko 

vrezano sotesko Bistriški vintgar. V soteski so številne brzice in slap 

Bistriški šum, visok približno 13 m. Potok v spodnjem delu teče skozi 

Zgornjo Bistrico in Slovensko Bistrico ter se pri naselju Lokanja vas izliva 

v Ložnico. Dolg je približno 20 km. 

Z otroki smo si na sprehodu v park ogledali potok Bistrica. Najprej smo 

ga samo opazovali in poslušali, nato pa smo izvedli vajo.  

Vodo najdemo v različnih oblikah. Narava je poskrbela, da imamo tekočo 

vodo, stoječo vodo, pitno … Voda je vir življenja. Vsa živa bitja na Zemlji 

potrebujejo vodo. Nekatera jo imajo za preživetje, druga v njej tudi 

živijo. Tudi naša telesa v velikem delu sestavlja voda. Zaradi podnebnih 

sprememb, večjega števila prebivalcev in onesnaženosti je pitna voda 

vse večje bogastvo. 

Potok in vodo smo poslušali, doživljali in občutili. Otroci so vodo 

doživljali v vodeni vizualizaciji, poslušali so različne zvoke potoka vzdolž 

struge, v učilnici pa zvok vode z zgoščenke. Opazovali so vodo tudi v 

drugem agregatnem stanju – led. 

 

CILJI 

Otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah ter spoznava 

taljenje ledu. Otrok loči pitno vodo od drugih voda. 

Otrok raziskuje in odkriva, kaj se zgodi z ledom, ko ga primemo v roko, 

kam led izgine. 

Otrok posluša zvoke in jih sčasoma prepoznava, se poskuša vživeti. 

Otrok vodi dodaja različne zmesi in ugotavlja, kaj se zgodi. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vodotok
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pohorje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Granodiorit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Metamorfne_kamnine
http://sl.wikipedia.org/wiki/Metamorfne_kamnine
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDigartov_vrh
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bistri%C5%A1ki_vintgar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Soteska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slap
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bistri%C5%A1ki_%C5%A0um
http://sl.wikipedia.org/wiki/Potok
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgornja_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_Bistrica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lokanja_vas
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lo%C5%BEnica_%28Dravinja%29&action=edit&redlink=1
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POTEK VAJE 

Prisluhnemo različnim zvokom vode z zgoščenke (potok, dež, valovi …). Poskušamo se vživeti in prepoznati zvoke. 

Otroke povabim, da se posedejo po blazini. Spodbudim jih, da z zaprtimi očmi poslušajo zvoke, ki jih predvajam z 

zgoščenke. Po večkratnem predvajanju otroke spodbujam, da prepoznajo zvoke: Ste že slišali ta zvok? Kje ste ga slišali? 

Kako se počutite, kadar slišite ta zvok? 

Poslušanje potoka Bistrica 

Z otroki se odpravimo na sprehod v park. Otroke povabim ob obzidje in jih spodbujam, da prisluhnejo potoku. Otroke 

vprašam: Kako ste se počutili, ko ste poslušali potok? 

Igra z vodo – otroke spodbujam, da mi povedo, kakšna je voda (mrzla, topla …). Prelivanje, polivanje, dodajanje zmesi 

vodi (kamenčki, zemlja …). 

V vedra nalijem vodo. Otroke povabim, da jo pridejo potipat. Otroke vprašam: Kakšna je voda?  

Ponudim jim posodice, lopate, vedra, lončke, kamenje, zemljo. Otroci se igrajo z vodo, jo prelivajo, polivajo. Vodi 

dodajajo različne zmesi: kamenje, zemljo, veje. Opazujemo, kaj se zgodi z vodo, če ji dodamo zemljo. Kaj se zgodi z 

vodo, če ji dodamo kamenje? 

 

Otroke povabim k mizi, na kateri je led. Vprašam jih, ali vedo, kaj je to. Spodbujam jih, da si ga ogledajo, se ga dotikajo, 

ga povohajo. Zastavljam jim vprašanja: Kakšen je? Kakšen se vam je zdel, ko ste se ga dotaknili? Kakšen vonj je imel? 

Otroke spodbudim, da led primejo v roke. Vprašam jih: Kaj se dogaja z ledom? Zakaj so roke mokre? Kaj se zgodi z 

ledom, če ga primemo v roke? 

 

IZKUŠNJE 

Otroci (skupina 1–4 leta) so imeli na začetku težave z vodeno vizualizacijo. Vsi niso želeli zapreti oči. Po večkratnih 

ponovitvah nam je tudi to uspelo. Otrokom sem predvajala zvoke z zgoščenke in jih spodbujala, da so jih poskušali 

prepoznati, doživeti. Najbolj zanimiva je bila zanje igra z vodo in ledom. Led so opazovali, se ga dotikali, okušali. Enemu 

izmed otrok je led padel na tla, moral se je zelo potruditi, da ga je lahko prijel, saj mu je polzel pod prsti. Otroci so pri 

vajah zelo uživali.  

 

IZJAVE OTROK 

Kakšen je led? Mjzlo je to. Uvuuuuuu. Aaaa, kak je mjzlo, Erik ve, kak je to mjzlo. Aua aua, mjzlo je. Ušššš, uššššš. 

 

Alenka Tič 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Srednjeveško mesto Slovenska Bistrica je imelo približno tlorisno obliko pravokotnika. Obdajalo ga je mestno obzidje s 

stolpi, mestnim jarkom in predzidjem. Do danes so se ohranili fragmenti mestnega obzidja, ki so debeli približno 50‒

60 cm in visoki 150‒400 cm. Meja srednjeveškega mesta je potekala po ulicah: Čopova ulica, Vošnjakova ulica, 

Zadružna ulica, južno od tovarne olja, Grajska ulica in Slomškova ulica. 

Skozi vajo želiva sodelujoče opozoriti na pomen ohranjanja kulturne dediščine. Želiva zavedanje, koliko dela, ljudi, 

materiala je bilo potrebno, da je lahko nastalo obzidje. Poudarek vaje pa je na spoštovanju ohranjenega obzidja. 

 



 

 

100 

CILJI  

- Obzidje je varovalo naše prednike. Koliko truda so vložili, da so bili 

lahko varni, zaščiteni. Kako lahko mi, njihovi potomci, ohranimo 

njihovo delo? Vsak kamen v obzidju je pomemben. 

- Spoštovanje kulturne dediščine (prednikov in ohranjanje njihovega 

dela) 

- Otrok dobi konkretno izkušnjo, kako je nastajalo obzidje. 

- Otrok se poglobi v dele obzidja: opazuje, raziskuje, ugotavlja, da je 

pomemben vsak del. 

- Otrok se zave pomembnosti kulturne dediščine. 

POTEK VAJE 

POZDRAVLJENO, OBZIDJE 

Otroke peljemo pred obzidje. Dobrodošlo je, da je obzidje visoko, saj s 

tem pričaramo obzidje v vsej njegovi veličini. Nekaj časa jih pustimo, da 

ga samo opazujejo. Nato jim začnemo postavljati odprta vprašanja, ki jih 

še bolj spodbudijo k razmišljanju. Pomembno je, da skupaj ugotovimo 

naslednje: obzidje je trdno, stabilno; ljudje so bili zaradi njega varni itn. Z 

otroki skozi vprašanja tudi spoznamo, da je bilo treba vse te kamne od 

nekod prinesti.  

POTUJOČI KAMNI 

Pripravljen je kup različnih kamnov (raznih oblik in velikosti). Z otroki prenesemo vse kamne na drug konec, na 

»gradbišče«, kjer se gradi obzidje. Glede na to, da so kamni različnih velikosti, se bodo otroci pri nekaterih bolj utrudili 

kot pri drugih. V tem koraku izkusijo, da so morali naši predniki trdo delati, da so lahko zgradili obzidje. 

NAŠE OBZIDJE 

Zdaj je čas, da se tudi otroci preizkusijo v gradnji obzidja. Na voljo imajo kamne, ki so jih prenesli, in lepilo za ploščice. 

Lepilo mora biti ravno prav gosto. Otrokom prepustimo prosto pot, da zgradijo svoje obzidje. Opazujemo njihove 

odzive. Dobro je, da njihov trud in morebitne težave ubesedimo. Ko obzidje zgradimo, ga pustimo, da se lepilo posuši. 

NAVIHANA VRATA 

Ko se lepilo suši, povabimo otroke k lesenim okvirjem, na katerih so majhna vratca. Imamo dva okvirja. Okvirja 

naslonimo na obzidje. Na enem je dvoje vrat, na drugem pa več. Na tistem, kjer je dvoje vrat, lahko sodelujeta dva 

otroka. Namen je, da vsak odpre svoja vrata in opisuje, kar je videl, drugemu. Otroka prideta do različnih spoznanj. 

Kljub temu da gledata isto obzidje, vidita zelo različne stvari. Pri drugem okvirju je lahko več otrok, ki počnejo podobno 
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kot prva dva. Odvisno od starosti otrok lahko to dejavnost razširimo. Otroci si izberejo eno stvar, ki jim je najbolj 

zanimiva za vratci. Jo opisujejo in doživljajo (kako dolgo je že tukaj, kdo jo je prinesel, od kod itn.). 

BRAVO, PREDNIKI!  

Ko nehamo opazovati obzidja skozi vratca, se vrnemo k našim obzidjem. Večinoma bodo otroci ugotovili, da so njihova 

obzidja razpadla ali niso trdna itn. 

IZKUŠNJE 

Vajo sva izvajali postopoma (skupini otrok 2‒5 let in 2‒4 leta). Večkrat smo se z otroki sprehodili do obzidja. Na 

začetku so otroci bežno opazili zid, z najino spodbudo pa so ga začeli spoznavati. Odzivi otrok so bili različni. Nekateri 

so zid doživeli kot nekaj mogočnega, trdnega. Eden izmed otrok pa je dejal, da so ti kamni zelo mehki. Vsak je dobil 

priložnost, da je obzidje začutil. Nekateri so se z njim tudi pogovarjali in ga spraševali, od kod so njegovi kamni. Lahko 

bi rekli, da so se otroci skozi vajo spoprijateljili z obzidjem. Spoznali so, kako težko ga je bilo postaviti. Predlagali so, da 

bi nekaj kamnov dodali tudi mi in tako obzidje dogradili. Otroci so si izbrali vsak svoj kamen – ko gremo mimo, ga 

obiščejo. Ob svojem kamnu se otroci umirijo. Lahko ga pobožajo in mu tudi kaj povedo. Zanje so ti kamni v obzidju 

postali pomembni in treba je skrbeti zanje.  

Za zavedanje in spoštovanje dediščine ne potrebujemo veliko. Če imamo strokovni delavci spoštljiv odnos, ga bomo 

zagotovo prenesli na otroke. Vaje senzibilizacije nam pomagajo, da prej dosežemo zavedanje in spoštovanje pri 

otroku, saj se resnično poglobimo v prostor, znamenitost ali drevo. Z vajami senzibilizacije otroci spoznavajo okolje z 

lastnimi izkušnjami in osebnimi zaznavami. To je pomembno, saj ga najbolje doživijo in ponotranjijo na svoj način. Ne 

glede na vajo ali dejavnost, ki jo izvajamo, je pomembno, da se imajo otroci priložnost prepustiti, mi pa jim le sledimo 

in se učimo od njih. Vzgojitelj pri vaji ravna tako, kot da jo izvajamo prvič. Čudimo se z otroki in skupaj raziskujemo ter 

doživljamo. Ko z otroki skupaj doživljaš na senzibilen način, začneš opažati vedno nove stvari na isti poti. Pomembno 

je, da si vzamemo čas in ne hitimo. Otroci postanejo pri rednem izvajanju vaj senzibilizacije občutljivejši za dogajanje 

okrog sebe. Znajo se veseliti čisto vsakdanjih stvari.  

Vaja kamen na kamen vsebuje veliko različnih elementov, ki pritegnejo otroke z različnimi zanimanji. Vsebuje 

vživljanje, gibanje, raziskovanje, poskušanje … Pomembno je, da se pri prvem izvajanju prepustimo otrokom in 

njihovim željam. Eni uživajo v nošenju, drugi v zidanju, tretji v opazovanju. Slej ko prej bodo vajo pri rednem izvajanju 

in nadgrajevanju vsi otroci doživeli v celoti. Zelo pomembno je tudi, da vsa vprašanja in izraze zanimanja poskušamo 

vključiti. Tako bodo otroci spoznali, da vsi lahko pripomoremo k boljšemu jutri. 

 

Mojca Pešak in Mojca Rankl 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Narava je prostor, ki nam ponuja nešteto možnosti za vsestranski razvoj posameznika. V sebi skriva veliko skrivnosti, 

odraslim in otrokom pa ne omogoča samo bogatega doživljanja okolja, ampak tudi pozitivno doživljanje samega sebe. 

Kakor nekoč si danes človek ponovno želi doseči neposreden odnos z naravo in doživljanje njenih skrivnosti. Tako smo 

se tudi v vrtcu z otroki osredotočili na čutno doživetje potoka Bistrica, ki teče v bližini našega vrtca in predstavlja 
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lepoto dediščine našega kraja. Če smo z otroki odprti in si z njimi delimo svoje misli in občutke, jih to spodbudi, da tudi 

sami začnejo raziskovati svoje občutke in zaznavanje. 

 

 

CILJI 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- Spodbujanje izkušenj in odkrivanje samega sebe 

- Otrok razvija spoštljiv, naklonjen in odgovoren odnos do narave. 

- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo 

ter kako lahko dejavno pripomore k varovanju in ohranjanju naravnega 

okolja. 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja 

 

POTEK VAJE 

V vrtcu se večkrat sprehodimo tudi v bližini potoka Bistrica. Ob 

prečkanju mostu čez potok so se otroci želeli večkrat ustaviti in 

opazovati potok ter življenje v njem. Tako smo potok doživljali predvsem 

vizualno. S programom senzibilizacije sem otrokom želela približati 

pogled v naravo tudi na drugačen način – z vidika čutnega doživljanja.  

 

Z OBROBJA PARKA 

Otroci so se osredotočili samo na sluh in čustveno doživljanje. Hitro so 

postali radovedni in začeli zastavljati vprašanja: kaj je to, zakaj tako teče, 

od kod to pride, se gremo kopat ... Ko so dobili odgovore, so postali tudi 

bolj umirjeni in se prepustili uživanju zvokov ob šumenju potoka.  

 

OB SAMEM POTOKU 

Otroci so se osredotočili samo na sluh in čustveno doživljanje. Tudi tukaj 

so se najprej porajala različna vprašanja. Ob odgovorih so se njihovi 

izrazi na obrazih izrazito spremenili in opazilo se je, da so se bolj zamislili 

in prepustili občutkom. 
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IZKUŠNJE 

Otroci (skupina 2‒4 leta) zelo težko ubesedijo svoja občutja. Vendarle pa že mimika telesa, neverbalna govorica in 

razpoloženje otroka pokažejo njegova občutja. Ob večkratnem vračanju in srečanju z žuborenjem potoka so nekateri 

otroci lažje opredelili svoja občutja (da so se počutili mirno; lepo; da bi lahko poletela; me je kar neslo; tako čudno; 

mokro; kot drevo). 

Velikokrat nas novi občutki in čustva presenetijo, ne znamo si jih razlagati, lahko se pojavi tudi strah pred njimi, tako da 

se ne moremo popolnoma sprostiti in občutiti. Zato je pomembno, da si vzamemo čas za to, kar počnemo, in se 

zavedamo, da je drugačnost lahko tudi prednost. Premalokrat cenimo malenkosti narave, si vzamemo čas zase in 

skušamo naravi globlje prisluhniti. 

 

Otroci so me pozitivno presenetili, saj so se znali vživeti, se osredotočiti in oddaljiti od zunanjih dražljajev, kot je 

promet. Sprostili so se in prepustili svojim občutkom ter prisluhnili doživljanju narave. To se je opazilo tudi ob samem 

odhodu, ko so nekateri otroci želeli še nekaj časa ostati. 

 

Ob igranju na male inštrumente so nekateri otroci prepoznali sorodnost zvokov potoka z glasbilom dežna palica. Z 

idejo otrok, da bi si naredili vsak svoje glasbilo, smo se naloge tudi lotili. Ko smo si naredili svoje dežne palice, je eden 

predlagal, da bi si k potočku nesli svoje dežne palice in tam zaigrali potočku. To smo tudi izvedli. Prav tako smo v parku 

ob potoku tudi gibalno uprizorili potok in se prepustili toku. Potoček je postal pomemben del nas in našega druženja. 

Tja se na željo otrok tudi večkrat vrnemo.  

 

 

Monika Potočnik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica  
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

V vaji smo tipali in zaznavali kamnino čizlakit in druge pohorske kamnine. Pri vasi Cezlak nad Oplotnico je edino 

nahajališče kamnine čizlakit na svetu. Zaradi napačne izgovorjave je kamnina dobila namesto cezlakit ime čizlakit. 

Kamen s Cezlaka je zelenkasta kamnina in izrazit okrasen kamen. Iz čizlakita izdelujejo spomenike, cestne kamne in 

robnike, okenske police in kamen za oblaganje vodnih strug. Iz cezlaškega kamna so nekatere pomembne stavbe: 

pročelje slovenskega parlamenta, Cankarjev dom, Trg revolucije, Iskra ipd.  

 

Vaja posamezniku omogoča zmožnost globlje zaznave in stik z njegovo notranjostjo, krepi zavedanje, kako pomembno 

je njegovo ravnanje v okolju, in predvsem odnos do dediščine, ki ga obdaja.  
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CILJI  

- Doživljanje in spoznavanje verbalne komunikacije kot vir ugodja, 

zabave in reševanja problemov 

- Odkrivanje in spoznavanje lastnosti predmetov 

- Negovanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti na občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe 

ter izbranih virov iz okolja 

- Zmožnost vživljanja in zmožnost predvidevanja 

 

POTEK VAJE 

- Otroci zaprejo oči in globoko vdihnejo ter počasi izdihnejo. 

-  Z zaprtimi očmi sežejo v škatlo, tipajo in izberejo kamen. 

- Opišejo, kakšen je kamen, ki ga držijo. 

- Skušajo uganiti, katere barve je. 

- Odprejo oči in si ga ogledajo. 

- Pogledajo si še preostale kamne v škatli in povedo, kaj bi z njimi počeli. 

- S prsti nanesejo barvo na kamne in opazujejo, kakšen je kamen po tem. 

- S svinčnikom obrišejo različne kamne in primerjajo njihove obrise. 

 

IZKUŠNJE 

Ko so otroci (skupini 1–4) let v škatli zagledali kamenje, so se ga želeli 

dotakniti, prijeti in preveriti njegovo težo. Otroci so kamenje opisali kot 

trdo, mrzlo, težko in morsko. Predlagali so, da bi kamne barvali, naredili 

iz njih potok, plavali z njimi, naredili potko. Ob tem, ko so kamne trkali 

drug ob drugega, so ugotavljali, da manjši kamni igrajo tišje, večji pa 

glasneje. S trkanjem dveh kamnov so spremljali prepevanje pesmic. 

Medtem ko so kamne drgnili, so jih povohali in ugotavljali, da imajo 

neprijeten vonj. Privlačilo jih je tudi barvanje kamnov. Uživali so v 

nanašanju prstnih barv na kamen.  

 

 

Tea Žvegla  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
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KAJ NAS DEDIŠČINA UČI 

Grajski park v Slovenski Bistrici je v neposredni bližini središča mesta, 

nasproti gradu. Park so po francoskem vzoru vrtnega oblikovanja 

posadili prvotni lastniki gradu grofje Vettri, olepšali in izboljšali pa so ga 

naslednji lastniki, Wildensteini, konec 17. stoletja. Največja znamenitost 

parka je gabrov drevored. Ko se sprehajamo po parku, nas obda prijeten 

zvok potoka Bistrica. Okolje je kot nalašč za izvajanje vizualizacij. 

Obdajajo nas mogočna drevesa, ki sama sporočajo svoje zgodbe. 

 

Najprej se posvetimo opazovanju dediščine. Opazujemo in občutimo 

posamezne rastline v parku, od dreves do travnih bilk. Z vodeno 

vizualizacijo spodbudimo svoj notranji svet k oblikovanju podob in se 

posvetimo prepoznavanju občutij, ki jih prinašajo.  

 

CILJI  

Z vodeno vizualizacijo, vživljanjem v kraj in prostor ter s sproščanjem z 

dotikom, masažo pri otroku spodbujamo in hkrati dosegamo umirjenost 

in večjo zbranost. Otroci si med sabo prisluhnejo, bolj so strpni drug do 

drugega. Hkrati so dojemljivejši za okolico in razvijajo čut za varovanje 

narave. S tem pridobivajo pozitiven odnos do narave in samega sebe. 

Otroci spoznajo, da so edinstveni in takšni, kakršni so, vsak s svojimi 

vrlinami in pomanjkljivostmi, najboljši. 

 

- Otrok razvija čutno doživljanje. 

- Razvijanje domišljijskih predstav 

- Razvijanje otrokove sposobnosti opisati in upodobiti svoje doživljanje 

- Prisluhniti sebi, svoji notranjosti 
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POTEK VAJE 

- Poiščemo prijeten, miren prostor. 

- Najprej se posvetimo doživljanju prostora in okolja. 

- Umirjanje z dotikom, masažo, vonjem 

- Prisluhnemo vodeni vizualizaciji. 

- Pripovedovanje otrok o njihovih občutjih in doživljanjih 

- Likovno izražanje doživetega, podob in občutij 

 

 

 

Vizualizacija: MOJA ROŽA 

 

Udobno se ulezi na blazino ali travo. Sprosti se. Dihaj mirno. Zamiži. Predstavljaj si, da stojiš pred visokim obzidjem iz 

kamna. Dotakneš se ga. Občutiš, kako je mrzlo. Med kamni najdeš razpoko. S prsti počasi sežeš v razpoko in otipaš 

nekaj hladnega. Našel si ključ. Rad bi našel še vrata. Počasi hodiš vzdolž obzidja in z roko drsiš po hladnem in hrapavem 

kamenju. Zagledaš vrata, jih odkleneš in odpreš ves v pričakovanju. Kaj se skriva za vrati?  

 

Zagledaš čaroben travnik z veliko nenavadnih rož. Vstopiš. Koliko barv ... Pod bosimi nogami čutiš mehkobo trave. Zelo 

si srečen, da hodiš med tako lepimi cvetlicami. Opazuješ jih. Kakšne so? Velike? Majhne? Mehke na otip? Imajo trnje? 

Sredi travnika zagledaš čarobno rožo, ki je samo tvoja. Vabi te k sebi. Greš proti njej. Na obrazu čutiš prijetno toplino. 

Lasje ti plapolajo v rahlem vetru. Prepustiš se mu. Zelo si srečen. Še nekaj korakov in boš pri svoji rožici. Že lahko 

zaduhaš njen omamni vonj. Privablja te. Postaja vedno močnejši ... Kakšen je? Na kaj te spominja? Diši kot vrtnica? Ali 

sivka? Ali se morda nežen vonj pokošene trave meša z vonjem po senu? Zapreš oči. Začutiš, kako ti je prijetno. Odločiš 

se, da pogledaš, kakšna je ta roža, ki tako omamno diši. Vidiš jo, kako se dviguje pred teboj. Opazuješ jo. Kakšna je? 

Majhna? Ti sega le do kolen ali se s cvetnimi listi dotika tvojih las? Kakšne barve je? Svetle? Temne? Ima samo en cvet 

ali jih ima mnogo? Previdno se je dotakneš. Čutiš prijetno toploto. Čutiš, kako te polni z energijo. Pobožaš jo. Se nasloniš 

nanjo. Veš, da si tukaj varen in ljubljen. 

 

Ko boš pripravljen, se posloviš od svoje rožice. Stopaš po travniški poti med pisanimi cvetlicami in dišečimi travami 

nazaj proti vratom v obzidju. Pod stopali čutiš mehko travo. Prijetno mrzla je. S konicami prstov na rokah drsiš po 

travah. Božajo te. Tako prijetno je. Še nekaj korakov in boš pri vratih. Veter ti še enkrat razmrši lase. Posloviš se. Odpreš 

težka vrata. Stopiš skoznja. Zapahneš za sabo in zakleneš. Ključ vrneš v razpoko med kamni v obzidju. Oddaljuješ se od 

svojega čarobnega travnika. 
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Počasi odpri oči in poglej okrog sebe, kje so tvoji prijatelji. 

IZKUŠNJE 

Otroci (skupini 5‒6 let in 3‒5 let) so bili vajeni raznih vodenih vizualizacij, zato posebna umiritev ni bila potrebna. 

Zagotovo pa nekateri otroci potrebujejo nekaj vaj, da so resnično sproščeni in se prepustijo vodenju. Z vsako vajo so 

bolj umirjeni in sproščeni. Z vsako vajo je njihova pripoved in likovna upodobitev globlja. Natančneje opišejo svoja 

doživetja in jih likovno upodobijo. 

 

V hitrem tempu, ki nam ga narekuje življenje, velikokrat pozabimo nase, na svojo notranjost, predvsem pa prezremo 

lepoto narave, ki nas obdaja. Narava nas in naše otroke umirja, sprošča in nam daje posebno energijo. Ko se povežemo 

z naravo, se prepustimo njeni lepoti, začnemo odkrivati sebe. Otroci svoje misli in doživljanja brezskrbno delijo, le dati 

jim moramo priložnost za to. Z dediščino sva otroke velikokrat popeljali iz vsakdanjosti in jim dali priložnost izražati 

sebe in svoje občutke. Tako sva ugotovili, da so pridobili pozitivnejši odnos do narave, sebe in prijateljev. 

 

IZJAVE OTROK 

Ko sem prišla na skalo, sem v razpoko dala roko in zelo uživala. Moja najlepša rožica je bila rumena in čarobna, ven pa 

so letale čarobne pikice. Potem sem se poslovila. 

Vodila me je vodica. Med skalami sem našla luč. Potem sem našla vrata in za vrati polno rož. Za vrati je bil tisti cvet. Bil 

je rožnat. Ko sem se ga dotaknila, mi je bilo mehko, lepo, toplo pri srcu. 

Okrog rožice je bilo polno metuljčkov. Bila je samo ena. Ko sem se je dotaknila, je bilo toplo. 

 

 

Vaja nas iz vsakdana potegne v naš notranji svet. V sebi občutimo notranjo lepoto. Z vajo se otroci umirijo, hkrati pa 

jim omogočimo, da izrazijo to, kar želijo in čutijo. Bogato notranje doživljanje jim pomaga pri oblikovanju idej in 

rešitev.  

 

 

Jasmina Šulenta in Barbara Kampuš 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
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DREVO 

V naravi je veliko drevesnih vrst. Ta izjemna bitja narave oblikujejo naše okolje, saj tvorijo gozd, sadovnjak, park ali 

mogočno stojijo sredi travnika kot osamelci.  

Drevesa naseljujejo ves planet. Gozdovom pravimo pljuča sveta. Drevo nas uči občutljivosti do narave, nas zdravi in 

navdihuje. Gozd pa predstavlja preplet življenja v mnogoterih vlogah sodelovanja in simbioze v skupnosti – tako svoje 

izkušnje vodje revirja v občini Hümmel v Nemčiji opisuje gozdar Peter Wohlleben v knjigi Skrivno življenje dreves.  

Še danes radi potrkamo na les, da bi si zagotovili srečo, kot pravimo. Ta drobna gesta, ki je razširjena povsod po svetu, 

ne le pri nas, priča o drugem času in hrani spomin na povezanost z naravo. Včasih le izrečemo »moram potrkati na 

les«, drugod po svetu pa pravijo, da se morajo dotakniti lesa. Le malokdo ve, da je to dejanje ostanek tesnega sožitja z 

naravo, ki smo ga živeli nekoč, ko smo še komunicirali z bitji narave. Trkanje na les danes pomeni priprošnjo za 

ohranitev dobrega stanja ali podporo k uresničitvi. Včasih pa so se s prošnjo ali vprašanjem obračali na duha narave, ki 

je bival v drevesu.  

Z upoštevanjem različne atmosfere oziroma polja življenjske energije, ki obkroža vsako drevo, se je v svetu že pred leti 

uveljavila dendroterapija kot oblika zdravljenja z drevesi. Vsaka drevesna vrsta ima svoj značaj.  

V starih kulturah so ljudje častili sveta drevesa. To je bil hrast ali lipa, tudi glog, jesen in druga. Pogosto so ta drevesa 

rastla na posebnih krajih. Ponekod je včasih imela sveto drevo vsaka domačija, celo vsak posameznik. S tem drevesom 

je bil še posebej povezan. Kelti, Germani, Slovani in tudi Slovenci so imeli svete gaje, kjer so opravljali obrede.  

Včasih so ljudje poznali govorico dreves. Zevsovi hrasti v antični Grčiji so napovedovali prihodnost, interpretirali pa so 

jo svečeniki. Govoreča drevesa pozna tudi starorimska kultura. Posebno vlogo dreves so poznali druidi. Kljub temu da 

je izročilo predvsem ustno in se je ohranilo malo pisnih izročil, nas njihovo znanje o drevesih preseneča.  

Tudi v slovenskem izročilu je veliko pričevanj o posebnih drevesih in času, ko so rastline še govorile. »Sprva so govorile 

vse rastline. Kadar je šel človek po gozdu, besedovala so drevesa, in če je šel po senožeti, povedala mu je vsaka zel: jaz 

sem zato, jaz za to! Ko so se tako med seboj menâle (pogovarjale), za kako bolezen bo katera v zdravilo, rekel je ocet 

(njivski osat, cirsium arvense): jaz bodem za drisko. Temu so se glasno zasmejale vse rastline. Bog jih je slišal, se 

razsrdil in jim vzel besedo,« piše o rastlinah Fran Erjavec. Ljudsko izročilo tako šaljivo opisuje preobrat, ko se je 
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pozornost ljudi odvrnila od modrosti narave in smo izgubili sposobnost razumevanja njenega jezika. Stare kulture in 

verovanja so v življenje aktivno vključevali inteligenco in duha narave. Z izključitvijo teh vidikov narave iz naše zavesti, z 

razmahom racionalizma in materializma nismo bili oropani le poglobljene komunikacije z naravo, temveč tudi 

pomembnega dela sebe samih. 

Tako se je naravi in človekovi globoki povezanosti z njo začel pripisovati negativni vidik, ljudi, ki so skozi stoletja gojili 

globoko povezanost in sožitje z naravo, pa preganjati. Drobci teh znanj so se kljub vsemu le ohranili v ljudskem izročilu.  

Včasih so ljudje obiskovali drevesa v zdravilne namene ali jih drugače častili v pokrajini, ker so se odlikovala po 

mogočnosti ali so stala na križiščih poti in na drugih posebnih mestih. Znan je primer iz Vesternice na Pohorju, kjer so 

okoli leta 1300 častili neko drevo. Na Gropajski gmajni na Krasu v Italiji nad Trstom stoji hrast, ki še danes velja za 

zdravilno drevo. Ljudje so ob njem posedeli ali ga objeli. Pri Kobaridu so v srednjem veku častili drevo in studenec. Ker 

je kraj izjemno bogat z življenjsko energijo, so se na tem mestu tudi zdravili. 

Lep primer slovanskega simbolnega drevesa je srenjska* lipa s srenjskimi kamni, pod katero so vaški veljaki sprejemali 

pomembne odločitve. Ohranjena lipa s srenjskimi kamni stoji na križišču vaških poti v Vrbi na Gorenjskem. Posadili naj 

bi jo v prvi polovici 17. stoletja. Ohranjena je tudi lipa s šestnajstimi srenjskimi kamni v Kobjeglavi na Krasu. Lipa stoji v 

središču vasi ob cerkvi. Domačin Jožef Abram pravi, da so kraj, kjer stoji cerkev, verjetno še v 7. stoletju uporabljali za 

pogansko svetišče, in nadaljuje: »Poleg lipe naj bi bila tudi skala, kjer so častili poganskega Vodana, boga podzemlja. 

Zanimivo je, da je prav na tem mestu najmočnejša energijska točka, in tudi zato ne preseneča, da na kamnih okrog lipe 

ljudje v poletni vročini še vedno radi posedajo.« (http://www.primorske.si/Novice/Srednja/Vaske-lipe-so-bile----

sredisce-skupnosti) 

Lipa kot slovansko sveto drevo in tudi širše v srednji Evropi predstavlja simbol življenja. Tudi sodni spori so se nekoč 

obravnavali v vaški skupnosti pod lipo ob kamniti mizi. To je bil uradni način razsojanja na Slovenskem vse do 16. 

stoletja, ko je novodobna miselnost pometla s povezanostjo z naravo. Kamnito mizo pod lipo so nadomestile plemiške 

dvorane. Ko se poglobimo v raziskovanje energijskega polja lipe kot drevesne vrste, nam postane jasno, kako jim je 

drevo pomagalo in zakaj so jo izbrali za tako pomembno vlogo. 

Ko do dreves vzpostavimo spoštljiv odnos, se jim drugače približamo. Že ko jih opazujemo od daleč, jih skušamo 

občutiti. Do njih stopimo čuječe in pozorno. Ko se jim približujemo, jih v mislih pozdravimo. Na ta način se jim 

odpremo in postanemo dojemljivi za vtise.  

Ko se v miru povežemo z drevesom, nas to podpre s svojo kvaliteto. Če sedimo pod drevesom, smo naslonjeni na 

njegovo deblo ali ga objemamo, smo v energijskem polju drevesa. S temi izjemnimi bitji narave lahko vzpostavimo stik. 

Stara drevesa v pokrajini so pravi modreci. Ko se naučimo sporazumevati z njimi, lažje razumemo, zakaj so razsodbe 

potekale pod krošnjo drevesa. 

http://www.primorske.si/Novice/Srednja/Vaske-lipe-so-bile----sredisce-skupnosti
http://www.primorske.si/Novice/Srednja/Vaske-lipe-so-bile----sredisce-skupnosti
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V izročilu južnih Slovanov je način sporazumevanja z naravo poznan kot jezik nemih. To lepo pojasnjuje, kako lahko 

vzpostavimo komunikacijo z drevesom. V nemem jeziku so lahko govorili neuki ljudje in tisti, ki so bili blizu naravi, pravi 

izročilo. 

* Srenja:  nekdaj skupnost upravičencev do skupnega premoženja ene ali več vasi, ljudje, ki jih povezujejo skupni 

interesi, dejavnost, družbeni položaj.  (Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika) 

 

VAJA:  STIK  Z DREVESOM  

V Sloveniji imamo srečo, da je velik del ozemlja poraščen z gozdovi, tudi naša mesta so bogata s parki. Drevesa so naši 

vsakdanji spremljevalci. Morda jih prav zato pogosto jemljemo povsem samoumevno in ne cenimo njihove 

navzočnosti. Kadar drevesom namenimo polno pozornost, se povežemo z življenjsko močjo in inteligenco narave. 

Z drevesom se ne moremo sporazumevati na običajen način. Govorica dreves je drugačna od naše. Ljudje svoje misli 

prevajamo v besede, stavke in med seboj se sporazumevamo tako, da stavke izgovarjamo. Sporazumevanje se zaplete, 

čim ne govorimo jezika svojega sogovornika. Že v tem primeru smo pred izzivom, kako posredovati želeno vsebino. 

Včasih se trudimo z gestami in psihičnim naporom nadomestiti besede. Jezik nam omogoča tudi, da nismo vedno 

iskreni. Lahko govorimo kaj, česar ne mislimo in čutimo iskreno. 

Drevesa ne dojemajo naših ubesedenih sporočil. Da bi razvili sporazumevanje z drevesi, se moramo podati v 

raziskovanje subtilnih načinov nejezikovnega sporazumevanja. Energijsko telo drevesa sega na področje življenjske 

energije.  

Za začetek je pomembno, da spremenimo odnos do dreves. Prenehamo gledati nanje kot na nekaj statičnega in 

neodzivnega, skorajda brezčutnega, in dopustimo, da nas presenetijo s svojim življenjem, vzdušjem in modrostjo. Do 

drevesa se naravnamo kot do živega, inteligentnega bitja. Odprto ga skušamo občutiti in doživeti z zanimanjem, kaj 

nas kot mogočno bitje narave lahko nauči. 

Posvetimo se opazovanju od daleč in blizu, dotikamo se debla, vej in listov ter pozorno spremljamo dogajanje v sebi. 

Drevo lahko poslušamo tako, da na deblo prislonimo uho. Najprej zaznamo zvoke iz okolice in se posvetimo 

prepoznavanju komaj opaznih in najbolj neznatnih. Lahko se s hrbtom naslonimo na njegovo deblo ali sedemo med 

korenine kot v fotelj in prisluhnemo njegovi navzočnosti. 

Drevo lahko objamemo in se z njim povežemo tako, da se odpremo na ravni srca. Vzpostavimo dialog skozi srce. Za 

rast drevesa skrbi elementarno bitje, favn, ki na nek način posoja drevesu svojo zavest in opazuje okolico ter uravnava 

optimalen razvoj drevesa in sledenje ritmom narave. Drevo za favna pomeni izkušnjo v materialnem svetu. Kot bitja 
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čustvene ravni elementarna bitja zaznavajo naše čustvene vibracije, ne dojemajo pa naših misli, saj na tej ravni ne 

obstajajo.  

Na vprašanje, postavljeno skozi srce, odgovorijo z oblakom občutij ali vtisov. V spoznanju, ki nam ga poseduje drevo, 

pogosto prepoznamo širši zorni kot motrenja situacije ali problema. Sporočila so včasih prežeta s posebno modrostjo, 

ki presega časovno omejenost. 

Drevesu se ob zaključeni vaji zahvalimo. Hvaležnost izrazimo skozi srce. 

 

DREVO KOT S IMBOL  

Drevo je eden najpomembnejših simbolov in arhetipov. Kulturni zgodovinar Mircea Eliade navaja sedem glavnih razlag, 

ki vse obravnavajo idejo živega kozmosa v nenehnem obnavljanju. Drevo življenja predstavlja os sveta, hrbtenico in 

duhovnega človeka. Simbolika drevesa po vsem svetu je izredno bogata. V nordijski mitologiji je veliko drevo Yggdrasil 

os sveta, v afriških bajkah izvemo, da se je človek rodil iz drevesa. V mnogo kulturah naletimo na izročilo, naj se ob 

rojstvu otroka posadi drevo. 

Drevo simbolizira samo življenje, ki se nenehno razvija in evocira simboliko navpičnosti, opominja na pokončnost, 

zrelost in odgovornost. Hkrati predstavlja cikličnost preporoda z ozelenitvijo in cvetenjem spomladi, ko so energije 

Zemlje usmerjene navzven, ter potem čas mirovanja in ponotranjenosti, ko jeseni odvrže liste in se energije Zemlje 

usmerijo navznoter. 

Drevo povezuje tri ravni kozmosa. V podzemlju ima korenine, na zemlji deblo in spodnje veje, krošnja z gornjimi vejami 

pa sega v nebo. Povezuje spodnji, htonski svet, človeški svet nad zemljo in zgornji svet ali svet božanskega.  

Z likovnim izražanjem v govorici oblik lahko razkrijemo svoj osebni odnos do te simbolike. Simbol drevesa izraža našo 

individualnost. Ob risanju drevesa veliko spoznamo o samem sebi in o svojem odnosu do okolja. 

 

ŠTIRJE  ELEMENTI  

Štirje elementi nas obdajajo vsepovsod v naravi. V programu Drevo in štirje elementi smo se posvečali drevesom ter 

opazovanju, doživljanju in izražanju štirih elementov, zemlje, vode, zraka in ognja, ki tvorijo naš spoznavni svet, naše 

okolje. Preplet štirih elementov in njihovo prehajanje zelo nazorno in enostavno ponazarja dinamiko življenja ter je 

zanimiv in primeren način za otrokovo dojemanje. Lep primer prepletanja štirih elementov predstavlja prav drevo. 
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Drevo je s koreninami močno vpeto v zemljo, zemlja mu daje oporo in trdnost ter drevo hrani. Korenine zadržujejo 

zemljo in vodo ter s tem preprečujejo erozijo in sprožanje plazov ob večjih nalivih. Odpadlo listje razpada in tvori 

humus, ta daje zemlji rodovitnost in življenje številnim organizmom, ki sodelujejo v procesu razgradnje. Drevo je vedno 

živo, pravijo gozdarji. Tudi ko ostane na tleh le trhlo propadajoče deblo, je v njem polno življenja. Voda kroži po deblu 

in vejah z drevesnimi sokovi. Drevesa nam dajejo zrak, saj ozračje oskrbujejo s kisikom in s tem omogočajo življenje na 

Zemlji. Ogenj lahko ustvari človek s trenjem lesa.  

 

OD ZEMLJE  IN VODE DO ZRAKA IN OGNJA = KERAMIKA  

Tudi keramika je na elementaren način rezultat delovanja štirih elementov. S tem ko zemlji, ilovici, dodamo vodo, 

dobimo gnetljivo snov, glino, ki je odlična za ustvarjanje. Nato nastopi element zraka in glina, naš izdelek, se posuši. Z 

ognjem v peči za žganje gline ta pridobi primerno trdnost in nastane keramika. 

 

     

S pripravo kopice in žganjem gline na prostem še pristneje doživimo primarnost procesa, ki ljudi spremlja že od pradavnine. 

 

Človekovo ustvarjalnost in delovanje elementov enostavno in zanimivo ponazorimo z oblikovanjem gline in žganjem v 

naravi po posodobljenem tradicionalnem postopku. Postopek izvira iz Švice, kjer so v starih časih na preprost način 

žgali glino v kopici, pripravljeni iz drv ter obmetani s slamo in blatom. Danes za oblogo lahko uporabimo star papir, ga 

namočimo v blato in z njim obmečemo drva. Zemlja, ki se med žganjem počasi suši, deluje kot odličen izolator. 

Lončarstvo je bilo nekdaj zelo razvito na Pohorju in po Podravju. Z oblikovanjem preprostih posodic smo se navezali na 

lončarsko tradicijo pokrajine. Skupaj smo pripravili kopico za žganje in ves dan spremljali postopek žganja. 
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PRAZNOVANJA  

Prazniki nas navdajajo s slovesnostjo, radostjo in veseljem. Naši predniki so praznovali z globljim razlogom. Njihova 

povezanost z naravo in spoštljiv odnos do nje sta narekovala oblikovanje dogodkov in navad, ki so slavili življenjsko silo 

v naravi in življenje samo. V sodobnem času, ko zapadamo površnemu dojemanju življenja, se ta globlji pomen 

pozablja in umika pozunanjenim oblikam praznovanja, ki ne odražajo počel povezanosti z naravo in kozmosom. S tem 

praznovanja ne vzpostavljajo osredinjenosti v posamezniku, trenutka, ko se zave svoje duhovne biti in hkrati 

povezanosti s stvarstvom. Obhajanje praznika se skrči na njegov materialni vidik. Tako praznovanja izgubljajo svoj 

namen, pomenijo kvečjemu le še dela proste dni in sprostitev.  

Morda ob takih površnih praznovanjih občutimo notranjo praznino. To je lahko izziv za iskanje pozabljenih vsebin in 

nove kreacije praznovanj. 

Najstarejši prazniki starih kultur so povezani s soncem in letnimi časi. Vendar včasih sonce ni pomenilo le vira svetlobe 

in toplote, ampak so v njem prepoznali tudi duhovni vidik. S praznovanjem cikličnosti in povezovanjem z duhovnimi 

silami narave in kozmosa so skrbeli za obnavljanje življenja. Tudi danes lahko obnovimo praznovanja, ki nosijo bogata 

sporočila kulture, in jih pripravimo z zavedanjem njihovega pomena in globoko soudeležbo posameznika. 

Ob božiču postavljamo novoletno jelko in jo krasimo. Z zimzelenim drevescem v svoj dom vnašamo večnost življenja in 

jo slavimo. Krašenje simbolizira darove narave in ne le  lepšanje in prijeten dogodek v družini. Krašenje jelke izvira iz 

obredov »polnjenja«, ko so v starih kulturah darovali – ne le osebnih daril, kot to počnemo danes, temveč tudi naravi, 

vodi, zemlji, drevesom … Na drevesa so obešali trakove. Sveta drevesa so krasili že druidi in s tem častili moč svetlobe.  

Stari obredi so vsebovali dve fazi. V pripravah na praznovanje, v fazi praznjenja, še dandanes počistimo dom, v 

nekaterih kulturah priprave vključujejo tudi večdnevno postenje ali celo vzdržnost od govorjenja. Fazi resnosti, ki 

zaznamuje priprave, sledi faza radosti in slavja, ko se po čiščenju in postenju v našo notranjost naseli nova vsebina. 

Praznik naj bi bil obred prenovitve in novega rojstva. 

Praznik, kot sama beseda pove, je »prazen« dan. To pomeni, da se na ta dan ne posvečamo posvetnim opravilom. S 

tem v sebi naredimo prostor za nekaj globljega. Praznovanja in obredja so nekoč izvajali z namenom, da se to globlje 

poveže z osebnim in vsakdanjim. Praznovanja so vzpostavljala enost z naravo, z božanskim in harmonijo notranjega in 

zunanjega oziroma duhovnega in osebnega.  

S praznovanji se je človek v preteklosti poklonil in potrjeval svojo vpetost v duhovne razsežnosti makrokozmosa, ko so 

življenje in stvarstvo dojemali kot vseprežemajočo enost. Z obredji in praznovanji so se povezovali s to nevidno 

božansko silo. V staroslovenskem izročilu je poznana kot nikrmana. Z obredi so stare kulture skrbele za svetost 

prostora in ravnovesje sil v naravi, izražale so povezanost z vsem in hvaležnost. Včasih so poznali notranje življenje 

narave, niso opazovali in delovali le v njeni fizični pojavnosti, zaznavni z zunanjimi čuti, kot to počnemo danes. 
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Pomemben del obredja je bil namenjen vzdrževanju in kultiviranju odnosa z naravo in pokrajino. Z obredi na 

pomembnih vitalno energijskih in duhovnih centrih v pokrajini so skrbeli za zdravje pokrajine. 

Prazniki, ki jih praznujemo na Slovenskem danes, večinoma izhajajo iz predkrščanskega obdobja. S širjenjem krščanstva 

so bili prazniki preimenovani tako, kot so predkrščanska svetišča v naravi nasledile cerkve. Vsaka kultura in tudi vsako 

obdobje v zgodovini na svoj način z razlago in v oblikah odraža globlje razsežnosti bivanja.  

Kot del starodavnih obredov se je ohranilo darovanje. Tudi mi se ob različnih praznikih obdarujemo. Darovanje pa je 

imelo včasih globlji pomen, simbolni pomen univerzalne ljubezni. Zato so stari obredi vključevali darovanje naravi. 

Nesmiselno in zastarelo bi bilo obujati stare obrede darovanj, saj nas izročilo le uči in daje navdih za usklajeno 

delovanje v sedanjosti. Našemu času in izzivom razvoja, ki so pred nami, je darovanju primerljiv iskren odnos 

upoštevanja, spoštovanja in enakovrednosti ter izražanje globoke hvaležnosti. Odprto srce in ljubezen, ki jo naklonimo 

naravi, pomeni izmenjavo univerzalne ljubezni z Zemljo.  

 

NOVO SONCE IN PREPOROD ČLOVEKA  

Prazniki različnih kultur po svetu so si zelo podobni. Za različnimi poimenovanji odkrijemo sorodne vsebine. Za zunanjo 

podobo praznika pogosto odkrijemo sledi starih ritualov, ki so obujali življenjske in duhovne sile v naravi in pri človeku. 

V preteklih kulturah je imelo še poseben pomen praznovanje menjave letnih časov. Čaščenje sonca v različnih kulturah 

je izhajalo iz zavedanja, da pogojuje naš obstoj na Zemlji tako materialno kot tudi duhovno. Sončni ritmi in menjava 

letnih časov pomenijo obnavljanje narave. Sonce ni le astronomsko telo v vesolju, enormno veliko kozmično telo, 

katerega masa predstavlja 99 odstotkov celotne mase našega osončja. Sonce je prežeto z duhovnimi silami, katerih 

obstoja so se zavedali naši predniki.  

Ljudje so včasih drugače razumeli življenje kozmosa in z odprto zaznavo prepoznavali duhovne sile, ki ga izpolnjujejo. 

Te zaznave so se prelile v mite starih kultur. O smrti in ponovnem rojstvu novega sonca v starem Egiptu govori mit o 

Ozirisu, odrešitelju, ki ima lastnosti boga in hkrati človeka. Podoben mit o Dionizu v antični Grčiji govori o smrti boga, ki 

ga ubijejo in raztrgajo. V ritualu, ki sledi, se ponovno rodi mladi bog. Tudi Kelti so praznovali smrt starega in rojstvo 

novega sonca. Sonce v tem magičnem času potuje skozi podzemni svet, kjer spozna skrivnosti življenja in smrti. 

Poletni Sončev obrat je bil od pradavnine pomemben praznik. V slovenskem izročilu se je dolgo v 20. stoletje ohranilo 

kresovanje kot obred čaščenja svetlobe in plodnosti. Ob Sončevih obratih, tako poletnem kot tudi zimskem, se odpre 

prehod med svetovi. Rastline so imele v obredih pomembno vlogo. Oblikovanje venčkov in ples okrog kresa že s svojo 

krožno obliko zagotavlja cikličnost. Čistilna moč ognja je imela poseben pomen. Ob kresovih so preskakovali ogenj in 

metali v zrak goreče palice ter spuščali po bregu stara goreča kolesa vozov. Za zaščito pred strelami in vsem hudim so 

za hišne duri zatikali vejice praproti. Rodnost so praznovali s simboličnimi porokami ali ženitvijo poosebljenega sonca z 
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dekletom. Poroko med bratom in sestro pa lahko razumemo tudi kot združitev moških in ženskih sil v posamezniku. Na 

kresni dan je bilo še do prve svetovne vojne v navadi, da niso delali, ponekod pa so opravljali le nekatera opravila. 

Ob pomladanskem enakonočju so včasih praznovali novo mlado življenje in začetek novega cikla rodnosti, jeseni so se 

ob enakonočju zahvaljevali za plodove. Jesensko enakonočje pomeni v naravi prehod od aktivnosti k ponotranjenju. Za 

sile narave nastopi pasivni del leta, ko se shranijo v zemljo oz. semena. To je čas, ko proslavimo rezultate, ki smo jih 

dosegli pomladi in poleti, ter se ozremo navznoter v motrenje doseženega in načrtovanje novih korakov. 

 

TEČAJ SENZIBIL IZACI JE  

Na tečaju senzibilizacije, ki je potekal pozimi in spomladi 2015, smo se posvetili občutenju dreves in raziskovanju 

njihovih posebnosti. Poiskali smo globlji pomen praznikov od valentinovega in gregorjevega naprej. Praznovanja, ki so 

jih s skupinami otrok pripravili vzgojitelji, s svojo sporočilnostjo vnašajo vrednote povezanosti v skupnosti, občutenja 

narave in uglašenosti s kozmičnimi ritmi. 

 

PR IREDITEV V OKVIRU KAMPANJE DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE  2015  

»Enakonočje in sile narave« 

S praznovanjem jesenskega enakonočja smo 29. 9. 2015 proslavili rezultate, ki smo jih dosegli v pomladi in poletju, ter 

oblikovali nove načrte in podvige za prihodnost. Prostorsko instalacijo Sonce je pripravila Karin Lavin. S historično 

glasbo na starih glasbilih je program spremljal Rok Vodeb. 
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V času Marije Terezije je morala imeti vsaka kmetija nasajena sadna drevesa, da so si ljudje na poti lahko utrgali sadež 

ter z njim potešili žejo in lakoto. 

Na igrišču vrtca smo posadili jablano, ki je najvažnejše drevo v svetovnem merilu. Poznali so ga že v mlajši kameni dobi, 

tako da je eno najstarejših sadnih dreves. »Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran« je znan pregovor, ki poudarja 

zdravilno moč sadeža jablane. Jabolko velja za sadež, ki ohranja mladost, je simbol obnavljanja in večne svežine (Jeriha, 

Kovač, Prinčič in Slokan, 2013). 
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Dogodek smo oblikovali kot posebno praznovanje, v katerem so otroci 

aktivno sodelovali. Spoznavali in raziskovali so zemljo in vodo ter drevo 

jablano – kot vrednote, ki jih ponuja naše okolje. Pomembno je, da se 

zavedamo pomena naravnih elementov in danosti, ki nam jih ponujajo 

za življenje. Učenje je potekalo celostno in poglobljeno, kar sem dosegla 

z vajami občutenja in zaznavanja. 

 

Torta običajno spremlja vsa večja praznovanja. Za naše praznovanje so jo 

otroci izdelali iz zemlje in jo podarili drevesu z željo, da bo rastlo in nas 

razveseljevalo v vseh letnih časih. Spomladi s cvetjem, poleti s senco, 

jeseni s sočnimi sadeži in pozimi s pogledom na ptice, ki si bodo v 

njegovih vejah poiskale zatočišče. Posajeno drevo predstavlja novo 

življenje in novo energijo na našem igrišču. 

 

CILJI 

- Dogodek pri otroku razvija notranji čut do okolja, ki ga obdaja.  

- Otroku omogoča spoznavati svet celostno in ga tako tudi doživljati.  

- Otrok spozna štiri elemente. 

 

Cilj praznovanja je bil ustvariti sproščeno vzdušje, v katerem so otroci 

ustvarjali, raziskovali, se družili, peli in plesali ter tako sprejeli drevo kot 

novo bitje na našem igrišču. Želim si, da bi se praznovanje ohranilo kot 

tradicija in bi se vsako leto srečali, se sproščeno družili, obujali spomine 

ter se povezali z drevesom. 

 

V praznovanje sem vključila vaje občutenja prostora, ko smo izbirali 

mesto za posaditev drevesa. Vajo občutenja in komunikacije z okoljem 

smo izvajali kot uvod v praznovanje – tako so otroci prisluhnili 

notranjemu jazu in k praznovanju pristopili celostno. Raziskovanje, 

učenje o pomenu vode, zemlje in rastlinja smo podkrepili z vajami 

imaginarnega potovanja v snov. 

 

POTEK PRAZNOVANJA 

- Izbira mesta za sajenje drevesa 

- Umirjanje in vaja s cvetom 

- Pogovor o poteku dejavnosti, priprava sredstev 
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- Vaje občutenja in zaznavanja zemlje, vode in drevesa 

- Priprava torte iz zemlje 

- Sajenje drevesa 

- Praznovanje s petjem in plesom okoli na novo posajenega drevesa 

 

Praznovanje, katerega osrednja dejavnost je bila sajenje drevesa, je bil za otroke enkraten dogodek. Pri dejavnosti so 

bili otroci močno notranje motivirani in sproščeni. Vaje senzibilizacije so sprejeli in v njih sodelovali. Pri sajenju drevesa 

so želeli vsi sodelovati in se trudili, da bo delo opravljeno dobro ter da bo drevo dobro uspevalo. Opazila sem, da so 

drevo sprejeli kot novo bitje na našem igrišču. Zanimiva je bila spontana ideja deklic, da bi okrog drevesa iz kamnov 

naredili poseben ornament, ki bi ščitil njegove korenine. Omogočila sem jim, da svojo idejo uresničijo. Tako je okoli 

drevesa nastal še poseben mozaik iz kamnov. 

 

Vaje senzibilizacije so mi pomagale ozavestiti in poglobiti celosten odnos do okolja in sebe. Do okolja sem že prej gojila 

poseben odnos, saj sem se pogosto umaknila v naravo – v gozd, na travnik, kjer sem sprostila misli in si nabrala 

energijo in ideje za delo. Takrat se nisem toliko zavedala, da so v naravi energije, ki nam koristjo. Vaje senzibilizacije 

sem vključila v delo z otroki in odkrila, da so zelo uspešne. Otroci se pri vajah sprostijo, dolgoročno pa se pri večini 

otrok kaže njihova občutljivost do okolja. Prav tako so mi vaje pomagale osebnostno rasti, kar se pozitivno kaže tudi pri 

delu z otroki. 

 

CELOSTEN ODNOS DO ČLOVEKA IN OKOLJA KOT NAVDIH ZA NADALJNJE DELO 

Živimo v času, ko prevečkrat hitimo drug mimo drugega, smo v nenehnem vrvežu in nismo pozorni na dobrine, ki nam 

jih ponuja bližnje okolje, ampak se zatekamo v virtualni svet. Z vajami senzibilizacije, ki bi jih pedagoški delavci 

vključevali v programe vzgoje in izobraževanja, bi otrokom lahko privzgojili oz. jih naučili različne tehnike, vaje, s 

katerimi bi v otroku spodbujali doživljanje okolja, sebe in drugih celostno. Ko bi otroci začeli okolico dojemati celostno, 

bi lahko razvili tudi pozitiven odnos do dediščine.  

 

V vrtcu lahko vaje senzibilizacije vključimo v mnoge dejavnosti na vseh področjih kurikuluma. Tako lahko že vsak obisk 

gozda, opazovanje narave začnemo z nekaj trenutki tišine, v kateri se predamo okolici, da nas nagovori. Nadalje lahko 

v dejavnosti vključimo vaje vizualizacije, meditacijo ali vajo osredinjenosti; tako bi se otroci po neki dejavnosti ali 

popoldan sprostili, namenili nekaj trenutkov za »pogovor« s samim seboj. Po mojih izkušnjah večina otrok uživa v 

vodenih vizualizacijah in se po njih tudi vidno sprosti ter postane strpnejša do drugih. 

 

 

Viktorija Hribernik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Kebelj 
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Praznik sv. Valentina je našim prednikom pomenil predvsem dan zgodnje pomladi. Zato so ga poimenovali prvi 

spomladin. Še danes je znan rek, da Valentin prinese ključe do (ali od) korenin ali da na njegov dan zasije sonce po 

dolini. Praznik je veljal za enega od pomladnih dni ptičjih ženitev, zato so zlasti v severovzhodni Sloveniji in na 

Goriškem gospodinje napekle pecivo (Valentinove ptičke, štruklje itd.) in pogače, jih položile v grmovje in na okenske 

police, otroci pa so hodili od hiše do hiše in voščili dobro letino, nato pa iskali ostanke ptičje gostije (Bogataj, 2011, str. 

45). 

 

Vrednote, ki jih prinaša valentinovo, so: ljubezen, strpnost, preprostost, odprtost, zaupanje, povezanost. Valentinovo 

praznujemo 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si v nekaterih deželah zaljubljenci izkazujejo ljubezen – največkrat z 

ljubezenskimi sporočilci in darili. God svetega Valentina se pri nas že dolgo praznuje, vendar je imel drugačen pomen. 

V slovenskem prostoru je bil pomen praznika predvsem v prebujanju narave in začetku kmečkih opravil v vinogradih in 

vrtovih. Po starem kmečkem koledarju se na ta dan začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih. Poleg tega naj bi se 

takrat snubili ali ženili tudi ptički (ti se ženijo tudi na gregorjevo in vincencijevo). Kot dan zaljubljencev se valentinovo 

praznuje šele v sodobnem času. Tako pojmovanje praznika je prišlo k nam iz anglosaških dežel. Prvo pričevanje o 

povezanosti dne svetega Valentina z romantično ljubeznijo sega v 14. stoletje, ko so v Angliji in Franciji 14. februar 

označevali kot dan, ko se ženijo ptički.  

 

Katja Lenartič, Metka Lugarič Kotnik, Monika Kamenšek, Marko Kovač, Barbara Špes 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kme%C4%8Dki_koledar&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorjevo
https://sl.wikipedia.org/wiki/22._februar
http://sl.wikipedia.org/wiki/14._stoletje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Anglija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Francija
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CILJI 

Valentinčkanje, kot smo ga izpeljali pri otrocih, razvija in spodbuja pristen odnos do praznika, izniči komercialni vpliv, ki 

praznik prikazuje v drugačni, popačeni luči. Pri prazniku se preveč poudarjajo nakupi predmetov, katerih cilj je le 

dobiček. Otroke moramo zaščititi pred varljivim bliščem liberalnega kapitalizma. Otroci so z valentinčkanjem skupaj s 

starši praznik valentinovo doživeli kot praznik gradnje povezanosti, iskrenosti, pristnih čustev in naklonjenosti. 

Dogodek je temeljil na doživljanju, občutenju in veselju ob praznovanju. 
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Te vrednote smo vključili v ustvarjalne delavnice in vaje senzibilizacije. 

Izvedli smo vizualizacijo povezanosti od srca do srca. Otroke in njihove 

starše sva spodbudila, da smo se prijeli za roke in prenašali energijo od 

srca do srca (s stiskom roke). Tako smo razvijali notranja čutila in 

zmožnost zaznave povezanosti. Vzdušje ob izvajanju vaje je bilo izjemno 

sproščeno, umirjeno, v prostoru je bila posebna energija. 

 

 

POTEK PRAZNOVANJA 

UVOD: Predstavitev praznika in današnjega skomercializiranega odnosa 

do njega – preveliko poudarjanje nakupov, posvečanje pozornosti 

predmetom. 

 

IZBIRA SVOJEGA VALENTINČKA: Otroci so si pomočjo staršev izbrali srce 

z imenom tistega otroka, za katerega so želeli izdelati voščilnico in/ali 

valentinčka. 

 

DELAVNICI VOŠČILNICA in VALENTINČEK: Otroci in starši so imeli na voljo 

razne materiale (karton, časopisni papir, slamice, flomastre, barvni 

papir, škarje, lepilo, plastične lončke) in predlogo za ustvarjanje. 

 

VAJA SENZIBILIZACIJE: Tik pred obdarovanjem smo izvedli vajo vizualizacije povezanosti od srca do srca. Otroke in 

starše sva spodbudila, da smo se prijeli za roke in prenašali energijo od srca do srca (s stiskom roke). 

 

OBDAROVANJE: Otroci so si izmenjali darila: voščilnice in/ali valentinčke, si povedali, zaželeli kaj lepega, pozitivnega, se 

objeli …  

 

SKLEP: Za konec smo izvedli pesem z gibalnim ponazarjanjem – Gradim prijateljstvo. Nato smo se okrepčali s čajem in 

piškoti ter si izmenjali vtise in doživetja.  

 

 

IZKUŠNJE 

Meniva, da smo ljudje pozabili na prvobiten pomen praznika valentinovo. Družba nam je vsilila potrošniško obliko 

praznika, pri čemer je pomembno, da kupimo srca v najrazličnejših oblikah in izvedbah, voščilnice, rože in druga darila. 

S praznovanjem na poseben način, kot smo ga izvedli v našem oddelku (skupina otrok 4‒6 let), smo dosegli, da se spet 
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zavemo, da je valentinovo praznik, na dan katerega se prebujajo želje po novem življenju in rasti v pomladnem 

obdobju, pa tudi po navezovanju pristnih, globljih čustev, povezanosti in naklonjenosti. 

 

Živimo v svetu, v katerem hitimo skozi vsak dan. Pogosto ne zaznamo posebne izkušnje, morda dogodka v našem 

okolju ali čisto preproste reči. Če pa se za trenutek ustavimo, umirimo, morda tudi meditiramo, postanemo dovzetni 

za marsikatero dogajanje ali podrobnost, ki je nekoč šla mimo nas in je nismo niti opazili.  

 

Skozi tečaj senzibilizacije sva pridobila mnogo novih znanj, spretnosti in izkušenj, ki sva jih in jih še bova uporabila v 

osebnem in profesionalnem razvoju. Skozi vaje, ki smo jih izvajali na tečaju, sva spoznala doživljanje okolja in sebe na 

drugačen način. Ob tem sva se spomnila na otroštvo, ki smo ga večinoma preživeli zunaj, v naravi. Takrat smo bili 

resnično povezani z naravo, druženja s prijatelji so potekala neposredno. Kmalu zatem se je družba modernizirala, 

dobili smo prve mobilne telefone, računalnike in z njimi svetovni splet. Vse to nas je zaprlo v stanovanja in hiše. Hitro 

lahko pozabimo, kako pristno je bivanje v naravi, neposredno druženje s prijatelji, hitro se navadimo na komuniciranje 

po Skypu, Facebooku ipd. A vse to nas odtujuje. Prav zato moramo globlje doživljanje narave in sebe spodbujati v 

predšolskem obdobju. Pri tem imamo veliko vlogo vzgojitelji, saj smo za otroke velik zgled.  

 

V pedagoško delo bi lahko vnesli več praznovanj, ki bi temeljila na globljem doživljanju. Posamezno praznovanje bi 

najprej dodobra raziskali (globlji pomen, praznovanje nekoč …), nato pa ga izvedli v vsej njegovi prvinskosti. Ob tem bi 

odstranili sodobne vplive, ki z vsiljevanjem materialnih dobrin uničujejo osnovni pomen praznika. 

 

 

 

Barbara Špes in Marko Kovač 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Ciciban
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Ker je valentinovo vse preveč komercialen praznik in s tem izgublja svoj 

glavni pomen, sva se odločili v otrocih vzbuditi razmišljanje, da darila ne 

kažejo, koliko imamo koga radi. Pomembno je, da smo do soljudi in 

celotne narave spoštljivi na vsakem koraku. 

 

 

CILJI 

- Otroci doživljajo, spoznavajo in se seznanjajo s pomenom praznika ter 

pridobijo konkretne izkušnje o tem prazniku. 

- Otroci razvijajo spoštljiv, naklonjen in odgovoren odnos do kulturne 

dediščine. 

- Otroci oblikujejo različne vrednote. 

- Otroci doživljajo in spoznavajo naravo v raznolikosti, povezanosti in 

estetskih razsežnostih. 

 

Otroci so pri tej dejavnosti spoznavali, da ima praznik notranji pomen, da 

se s tem praznikom začne prebujati narava. To lahko tudi sami občutimo 

v neposrednem stiku z njo.  

 

POTEK PRAZNOVANJA 

Otroke povabiva na blazino. Spodbudiva jih, da se namestijo tako, da se 

bodo najboljše počutili, zaprejo oči in se umirijo. Brez besed jim  

predvajava zvočni posnetek umirjene instrumentalne glasbe. Po končani glasbi jih tiho vprašava, kaj so doživljali ob 

poslušanju, kako so se počutili. 

 

Nato jih ponovno spodbudiva, da še enkrat prisluhnejo tej glasbi, vendar naj se z mislimi spremenijo v katero koli 

rastlino, ki se začne prebujati in kukati iz zemlje, ko jo še tu in tam obdaja snežna zimska odeja. Po končani glasbi jih 

spet vprašava, kaj so tokrat doživljali, katero rastlino si je vsak izbral … in naj opiše, kako se je ta rastlina prebujala v 

njegovih mislih. 
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Nato jih spodbudiva, da nama povedo, kateri praznik se bliža in ga 

praznujemo 14. februarja. Za pomoč jim poveva, da je ta praznik 

povezan z ljubeznijo. Skupaj pridemo do odgovora, da se bliža praznik, ki 

se imenuje valentinovo.  

 

Otroke vprašava, zakaj mislijo, da so se prej ob glasbi z mislimi 

spremenili v rastlino, ki začne poganjati iz zemlje, ko jo še tu in tam 

obdaja zimska odeja. Kako mislijo, da je rast rastlin povezana s 

praznikom valentinovo? Skupaj odgovorimo, da valentinovo prinaša 

prebujanje narave – iz zemlje pokukajo prve cvetlice, prebujati se 

začnejo tudi drevesa in poganjati prve listke. Torej narava oživi. 

 

Vprašava jih, kaj še na ta dan posebej izkažemo tistim, ki jih imamo radi; 

ali je pomembnejše, da na ta dan kupujemo draga darila ali da povemo 

komu samo, da ga imamo radi, in ga lepo objamemo. 

 

Otroke spodbudiva, da se odpravimo do bližnje gozdne jase. Vprašava 

jih, kako bi se lahko zdaj povezali z naravo, kako bi lahko slišali, ali se je 

začela narava res prebujati. Prisluhneva njihovim odgovorom in 

predlagava še svojega. Povabiva jih, da se odpravijo na kateri koli 

najljubši kotiček na gozdni jasi ali ob robu gozda. Tam zaprejo oči in 

prisluhnejo naravi ter poslušajo, ali se katera rastlina že prebuja iz 

zimskega spanca in kaj jim bo povedala. Po nekaj minutah jih vprašava, 

kaj so slišali, ali so kaj občutili, ali so slišali katero rastlino, ki se je začela prebujati. Nato jih spodbudiva, da si vsak 

izbere svoje najlepše drevo. Rečeva jim, naj ga primejo z obema rokama, zaprejo oči in mu prisluhnejo, ali bo drevo kaj 

povedalo. Po nekaj minutah vsakega otroka vprašava, kaj mu je drevo povedalo. 

 

Ker so otroci zelo odprti in dovzetni za nova spoznanja, se jim ni bilo težko povezati z naravo. Nad dejavnostmi v naravi 

so bili zelo navdušeni, hkrati pa so spoznali, da je narava veliko več od tega, kar vidimo. Presenečeni so bili nad 

spoznanjem, kako lahko občutimo naravo. (Skupina otrok 5‒6 let) 

 

IZKUŠNJE 

Ko sva se prijavili na tečaj senzibilizacije, se nama je porodila misel, ali je naravo mogoče občutiti. Ne, sva dejali v en 

glas. Pa vendar se je ob obisku parka v Oplotnici najino mnenje spremenilo. Takrat sva prvič občutili drevo v parku. Iz 

sebe je dajalo polno energije in življenja, le del velike veje je bilo na otip brez energije. Ko sva se zazrli visoko v ta del 

velike veje, sva opazili, da je posušena. Tako sva spoznali, kako lahko naravo spoznavaš z notranjim tipom, ne samo z 
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očmi. Z vsako vajo senzibilizacije sva spoznavali globlji pomen. Zavedati sva se tudi začeli, da je treba ceniti samega 

sebe, biti samozavesten in stati za svojimi dejanji.  

 

Otroci se morajo zavedati, da je treba naravi prisluhniti in jo spoštovati. V vrtcu je premajhen poudarek na naši kulturni 

dediščini in zavedanju njenega pomena. Tudi naš kraj Zgornja Ložnica ima veliko kulturnih znamenitosti. Z otroki smo si 

jih ogledali in jih poskušali občutiti ter obuditi predvidevanja, kaj se je včasih dogajalo na tem mestu. Vsak ponedeljek 

se odpravimo v bližnji gozd, kjer se otroci sprostijo in umirijo. Vsak si je izbral svoje drevo, ki je samo njegovo.  

 

Najino reklo se glasi: »Pojdi v naravo, spoznavaj jo, občuti jo in prisluhni, kaj ti bo povedala«. 

 

Vaje senzibilizacije in celosten odnos do človeka in okolja je odlična popotnica pri delu v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Vključena je lahko kot rutina pri vsakodnevnem delu z otroki – od jutranjega pozdrava do bivanja na prostem. 

 

 

Katja Lenartič in Metka Lugarič Kotnik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Zgornja Ložnica 
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CILJI 

- Otrok se seznani s pojmom praznika. 

- Otrok odkriva in spoznava živo in neživo naravo. 

- Seznanjanje z miti in legendami. Pogovori o tem, kaj je našim 

prednikom pomenil praznik svetega Valentina. 

 

POTEK PRAZNOVANJA 

Z otroki v skupini 1‒3 let smo se pogovarjali, koga ima kdo rad. Tako sem 

ugotovila, da imajo skoraj vsi otroci v skupini najraje mamico, atija, 

bratca ali sestrico. Otrokom sem pripravila srčke, ki so jih pobarvali za 

svoje starše, in zanimivo dejavnost v igralnici. Srčke iz vilede sem skrila 

po igralnici, otroci so jih morali poiskati in podariti svojemu prijatelju. 

Praznik so podoživljali na različne načine: mlajši so večinoma barvali 

srčke, starejši so se vključili v obe dejavnosti. Otrokom sem zapela 

pesem So ptički se ženili (ljudska). Otroci so jo z navdušenjem poslušali in 

želeli, da jo večkrat zapojemo.  

 

IZKUŠNJE 

Čeprav sem bila na tečaju senzibilizacije šele prvo leto, sem se naučila, 

da moram naravo spoštovati in ji prisluhniti. Narava je živi del, nujno 

potrebna ne le za fizični obstoj, temveč tudi za zdrav razvoj človeške 

osebnosti. Vaje senzibilizacije so v moje delo z otroki vnesle nekaj 

sprememb in več časa preživimo v naravi. Otrokom pustim, da 

raziskujejo in se prosto gibljejo. Obenem jih spodbujam, da objamejo 

drevo, zaprejo oči in se sprostijo, saj tako občutijo drevo in tudi sebe.  

Otroke je treba seznanjati z življenjem in delom nekoč ter z materiali, ki 

so jih včasih uporabljali. Zato v naše delo vnašam igrače iz naravnega 

materiala, kot so les, kamenje, storži, seno … 
 

Monika Kamenšek 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Pragersko 
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Nekoč so ljudje praznovali gregorjevo na prvi pomladanski dan. Po starem julijanskem koledarju je Gregor godoval 

prav na ta dan. Gregorijanski koledar je vpeljal Gregor Veliki, ki je živel v drugi polovici 6. stoletja. Z novim koledarjem 

se je gregorjevo pomaknilo na zgodnejši datum v marcu, tako da ga praznujemo 12. marca. Gregorjevo v vodo vrže luč 

in s tem oznani začetek pomladi. Na predvečer praznika so obrtniki, rokodelci, čevljarji in kovači po vodi spuščali 

lesene izdelke, namočene v smolo, in s tem odganjali neprijetno naporno delo ob svečah. To je čas, ko se začne 

prebujati narava in v njej opazimo že prve cvetne popke, dneve pa nam polepša žvrgolenje ptičkov. Slovenci pravimo, 

da je to dan, ko se ženijo ptički.  

 

Maja Kancler, Tjaša Ačko, Suzana Mlakar 

 

 
 
 
V našem vrtcu poskušamo to praznovanje ohranjati še danes, zato prazniku namenimo veliko časa. O njem se veliko 

pogovarjamo z otroki, strokovne delavke pa pripravimo tudi delavnico s starši. Delavnice na temo gregorčki se vsako 

leto udeleži veliko staršev s svojimi otroki. Tako si vsak otrok ob pomoči izdela svojega gregorčka iz odpadne embalaže, 

stiropora, lesa, različnih naravnih materialov ... Vsako leto vrtec skupaj s krajevnim turističnim društvom UO TD Breza 

organizira tudi spust gregorčkov. To je za otroke še posebej vesel dogodek, saj v svojih gregorčkih prižgejo svečke in jih 

ob mraku spustijo po potoku. 

 

CILJI 

- Možnost seznanjanja s kulturo in tradicijo 

- Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- Razvijanje sposobnosti in načinov vzpostavljanja, vzdrževanja in uživanja v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave 
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POTEK PRAZNOVANJA 

Vzgojiteljici predšolskih otrok sva se odločili, da pozdrav ob prihodu 

staršev in otrok izvedeva malo drugače kot običajno. Najprej smo se 

usedli v krog in si predstavljali povezanost od srca do srca. Otroke in 

starše sva pozdravili in pobožali po licu s cvetom trobentice, ki so ravno 

v tistem času krasile naše zelenice. Po najinem pozdravu sva otroke 

spodbudili, da vajo senzibilizacije izvedejo še na svojih starših ali 

sovrstnikih. Otroci so bili navdušeni, opazili sva tudi solzice sreče v očeh 

nekaterih mamic. Ugotovili sva, da je vaja zelo dobro uspela, saj je 

spletla prav posebno vez med nami. Ker je bilo to srečanje le tri dni pred 

dnevom žena, smo mamicam za darilo povedali še pesmico in se jim na 

ta način zahvalili za vso ljubezen, ki jo nesebično razdajajo svojim 

otrokom.  

 

IZDELAVA GREGORČKA 

Gregorčka so lahko izdelali s servietno tehniko – oblepili so steklen 

kozarec in vanj postavili čajno svečko. Kot drugo možnost so imeli na 

voljo peki papir, okrasili so ga z voščenko, nato pa ovili okoli steklenega 

kozarca in vanj položili čajno svečko. Staršem in otrokom sva povedali, 

naj se preizkusijo in izkoristijo možnosti različnih materialov ter izrazijo 

svojo ustvarjalnost. Res so bili zelo ustvarjalni in domiselni. Nastali so 

čudoviti gregorčki, pripravljeni na spust po potoku. Gregorčke so 

nekateri doma še dopolnili, nadgradili, tako da so nastale prave 

umetnine. 

 

Spustili smo jih po potoku Trojšnjica v Gaju pri Pragerskem. Otroci so ob 

prihodu dobili potrdilo – zahvalo za sodelovanje pri spuščanju 

gregorčkov in pozdravu pomladi ter malico. Gregorčke so odložili na 

travnik, da smo si jih lahko ogledali vsi prisotni. Ladjice so bile 

prečudovite, otroci so jih s ponosom predstavili svojim prijateljem iz 

vrtca. Veliko otrok se je s svojo ladjico tudi fotografiralo. Ob 18. uri, ko 

se je že zvečerilo, so gospodje iz turističnega društva prižgali čajne lučke 

in ladjice drugo za drugo spuščali po potoku. Veselje otrok ob spustu je 

bilo nepopisno. Ladjice so vzdolžno plavale po potoku približno 200 

metrov. Otroci so ob plavajoči ladjici tekli in vriskali od veselja.  
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Gregorčki pa niso ostali v potoku. Gasilci Gasilskega društva Pragersko so jih po 200 metrih dvignili iz potoka in odložili 

na brežino, da so jih otroci s starši prevzeli in odnesli domov. (Skupina otrok 5‒6 let) 

 

Vzgojiteljice opažamo, da smo ob podpori Turističnega društva Breza praznik gregorjevo oživile z našimi delavnicami in 

spustom, saj se je po besedah starejših občanov ta praznik začel že opuščati. Otroci po dolgi, temačni in sivi zimi komaj 

čakajo začetek pomladi, in to praznik gregorjevo tudi oznanja.  

 
 

IZKUŠNJE 

Z izvajanjem posameznih vaj se je spremenil najin odnos do okolja in ohranjanja kulturne dediščine. Naravo sva začeli 

doživljati kot nekaj živega, nekaj, s čimer se je mogoče povezati in ob tem doživeti neverjetne pozitivne občutke. V 

nama se je prebudil čut za ohranjanje dediščine, saj se nama zdi zelo pomembno, kako gledamo nanjo. Zavedati se 

moramo, da je dediščina nekaj, kar nam je zapustila narava oz. naši predniki, zato jo moramo še posebej čuvati in biti 

nanjo ponosni. 

 

Nekoč se nama je v naravi zdelo vse samoumevno, da je tam, ker pač mora biti. Zdaj, ko na naravo gledava z drugega 

zornega kota, opažava, da se v njej vse spreminja, nastaja, odmira in da je ves ciklus prepleten. Opažava, da nam 

narava marsikaj sporoča, nas opozarja, spodbuja, da odpremo oči, na nas pa je, da ji prisluhnemo in z njo odgovorno 

ravnamo. 

 

 

Maja Kancler in Tjaša Ačko 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Pragersko 
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Tako prijetni občutki nas preplavijo ob besedi praznovanje. Prav 

poseben pomen dajemo dogodku, ki je lahko pomemben le za 

posameznika, ali pa tudi za širšo množico ljudi. Veliko je razlogov za 

praznovanje. V naši skupini smo skupaj z otroki in njihovimi starši 

praznovali prebujanje pomladi – gregorjevo.  

 

 

CILJI 

- S praznovanjem otroke navajamo na družabnost, izkazovanje 

pozornosti v medsebojnih odnosih in predvsem na vrednotenje 

pomena obdarovanja. 

- Otroci in starši ter vzgojitelj razvijajo sposobnost in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih. 

- Otroci se seznanjajo s kulturnimi običaji naših dedkov in babic ter da se 

družba in kultura v času spreminjata. 

- Otrok poskuša doživeti praznik in druženje kot nekaj lepega in 

prijetnega ter se pri obdarovanju zahvali. 

- Otrok doživlja in spoznava naravo v vsej njeni raznolikosti, povezanosti 

in stalnem spreminjanju. 

 

Biti del narave in to tudi čutiti je za marsikoga težek izziv. Na začetku 

našega praznovanja smo se povezali kot celota, za trenutek zaprli oči ter 

se poskušali vživeti v čas, ko so ljudje praznovali gregorjevo. Otroci in 

odrasli so imeli možnost deliti svoje izkušnje. Skozi celotno ustvarjanje so 

bili otroci in starši povezani z naravo, saj so bili materiali, s katerimi so 

ustvarjali, prineseni iz narave. Na koncu srečanja sem povabila v krog 

tiste otroke in starše, ki so z ustvarjanjem že končali, preostali so lahko 

mirno izdelovali naprej. V krogu smo se prijeli za roke, se drug drugemu  
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predstavili, na koncu našega praznovanja pa še enkrat zaprli oči in si v mislih priklicali osebo oz. prijatelja, kateremu 

smo izdelek želeli pokloniti. Menim, da je bil ta dogodek za nekatere doživljajsko zelo poseben.  

 

POTEK PRAZNOVANJA 

Praznovanje smo začeli s pogovorom, da se zima počasi poslavlja, da se bo kmalu začela pomlad in da k temu spada 

tudi praznik zaljubljencev. Včasih so ljudje ta praznik praznovali kot gregorjevo. Čeprav je verjetno kot praznik 

zaljubljencev danes bolj znano valentinovo, imamo tudi Slovenci svojo različico – gregorjevo.  

 

Za trenutek smo se poskušali vživeti v doživljanja, kako so ljudje ta praznik praznovali pred mnogo leti, in si ogledali 

pripravljene kotičke: 

- izdelovanje ptičje hišice iz trsja in ptičkov iz papirja, 

- poslikava vazic s servietno tehniko, 

- izdelovanje ogrlic in zapestnic iz lesenih kroglic, 

- priprava šopka zaljubljencev iz prvih pomladanskih cvetlic, 

- izdelovanje obeska za srečo s pikapolonico. 

 

Otroci in starši so se razporedili v kotičke. V igralnici je zavladalo prijetno ustvarjalno, predvsem pa pravo prijateljsko 

vzdušje. Motivacija otrok in staršev je bila velika, nekateri so si želeli obiskati prav vse kotičke. Tudi po mojem povabilu, 

da se dobimo v krogu, so nekateri vztrajali še naprej. V krogu smo najprej drug drugega pozdravili in se predstavili. 

Nato smo zaprli oči in si zamislili osebo, kateri je bilo darilo namenjeno. Tej osebi smo v mislih poslali tihe želje, na 

koncu je sledilo še izmenjanje pozornosti oz. daril.  

 

Na začetku našega praznovanja sem opazila, da je bil marsikdo zelo zadržan (skupina otrok 5‒6 let). Po uvodu in 

predstavitvi kotičkov pa so se večinoma vsi zelo sprostili. Imela sem čas, da sem z vsakim kaj spregovorila in jim 

pomagala, kjer so potrebovali pomoč. Menim, da je otrokom in staršem veliko pomenilo to, da sem jih osebno 

pozdravila, jih povprašala po njihovem počutju in jim priskočila na pomoč, ko so jo potrebovali. Opazila sem, da je bilo 

vzdušje odlično, še večja pa je bila vživetost v samo izdelovanje. Lepo je bilo opazovati in biti del teh neponovljivih 

trenutkov. Po praznovanju in našem druženju so mi tudi starši povedali, da je v igralnici vladalo posebno vzdušje.  

 

IZKUŠNJE 

Z vajami senzibilizacije se srečujem že drugo leto. Zelo pozitivno vplivajo na moje strokovno delo z otroki, pa tudi na 

zasebnem področju. Vem, da sem v tem času izboljšala odnos do sebe, okolja in narave. Velikokrat se zalotim, kako 

zelo mi je pri srcu doživljanje narave (sprememba letnih časov, vonj sivke, lipe, šumenje vetra v gozdu, stik z zemljo, 

žuborenje potoka, skupno druženje ob ognju …). Vse te izkušnje me notranje pomirjajo in mi dajejo moči za naslednji 
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dan, nov projekt v službi ter izboljšujejo moje kognitivne sposobnosti. Velikokrat mi daje meditacija moč, da se lažje 

odločim o pomembnih zadevah, ter vsakodnevno umirjenost in notranjo moč za premagovanje izzivov.  

 

V današnjem času, kjer so v ospredju le materialne dobrine, se vedno več zahteva in ni pomembno, kako, vidim 

protiutež v poglobljenem doživljanju narave in naravne dediščine. Če bomo začeli kot posamezniki spreminjati svoj 

odnos in prepričanje o naravnih in kulturnih danostih, bomo to veliko lažje prenesli tudi na svoje delo z otroki, potem 

pa še na njihove starše in v lokalno skupnost.  

 

 

Suzana Mlakar 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Ciciban 
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Marec je mesec, ko se začne narava prebujati. 21. marca praznujemo enakonočje, ko zeleni Jurij (Jarilo) začne svojo pot 

iz podzemlja in sreča mladenko, boginjo Maro, ki drži v roki jabolko. Ta sadež je našim prednikom pomenil simbol 

ljubezni. Mara ponudi jabolko Juriju in tako se zaročita. To je tudi čas staroslovanskega novega leta. V dediščini skupaj z 

otroki odkrivamo pomembne vrednote, znanje in modrosti ter jih ohranjamo in se zavemo svojih korenin. 
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CILJI 

- Otrok spozna, da so tu živeli naši predniki, ki so imeli zelo spoštljiv in 

odgovoren odnos do narave. 

- Otrok spozna staroslovanska božanstva in svete kraje (bog groma, bog 

ognja, sveti kraj Tičnica ...). 

- Otrok se seznani s pojmom praznika. 

- Seznani se s pojmom enakonočja in njegovim pomenom za naše 

prednike (zmaga svetlobe nad temo, daljši dnevi, sonce spet močneje 

greje, rast vegetacije). 

 

VAJE SENZIBILIZACIJE 

Seznanjanje z miti in legendami – bogovi naših prednikov, pogovori o 

tem, kaj so našim prednikom pomenili štirje elementi. Vaje vživljanja v 

štiri elemente – zemlja, voda, ogenj, zrak. 

 

POTEK PRAZNOVANJA 

Ker se veliko pogovarjamo o naših prednikih, smo na karticah poiskali 

njihove bogove, ki so prinašali pomlad. Seznanili smo se z zgodbo o 

zelenem Juriju in Mari ter se odločili, da bomo tudi mi pozdravili prihod 

pomladi. Izbrali smo deklico in dečka, ki imata rojstni dan najbližje 

pomladanskemu enakonočju. Ta dva sta predstavljala zelenega Jurija in 

Maro. K praznovanju smo povabili vse oddelke našega vrtca, tako da so si 

prav vsi otroci izdelali naglavne venčke, se seznanili z zgodbo in se 

pridružili predstavi zelenega Jurija in Mare ter pomladnemu rajanju ob 

spremljavi harmonike. 

 

Praznik so podoživljali na različne načine: mlajši so slikali po čustvih ob 

doživljanju praznika, starejši smo se podali v občutenje štirih elementov. 

Letos smo imeli srečo, saj smo lahko opazovali delni sončni mrk, ki je 

buril našo domišljijo (in dogodek izkoristili za pogovor, kako so mrk 

doživljali naši predniki). 
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V našem vrtcu, predvsem v oddelku otrok 5–6 let, se zadnji dve leti veliko posvečamo dediščini. V delo vnašamo 

različne teme: spoznavanje domačega kraja skozi legende (izdelali smo celo knjigo), kresovanje, postavljanje klopotca 

na veliki šmaren, kožuhanje, prihod jeseni, zime, valentinovo, gregorjevo ... Poseben poudarek dajemo praznovanju 

rojstnega dne. Največkrat praznujemo kar zunaj – v gozdu. Vedno pogosteje se našim praznovanjem pridružijo še drugi 

oddelki našega vrtca. Tako smo letos praznovali prihod pomladi. 

 

Otroci so izredno dovzetni za poslušanje legend in pogovore o starih običajih. Če imajo priložnost, se z veseljem vživijo 

v te vloge – prali so na ribež, likali z likalnikom na žerjavico, pekli koruzo, jabolka, tkali, predli ... Preizkusili smo se celo v 

žganju gline v kopici. Tudi mlajši otroci so izredno doživeto izrazili svoja čustva s plesom na našem praznovanju 

pomladi. Starši z zanimanjem spremljajo naše delo, kadar jih povabimo, se radi vključijo, predvsem pa nam povedo, da 

se sami veliko naučijo od svojih otrok. 

 

IZKUŠNJE 

Spoštljivejši odnos do okolja. Ugotavljam, da poskušam ugotoviti utrip kraja, kamor sem prišla (prej tega nisem počela). 

Ob poglobljenem razmišljanju sem ugotovila, da sem se od prvega srečanja s senzibilizacijo začela zelo poglobljeno 

ukvarjati z zelišči. Gozd mi je postal prostor za umiritev, za stik s samo seboj. Sodelavki pravita, da sta se spoznali s 

starimi običaji in ljudskim izročilom. 

 

Vaje senzibilizacije so v moje delo z otroki vnesle ogromno sprememb, vedno več časa preživljamo v naravi, predvsem v 

gozdu, kjer prisluhnemo škratom, vilam, drevesnim duhovom, iščemo dom palčkov, prisluhnemo zgodbam dreves ... 

Otroci legendam in zgodbam iz domačega kraja prisluhnejo celo raje kot pravljici in neizmerno uživajo, kadar poiščemo 

predmete, ki so jih uporabljali nekoč, in jih lahko preizkusijo. 

 

 

Irena Kamenšek, Majda Klajnšek in Špela Pušaver 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Makole 
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Svetovni dan Zemlje praznujemo vsako leto 22. aprila. To je nov praznik, 

ki je bil določen po Unescovi konferenci v San Franciscu leta 1969. 

Ameriški aktivist John McConnell je predlagal, da bi dan Zemlje 

praznovali na prvi pomladni dan, vendar so ga pozneje premaknili na 22. 

april. Praznik nima zgodovinskega ozadja, pomeni pa prebujanje zavesti 

o skrbi za naš planet in varovanju okolja. Prvič so ta dan praznovali leta 

1970 predvsem v Združenih državah Amerike. Po letu 1990 pa se je 

praznovanje razširilo po vsem svetu. Cilj dneva Zemlje je spodbuditi vse 

ljudi k drugačnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega 

razvoja.  

 

Kot dediščino želimo ohranjati izjemne življenjske prostore, krajino in 

oblikovano naravo. 

 

CILJI 

Otrokom želimo predstaviti pomen varovanja okolja in našega planeta. 

Dogodek razvija praznovanje dneva Zemlje v skupno druženje in urejanje 

okolice. Otrokom tudi omogočimo, da se sami izrazijo v igri z zemljo in 

likovno ustvarjajo. Otrokom smo želeli predstaviti izjemno 

raznovrstnost, pestrost in edinstvenost našega okolja. 

 

Prizadevali smo si, da se vsak izrazi s kreativnim potencialom, tako da 

začuti Zemljo in jo predstavi v slikanju s prstjo.  

 

POTEK PRAZNOVANJA 

- Pogovor o dnevu Zemlje 

- Ideje otrok o varovanju okolja 

- Priprava zemlje oziroma prsti za risanje 

- Risanje z zemljo 

- Sajenje vodenk v lončke za zasaditev na okenski polici 
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- Obisk našega hrasta Cimija, ki so si ga otroci že na začetku leta izbrali za 

svoje drevo 

 

Praznik Zemlje smo praznovali v zelo sproščenem vzdušju (oddelek otrok 

3‒5 let). Deklica v skupini je povedala, da je zares lepo, da praznujemo, 

saj že dlje časa nismo praznovali rojstnega dne. Otroci so zelo uživali, ko 

so lahko prijemali, občutili in ugotovili, da je v zemlji še kaj trdnega. Tako 

smo na papirju našli tudi nekaj kamenčkov, drevesnih listov in majhnih 

vej. Otroci so imeli priložnost samostojnega ustvarjanja in tako se je neki 

deček odločil, da na svojo risbo doda posušene marjetice. Ob pogovoru 

v uvodu smo ugotovili, da potrebujemo veliko dreves za ohranitev 

čistega zraka, zato smo na željo otrok obiskali hrast z imenom Cimi, ki so 

si ga otroci izbrali že jeseni za svoje drevo in se povezali z njim. 

 

 

IZKUŠNJE 

Z izvajanjem vaj pri tečaju senzibilizacije se je spremenilo moje 

doživljanje pokrajine in dreves. Na enem od srečanj si je vsak izbral 

drevo, ki ga najbolj pritegne in ga začuti. Ko sem stopila k drevesu, sem 

ga objela in se nato naslonila s hrbtom nanj. Čutila sem pretok energije 

za hrbtom in ob tem me je z nevidno silo dvigovalo od tal v krošnjo. Tako 

sem začela doživljati in čutiti drevesa ter njihov pretok energije. 

 

Z izvedenim praznovanjem dneva Zemlje smo bili zelo zadovoljni, tako 

vzgojiteljice kot otroci. Ocenjujem, da bi lahko uporabili še več vaj iz 

senzibilizacije in jih pokazali otrokom. Ob tem se tudi umirijo in poglobijo 

v doživljanje ter občutenje, s čimer razvijajo zaznavo in celosten odnos 

do sebe. 

 

 

Monika Videčnik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Tinje 

 

 
 



 

141 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edina in zadnja oaza mitološke zavesti v današnjem času je otroški način doživljanja sveta. Kot da so vile in škrati našli 

svoje poslednje pribežališče v odprtih in začudenih otroških srcih. Žalostna je usoda mitoloških bitij: živijo le, dokler 

verjamemo vanje. In ker smo jih odrasli že ubili v svojih srcih, je obstoj vil in škratov danes odvisen od src majhnih otrok. 

A ta srca so dovolj velika. (Boris A. Novak) 

 

Kakor je zapisal Boris A. Novak, je prav na otrocih odgovornost, kako bodo našo dediščino ohranjali in jo negovali v 

prihodnje. Ali bodo dopustili, da bi sami sebe izbrisali kot narod? Zato je pomembno, kako bomo otrokom približali 

starodavno znanje, vse bogato izročilo, ki se je že od nekdaj prenašalo iz roda v rod. Kot del zelo pomembne 

zgodovine, ki sva ga izbrali za praznovanje, je kresna noč. 
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Kresnik je staroslovenski bog. Je bog sonca, groma in bliska. Po njem je 

poimenovana kresna noč, ki je zaradi močne simbolike, vraževerja in 

praznovanja preživela tudi v krščanstvu. Ta noč bi naj imela posebno 

moč, ljudje naj bi imeli moč slišati govorico živali in celo nekatere rastline 

bi lahko ozdravile bolnika. Na sploh je v tej noči marsikaj mogoče. 

Praprotna semena med 23. in 24. uro naj bi naredila človeka nevidnega. 

Svojo simboliko ima tudi kres, prižgan na to noč. Kresni ogenj naj bi 

pomagal soncu, da ne bi omagalo in shiralo.  

 

Gre zgolj za predvidevanja ali je morda res, da če poiščemo otroka v 

sebi, bomo vse to zagotovo doživeli? Vsak posameznik lahko to preizkusi 

in se prepriča o skrivnostnem svetu čarobnih bitij. 

 

CILJI 

- Ozaveščanje otrok o praznikih iz preteklosti in spodbujanje negovanja 

teh za prihodnost 

- Razumevanje izročila narave in s tem povezovanje z njo 

- Bogatenje otrokovega občutenja in čustvenega zaznavanja 

- Negovanje domišljijskega sveta v vsakem otroku 

 

V izvedbo praznovanja sva vključili vaje s tečaja senzibilizacije. Ker smo 

srečanje izvajali v parku, ob potoku, in tudi ob zgradbi vrtca, sva 

pokazali, kako na primeren način vstopimo v izbrane prostore.  

 

Izvedli sva dotik s praprotjo. Otroke sva seznanili s praprotjo in se jih z 

njo dotaknili. Nato so otroci vajo izvedli še s svojimi starši. Ob prihodu v 

park nas je pričakalo pismo palčka, ki je razložil, čemu današnje srečanje 

in kaj oziroma koga lahko srečamo: vile, slišimo živali ob njihovem 

pogovoru itn. Ob prihodu k potoku smo se posvetili vodi in ji prisluhnili, 

nato pa izvedli spust venca. Kresni ogenj smo prižgali počasi in s 

posvetilom, ki si ga je vsak udeleženec sam zamislil, predvsem pa z 

namenom, naj ta ogenj pomaga soncu, da nas bo dolgo in močno grelo.  

POTEK PRAZNOVANJA 

Naše srečanje se je začelo v mestnem parku, kjer smo poiskali pismo palčka in ga prebrali. Ugotovili smo, kaj nas čaka 

in čemu je namenjeno naše srečanje. Nadaljevali smo z izdelovanjem venčka iz trave. Nanj smo privezali dobre misli, ki 

smo jih narisali in zabeležili. Venček je nastal s skupnim sodelovanjem vseh udeležencev. Nato smo venčku posvetili 
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nekaj dobrih misli in ga odnesli do bližnjega potoka, kjer smo ga prepustili brzicam, da so ga odnesle v daljavo. Naša 

pot se je nadaljevala do vrtčevske zgradbe, kjer smo zakurili ogenj (zaradi varnosti smo to storili v posodi za žar). Tudi 

ognju smo namenili nekaj misli. Zatem smo okoli njega zaplesali ob vilinski glasbi. Za konec smo si zaželeli še veliko 

lepega in čarobnega ob poletnih dneh in nočeh. (Skupini otrok 1‒2 let in 1-3 let) 

 

Dogodek sva načrtovali tudi kot povezovanje dveh enot v smislu širjenja prijateljskih vezi. Ker gre za razmeroma 

nepoznano praznovanje, se je dogodka udeležilo le nekaj staršev. Srečanje na kresno noč želiva v prihodnje znova 

izvesti. Takrat bo tudi skupina otrok že starejša, tako da bodo otroci bolj pripravljeni na praznovanje celo v mraku. 

Srečanje je bilo sproščeno, potekalo je z zanimanjem in medsebojnim sodelovanjem. Ves čas je bilo čutiti pridih 

skrivnostnega in čarobnega. Zagotovo so nas vsa skrita bitja opazovala in z nami obeležila ta pradavni praznik narave.  

 

IZKUŠNJE  

Tečaja senzibilizacije se udeležujeva že nekaj let. Iz leta v leto se najino zaznavanje okolja in tudi sebe poglablja ter 

izpopolnjuje. Pomembno se je zavedati, da sprememba ne pride čez noč in da je treba zanjo tudi nekaj vložiti, a se 

izplača. Na osebnem področju je sprememba vidna v bolj kakovostnem in doslednem zaznavanju samega sebe, v 

upoštevanja notranjega jaza, kar ti slednji sporoča kot navdih in v kaj te usmerja. Okolje, ki te obdaja, zaznavaš kot del 

sebe, kot enakovrednega sopotnika v življenju. V kateri koli prostor prihajaš, vstopaš vanj z zavedanjem, da si ti gost in 

da ti prostor daje možnost za bivanje, gibanje, ustvarjanje, zato se do vsega obnašaš spoštljivo in z ljubeznijo.  

 

Vsa spoznanja o sebi in okolju prenašava na delo z otroki v oddelku. Otroci v tako zgodnji starosti so iskreni, odzivajo se 

neposredno. Premorejo veliko empatije do drugih in veliko bolj izostreno povezavo z okoljem, ki jih obdaja. Tako bi 

lahko otroci nam odraslim vse to predstavili in nas naučili, kar smo že davno pozabili. Naloga vzgojiteljev je, da 

otrokom pomagamo, da ohranijo občutljivost. Če bodo vse te lastnosti tako negovane, bo prihodnost vseh nas lepša in 

bolj usklajena. Z vpeljevanjem vaj v prakso so otroci zelo pomirjeni in usklajeni tudi med seboj. S takim načinom 

negovanja samega sebe in okolja postaneš tudi bolj ustvarjalen, saj ideje nastajajo in se rodijo znotraj tebe.  

 

Vsaka vaja iz tečaja senzibilizacije je postala del dejavnosti v oddelku z otroki. Z otroki sva izvedli vajo dotika z rastlino, 

povezovanja z drevesi, umirjanja z dotikom lastnih rok ter umirjenega, vodenega sproščanja. Vaje sva izvajali z otroki 

prvega starostnega obdobja. Kljub temu da tako majhni otroci še ne razumejo vsega, kar se dogaja okoli njih, je 

izvedba teh vaj zanje zelo primerna, na nek način zelo domača. Takoj so usvojili bistvo in vaji sledili. Praznik iz te vaje 

zagotovo želiva še izvesti in nadgraditi v prihodnjem letu. Tako zgodovinsko bogat in pomemben praznik mora postati 

del naše prihodnosti, zato ga moramo prenesti na svoje zanamce.  

 

 

Mojca Rankl in Ksenija Jerman 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enoti Oplotnica in Pragersko
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KOZMOS IN ČLOVEK  

Včasih so se ljudje prepoznali kot del kozmosa, ki je izpolnjen z življenjsko silo, in ne ločeni v brezkrajni praznini, kot 

vesolje razumemo danes. Pozornost so posvečali cikličnim spremembam v naravi in prepoznavali svojo vpetost vanje. 

Stare kulture so poznale leto velikega trajanja, ki znaša 25.920 let. To je čas, v katerem Sonce preide Platonovo leto. 

Tako poimenujemo čas, ki je potreben, da se Sonce ponovno pojavi na izhodiščnem položaju na svoji poti vzdolž kroga 

ozvezdij zodiaka. Tako holografski princip vpetosti človeka v kozmične razsežnosti opisuje Rudolf Steiner in nam 

pojasni povezavo med človekovim življenjem in ciklusom Sonca. Dih je za človeka življenjskega pomena. Rodimo se s 

prvim vdihom. Pulziranje, ko z vsakim dihom vdihnemo zunanjost vase in izdihnemo navzven, nas oskrbuje s kisikom in 

nam omogoča življenje. V povprečju vdihnemo 18-krat v minuti, kar v enem dnevu znaša 25.920-krat. Toliko let je 

potrebnih, da Sonce prepotuje ves zodiakalni krog. To je le eden od primerov, ki oriše, kako se makrokozmične 

razsežnosti odražajo v mikrokozmosu človeka, v njegovem telesu in ritmih življenja na Zemlji. 

Kadar gledamo v nebo, v zvezde, njihov sij in telesa planetov, ki se gibljejo v osončju, opazujemo le njihovo fizično 

pojavnost. Morda se sprašujemo, od kod njihova pomenljiva imena, ki jih imajo že tisočletja – izvirajo iz arabskega 

sveta in grške mitologije ter se zelo razlikujejo od sodobnih poimenovanj s kraticami in koordinatami položaja. Po 

vedenjih starih kultur imajo planeti in zvezde ter s tem tudi Sonce v našem osončju fizično telo, obkroženo in prežeto z 

duhovno atmosfero, ki se širi v neskončnost. Iz njihove notranje narave, ki seva v vsemirje, so včasih prepoznali njihovo 

vlogo in planete ter ozvezdja poimenovali. Zato so ozvezdja predstavljena kot bitja oz. stvari: Mali medved, Oven, 

Vodnar, Tehtnica … Sonce so gledali kot fizično telo, ki sije k nam, njegovo notranjo bit in atmosfero pa izpolnjujejo 

duhovna bitja.  

V naravi in pri človeku lahko odkrijemo veliko ritmov, ki odražajo našo vpetost v razsežnosti Zemlje in kozmosa, našo 

prepletenost in povezanost z vsem. Mesec kot Zemljin sopotnik ima posebno vlogo v življenjskih procesih na Zemlji. 

Luna povzroča premike ogromnih količin vode v oceanih. Med plimovanjem se gladina spremeni za nekaj metrov 

približno štirikrat dnevno. Ritem luninih men vpliva na naše življenje. V nekaterih bolnišnicah se izogibajo operacijam 

ob polni luni, ker so v tem času krvavitve močnejše. Luna simbolizira pasivni ženski princip in cikličnost. Nekatere stare 

kulture so živele skladno s pulzirajočimi ritmi narave in štele čas po luninih menah. 

Glavne naravne ritme, kot so menjava letnih časov, dneva in noči, pogojujeta prav sonce in luna. Včasih so poznali 

subtilne sile, ki vzdržujejo svet in ravnovesje, da obstaja realnost. 
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Kozmično in človekovo trojstvo 

NARAVA   TELO 

ČLOVEK   DUŠA 

BOŽANSTVO  DUH 

 

Človekovo telo so v starih kulturah dojemali kot čudesno zgradbo, božji hram, ki človeku omogoča uresničitev v 

zemeljskem. V telesu so opazovali odsev kozmičnih zakonitosti. Človeka so si predstavljali kot malo sintezo velikega 

univerzuma. 

Tradicionalne medicine na Vzhodu poznajo ritem notranjih organov že tisočletja in v svojih pristopih upoštevajo čas v 

dnevu, ko za njihovo dobro delovanje lahko najbolj učinkovito poskrbimo. Kronobiologija je novejša znanstvena veda, 

ki se ukvarja z raziskovanjem bioloških ritmov in proučuje ritmičnost spreminjanja telesne temperature, krvnega tlaka, 

srčnega utripa, ravni hormonov, razpoloženja in delovnega elana. Natančno proučevanje bioloških ritmov pomaga pri 

ugotavljanju najprimernejšega časa za zdravljenje ali jemanje zdravil.  

Ritmi se odražajo tudi v vseh segmentih kulturne dediščine, v glasbi, plesu in podobah likovnega ustvarjanja. Ljudski 

plesi v oblikah, ki jih tvorijo koraki, ponazarjajo življenjske ritme. Nastali so kot praznovanje življenja, čaščenje narave 

ter izraz veselja in radosti. V prvinah, ki tvorijo ljudske plese, še vedno lahko razberemo magični in obredni pomen, ki 

so ga imeli včasih. Z zaporedjem korakov lahko oblikujemo vzorce, ki imajo določen značaj in s svojo pravilno zgradbo 

vnašajo v okolje izbrano kvaliteto. Vsaka stopinja je kot poljub. Z vsakim korakom, ko se dotaknemo zemlje, zavestno 

vtisnemo v okolje določen pomen. 

Kozmične ritme in celostno obravnavo rastlin, živali in človeka uporablja biodinamična metoda kmetovanja, ki temelji 

na oblikovanju živih interakcij ob upoštevanju materialne, eterične, čustvene in duhovne ravni v okolju. Temeljno 

izhodišče biodinamičnega kmetijstva je, da naj bodo pridelki usmerjeni v človekovo bistvo, da ga prehranjujejo v 

pravem pomenu besede. 

Učinkovitost uporabe biodinamičnih preparatov pri pridelavi rastlin in vzreji živali dosegajo z natančnim upoštevanjem 

položaja nebesnih konstelacij. Prav tako upoštevajo konstelacije pri pripravi zemlje, sajenju, pletju in pobiranju 

pridelkov. S tem vključujejo v procese vse ravni bivanja in kmetijo obravnavajo kot integralno enoto, vpeto v širše 

zemeljske in kozmične ritme, kar pripomore k zdravi trajno rodovitni prsti. To je osnova za rast zdravih pridelkov, ki 

niso le zdravi po svojih sestavinah, temveč bogati z življenjsko energijo. Biodinamične kmetije delujejo samozadostno. 

Če je le mogoče, pridelajo doma vse potrebno za življenje in delovanje kmetije.  
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Biodinamične metode, ki jih je že pred približno sto leti razvil Rudolf Steiner, so razširjene po vsem svetu, tudi med 

kmeti in vrtičkarji v Sloveniji.  

Z vizijo trajnostnega razvoja, ki vključuje razvoj individualnosti, skupnosti in okolja, je dejavnosti začel razvijati dr. 

Ibrahim Abouleish pred štiridesetimi leti v Egiptu. Na neokrnjenem delu egiptovske puščave v velikosti 70 hektarjev v 

bližini Kaira so začeli oživljati pusta puščavska tla. Z biodinamičnimi metodami jim je uspelo revitalizirati puščavo in 

razvila se je uspešna kmetijska dejavnost. V preteklih letih je SEKEM postal krovna organizacija skupine podjetij in 

nevladnih organizacij, danes pa je eno od vodilnih socialnih podjetij na svetu. Leta 2015 so prejeli posebno priznanje 

Združenih narodov za revitalizacijo puščave. 

 

SPOŠTOVANJE NARAVE  IN ŽIVLJENJA  

Posebne obrede zahvalnosti so izvajali po žetvi v vseh kulturah. Z obredi so vzdrževali odnos s kozmičnimi silami in 

vpetost v ritme življenja. V krščanstvu poznamo obrede blagoslavljanja hrane in včasih so ob poletnem sončevem 

obratu blagoslavljali tudi cvetje. 

V knjigi Z nevidne strani neba nas Pavel Medvešček seznani s trojnim pomenom pogačije, pripravljanja pogač pri 

staroverskem obredu, ki je na Slovenskem vedno potekal v avgustu. Prvo pogačo so spekli dva dneva pred polno luno 

iz ržene moke. To je bila zahvalna pogača. Drugo so spekli ob polni luni iz pšenične moke kot daritveno pogačo in tretjo 

dva dneva po polni luni iz ovsene moke kot prositveno pogačo. »Vse tri so imele na vrhu tročana* s sedmimi semeni,« 

piše Medvešček. »Ta del pogače so pozneje zdrobili in ga potresli po njivi (iz zahvalne pogače) in po ognjišču (iz 

daritvene pogače), sredinski del prositvene pogače pa so pomešali s semeni vseh žit, ki jih bodo posejali prihodnje 

leto.« Kot vidimo v tem primeru, je obred obsegal zahvalo, daritev in prošnjo. 

Še ne dolgo tega je človek gojil globoko spoštovanje in hvaležnost za možnost sodelovanja v vrtincu kozmičnih ritmov 

in udejanjanja življenja v kraljestvih Zemlje. Izražanje hvaležnosti in posvetitev dejanj je bilo včasih del vsakdana. Na 

tečaju senzibilizacije smo se pogovarjali o pomenu hvaležnosti in o tem, kako pomembno je, da zavedanje in izražanje 

hvaležnosti približamo otrokom. Za sodobni čas je zavedanje povezanosti z naravo v duhu hvaležnosti ob izražanju 

naše individualne vloge v skupnosti še kako pomembno. Marjana Šram, vzgojiteljica v enoti na Prihovi, nam je 

pripovedovala o svojih spominih na staro mamo in delo na polju. Vsakič ko so prišli na polje in preden so odšli proti 

domu in celo ob vsaki zaključeni vrsti so izrazili hvaležnost.  

* Tročan: navidezna povezava treh točk v trikotnik, verovanje v trojnost. V tročanu so delovale sile, ki so blagodejno 

vplivale na ljudi in naravo samo. (Medvešček, 2015) 
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DIH JE  Ž IVLJENJE  

Človekovo telo lahko shematsko ponazorimo kot glavo, trup in okončine. V zgornjem predelu trupa, v prsnem košu, so 

organi ritmičnega sistema: srce z obtočili in pljuča. Pulz, ki ga občutimo pri človeku, ko tipamo zapestje, je kot 

uglaševanje božanske narave duše z zemeljsko aktivnostjo in snovnostjo. 

Pulz obstaja že takoj po oploditvi, ko notranji organi še niso oblikovani. Celotno vesolje utripa v ritmu in prav tako 

vsaka naša celica. Tudi rast rastlin se odvija ritmično. 

Ritem srca nas spremlja že pred rojstvom, ko mirno počivamo v materinem telesu. Nova znanstvena dognanja 

opredeljujejo srce kot pomemben center, ki vpliva na naše misli in odločitve, ki jih sprejemamo. Ob presaditvah srca so 

opazili spremembe občutkov in potez osebnosti obdarovanca. Srce ima zelo podobno nevronsko mrežo kot možgani in 

zelo močno elektromagnetno polje. Tako se tudi znanost približuje starim vedenjem, da je srce pomembno središče 

naše biti.  

Da bi se bolj zavedali svoje vpetosti v kozmične ritme, lahko začnemo z opazovanjem dihanja. V različnih izročilih po 

svetu je poudarjena dvojnost v ritmu dihanja, ki ga sestavljata vdih in izdih. Simbolizirata nastajanje in vpijanje 

univerzuma. Središče teh dveh sil v človeškem telesu je srce. Tako po taoističnem vedenju dihanje vodi srce. Dihati 

pomeni vpijati moč zraka, ki je simbol diha ali daha kozmosa. Uravnavanje dihanja pri jogi in drugih tehnikah dihanja, ki 

so jih razvile stare vzhodne kulture, je namenjeno koncentraciji duha. 

Z dihom se začne naše življenje. Poteka kot samodejen proces, ki ga upravlja vegetativno živčevje. Dihanje odraža naše 

počutje, telesno in duševno stanje. Včasih dihamo sproščeno in globoko, ali pa je naše dihanje le površno. Odvisno je 

od tega, kar čutimo, doživljamo, razmišljamo. Dojenčki dihajo s prepono. Njihov dih je pravilen in enakomeren. 

Opazimo lahko, kako se jim pri dihanju dviga trebušček. Žal z leti izgubimo to sposobnost dihanja, s katero se rodimo. 

Sodoben tempo življenja povzroča veliko napetosti in posledično površno dihanje. Na stres in pritiske se samodejno 

odzivamo z zadrževanjem diha. S tem zadržujemo čustva in se branimo pred duševno bolečino.  

Globoko enakomerno dihanje krepi živčni in imunski sistem. S počasnim in enakomernim dihanjem oskrbimo telo s 

kisikom in spodbudimo pretok življenjske energije ter s tem izboljšamo vitalnost.  

Pravilno dihanje se začne s popolnim izdihom. S tem izpraznimo pljuča in opustimo vse staro. Vdih je počasen. Najprej 

napnemo trebušno prepono in izbočimo trebuh, kar omogoči pljučem, da se v celoti razširijo. Nato razširimo pljuča in 

šele na koncu vršičke pljuč, tako da rahlo dvignemo ramena. 

Z zavestnim dihanjem se lažje umirimo. Čeprav je dihanje samodejen proces in ga ne nadziramo zavestno, je dobro 

uporabiti zavestno dihanje za sprostitev in osredinjenost.  
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DIH USTVARJALNOSTI  

Tudi človekova delovanje in ustvarjalnost potekata v ritmu. Tako kot ritem vdiha in izdiha našega telesa tudi v 

delovanju in ustvarjalnosti začetni fazi prejemanja, ko vdahnemo in zunanje vsebine shranimo vase, sledi faza izdiha, 

ko se izrazimo.  

Z zavestnim dihanjem v ritmu ustvarjalnosti se povežemo s kozmičnimi razsežnostmi in spodbudimo individualno 

izražanje. Vdihnemo okolje, svet in kozmos. Na prehodu iz vdiha v izdih se zavemo svoje individualne biti ter 

ustvarjalnost in delovanje izdihnemo navzven. 

 

VAJA:  VDIH SONCA 

Sedimo vzravnano in si predstavljamo, da sedimo v svetlobnem snopu, ki sega pod našimi nogami v središče Zemlje in 

nad našo glavo v globine kozmosa. Osredinimo se v srcu in občutimo svojo individualno vpeto med kozmičnim in 

zemeljskim. Najprej izdahnemo in si ob vdihu skozi nos predstavljamo, kako vdihujemo sonce. Dihamo pravilno s 

spuščanjem prepone, širjenjem pljuč in dvigom ramen, da do polnosti izpolnimo pljuča z zrakom in soncem. Ob 

prehodu v izdih se za trenutek zavemo svoje individualnosti in izdahnemo skozi usta. Pri tem si predstavljamo, kako 

izdihujemo svojo ustvarjalnost v svet. Nadaljujemo z naslednjim vdihom. Z vsakim vdihom smo vse bolj prežeti z 

energijo sonca. 

Opazujemo počutje, občutke in vtise, ki se porajajo med vajo. 

Vaja širi polje naših zmožnosti in je primerna ob zastavljanju novih izzivov. 

 

KAKO RASTL INE USTVARJAJO GLASBO  

V programu senzibilizacije v letu 2016 smo se ukvarjali z ritmi v naravi. Spomladi smo imeli priložnost prisluhniti glasbi 

rastlin. Na enem od srečanj smo s posebno napravo, ki okrepi subtilno vibracijo rastlin, spoznali, kaj zmorejo ta 

čudovita bitja, ki nas spremljajo na vsakem koraku. 

Raziskovanje odzivov rastlin in razvoj naprave se je začelo v Damanhurju v bližini Torina v severni Italiji leta 1976. 

Raziskovalci v skupnosti Damanhur so razvili instrument, ki zajame elektromagnetna valovanja s površine listov rastlin 

in korenin ter jih spremeni v zvoke. Posebna naprava, ki temelji na načelu biološke povratne informacije, se uporablja 

tudi pri testiranju ljudi za ugotavljanje električne aktivnosti kože. Aparat deluje podobno kot detektor laži (poligraf), 

razvit 1921 v Ameriki. Naprava meri razliko elektromagnetnega polja korenin in lista, ki je prevedena v glasbo oz. izraz 
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rastline. S pomočjo naprave lažje ozavestimo odnos z rastlinami in uživamo v harmoniji glasbe, ki jo ustvarjajo v 

interakciji z nami. Opazujemo, kako se odzivajo na našo pozornost, čustva, nego in vremenske spremembe. 

Danes je naprava že dobro poznana in razširjena v svetu. Med drugimi jo je v svojih vinogradih v Toskani namestil 

angleški glasbenik Sting. V Sloveniji pa lahko glasbi rastlin prisluhnemo v vrtnem lapidariju Pokrajinskega muzeja v 

Kopru. 

 »Preden smo začeli s poslušanjem in smo nameščali napravo, se mi je rastlinski svet izpovedal, da noče nobenih 

eksperimentov z negativno konotacijo, ki ji je kolektivno lahko podzavestno podvržen domišljav vedoželjnež. 

Presenetilo me je, kako vir inteligence rastlinskega sveta po morfogenetskih poljih pozna stanje na tem področju. Kot 

vedno je na prvem mestu dovoljenje narave,« je svoja opažanja o odzivanju rastlin ob pripravah strnil Robi Lavin.  

Nekatere rastline ob predvajanju glasbe razširijo svoje energijsko polje. Zaznati je posebno vzdušje čaščenja življenja. 

Glasba včasih že potihne in se ponovno razvije. Rastline prepoznajo našo naravnanost in zaznajo pozornost, ki jim jo 

namenimo. Svet rastlin si želi sodelovanja z nami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poslušanje glasbe rastlin na 

gredici v enoti Sonček v 

Slovenski Bistrici 
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PRIREDITEV V OKVIRU KAMPANJE DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE  2016  

Dneve evropske kulturne dediščine smo 5. 10. 2016 obeležili z dvema dogodkoma. Z instalacijo arhetipov Slovenske 

Bistrice, izdelanih iz topljenega stekla, z naslovom »Notranji utrip mesta«, avtorice Karin Lavin, na grajskem dvorišču in 

s predstavitvijo knjige Integral Green Slovenia v viteški dvorani v gradu. V modelu zelenega integralnega razvoja ima 

vrtec iz Slovenske Bistrice osrednjo vlogo. 

 

 

 

Številni posamezniki, skupnosti, podjetja in organizacije iz Slovenije so v času samostojne države uspeli doma in tudi po 

svetu, in to na različnih področjih. Uspeli so s poštenim delom, odgovornostjo do narave in do soljudi. Ob tem, ko so 

upoštevali pomembna znanstvena spoznanja, so se oprli tudi na modrost in izkušnje naših prednikov. Znali so umno 

uporabiti in povezati najboljše, kar nudijo Slovenija, Evropa in svet. Postali so svetel zgled, pa ne le v Sloveniji. Od njih se 

lahko učijo tudi v drugih državah, tudi najbolj razvitih. 

Nekatere od teh odličnih praks so podrobno predstavljene v knjigi Integral Green Slovenia, ki je izšla pri mednarodni 

znanstveni založbi Routledge v Londonu. Namenjena je vsem, ki želijo prispevati k trajnostni prihodnosti. 

Vse sodelujoče organizacije, od podjetij, kot je Domel, in občin (Poljčane in druge) do vzgojno-izobraževalnih organizacij 

(Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica in druge), pri svojem delu dajejo poseben poudarek dediščini okolja. Za 

razliko od prevladujočega razvojnega modela v samostojni Sloveniji, nad katerim je marsikdo razočaran, so uspešno 

https://www.routledge.com/Integral-Green-Slovenia-Towards-a-Social-Knowledge-and-Value-Based-Society/Piciga-Schieffer-Lessem/p/book/9781472469489
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uveljavili alternativno pot razvoja, ki gradi na kulturni in naravni dediščini. In ta integralna in trajnostna pot se danes 

kaže kot najboljša perspektiva za prihodnost, podprta je tudi z usmeritvami in programi EU.  

Navdihujoče zgodbe so z integralnim pristopom razložene in povezane v celosten model, ki pokaže pot do trajnostne 

prihodnosti. Slovenija kot vzorčni model, pilotna dežela integralnega zelenega gospodarstva in družbe v Evropi in širše. 

Uredniki so dr. Darja Piciga iz Slovenije ter profesorja Alexander Schieffer in Ronnie Lessem iz Centra za integralni razvoj 

Trans4m v Ženevi, pri vsebini pa je sodelovalo več kot 40 slovenskih avtorjev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trans-4-m.com/
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Namen vaje je bil krepiti otrokovo zaupanje vase in v druge. Med spoznavanjem otrok v skupini sva ugotovili, da si 

otroci ne zaupajo dovolj oz. se med igrami zaupanja ne sprostijo tako, kot bi se lahko. Zato sva se odločili, da bova dali 

večji poudarek na te vrste iger. Igre, ki sva jih načrtovali, so bile poznane, le da sva vanje vključili še dodatne prvine 

senzibilizacije.  

Brez pomisleka sva vse vaje izvedli v naravi, saj drugače učinki vaje ne bi bili takšni. Otroci so si z vsako vajo bolj okrepili 

medsebojno zaupanje in zaupanje vase. Poleg zaupanja pa so spoznali, da lahko naravi tudi prisluhnejo, da nam ta 

veliko pove, če se ji le dovolj odpremo. Otroci so se začeli čuditi, ko so z zavezanimi očmi tipali drevesa in spoznavali, 

da je vsako drugačno, drugačno na otip in da ga oddaja drugačno vzdušje. Hkrati jih je bilo zanimivo poslušati, kaj vse 

so jim drevesa povedala, tudi največje skrivnosti.  
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Z vsako vajo sva spoznavali, hkrati pa se čudili, kako so otroci vidno začeli 

ceniti naravo in z njo komunicirati z različnimi čutili. Pravzaprav so se 

naučili z njo ravnati tako, kot bi si mi želeli, da ravnajo vsi.  

 

POTEK VAJE 

V dvojicah – razdelitev v pare. 

Eden si zaveže oči, drugi ga vodi. Otrok z nezavezanimi očmi vodi otroka 

z zavezanimi očmi do določene točke oz. drevesa. Tipa drevo, pove svoje 

občutke, kaj mu je drevo povedalo. Svoje občutke nato tudi nariše.  

Zamenjata vlogi. 

 

Celotna skupina: 

Vsi otroci si zavežejo oči, midve pa jih vodiva do vrtca (ena vzgojiteljica je 

spredaj, druga zadaj). 

 

 

Misliva, da je treba v vrtec vnašati vaje senzibilizacije. Otrok se mora 

zavedati, da je treba naravi prisluhniti in jo spoštovati. Vsak ponedeljek 

se odpravimo v bližnji gozd, kjer se otroci sprostijo in umirijo. Vsak si je 

izbral svoje drevo, ki je »samo njegovo« in prav vedno otroku pove kaj 

novega. Z drevesi so postali pravi prijatelji.  

Z vsako vajo senzibilizacije sva spoznavali vedno globlji pomen vaje in 

začeli sva se zavedati, da je treba ceniti samega sebe, biti samozavesten 

in stati za svojimi dejanji. Ni se treba preveč obremenjevati z mnenji 

drugih. Rad je treba imeti sebe – le tako se lahko začne naša osebna 

rast.  

 

Katja Lenarič in Kristina Janžič 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Zgornja Ložnica 
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Z otroki smo se odpravili v gozd z namenom občutiti naravo oz. gozd na 

drugačen način, še bolj celostno in z vsemi čutili.  

 

 

POTEK VAJE 

Otroci ležijo na hrbtu. Z zaprtimi očmi prisluhnejo naravi. 

Otroci doživljajo naravo z vsemi čutili (tipajo, gledajo, vonjajo). Vodeno 

jih usmeriva, da gozd začutijo v svojem srcu in občutju prisluhnejo. Svoje 

občutke narišejo z ogljem na lesene ploščice. Vsak opiše svoja doživetja 

in občutenje. 

V gozdu postavimo razstavo na lesu izraženih občutij. Sledi ogled 

razstave. 

 

IZKUŠNJE 

Običajno otroci in odrasli v gozdu posvečamo pozornost otipljivi naravi, 

vsemu, kar lahko vidimo in primemo (npr. liste, storže, palice …). Tokrat 

pa sva želeli, da se gozdu prepustijo, ga poslušajo in tako občutijo skozi 

sebe in doživijo skozi srce. 

Otroci so v gozdu vidno uživali. Umirili so se in mu resnično prisluhnili. 

Povedali so, da jim je gozd povedal, da jih ima rad, da jih je pogrešal in 

da želi, da ga še večkrat obiščemo, da nam bo dal drevesa ... 

 

Metka Klančnik in Metka Lugarič Kotnik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Zgornja Ložnica 
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Vajo smo izvajali na igrišču vrtca, pri brezi, ki jo tudi sicer opazujemo skozi letne čase. 

 

Moj namen je bil, da se otroci povežejo z drevesom prek zunanjih čutil – barva, vonj, tekstura, površina, velikost, 

razvijanje notranjih zaznav – povezanost z energijo drevesa, okušanje, doživljanje drevesa. Izvedbo vaje iz programa 

senzibilizacije sem uporabila kot nadgradnjo naravoslovnih dejavnosti MOJE DREVO (breza) z igrišča. Brezo opazujemo 

vse letne čase, spremljamo njeno bravo, vonj, spreminjanje, rast … Tako so otroci že na nek način povezani z 

drevesom. Dejavnost sem želela nadgraditi. Doživljanje drevesa sem pri otrocih opazovala prek neverbalne 

komunikacije (otroci še ne govorijo), mimike obraza, saj se je pri doživljanju drevesa spreminjala. 
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POTEK VAJE 

Brezo smo sprva opazovali od daleč – barvo listov in debla, njeno gibanje 

v vetru, višino. Drevesu smo se počasi približali, tipali strukturo debla – 

gladko, hrapavo z odprtimi očmi. Zaprli smo oči in najprej drseli z dlanmi 

po deblu (božali). Nato smo z iztegnjenimi rokami, naslonjenimi na 

drevo, obstali ter »poiskali« del debla, kjer smo se počutili najbolj 

prijetno (bodisi hrapavo bodisi gladko). 

To vajo smo izvajali večkrat. Uporabila sem jo tudi za umirjanje po 

gibalni dejavnosti. Opazila sem, da vaja otroke sprošča in pomirja.  

Po eni vaji sem izvedla drgnjenko teksture drevesa. 

(starost otrok: 1–2 leti) 

 

IZKUŠNJE 

Moje izkušnje s tečaja senzibilizacije so čudovite. Obiskovala sem ga že 

dvakrat in bi ga še. Vaje senzibilizacije so v moje delo doprinesle veliko 

novega, pozitivnega, svežega … Zelo rada jih izvajam. Prilagodim jih 

najmlajšim, starim leto ali dve. Zelo mi je všeč sproščen, pozitiven, 

nevsiljiv način prenašanja znanja na udeležence tečaja. Spodbudil me je, 

da zdaj tudi sama raziskujem, kako to področje poglobiti, tako pri otrocih 

kot pri sebi, za osebnostno rast. 

 

 

Nina Borko Bezjak 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Marinškov dom 

 



 

158 

Namen vaje je, da otrok spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno 

delovanje za njegovo ohranitev. Spoznava obseg, raznolikost in lepoto 

narave, tako da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Otrokom je 

bila vaja zelo všeč, z veseljem so se dotikali drevesa, ga opazovali, 

spoznavali njegovo bližino.  

 

POTEK VAJE 

Skupaj z otroki smo se odpravili na vrtčevsko igrišče, do bližnjega 

drevesa. Otroci so se drevesa dotikali. Drevo so spoznavali in občutili. 

Skupaj smo se pogovarjali, nato smo še z rajalno igro zaplesali okrog 

drevesa. 

 

 

Veliko smo v naravi, povezani z naravo, kar je za razvoj otrok zelo 

pomembno. Vaje senzibilizacije so zanimive in otrokom prinašajo 

dodatne izkušnje.  

 

Maja Pivec 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Poljčane 
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Pomladansko enakonočje je čas novega rojstva. To je čas, ko se dokončno prebudimo iz zimskega spanca ter 

postanemo bolj pozorni in aktivni. V tem času je ključno, da smo prisotni tukaj in zdaj, da smo jasni glede tega, kdo 

smo in zakaj smo tu, kaj je tisto, kar želimo od življenja. 

 

 V času praznovanja pomladanskega enakonočja se povežemo z naravo, s soncem, ki predstavlja dan, in luno, ki 

predstavlja noč. Poslovimo se od dolgih noči in pozdravimo prihod sonca, svetlobe in toplote ter daljših dni. 
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POTEK VAJE 

Otrokom pokažem fotografijo sonca in lune z zvezdami. Spodbudim jih, 

da se pogovorimo o teh nebesnih telesih. Pogovarjamo se tudi o tem, 

kdaj je na nebu sonce (podnevi) ter kdaj so na nebu luna in zvezde 

(ponoči). Vprašam jih, kaj mislijo, koliko časa je na nebu sonce in koliko 

časa luna. Otrokom povem, da sta samo dvakrat na leto noč in dan 

enako dolga ter da temu pojavu pravimo enakonočje. Povem jim, da bo 

sedaj pomladansko enakonočje in da bo od tega dne naprej sonce vedno 

dlje časa na nebu in da bo dan daljši. 

Otrokom predstavim praznik ter se z njimi pogovorim o pomenu tega 

praznika za ljudi in kakšen vpliv ima za naravo. Pogovorimo se o ognju. 

Predstavim jim pomen, ki ga je imelo kurjenje kresov včasih. 

Otroke spodbudim, da se odpravimo v gozd, kjer naberemo suhe veje. 

V posebni posodi za kurjenje zakurimo ogenj iz nabranih odpadlih vej. 

Otroci opazujejo in doživljajo ogenj. Okoli ognja naredimo velik krog in 

se v globljem smislu povežemo z ognjem, ki predstavlja sonce, 

pozdravimo prihod sonca in dneva ter se poslovimo od lune in noči. 

IZKUŠNJE 

Vaje iz senzibilizacije so naju popeljale v poseben svet zaznavanja narave 

in okolja. Vedno več časa preživiva v naravi, ki jo s pomočjo teh vaj 

zaznavava poglobljeno in še posebej občutiva. Okolje in narava naju ob 

vsakem obisku napolni s posebno energijo. Obenem sva se naučili, kako 

vaje iz senzibilizacije prenašava v delo s predšolskimi otroki. Otroci zelo 

radi zahajajo v naravno okolje, kjer se popolnoma sprostijo, umirijo in z 

njim navežejo poseben stik. Prav vaje iz senzibilizacije so jim pri tem v 

pomoč, da jih na poseben način popeljejo v globlje doživljanje sveta. 

 

 

Marjana Šram in Polona Obrovnik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Prihova 
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Namen dejavnosti je približati otrokom, da začutijo, doživijo, raziskujejo, 

opazujejo in ustvarjajo z naravo. 

POTEK AKTIVNOSTI 

V našem vrtcu smo uredili ekovrt. K sodelovanju smo povabili tudi 

starše. Otroci so pri urejanju sodelovali tako, da so na gredo vozili in 

nosili zemljo. Za orodje so uporabljali lopatke, narejene iz plastenk, in 

kar svoje roke.  

Pozneje so na eno gredo posejali blitvo in na drugo posadili meto. Pri 

opravilu so v zemlji opazili deževnika. Nekateri so ga držali v rokah. Slišali 

so, zakaj je deževnik pomemben za zemljo. Tako smo razširili aktivnosti 

in spoznavanje tudi na živali, ki živijo v zemlji.  

Vsak dan so zalivali gredice. Opazovali so spremembe na njih. Meto so 

otroci vohali, tipali in božali z listi po obrazu. Nekaj otrok je odklonilo 

božanje in raje opazovalo. Po nekaj dneh so sodelovali vsi. Opazila sem, 

da so pri tem otroci umirjeni in tihi. Večkrat si je na travniku kakšen 

izmed otrok utrgal travo in božal sebe ali prijatelja. Opazila sem, da so 

tudi do živali (npr. mravlja, pajek …) postali nežnejši.  

Na ekovrtu so opazovali rast zelenjave in se seznanjali s pomenom skrbi 

za naravo. Otrokom sem dajala spodbude, predvsem pa vzpostavljala 

vzdušje čutenja, doživljanja in sodelovanja z naravo. 

 

 

Tanja Božičević 

Vrtec Slovenske Konjice, enota Loče 
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Z izbranimi vajami iz joge, ki vključujejo dihanje in gibanje, damo otroku možnost, da se s kvalitetnim gibanjem s 

poudarkom na zavestnem dihanju sprosti in napolni z novo energijo. Vadba joge dobro vpliva na otrokovo telesno 

zdravje in zmanjšuje stres, otrokovim potrebam prilagojeno gibanje pa povečuje odpornost proti boleznim. Z jogijskimi 

vajami pripravimo otrokovo hrbtenico na pravilno držo oz. odpravljamo morebitne nastale deformacije na njej. Otroci 

se naučijo tudi pravilnega dihanja (povezano trebušno, prsno in ključnično dihanje) ter zavestno voditi svoj gib, 

usklajeno z dihanjem. Naučijo se opazovati fizične, mentalne in emocionalne procese v sebi, jih poskušajo ozavestiti in 

razumeti (npr. opazuje svoje dihanje, svoj tok misli, občutke). S tem bolje spoznavajo in razumejo sebe ter lažje tudi 

druge. 
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Z obvladovanjem fizičnega telesa se naučijo obvladati tudi psihične procese. Prav tako vadba dobro vpliva na njihovo 

samozavest. Poveča se jim veselje do življenja. Vse to vodi do uravnoteženega, zdravega razvoja celotnega organizma 

in duhovne uravnoteženosti. Znano je, da se otrokom, ki redno vadijo jogo, izredno poveča koncentracija, kar je še 

posebej pomembno za bodoče šolske otroke. 

POTEK VAJE 

Otroci odložijo odvečna oblačila in obutev, poiščejo si prostor in 

pripravijo podloge za vadbo. Sedejo po turško in začnejo z dihanjem, 

tako da se skušajo čim bolj zavedati. Pri tem večina potrebuje pomoč 

vodenja odrasle osebe. Skušamo se že osredotočati na glasbo ali zvoke iz 

narave, ki nas spremljajo iz ozadja. 

Začnemo z izvajanjem asan oz. jogijskih elementov. Glede na to, da 

asane posnemajo gibe iz narave, je otrokom na ta način dojemanje 

živalskega in rastlinskega sveta še bližje. 

Po končani vadbi se pogovorimo o občutkih, ki so jih doživljali, popijemo 

čaj in se dogovorimo za naslednje izvajanje joge. Vaje smo izvajali tudi v 

naravi, vendar je bilo težje. 

 

Janja Pučnik 

Vrtec Slovenske Konjice, enota Loče 
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IZRAŽANJE HVALEŽNOSTI  

Zavedanje, da iz narave nekaj jemljemo, in gojenje spoštovanja do tega, kar dobimo in imamo. Pri pouku so otroci s 

poskusom ugotovili, da rastline za preživetje potrebujejo sončno svetlobo. To, da so rastline ljudem hrana, pa že vedo. 

Zavedanje ritmov in ciklov v naravi. Spodbujanje doživljanja sprememb v naravi – daljši dan/noč v povezavi s 

človekovim delom na zemlji (Sončevo leto). 

Obuditev običajev, vezanih na naravne cikle, bogastvo sončne energije z vidika pogojev za življenje in energije. 
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UPORABLJENI PRISTOPI SENZIBILIZACIJE 

CELOSTNO RAZISKOVANJE: Z učenci smo v pogovoru sklenili njihovo 

predznanje o spremembah v naravi, predvsem o časovnem trajanju 

dneva in noči ter kako so ljudje dolžino dneva izkoristili za delo v naravi 

ali v delavnicah ob sončni svetlobi. S pomočjo poskusa, ki smo ga izvedli, 

so izkusili, da je sonce vir toplote in svetlobe, ki jo rastline potrebujejo za 

življenje. S posredovanjem zgodbe Praprotno seme smo pogovor 

navezali na sončno leto, po katerem so se ljudje v preteklosti ravnali, in 

tako ugotovili, da je 23. junij najdaljši dan v letu 2016. Zgodba Praprotno 

seme nam predstavi tudi čarobne moči v naravi v kresni noči.  

OBČUTENJE IN DOŽIVLJANJE: Otroci so z zaprtimi očmi sedeli na travi in 

se prepustili občutkom. Po vaji so opisovali svoje občutke in izmenjali 

izkušnje (najzanimivejši komentar: »Rada gledam vzorčke v svoji glavi.«) 

USTVARJANJE: posvetitev soncu, pozdrav – zahvala soncu 

 

POTEK VAJE 

(vajo smo izvedli 23. junija, na najdaljši dan v letu) 

Otroci sedijo na tleh, zaprejo oči, se umirijo in poskusijo povezati s 

soncem. Globoko dihajo, vdihavajo energijo sonca, pozorni so na 

podobe, ki se jim pojavijo. V mislih izrazijo zahvalo soncu. Odprejo oči, 

vstanejo, oblikujejo krog. 

Ob spodbudi si sami zamislijo pozdrav soncu. Medtem ko so stali v 

krogu, se držali za roke in imeli zaprte oči, so hkrati dvignili roke proti 

nebu in se z obrazom obrnili proti soncu. Nekdo je izrekel: »Hvala, 

sonce,« in v odmevu so to izrekli vsi. 

Pozdravijo sonce: dvignejo roke proti nebu in se z obrazom obrnejo proti 

soncu. Otroci so se povezali in si v krogu poslali energijo. 

 

IZKUŠNJE 

Moje srce se odpira. Bogatejša sem. Hvala. 

 

Lidija Maček Mihačič 

OŠ Log - Dragomer 
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Glavni namen dejavnosti je bil, da otroci opazijo, spoznajo, vidijo in občutijo, da so okoli nas na igrišču drevesa, jih 

opazujejo in spoznavajo, da se v času tako kot oni sami spreminjajo, da lahko skupaj z njimi odkrivajo neznano, nova 

občutja in nova spoznanja, da tudi drevesa živijo, rastejo in umrejo.  

Ob spoznavanju drevesa smo urili svoje zaznave. Vsi smo bili sprejemljivi za odkrivanje novega in to tudi izkušali. 

Najpogosteje smo se z drevesom srečevali na način, da smo njegovo energijo občutili in sprejemali skozi dlani, ko smo 

se oprli nanj, in z vsem telesom, če smo drevo tesno objeli. Otroci so se v teh situacijah povsem umirili, povedali so, da 
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poslušajo dihanje drevesa, nekateri so slišali bitje srca v drevesu … Večinoma pa so vsi postali bolj umirjeni, sproščeni, 

opažala sem, da so bili čustveno dovzetnejši. 

 

POTEK VAJE 

Najprej smo z otroki raziskovali, si ogledali, tipali, opazovali drevesa, ki 

jih imamo na igrišču pri vrtcu. Ugotovili smo, da posameznih vrst ne 

poznamo, zato smo poiskali njihova imena. 

Otroci so se večinoma odločili, da jim je najbolj všeč, da so najraje pod 

drevesom ali v njegovi bližini ali na drevesu – z imenom vrba. Imeli so 

ogromno možnosti za opazovanje drevesa, saj se je videlo iz naše 

igralnice. Otroci so večkrat posedali ob oknu in opazovali drevo. Najbolj 

jih je k opazovanju pritegnilo takrat, ko so bile spremembe v vremenu 

(dež, veter, sneg) ali ob spremembah letnih časov (odpadanje listja, 

prazne, zaledenele veje, veje, zasute s snegom, prvi poganjki listov). 

Drevo so spoznavali tako, da so na njegovo deblo položili dlani. Tako so 

ga lahko občutili, se ga dotikali, spoznavali njegov otip, nežnost, njegovo 

moč ali krhkost. Kadar so drevo objeli, so se povsem stisnili k njemu, 

takrat so ga imeli možnost povohati, prisluhniti vtisom, ali jim kaj pove, 

se z njim pogovarjati, poslušati njegov utrip. Skozi daljše časovno 

obdobje smo opazovali tudi, za koliko je drevo zraslo, kaj se zgodi z 

obžagovanjem vej (izdelali smo novoletni venček), zakaj odpadejo listi z 

drevesa, kako jih uporabiti … 

Vajo so največkrat izvajali zunaj neposredno z drevesom, posamično ali v 

dvojicah. Drevo pa so iz igralnice opazovali v manjših skupinah. 

Izbrali so tudi drevo, ki jim je zastiralo sončno svetlobo v igralnici, ter 

opazovali gozdarje, ko so ga podrli. 

IZKUŠNJE 

Menim, da smo skupaj z otroki spoznali in doživeli drevo skozi utrip, mir 

in hvaležnost ter vzljubili vrbo in druga drevesa na našem igrišču. 

Ugotavljam, da sem se sama naučila mnogo novega, kar sem skušala 

predajati naprej otrokom v skupini. Upam, da mi je vsaj delno uspelo. 

 

Andreja Lipovec 

Vrtec Slovenske Konjice 
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SPOROČILA MITOLOŠK E GA IZROČILA  

Nesnovna dediščina, kot so pravljice, miti in pripovedke, so pomembna podstat naroda in na simbolni ravni 

pojasnjujejo pokrajino, kjer so nastali. Ponujajo vpogled v človekova stanja in otrokom dajejo bogato snov za 

oblikovanje predstav. Miličinski pravi, da je pravljica za otroka življenjskega pomena, ker se ob poslušanju zaljubi v 

življenje. 

Mitološki sistem se je razvijal v dolgih časovnih obdobjih. Predstavlja pomembne večplastne podobe o zgodovini, 

verovanjih, in tudi vsakdanjih življenjskih temah. Slovanska in slovenska mitologija nam, kljub temu da sta zaradi 

pomanjkanja virov slabše raziskani, predstavljata bogato duhovno samosvojost. 

Pravljice so se ohranile s pripovedništvom. S pripovedovanjem so se skozi stoletja spreminjale in hkrati ohranjale. 

Ljudje so skozi pripovedovanje, ko še ni bilo sodobnih tehnologij, ohranjali duhovno izročilo. Pripovedovanje je bilo 

vedno povezano s skupnostjo. Pripovedovalo se je v družini ali ob zimskih večerih, ko je ob kmečkih opravilih 

sodelovala širša vaška skupnost. 

Sporočilo mita in pravljice se odvija na več ravneh. Na eni ravni prisluhnemo zanimivi zgodbi. Na globlji ravni pa miti in 

pravljice nagovarjajo notranje plasti naše duševnosti. Miti v arhetipskem jeziku podajajo razlage o nastanku sveta in 

človekovi vlogi v njem, o junaštvu, naravnih pojavih in ustvarjalnih silah. Ob tem na svojstven način ponudijo vpogled v 

človekova stanja. Arhetipi kot vsebine kolektivnega nezavednega se pojavljajo v mitskem izročilu v vedno novih 

preoblekah, v različnih časovnih obdobjih, na različnih delih sveta. Arhetipi mitskega izročila so vedno znova 

aktualizirani tudi v sodobni interpretaciji filmov in risank. V primerjavi z miti nam pravljice ob podajanju podobnih 

vsebin svetujejo, kako reševati konflikte, in nas opogumljajo. 

Ljudsko izročilo na svojstven način pojasnjuje odnos naših prednikov do okolja; do skal in kamnov, izvirov, dreves in 

gora, v katerih so prepoznavali posebno vlogo. Pokrajina s krajevnimi in ledinskimi imeni je bogat vir za raziskovanje 

mitičnih predstav, saj v poimenovanjih podobno kot v vsebinah pravljic in pripovedk, vezanih na določene kraje, 

odkrivamo sporočila o organizmu pokrajine iz časov, ko so naši predniki živeli v spoštljivem odnosu do okolja. Znali so 
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prepoznati izvire življenjske energije v pokrajini ter jih prek letnega cikla obredij, od setve do žetve in v času zimskega 

mirovanja, negovati. 

V sodobnem načinu življenja vse bolj izgubljamo povezanost s pokrajino kot živim organizmom. Tehnologija, 

informatika in marketing, kot da vzpostavljajo virtualne svetove stran od Zemlje in njenih bogatih vitalnoenergijskih in 

duhovnih razsežnosti, ki so jih poznali naši predniki. Pokrajino dojemamo le kot materialno danost, čeprav je veliko več 

kot geološko-biološki organizem. Prav miti in pravljice nam odstirajo njene duhovne razsežnosti.  

S prepoznavanjem simbolnega jezika pravljic krepimo predstavljivost in bogatimo notranje doživljanje. Da bi globlje 

vsebine prodrle v našo zavest, se med branjem notranje odpremo pripovedi, kot bi vstopili v njen svet in dopustimo da 

njena sporočila vzniknejo v naši zavesti. Nekatere vsebine se nas izrazito dotaknejo na osebni ravni, druge prepoznamo 

kot del kolektivnega arhetipskega spomina. 

 

MITOLOGIJA SLOVANOV IN SLOVENCEV  

Mitologija Slovanov in Slovencev je do danes obdržala arhaične sestavine. Rekonstruiramo jo z upoštevanjem ustnega 

izročila, saj pisnih virov skorajda ni.  

Zelo zanimiva in sporočilna je slovenska kozmogonija. Miti o stvarjenju sveta izvirajo še iz predkrščanskega izročila. 

Mengeška bajka govori o božanstvu, ki s pogledom ustvarja svet in nebesna telesa. Šišenska bajka o božanstvu, ki je 

poosebitev lune, pripoveduje, da se potopi v morje in z morskega dna prinese talno zemljo. Ta stara bajka ima 

vzporednice z indijsko mitologijo, kjer je Višnu ustvaril zemljo tako, da se je potopil v morje in jo prinesel z morskega 

dna. Zelo zgovorna je bajka o nastanku plodne zemlje. Govori o božanstvu, ki je bivalo med ljudmi, nato pa je ljudem 

zapustilo svoje telo, da je iz njega nastala plodna prst. 

Slovenska mitologija je sorodna slovanski, vendar se tudi v marsičem razlikuje. Za obe sta značilna glavni mit in 

vegetacijski mit. Glavni mit govori o borbi nebesnih sil s htonskimi. Gromovnik Perun v boju premaga zemeljskega 

Velesa. Slovensko različico glavnega mita je Nikolai Mikhailov prepoznal v borbi Kresnika z Vedomcem oziroma krivim 

Kresnikom. Ko Kresnik premaga nasprotnika, začne padati dež, pomešan s pšenico, kar simbolizira plodnost. (Vir: 

Mikhailov Nikolai: Mythologica slovenica: Poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika, 2002, 

str. 45-46) 

Vegetacijski mit, ki sta ga rekonstruirala Radoslav Katičić in Vitomir Belaj na podlagi baltskih in slovanskih ljudskih 

pesmi, govori o Jurijevi hoji skozi leto. Na zimski solsticij, božič, se rodi Jurij, deseti sin Peruna, a ga isti dan odnesejo 

koledniki, Velesovi odposlanci. Mladost preživi v onstranstvu, ker je tukaj zima. Na naš svet se vrne na Jurjevo, ko 

odklene naravo in prinese pomlad. Na ta dan spozna svojo sestro Maro, s katero se poroči na kresni večer. Ob tem 
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prazniku Jurij nastopa pod imenom Ivan Kupalo oziroma Janez Kresnik. Jurij kasneje Maro prevara, zato ga Mara ubije 

in se spremeni v grdo Morano. Jurij umre samo navidezno, zadnjič se pojavi na božični večer, naslednji dan pa se 

ponovno rodi. 

Bajeslovna bitja slovenske mitologije predstavlja božanska trojica: Perun, Veles in Mokoš. Poleg njih naletimo na 

številna bajeslovna bitja, kot so rusalke, rojenice in sojenice, ki napovedujejo usodo ob rojstvu, čateže, ki s svojo 

polživalsko in polčloveško podobo spominjajo na favne ali pane. Posebnost slovenske mitologije sta Kresnik in Kurent. 

Bajke o kralju Matjažu, lepi Vidi, zlatorogu, desetnici in druge v simbolni govorici odstirajo lastnosti slovenske pokrajine 

in arhetipske plasti kolektivnega nezavednega.  

V izročilu slovenskih pokrajin naletimo na desetnico ali desetega brata. Ljudska pripoved s Pohorja govori o desetnici, 

ki med žetvijo govori z belo ženo. Vidi jo le ona, ker ima kot deseti otrok posebne sposobnosti. Desetnico ali desetega 

brata zaznamujejo nenehno gibanje, saj običajno odideta od doma, ljubezen do narave in razumevanje govorice rastlin 

in živali. 

 

SVET ELEMENTARNIH BIT IJ  SMO OHRANIL I  V PRAVLJ ICAH  

Človekovo delovanje ima vedno velik učinek tudi na nematerialne ravni bivanja, ne glede na to, ali se tega zavedamo 

ali ne. Ker smo s kulturo popolnoma izrinili iz zavesti subtilnejše ravni bivanja in sledimo le ozkim racionalnim 

pristopom, smo izgubili sposobnosti za sporazumevanje z naravo, z duhovi narave, ki jim pravimo tudi elementarna 

bitja. Sporočila o pomenu elementarnih bitij najdemo v pravljicah in bajkah. Te v svojem simbolnem jeziku hranijo 

izročilo o sobivanju in zavestnem sodelovanju z njimi. V pravljicah prepoznamo modrosti, ki so še kako aktualne za 

današnji čas, ko se trudimo v naravi in s svojim delovanjem v njej ponovno vzpostaviti ravnovesje. Pravljice in miti nam 

ponujajo ključe do rešitev. 

Elementarna bitja tkejo resničnost sveta. Sodelujejo kot zadnji posredniki duhovnih impulzov v uresničitev 

materialnega sveta. Delujejo kot posredniki med duševno, energijsko in snovno ravnjo pokrajine. 

V daljni preteklosti, v neolitiku, so takratne kulture vzdrževale in kultivirale pokrajino v njeni celoti. Z obredi so skrbele 

za obnavljanje procesov duhovne, čustvene in energijske podstati pokrajine ter tako sodelovale v procesih, ki jih 

opravljajo elementarna bitja. 

Ta obredja so delno nasledile kulture, ki so prehajale evropski prostor in se tu naseljevale v različnih obdobjih, med 

njimi tudi Slovani. Vedenje in živ odnos z duhovi narave je bil še polno prisoten v srednjem veku. 

Paracelsus je v prvi polovici 16. stoletja kot uspešen zdravnik in predavatelj na takratnih univerzah deloval v Švici in 

drugod po Evropi. Del otroštva in mladost je preživel na Koroškem. V svojih delih govori o dveh kraljestvih, o 
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človeškem kraljestvu, to pa življenje in delovanje prepleta s kraljestvom elementarnih bitij ali duhov narave. 

Elementarna bitja jim pravimo zato, ker zastopajo štiri elemente: zemljo, vodo, zrak in ogenj. Njihove vloge se 

razlikujejo glede na element, kateremu pripadajo, in stopnjo razvitosti. Tudi duhovi narave se z izkušnjami učijo in 

napredujejo v razvoju. 

Elementarna bitja štirih elementov 

 ZEMLJA – KAKOVOST URESNIČITVE – gnomi, elfi, škratje, palčki, favni

VODA – KAKOVOST ŽIVLJENJA – rusalke, undine, povodni možje, duhovi ravnovesja 

ZRAK – KAKOVOST PROSTORA – vile, silfi, deve 

OGENJ – KAKOVOST PREOBRAZBE – duhovi zemeljske sredine, duhovi zorenja in preobrazbe, duhovi luči, muze 

Duhove narave si pogosto predstavljamo kot palčke z rdečimi čepicami ali vile, ki kot prelepa dekleta plešejo na livadi. 

V resnici elementarna bitja nimajo take podobe, saj je njihovo telo le energijsko. Da se lažje sporazumevajo z ljudmi, 

večkrat prevzamejo podobo, ki je nam domača. Komunikacija z elementarnimi bitji poteka čisto drugače od običajnega 

sporazumevanja, ki smo ga vajeni uporabljati ljudje. Misli prevajamo v besede in stavke ter s tem izražamo želeni 

pomen. Zavest elementarnih bitij ne obstaja na razumski ravni, ampak na čustveni. Elementarna bitja z nami 

komunicirajo tako, da nas ovijejo v vzdušje, s katerim nam sporočajo odgovor, nam posredujejo vtise v obliki občutij. 

Včasih usmerijo našo pozornost na izbrano vsebino ali predel v naravi. Sporočajo pa tudi z oblikami dreves, posebnimi 

oblikami vej ali lubja, ki včasih izraža njihovo podobo. 

Ta inteligenca narave, ki posreduje med duhovnimi impulzi kozmosa in materialno stvarnostjo, sodeluje v vseh 

procesih življenja. To si danes težko predstavljamo in zaznamo, saj smo izgubili sposobnosti čutenja subtilnih ravni. 

Gnomi naseljujejo kamenine in oživljajo materijo. Palčki skrbijo za rodovitnost pokrajine, elfi za posamezne rastline, 

favni pa za drevesa. Drevo in favn živita v simbiozi. Drevo daje favnu možnost udejanjanja v fizičnem svetu, favnova 

zavest pa služi drevesu za usklajenost z okoljem in časovnimi ritmi, s tem ko opazuje okolico in usmerja rast drevesa. 

Hišni škrat skrbi za kvaliteto bivanjskega prostora. Škratje vodijo procese izgradnje oblik. Zato jih pogosto srečamo v 

rudnikih. 
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Zlata ribica ali ribja kraljica, ki nastopa v pohorski pravljici o prevzetni drvarki, zastopa vodni element. Voda je element 

ravnovesja. Ribja kraljica kot predstavnica vodnega elementa obvladuje principe ravnovesja v okolju. Ribiču pravi, da 

mu bo pomagala v vsem, kar bo dobro in kar bo prav. 

V pravljicah pogosto naletimo na motiv, ko palčki pomagajo ljudem tako, da ponoči opravijo njihovo delo. Ta vsebina 

nam pojasnjuje vlogo duhov narave, ki ponoči vtkejo naša prizadevanja v kozmične razsežnosti. Stara modrost 

prepoznava izjemen pomen, ki ga imajo človekova dejanja, in kako se kakršno koli delo vpne v celoto stvarstva in v 

njem odzvanja. Današnja spoznanja sodobne znanosti se temu vpogledu na svoj način približujejo in ga potrjujejo. 

Palčki sodelujejo pri vnašanju rezultatov človekovega dela v duhovne razsežnosti. Kaj pa vile? Vile v pohorski pravljici 

podarijo kmetici čudežni klobčič v zahvalo za mleko, ki jim ga velikodušno daje, rekoč, da ne sme nikdar želeti in reči, 

naj se nit konča. Iz bleščeče belega klobčiča so domači tkalci stkali metre in metre platna, klobčič pa je bil še vedno 

enak. Tako vse do trenutka, ko naveličan pastir zavzdihne: »Da bi bil vendarle že konec te niti.« V tistem trenutku se 

klobčič odvije do konca. Vključenost v proces se pretrga, čim podvomimo ali sodelovanje kakor koli zavrnemo. Pogosto 

nam pravljice in miti govorijo o težki nalogi, ki jo lahko izpeljemo le, če smo popolnoma vključeni v celoto in ne 

dvomimo ter se ne oziramo nazaj. Tako nam pravljica Vilin klobčič posreduje modrost o sodelovanju z naravo in 

skrivnostni, tanki in nebesno beli niti, ki se nikoli ne konča. Ta nit je simbol vpetosti v kozmične razsežnosti. Govori o 

tem, kako tkemo življenje in svoje dejavnosti s pomočjo kozmičnih impulzov. V sodelovanju z duhovnimi razsežnostmi 

je naše delo veliko učinkovitejše in bogatejše. 

V pohorskih pravljicah, bajkah in legendah, ki jih je med drugo svetovno vojno izdal Jože Tomažič, je ohranjeno bogato 

ljudsko izročilo. Odlikuje jih zelo bogat jezik v tenkočutnih opisih narave. Veliko je izrazov, ki opisujejo predele v 

pokrajini, vendar jih danes ne uporabljamo in ne poznamo več.  

»V tistih starih in dobrih časih, ko so se po pohorskih zavetjih med skalami in pečinami sredi temnih lesov še skrivale 

pohorske vile,« opiše bivališče vil in nadaljuje z opisom njihovega dela v gozdovih, iz katerega zelo natančno izvemo, iz 

česa nastane nenavadna nit. »Ponoči so izbrale nekaj črnih smrek za svoje čudežne kolovrate; na njih so osnule iz 

modre mesečine spredene nitke in jih ovile z belo prejo, potegnjeno in spredeno iz nočne megle, ki jo je bilo megleno 

jezerje nad slovenjebistriško kotlino med Pohorjem, Bočem in Konjiško goro po pohorskih potokih potisnilo v črne 

planine. Vso noč so bele vilinske predice predle lunine žarke z megleno volno na svojih velikih črnih kolovratih.« 

Velikokrat v pravljicah naletimo na zelo modra pravljična bitja. Med elementarnimi bitji so to tista, ki so skozi razvoj 

pridobila zelo veliko izkušenj in postala pravi modreci. Palčki in vile imajo dostop do modrosti, ki jo tvorijo njihove 

lastne izkušnje in izkušnje ljudi ter pokrajine, ki jo naseljujejo in spremljajo v razvoju.  

Na srečo se je vedenje o duhovih narave, ki spremljajo človeka, skozi epohe razvoja ohranilo v pravljicah. V pohorskem 

izročilu posebej izstopa spoštovanje, ki so ga včasih gojili do vil, ki se jim ne gre zameriti (pravljica Vile svetujejo zimsko 

setev). Ljudsko izročilo vsebuje veliko resnic o svetu elementarnih bitij. Z njimi so se včasih trudili sodelovati. Zavedanje 
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te razsežnosti bivanja je še zelo živo v severnoevropskih deželah. Na Irskem so posebna mesta v naravi, kjer imajo 

svoja gorišča elementarna bitja, uradno zaščitena z državnimi uredbami. 

 

VAJA:  POGLED SKOZI  SRCE  

Ta enostavna vaja nam pomaga obogatiti notranje doživljanje in krepi iskrenost. Vajo lahko uporabimo v odprtem ali 

zaprtem prostoru. Vedno nam odpre nov zorni kot dojemanja okoliščin. Umirjeno stojimo pred prostorom, ki ga želimo 

opazovati. Pozornost mehko prenesemo v srce, in ko smo polno prisotni v srcu, pogledamo v okolje, kot bi v srcu 

odprli oči in si ogledali, kaj nas obdaja. Mirno opazujemo in prepoznavamo vtise.  

Po zaključeni vaji se lotimo analize in primerjave novih informacij. 

 

VAJA:  N IKRMANA V PARKU  

V zgodnji pomladi smo obiskali park v Slovenski Bistrici z namenom prisluhniti naravi, začutiti kraj in življenjsko silo, 

Nikrmano , ki ga izpolnjuje. Nikrmana je v izročilu starovercev prasila, ki izpolnjuje vse bivajoče. Meditativni sprehod po 

parku je vsak doživel na svoj način. 

 

Trenutek v parku. Naslonila sem se na drevo. Ne na tisto veliko, mogočno, ampak na majhno, še precej mlado drevo na 

začetku parka. Gledam, iščem, oziram se okrog sebe, nato pa čisto nepričakovano skozi krošnje posije pomladno sonce. 

Sonce obžari zelenico pred menoj in na njej mlade žafrane, ki kukajo in naznanjajo pomlad. Drevo, na katerega sem bila 

naslonjena, mi je dajalo neverjetno oporo in počutila sem se močno, ko sem opazovala, kako se nebesna in zemeljska 

energija združujeta in dajeta še večjo lepoto tistemu, kar je bilo že prej čudovito. Trenutek, da dojameš in potem uživaš, 

uživaš v lepotah, ki nam jih daje narava, in se naužiješ energije, ki ti je ponujena.  

Špela Pušaver 

 

Zazrla sem se v drevo, obdano s polno rož. Spodaj pod drevesom je bilo vse vijolično. Ob takem pogledu sem občutila 

toplino in mir. Samo drevo je bilo tako lahkotno, da sem začutila sproščenost in lahkoto telesa. Ves proces me je 

navdihnil s pozitivno energijo in napolnil z ljubeznijo. Čutila sem moč sonca in počutila sem se močnejšo.  

Kristina Janžič 
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Najprej me je pritegnil del parka, ki je bil v tistem zgodnjem pomladanskem popoldnevu obsijan s toplim soncem. Ta 

toplota me je pripeljala do nekega drevesa. To je imelo votlo razbrazdano deblo, ki me je spominjalo na to, da lahko 

bitje kljub brazgotinam, ki mu jih zada življenje, raste in se razvija ter postaja zaradi tega še bolj veličastno. Ravno 

zaradi teh brazgotin je tudi skrivnostno, edinstveno, posebno in ima poseben čar. 

Nataša Mezner 

 

Ob prihodu v park me je pritegnilo petje ptic. Obstanem. Prisluhnem. Njihovi spomladanski napevi žvrgolenja me 

popeljejo s pogledom do zamegljene travnate preproge. Skoraj si pomanem oči, saj v daljavi zagledam … Sprva se mi 

zdijo kot meglice, ki se ob zgodnji jutranji uri spuščajo nad vodo. Ne, pogledam še bolje. Pred menoj se razteza vijolična 

preproga žafranov. Vabi me s svojo mehkobo in nežnostjo. Takrat začutim toploto in preplavi me občutek umirjenosti. 

Občudujem stvaritev narave v spomladanskih dneh. V mislih sem hvaležna za to izkušnjo, kajti zavedam se, kako lahko 

narava poskrbi za človekove čute. Na nas pa je, da lepoto zaznamo.  

Tanja Hecl 
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TEČAJ SENZIBIL IZACI JE  

V sklopu izobraževanja Mitološko izročilo in interpretacija dediščine smo pozimi in spomladi 2017 obravnavali bajke, 

pravljice in pripovedke slovenskih pokrajin s poudarkom na obravnavi Pohorja, Slovenske Bistrice in okolice, do Poljčan 

in Boča, kjer so enote vrtca in kraji, od koder prihajajo udeleženci tečaja. V tem letu so se tečaja udeležili tudi vzgojitelji 

iz Slovenskih Konjic in Ljubljane. Z dejavnostmi v vajah, ki so jih pripravili vzgojitelji, smo v obravnavi okolja zaobjeli 

vsebine slovenskega ljudskega pripovedništva. 

Z vajami senzibilizacije smo se posvetili zaznavanju okolja, doživljanju in ozaveščanju mitoloških vsebin, pravljic in 

legend ter izražanju občutenega. S tem vzgojitelji krepijo notranje potenciale in jih ustvarjalno uporabijo pri svojem 

delu. Likovni jezik kot jezik podob je soroden simbolni govorici mitskega izročila. Raziskovanje povezav med izročilom 

in pokrajino z vajami senzibilizacije in ustvarjalnostjo razvija prepoznavanje globljih počel pokrajine in osebnih 

potencialov udeležencev. 

 

PR IREDITEV V OKVIRU KAMPANJE DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE  2017  

S predstavitvijo zbornika vaj, ki ga držite v rokah, in proslavitvijo 70-letnice delovanja Vrtca Otona Župančiča Slovenska 

Bistrica, 27. septembra 2017 
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Palček je ljudska pravljica. Tudi dogajalni prostor ni enoten, saj nam pripovedovalec opiše več različnih prostorov, kot 

so dom, gozd, njiva, log. V pripovedki izrazito izstopa le ena oseba, in to je palček. Zanimivost, ki nas je še posebej 

pritegnila, je, da palček živi pod pragom. 

Palček je bajeslovno bitje in bližnji sorodnik škrata. Poznamo različna imena za tovrstna bitja, na primer palček, 

palečnjak, ninek, nendljek, na Pohorju mu pravijo tudi rabas. Palčki se od škratov ločijo predvsem po prijaznejšem 

značaju in po tem, da radi pomagajo ljudem v stiski in pri delu. Sem spadajo pretežno dela, kot so šivanje oblek in 

čevljev. Pomagajo tudi pri iskanju in obdelovanju dragih kamnov in kovin. Palčke pogosto srečamo v ljudskih 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0krata&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pal%C4%8Dek
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pale%C4%8Dnjak&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ninek_nendljek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rabas
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pripovedkah. Ena najbolj znanih je Sneguljčica in sedem palčkov, ki so jo pripovedovali kot domačo slovensko pravljico. 

Je pa pri nas na Slovenskem priljubljena tudi pravljica o palčku.  

VIR 

Monika Kropej, Roberto Dapit: V somraku kraljestva palčkov in škratov. Radovljica: Didakta, 2002. 

 

V pravljici je prikazana nadnaravna moč. Mati je Boga dolgo prosila za dete, veliko vsaj za palec, in nekega dne ga je res 

dobila. Dala mu je ime Palček in v hišo je prinesel radost in veselje. Oče, ki je takrat oral, se je drobcenega otroka 

razveselil in ga pozneje vedno jemal s seboj na njivo.  

 Povezanost, pridnost, delavnost 

 

Palček je s svojim lepim žvižganjem pritegnil celo grofa, zato ga je kupil in odnesel na grad.  

 Pomen majhnosti in veselja. Kljub majhnosti je Palček zelo glasen. 

 

Palček ni dolgo zdržal na gradu, raje je šel po svetu in prišel do tolovajev ter se jim pridružil. 

 Nasprotje delavnosti in pridnosti so tolovaji, saj so za preživetje kradli živino.  

 

Palček je s svojo nagajivostjo prelisičil tolovaje. 

 Prevladala je Palčkova dobrota, poštenje in vrnil se je k očetu.  

 

V pravljici zasledimo narečne izraze, ki jih skorajda ne uporabljamo več: 

junec – mladi vol 

kočiš – kočijaž, voznik 

rajniž – goldinar, zlatnik, kovan od konca 14. stoletja, pri nas še v 19. stoletju 

jezero rajnišev – tisoč rajnišev 

log – gozd  

huncvot – malopriden človek 

 

Na globlji ravni sta nas nagovorili Palčkova dobrota in nagajivost, saj ni želel krasti živine s tolovaji. Vedno je našel 

izgovor in tolovaje prelisičil. Zapustil jih je in se vrnil domov.  

Palček je z žvižganjem pod hišnim pragom preganjal negativne sile, ki naj bi se zadrževale tam. Nas pa je vsebina 

nagovorila, da se z žvižganjem prežene slaba volja. Pripomore k boljšemu razpoloženju in dobri volji. 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Snegulj%C4%8Dica_in_sedem_pal%C4%8Dkov&action=edit&redlink=1
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CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

- Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

- Spodbujanje domišljijskega razumevanja pripovedke s pomočjo senčnih lutk 

- Vživljanje v vloge literarnih oseb v igri senčnega gledališča 

- Spodbujanje otrokovih jezikovnih zmožnosti 

- Otrok odkriva, spoznava lastnosti, se igra, uči, čudi, ustvarja in je srečen. 

- Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

- Otrok doživetja nadgrajuje z ustvarjalnimi dejavnostmi. 

- Otrok ima vedno možnost izbire. 

- Otroci se usposabljajo za poslušanje, doživljanje in razumevanje besedne umetnosti. 

- Otrok spoznava različne snovi. 

- Razvijanje drobne motorike 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- Otrok odkriva in spoznava različne naravne materiale s pomočjo svojih čutil. 

 

 

»Če hoče zgodba zares pritegniti otrokovo pozornost, ga mora zabavati in predramiti njegovo radovednost. Toda če 

hoče tudi obogatiti njegovo življenje, mora spodbujati njegovo domišljijo; mu pomagati, da razvija svoj razum in si 

pojasnjuje svoja čustva; biti mora uglašena z njegovimi strahovi in prizadevanji; priznavati mora njegove težave in 

hkrati nakazovati rešitve problemov, ki ga mučijo.« Jasmina Čaber 

 

 

POTEK DEJAVNOSTI V SKUPINI OTROK OD 1 DO 3 LET 

Z otroki iz najmlajše skupine smo nekaj mesecev obiskovali deželo 

palčkov in škratov. Predvsem smo spoznavali palčke, včasih pa smo bili 

tudi škratki. Saj veste, škratje so tisti, ki radi ušpičijo kakšno vragolijo. 

 

Otrokom sem predstavila pravljico Palček, tako da sem jo pripovedovala 

s pomočjo lutk. Zgodba z lutkami, ki sem jih izdelala in uporabila pri 

pripovedovanju, je otroke zelo pritegnila.  
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Z namenom sem izdelala majhne lutke, tako so otroci imeli možnost 

začutiti majhnost Palčka. 

 

Ko so otroci pravljico začutili, smo dejavnost nadaljevali v različnih 

kotičkih. Otroci so tako spoznali nastopajoče v pripovedki (palček, kmet, 

kmetica, grof, grofica, tolovaji …), njihovo življenje, s čim so se ukvarjali, 

kje so živeli (npr. grad, kmetija). 

 

Prek različnih pravljic, knjig in slikanic smo spoznavali, kje in kako živijo 

palčki, kaj počnejo, kako preživljajo svoj prosti čas. Naučili smo se kar 

nekaj novih pesmic o palčkih, plesali, rajali, izdelovali palčke iz različnega 

odpadnega in naravnega materiala. Imeli smo se res pravljično. 

 

 

Dejavnosti po kotičkih (različna področja) 

 

LUTKE 

Otroci so ob pomoči knjige obnovili vsebino pravljice. Otroke sem 

spodbujala k opisu ilustracije, dogodkov v pravljici, trikov, ki jih je izvajal 

glavni lik, in podobno. Otroke so pritegnile lutke (palček, kmet, kmetica, 

grof, grofica, tolovaji), ki so jih opisali, potem ko so jih prijeli v roko in si 

jih ogledali z vseh strani. Otroci so animirali z lutkami. 

 

TIPANJE 

V jutranjem krogu smo se igrali igro, pri kateri so otroci prepoznavali različne materiale, ki jih uporabljajo kmetje. 

 

ZEMLJA  

Kaj je to? Potipajte. Povohajte. Prepoznate to zmes? Kje ste že videli zemljo? Zakaj potrebujemo zemljo? Kaj zraste iz 

zemlje? Kaj moramo storiti, da nekaj raste iz zemlje? Ste kdaj staršem pomagali saditi ali sejati? Kaj pa še potrebujemo, 

da kaj zraste iz zemlje? S čim zalivamo seme, da zraste? 

 

PŠENICA, KORUZA 

Kaj je to? Potipajte. Povohajte. Ste že kdaj videli pšenico? Kje zraste? Zakaj jo potrebujemo? Veste, da iz pšenice 

nastane moka? Kako? Zakaj potrebujemo moko? 

Pšenico po navadi kmetje posejejo na veliko polje. Otroke povabim, da pšenico posejemo.  
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Naravoslovne dejavnosti pri otrocih vzbudijo veliko zanimanja, saj radi raziskujejo, odkrivajo, sklepajo ter si pri tem 

razvijajo naravoslovno mišljenje in zmožnosti za reševanje problemov. V naši skupini otroci veliko zanimanja pokažejo 

za igro z naravnimi materiali, zato sem jim pripravila ravno takšne dejavnosti. V jutranjem krogu so s tipanjem 

prepoznavali naravne materiale. Večina je prepoznala koruzo, s katero se v igralnici velikokrat srečajo. Igra s semeni 

koruze je prinesla veliko veselja. Koruzo so si ogledovali od blizu in daleč, jo poskušali oluščiti iz stroka. Spoznali so jo z 

vsemi čutili in tako začutili delo kmetov. 

 

TAKTILNE ROKE 

Naredili smo si taktilne roke, tako da so tipali s prsti in prepoznavali različne materiale (zemljo, pšenica, kamne, 

koruzo). 

 

SENČNE LUTKE 

Starejša skupina nam je s pomočjo senčnih lutk animirala pripovedko Palček. Za najmlajše otroke je bilo to nekaj 

novega in seveda so neizmerno uživali ob poslušanju svojih najstarejših prijateljev. 

 

OGLED GRADU na Spodnji Polskavi 

Otroci so imeli možnost spoznati, kakšen je grad in kdo je nekoč živel na gradu. 

 

 

 

 

 

POTEK DEJAVNOSTI V SKUPINI OTROK, STARIH OD 3 DO 4 LETA 

 

 

V jutranjem krogu smo se redno pogovarjali o palčkih, škratih in vilah. Otroci so nekajkrat poslušali pravljico Palček, pri 

kateri sem vedno pustila odprti konec. Branje sem sklenila s stavkom: »Dobro se je najedel in napil, potem pa je od 

denarja, ki so ga tolovaji tam pustili, vzel toliko, kolikor ga je mogel nesti, in odšel domov.« 

 

Nadaljevanje pravljice so si izmislili otroci in povedali so:  

»Doma je dal denar.« 

»V trgovini so kupili kruh, sir in mleko.« 

»Palček je doma žvižgal, na njivi je oral, jedel je krompir, pil mleko in rastel.« 

»Rad je jedel krompir, ker nima okusa.« 

»Pri mami in očetu se je pocartal in šel spat v majhno, mehko, puhasto posteljo iz maha in slame.« 
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»Bil je prijazen; mami in očetu je rekel, naj ne stopita nanj, ko je spet šel 

pod hišni prag.« 

»Vidim ga pod pragom!« se je razveselila ena deklica in dodala: »Samo 

malo je umazan, ker je tu spodaj umazano.« 

»Pomagal je staršem, h katerim se je vrnil.« 

»Doma je Palček risal, sestavljal, mami je pomagal kuhati in z očetom je 

delal na njivi.« 

»Ata ga je vzel na njivo, da sta orala in sejala.« 

»Igral se je s prijatelji palčki. Lovili so se in igrali skrivalnice.« 

»Vmes so šli pit in se nato šli igrat nazaj v majhno modro hišo.« 

»Skrival se je pod pragom.« 

»Bil je tako majhen, da se je lahko skril v drevo in so ga morali dolgo 

iskati.« 

 

Naslednji dan smo šli na sprehod do gradu na Spodnji Polskavi, pred 

katerim raste veliko staro drevo. Otroci so se vživljali v pravljico, iskali so 

Palčka. Božali so drevo, se z njim pogovarjali in ga spraševali, kje se 

skriva Palček. Nekateri so Palčka videli, se z njim pogovarjali, ga slišali 

žvižgati. 

 

 

 

 

POTEK DEJAVNOSTI V SKUPINI OTROK OD 4 DO 6 LET 

 

 

Ljudsko pripovedko Palček sem otrokom predstavila s senčnimi lutkami. Senčno gledališče je bilo zanje nekaj povsem 

novega. Snop svetlobe, ki oriše sence lutk, je pri otrocih spodbudil domišljijski svet predstav literarnega dogajanja in 

oseb v pravljici. Po pravljici smo se pogovarjali, kako so doživeli Palčka po njegovem razpoloženju, kje vse je Palček 

potoval. Spoznavali smo nove besede, na primer log – gozd, jezero rajnišev – tisoč zlatnikov, junc – vol. 

 

Dejavnosti v kotičkih: 

 

USTVARJALI SMO Z GLINO (ZAMIŠLJANJE PALČKA): 

Otrokom sem ponudila glino in jih spodbudila k zamišljanju Palčka (kakšen je bil po velikosti, kako je bil videti po njihovi 

predstavi, kakšen je bil po razpoloženju). 
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IZDELOVALI SMO SENČNE LUTKE IN Z NJIMI ZAIGRALI PRAVLJICO 

Otroci so imeli na razpolago karton, špile in svinčnik. Vsak od njih si je 

izdelal svojo senčno lutko in jo je v pravljici najgloblje doživel. Po 

izdelanih lutkah so otroci zaigrali v senčnem gledališču in pri tem 

povabili na ogled otroke iz sosednje skupine. 

 

MOJA POT S PALČKOM OD DOMA DO VRTCA 

Otroci so skupaj s starši ob jutranjih prihodih v vrtec opazovali naravo, ki 

jih spremlja med potjo. Tako so nastali čisto pravi zemljevidi, po katerih 

bi s Palčkom prišli do vrtca. Po besedah staršev so se otroci ustavljali ob 

njivah, gozdu in kmetijah ter prisluhnili, ali bi morda lahko slišali 

žvižganje Palčka. Namen te dejavnosti je bil prepoznati in zaznati okolje, 

ki nas obdaja in vsakodnevno vabi s pogledom, da postojimo in 

prisluhnemo vsem zvokom naravnih lepot (gozdu, polju, vodi). 

 

 

Mojca Lorenčič, Marija Orešič in Tanja Hecl 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Spodnja Polskava 
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LEGENDA O STAREM GRADU ŠTATENBERG 

Zadnji lastniki starega gradu Štatenberg so bili grofje Attemsi. Ko je bil grof Dizma Attems še otrok, so ga ugrabili 

razbojniki. Njihova poglavarka je bila razbojnica Špelka. Svoje skrivališče so imeli v jami Balunjači na Boču. Stari grof je 

razbojnike iskal, jih tudi našel in pobil. Dečka so rešili, razbojnico Špelko pa odpeljali na grad in obglavili. Ko je Dizma 

odrasel, se je zaradi teh dogodkov in grdih spominov odločil, da bo zgradil dvorec na drugem koncu Makol, grad pa 

opustil.  
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VIR 

Ustno izročilo 

Legenda pojasnjuje propad starega gradu in izrazito razmerje med 

bogastvom in revščino. Žal postaja vse bolj pereče tudi v sodobni družbi. 

Čeprav si Špelka ne pomaga iz revščine na pošten način, se zastavlja 

vprašanje, ali si je grof svoje bogastvo pridobil na pošten način. 

Naš osnovni namen je bil spoznavanje dediščine domačega kraja in 

spodbujanje zanimanja ter spoznanja, da ima naš domači kraj bogato 

kulturno dediščino, da se zavedamo svojih korenin, da jih začnemo 

ceniti. 

 

CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem 

povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in 

poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja s pomočjo lutke. 

 

POTEK DEJAVNOSTI  

Najprej smo opazovali, kje je stal grad Štatenberg nekoč in kje stoji 

dvorec Štatenberg danes. Ker nas je zanimalo, zakaj je dvorec 

Štatenberg čisto na drugem koncu Makol, kot je bil nekoč grad, smo 

začeli raziskovati. Tako smo našli legendo, v kateri je razlaga o tem, kar 

nas je zanimalo. Ker pa smo bili radovedni, smo se odpravili na hrib, kjer 

je nekoč stal grad. Tam smo našli razvaline – ostanke gradu.  

Sam kraj, ki smo ga opazovali, od daleč izžareva moč. Ko pa smo ga 

obiskali, se dotikali razvalin, poslušali različne zgodbice o kraju samem, 

smo si življenje na gradu lahko živo predstavljali (vživljanje v razvaline 

starega gradu). 

Naša radovednost je rastla, zato smo raziskovali še naprej in našli 

številne zgodbice o starem gradu Štatenberg. Nas pa je še bolj zanimalo, 
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kaj so delali in kako so živeli na gradovih, zato smo se odpravili v 

knjižnico po knjige o gradovih. Obiskali smo tudi dvorec Štatenberg. 

Glede na to, da ga je zgradil sam Dizma, ki ga je Špelka ugrabila, se nas je 

obisk še toliko bolj dotaknil. Zlahka smo se podali nekaj sto let v 

preteklost ob ogledu soban, pohištva, knjižnice, starih oblačil, kuhinje, 

lekarne, kapele … 

 

Dogovorili smo se, da bomo našo igralnico za nekaj časa spremenili v 

grad. Naš grad je navdušil tudi otroke in vzgojiteljice drugih skupin.  

Z lutkami smo jim zaigrali svojo legendo (vživljanje v legendo s pomočjo 

lutk). 

Potem smo druge otroke povabili v grajsko knjižnico, kjer smo se 

preizkušali s pisanjem s peresom in črnilom (300 let stare knjige v našem 

knjižnem kotičku, napisane s posebno pisavo, pisanje s peresom in 

črnilom). 

V grajski lekarni smo mešali zelišča, uporabljali čarobne napoje, mazila … 

(okušanje, otip, vohanje in občutenje zelišč). 

V viteški dvorani smo izdelovali meče in ščite. 

V grajskem salonu so gospodične šivale, pletle preprogo in igrali so šah. 

Grajski izdelovalci okvirjev so izdelovali okvirje k umetniškim slikam. 

Grajski lončarji so izdelovali posodo iz gline. 

V grajski kuhinji pa so grajski kuharji pripravljali slavnostno pojedino 

(priprava jedil, slavnostna postrežba ob zvoku fanfar). 

Za konec smo v plesni dvorani zaplesali četvorko, seveda smo se v grajski 

oblačilnici še prej slavnostno oblekli (priprava oblačil, glasba in ples). 

Plesu je sledila grajska pojedina. 
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Seveda so bile čisto na koncu še viteške igre (petelinji boj). Vitez 

zmagovalec je od grajske gospodične prejel nagrado – skrinjo zlatnikov. 

Legendo smo zaigrali tudi staršem in starim staršem. 

 

IZKUŠNJE 

Za mesec dni sta se naša igralnica in večnamenski prostor vrtca 

spremenila v dvorec Štatenberg. Otroci so pri nastanku celotnega 

dogajanja aktivno sodelovali. V dogajanje so bili vključeni tudi starši in 

stari starši. »Dvorec« so obiskovale vse skupine v vrtcu, učenke osmega 

razreda so zaplesale z nami grajski ples. V knjigo vtisov, ki smo jo 

nastavili pred vhod v dvorec, se je vpisalo veliko obiskovalcev. Starši so 

sami izrazili željo, da bi želeli videti lutkovno igro in ples.  

Za vse nas (tako otroke kot odrasle) je pomembno, da se zavedamo 

vrednot, pomena svojega domačega kraja, da spoštujemo tisto, kar so 

nam zapustili naši predniki, da ima dediščina naših prednikov prednost 

pred vsem tujim. Zato je pomembno prenašanje zgodb, pravljic, legend 

iz domačega okolja na otroke. Naša dediščina je neizmerno bogata. 

 

Irena Kamenšek, Katja Kovačič in Špela Pušaver 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Makole 
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Dogajanje pravljice Topli potok je umeščeno pod okrilje Boča in njegovih gozdov ter opisuje posebne lastnosti potoka v 

Studenicah. Vez med ljudmi in pokrajino je čarobno bitje z Boča (dobra vila), ki uporablja svoje moči, da pomaga 

ljudem. Če znaš živeti v sožitju z naravo, jo spoštuješ in ceniš, ti bo narava dobroto povrnila. Vez – materina ljubezen 

do sina in sinova ljubezen do matere se prenese na odnos, ljubezen človeka do narave. Čarobnost pa se kaže, ko duh 

narave, vila z Boča, svojo dobroto izkaže tako, da skupaj z Jankovo ljubeznijo ogrejeta ledeno mrzli potok. 
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Pravljica nas spominja na pomen dobrote in ljubezni. Če boš v življenju delal dobro in boš pomagal drugim, ne da bi 

gledal na svojo lastno dobrobit, boš bogato nagrajen. Tega bogastva pa ne najdeš v materialnih stvareh, saj biva 

znotraj tebe in izžareva od znotraj navzven. 

VIR 

Erna Starovasnik: Topli potok. Murska Sobota: Založba AJDA, 2006. 

 

CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z 

usmerjanjem pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje ter 

poslušanje sebe in virov iz okolja 

- Negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na 

notranji in zunanji svet 

- Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z ustvarjanjem 

- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in ljudje vplivajo na naravo ter kako 

sam pripomore k ohranjanju in varovanju naravnega okolja. 

- Otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih 

bitij in od okolja, ki nas obdaja. 

Naš glavni namen je bil, da se otroci s pomočjo pravljice povežejo s 

pokrajino oz. prostorom, kjer živijo. Nismo želele, da se otroci le 

seznanijo z njeno vsebino, temveč da jo začutijo, dojamejo na višji ravni. 

Cilj na koncu naloge je bil, da otroci zgodbo občutijo in se z njo povežejo. 

Z vajami senzibilizacije so se povezali tudi s pokrajino, ki jih obdaja. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Obiščemo kraj Studenice in se povežemo s prostorom. Dotaknemo se 

vode, izvira, potoka. Poiščemo kamenček, ki nam je najbliže. Darilo vile, 

morda jo lahko tukaj spoznamo in začutimo. 

Občutja plesa potoka in njegovih zvokov prenesemo v likovno 

ustvarjanje: 

- Poslušali smo zvok potoka in mu dali barvo, s katero smo pozneje tudi 

slikali (barvne ledene kocke). 

- Tipanje vode (mrzla/topla voda) 

- Vilinski ples 

- Prisluhnili smo zvokom narave. 
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IZKUŠNJE 

Otroci nimajo težav z vživljanjem in ponotranjenjem svojih občutij. Vzgojiteljice smo bile le usmerjevalke, vse drugo so 

naredili otroci sami. Vesele smo pozitivnih izkušenj, kadar izvajamo različne vaje senzibilizacije. Z njimi lahko otroke 

pomirimo, se med sabo povežemo kot skupina, ali pa se povežemo s prostorom. Pomembno je, da smo že vzgojiteljice 

sposobne sodelovati v vajah senzibilizacije, saj nam sicer otroci ne bi sledili. 

 

Klavdija Čoh, Irena Trantura, Katja Stegne in Monika Drozg 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enoti Studenice in Poljčane 
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Pravljica je umeščena v naravno okolje, med skale in pečine nad potokom. V mogočni gozd s temnim lesom. Vključuje 

stare modrosti in vedenja o globljih ravneh bivanja: povezanost z naravo, enakovrednost ljudi in narave, odnose 

sodelovanja z elementarnimi bitji narave, vilinski svet in principe ravnovesja v okolju. Pravljica izpostavlja moč in 

dobroto vil, ampak le do neke mere. Ključno je sodelovanje ljudi na vzajemen način (dokler bodo poslušali njene 

besede, tako dolgo jim bo dobro). Lepo je prikazano gospodaričino spoštovanje nadnaravnih bitij in njena skromnost, 

saj se je zaradi vil pripravljena odreči večji količini mleka. Njeno ravnanje odraža zaupanje v procese, tudi kadar jih ne 

razumemo. Bogastvo izvira iz sodelovanja z naravo. 

VIR 

Jože Tomažič: Pohorske bajke. Celje: Mohorjeva družba, 1943. 
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CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

- Otrok si ob poslušanju bajke razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, 

se s književno osebo identificira ter doživlja književno dogajanje. 

- Bogatenje besednega zaklada 

- Otrok spozna vlogo vile v pravljici. 

- Otrok se na igriv način seznani s postopkom molže prek čutne zaznave. 

- Otrok uporablja in razvija spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, 

samoiniciativno eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom in 

materiali) ter njihovimi izraznimi lastnostmi – izdelovanje vilinskih 

oblek in venčkov. 

- Otrok uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in 

mirovanja. 

- Otrok si zamišlja in izvaja animacijo z lutko ter sodeluje v animacijski 

igri z drugimi. 

 

Naš namen je bil otrokom približati pravljico v vsej večplastnosti njenih 

sporočil in njeno bogato izrazoslovje ter jih seznaniti s pomenom 

neznanih besed. Z interpretacijo pravljice smo jim približale pravljična 

bitja in njihovo sodelovanje z ljudmi. Z ustvarjalnim gibanjem in 

animacijo lutke ob glasbi in v naravi so se vživljali v vlogo vile. 

 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Najprej smo otrokom prebrale bajko. Pogovor o bajki: Kaj se je dogajalo 

v bajki? Kakšne so bile vile? Vam je bila bajka všeč? 

Po prebranem smo počakale na odziv otrok. Nato smo veliko časa 

posvetili pojasnjevanju neznanih besed (zavetje, služiti, skopneti, pastir, 

golida, pobočje, vimena …). 

 

Izvedli smo delavnico izdelovanja venčkov. Otrokom pripravimo material 

in jih spodbujamo, da si naredijo venčke. Skupaj naredimo tudi haljice iz 

koprene. 

Uprizorimo ples vil ob glasbi Wolfganga Amadeusa Mozarta. 

Slikanje in risanje na različno blago, kopreno (z vodenimi barvami, 

risanje s črnim flomastrom) 
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Ovijanje volne okoli različnih predmetov (stoli, mize, kartonske predloge) 

 

Iz kartona naredimo krave, dodamo jim vime (rokavice za enkratno 

uporabo, polne vode, s toplo in mrzlo vodo). Otrok s stiskanjem vimen in 

stikom z vodo doživlja ugodje.  

 

Otroci se ob razvitem klobčiču volne igrajo s svojo lutko domišljijsko igro, 

jo med božanjem sebe po obrazu in rokah zaznavajo in doživljajo. Nato z 

lutkami božajo svoje prijatelje ali se prepuščajo božanju in dotikanju 

obraza ali rok. Potem se po želji razdelijo v dve skupini: v prvi se 

ustvarjalno gibajo z naprstno vilinsko lutko ob glasbi (Nikolaj Rimski-

Korsakov, Šeherezada, otroci so ples poimenovali Vilinski ples na soncu), 

druga skupina se s svojimi vilami domišljijsko igra ob pečinah in vodi. Vile 

med sabo komunicirajo, se lovijo in kopajo. Sledi menjava skupin. 

Dejavnost se lahko izvaja v igralnici ali naravi. 

IZKUŠNJE 

Otrokom se je najbolj vtisnilo v spomin skrivno delo vil, njihova moč in dobrota. Bajka nam je dala veliko možnosti za 

raziskovanje, izzivov, pogovorov, druženja, povezovanja, zaznavanja, prepuščanja in doživljanja občutenega. Otroci so 

ustvarjali, se ob tem učili, sproščali, tudi zabavali ter uživali v ustvarjalnem gibanju svojega telesa, animiranju lutke. 

Klobčič volne, ki so si ga otroci podajali, je ustvaril posebno vzdušje, povezanost vseh otrok. Hkrati je povezovanje 

vzgojiteljic pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti preraslo v povezovanje otrok iz različnih enot.  

 

Nina Borko Bezjak, Zvezdana Pavletič, Marjeta Črešnik, Irena Juhart in Lea Tramšek  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enote Marinškov dom, Čebelica in Ozka ulica 
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Pripovedka je umeščena v pohorski svet in natančno odslikava pohorsko pokrajino, za katero so značilni gozdovi, 

manjša jezera, čisti potoki, skrbno obdelane njive, žage in mlini. Zelo slikovito opisuje pokrajino: Črno jezero in njegovo 

temno gladino, ki se blešči v nebo, pihanje vetra skozi ločje, valovanje jezera, gozd, poln bukev, in visoke, vitke jelke. 

Pohorske vode so še vedno čiste in polne življenja. Tu so vedno živeli skromni, preprosti in delavni ljudje v tesni 

povezanosti z naravo. Ljudje so si delo lajšali prav z naravo. Tako so les v dolino spravljali s pomočjo naraslih voda. 

Pridelali so si ravno dovolj hrane za lastne potrebe in izkoristili ter obdelali vsak posekani delček zemlje.  
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Pravljica pripoveduje o drvarju in njegovi ženi, ki živita skromno, vendar dostojno življenje, dokler drvar ne ujame zlate 

ribice. Ta ga prosi, naj jo izpusti, in drvar ji ugodi, kljub temu da se boji žene, saj bosta ostala brez kosila. Ribica, ki je 

sama ribja kraljica, mu pove, da mu bo vedno hvaležna in da mu bo pomagala. Drvar v pravljici ima spoštljiv odnos do 

narave in je hvaležen za njene darove, medtem ko je njegova žena popolno nasprotje njegove skromnosti. S tem ko 

zlata ribica izpolnjuje njene želje, postaja žena vse bolj pohlepna in ošabna. 

 

Vilinski svet se odraža skozi lik zlate ribice in njene nadnaravne moči. Principe ravnovesja v okolju ponazarja konec 

pravljice, ko se vsi presežki zopet povrnejo v prvotno stanje – spet sta bila siromašna kot prej. 

 

Sporočilo zgodbe je, da spoštujemo naravo, vzamemo, kolikor potrebujemo, znamo biti hvaležni in naravi vračati. Znati 

moramo ceniti to, kar imamo v tem trenutku, in tudi vsako najmanjšo spremembo na boljše. Paziti moramo, da nas 

napredek ne zaslepi in da ne postanemo prevzetni, saj nas materialne dobrine osrečijo le za kratek čas. Pravljica 

opozarja, kako človekova lakomnost privede do neravnovesja in uničenja. 

 

VIR 

Jože Tomažič: Pohorske bajke. Celje: Mohorjeva družba, 1943. 

 

 

CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 
 

Otroku omogočiti, da spoznava in doživlja slovensko ljudsko izročilo. Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter 

drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije – s književno osebo 

se identificira ter doživlja književno dogajanje. 
 

- Otrok spoznava značilnosti svojega okolja (naravnega in družbenega). 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave ter spoznavanje, da smo del 

nje 

- Otroci spoznavajo, da pripadajo družbi in da so njihova dejanja in oni sami za družbo zelo pomembni. 

- Negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na notranji in zunanji svet 

- Spodbujanje, negovanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem več pozornosti v občutenje telesa, tipanje, 

opazovanje, poslušanje sebe in izbranih virov iz okolja 

- Otrok odkriva, da živa bitja iz okolja sprejemajo in v okolje oddajajo. 

- Otrok spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, ki jih v naravi nimajo. 

- Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 
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1. VAJA:  

STARO DREVO  

 

 

Najin namen je bil, da otroci spoznajo, da je narava živa in da ni v lasti 

nikogar. Rod za rodom se menja. Vsak v naravi pusti delček sebe in 

narava vpliva na življenje vsakega posameznika. Otroci naj bi spoznali, da 

narave nismo podedovali, ampak smo jo dobili le v uporabo in smo jo 

dolžni ohranjati za prihodnje rodove. 

 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroci obiščejo gozd, v katerem so več stoletij (tudi več kot 500 let) stari 

hrasti. Najprej si jih ogledajo, jih pobožajo, po hrapavem (lubje) in 

mehkem (mah) deblu. Usedejo se ob deblo in se s hrbtom naslonijo na 

drevo, zaprejo oči in poskusijo občutiti, kaj so ti hrasti že doživeli, videli, 

občutili …  

 

Otroci si izmislijo zgodbo z naslovom Staro drevo. 

 

Otroci poslušajo pravljico Staro drevo in ustvarjajo ilustracije. 

 

 

IZKUŠNJE 

Otroci obožujejo naravo in jo čutijo v vsej njeni veličini. Nimajo zadržkov, 

da se ne bi mogli zliti z njo. Brez težav se pogovarjajo z drevesi, jih 

božajo … Otroci potrebujejo pravljice, saj po njih spoznavajo svet, sebe 

ter iz njih črpajo lepoto življenja in sobivanja. Otroke prepogosto 

podcenjujemo, čeprav bi jih morali včasih samo opazovati, ko so v naravi 

in z živimi bitji. Veliko bi se naučili. 

 

 

Romana Skarlovnik in Jerneja Vidmar  

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Mlinček Oplotnica 
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2. VAJA  

ZEMLJA, ZEMLJICA 

 

Osnovni namen izvedenih dejavnosti je bil, da otroci doživijo in spoznajo 

vsebino pravljice v neposrednem okolju, pravljico podoživijo z različnimi 

čutili in izrazijo svoja doživetja, ki so jih pri tem pridobili. 

 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Odpravimo se na sprehod do bližnje njive. Najprej si naravno okolje dobro ogledamo, prisluhnemo različnim zvokom iz 

narave in jih doživimo. 

 

Pogovorimo se o tem, kaj bi lahko raslo na njivi. Nato otroke spodbudim, da se usedemo na odejo, ki jo položimo ob 

rob njive. Prisluhnejo prvemu delu pravljice Prevzetna drvarka. 

 

Odpravimo se do roba njive. Otroke spodbudim, da se dotaknejo zemlje, jo primejo v roke in doživijo. 

 

Nekaj zemlje vzamemo s sabo v vrtec in jo zmešamo z vodo. 

 

Otroci nato slikajo z zemljo, ki smo jo zmešali z vodo. Otroke spodbudim, da prisluhnejo žuborenju potoka in slikajo 

svoja čustvena doživetja ob poslušanju. 

 

 

IZKUŠNJE 

Otroci v naravi zelo radi prisluhnejo različnim zvokom in jim posvetijo vso svojo pozornost. Otroke narava zelo 

prevzame, pomirja in zelo uživajo v različnih dejavnostih v naravi. Te dejavnosti na otroke delujejo zelo motivacijsko. 

Narava ponuja veliko možnosti za ustvarjanje, otroci zelo radi ustvarjajo in se igrajo z različnimi materiali iz naravnega 

okolja. Narava nam je pomagala, da so otroci pravljico doživeli z več čutili in s pomočjo doživetij pridobili različne 

izkušnje ter izrazili svoja doživetja. 

 

 

Polona Obrovnik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Zgornja Ložnica 
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3. VAJA  

POTOČEK, POSTOJ IN POVEJ 

 

Namen dejavnosti je, da otroci prepoznajo vrednoti spoštovanja in 

sobivanja z naravo, ki se v pravljici Prevzetna drvarka kaže v liku drvarja. 

Z vajo senzibilizacije vrednote, ki jih odkrijemo v pravljici, ponotranjijo in 

izrazijo s pomočjo podobe iz naravnega materiala.  

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Začeli smo z večkratnim branjem pravljice Prevzetna drvarka, da otrok 

zgodbo ponotranji. 

 

V igralnici otroke spodbudiva, da prisluhnejo prvemu delu pravljice. 

Zatem se odpravimo na krajši sprehod do brežine ob bližnjem potoku. 

Otroke spodbudiva, da se usedejo na pripravljeno odejo, zaprejo oči, 

prisluhnejo za kratek čas naravi in se umirijo ob poslušanju zvokov iz 

okolice. Po umirjanju odpremo oči. Na travniku v bližini potoka 

preberemo nadaljevanje pravljice Prevzetna drvarka. V ozadju slišimo 

zvok bližnjega potoka. 

 

Otroke motivirava, da se do potoka odpravimo v tišini. Na varnem in 

dostopnem mestu se vsak otrok dotakne potoka in ga doživi po svoje. 

Postavimo se vzdolž ob potoku, drug zraven drugega. Iztegnemo roke, 

razpremo dlani, zapremo oči in pozornost usmerimo v občutenje in 

doživljanje potoka. Nekaj minut v tišini poslušamo, kaj nam potok 

sporoča. 

 

Otroke spodbudiva, da v naravi poiščejo naravne materiale, z njimi 

ponazorimo doživetje oz. sporočilo potoka. Otrokom razloživa, da kot 

izraz hvaležnosti do narave ustvarjene izdelke pustimo tam, kjer smo jih 

izdelali. Potoku pa zapojemo ljudsko pesem Dekle je po vodo šlo. 

 

V vrtcu izdelamo plakat, ob pogovoru pa skupaj poiščemo osebnostne 

lastnosti, značilnosti drvarja in drvarke ter ribje kraljice in jih 

primerjamo. 
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IZKUŠNJE 

Otroci imajo naravo zelo radi, saj jim daje neomejen prostor gibanja, počutijo se sproščene in svobodne. Meniva, da so 

otroci pristno povezani z naravo, nanje deluje pomirjajoče in omogoča nove izkušnje. Radi imajo sproščeno gibanje in 

manjšo prostorsko omejitev, kar je v naravi lažje dostopno in tudi izvedljivo. Otroci zelo radi prisluhnejo zvokom 

narave, saj jim pritegne pozornost, od kod se zvok razlega, nato raziskujejo naravo, obenem pa nanje deluje 

sproščajoče. 

 

Meniva, da je za razumevanje sveta otrokom priporočljivo dnevno brati pravljice, iz katerih spoznavajo in se učijo 

različnih situacij, jim pomagajo pri spoznavanju in razumevanju sebe ter po njih pridobivajo znanja, vrednote in 

modrosti. So odlična življenjska popotnica. Dajejo nam znanje, ki ga lepo razlaga kratek slovenski pregovor »Kar 

sejemo, to žanjemo«. 

 

 

Katja Janžič in Viktorija Hribernik 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Mlinček Oplotnica 

 

 

 

4. VAJA  

PRAVLJICA V GOZDU 

 

Namen je doživljanje notranjega miru, ki je osnova vsega nadaljnjega 

celostnega dojemanja narave in stvarstva nasploh. Otroci so zelo 

senzibilni. Želim, da se tega svojega bogastva zavedajo, da svobodno 

izražajo svoja občutja in raziskujejo. Le opaziti je treba, začutiti in s 

hvaležnostjo sprejeti neskončne možnosti ustvarjanja v sodelovanju z 

naravo in vsem, kar nas obdaja. Naši predniki so to nekoč znali in zmogli. 

 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Otroke sem v lepem toplem dopoldnevu peljala v gozd. Lahko so sedeli, ležali ali stali, da jim je bilo le udobno. 

Dogovorili smo se, da pozorno poslušamo pravljico in smo čisto tiho. Ker pravljica opisuje pohorsko zemljo, sem 

otrokom predlagala, da so malo pobrskali in v pest zajeli zemljo. Otroci so zemljo vohali, gnetli in mešali z vodo iz 

potočka, ki teče tam mimo. Nekateri so jo dali v vodo, da jo je potoček odnesel.  
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Otroke sem povabila, da si je vsak poiskal palčko in prostor za ustvarjanje – slikanje z zemljo na risalni list. Likovne 

izdelke smo skupaj pogledali, jih odnesli v igralnico in pripravili razstavo izdelkov, da smo jo predstavili staršem in 

prijateljem iz skupine od 3 do 6 let. 

 

IZKUŠNJE 

Ko sem pravljico prvič prebrala, je bila popolna tišina. Ko sem jo prebrala tretjič, pa so začeli presti svoje misli. Zelo 

podrobno so sami opisovali posamezne dogodke. »Ni bila preveč prijazna« ali »Zakaj je hotela imeti tako veliko hišo?« 

 

Otroke takšna literatura umirja in jih popelje v globlji svet razmišljanja. Otroci poznajo lepote in čarobnost pohorskih 

gozdov, saj živimo na obronkih Pohorja. Pokrajina nam ponuja priložnosti, da otroke peljemo v gozd, da spoznavajo 

sebe, naravo in neskončne možnosti učenja.  

 

Zelo si želim, da se vrne modrost naših babic in dedkov, ki so znali modro gospodariti v sožitju z naravo, poznali so 

njene zakonitosti brez internetnih vremenskih napovedi in živeli pristno brez neskončnih neumnosti, s katerimi nas 

danes zasipata potrošništvo in oglaševanje. 

 

Marjana Šram 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Prihova 

 

 

5. VAJA: 

MOGOČNO IN SKRIVNOSTNO 

 

 

Namen pri obravnavi pripovedke je spoznanje pokrajine, iz katere izvira pripovedka, saj izhaja iz okolja, v katerem živijo 

otroci. Sama pripovedka je s svojo vsebino zelo povezana z naravo. Njen namen je, da jo otroci spoznajo prek svoje 

notranjosti, zaznajo in sprejmejo.  

 

Namen dejavnosti je vzpostavljanje čutečega odnosa do narave in pokrajine, o kateri govori pravljica, negovanje 

odnosa do domače pokrajine in sodelovanja z naravo. Če se do narave vedemo spoštljivo, se nam ta odnos povrne. To 

nam je sporočila tudi pravljica: dobro se z dobrim vrača, skromnost je lepa čednost.  

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Spoznavanje naravnega okolja, ki ga opisuje pripovedka 

Spoznavanje in sprejemanje okolja: z otroki smo se odpravili v gozd, s katerim smo se povezali, ga sprejeli in 

ponotranjili. Poslušali smo gozdno življenje tako, da smo z zaprtimi očmi prisluhnili, kaj nam gozd pripoveduje. 
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Spoznavanje dreves, ki so v pripovedki (bukev, jelka) 

Spoznavanje bukve in jelke: skupaj z otroki smo v gozdu poiskali bukev, s 

katero smo se povezali prek dotika in prisluhnili njeni zgodbi. Otroci so 

se bukve dotikali, jo božali in ji prisluhnili. Drevo smo večkrat obiskali in 

se z njim na tak način povezovali. Prav tako smo v gozdu podobno 

poiskali jelko in se z njo povezali. 

 

Občutenje dreves na svojem telesu 

Drevesa smo na sebi občutili tako, da smo se božali z listi, sami sebe in v 

dvojicah, jih vohali in se o občutenjih tudi pogovarjali.  

 

Spoznavanje pomena mogočnosti 

Z otroki smo si za ponazoritev besede mogočnost izbrali smreko na 

vrtčevskem igrišču. Smreka nam predstavlja mogočnost, ker nas 

povezuje z naravo in predstavlja naše sobivanje z njo. Daje nam senco, 

zaščito, čist zrak, skrbi za naše zdravje, saj iz njenih vršičkov lahko 

skuhamo zdravilni čaj. V zahvalo jo vsak dan pozdravimo, se je 

dotaknemo, ji prisluhnemo in jo negujemo.  

 

Spoznavanje pojma skrivnostno 

Pomen skrivnostnosti smo z otroki spoznali ob jezeru, s katerim smo se 

povezali in ga ponotranjili tako, da smo mu prisluhnili in z njim sobivali. 

Poslušali smo glasove vode in skrivnosti, ki nam jih je pripovedovalo 

jezero.  

 

IZKUŠNJE 

Otroci so vsebino pravljice sprejeli in se povezali z literarnimi liki. Ker je 

okolje pripovedke tudi okolje, v katerem živijo otroci, so ga še bolj 

sprejeli in ponotranjili. Otroci so se z vajami senzibilizacije drugače 

povezali z naravo, jo ponotranjili in spoznali z vsemi svojimi čutili in 

telesom. Otroci so pridobili spoštljiv odnos do narave ter spoznali 

pomen sobivanja in dobrobiti. 

 

Kristina Korošec 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Tinje 
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Bajka je umeščena na pohorska pobočja Tinjskega Pohorja nad Bistriškim potokom, kjer je včasih stal prvotni bistriški 

grad, danes popolnoma razrušen. Pod tem gradom so v starih časih živele bele žene. Dobrim pohorskim kmetom so 

svetovale čas setve, kakšno seme naj posejejo in kje naj sejejo. V zameno za nasvete so kmetje skrbeli zanje še posebej 

pozimi, ko je bil hud mraz. 

Spomladi, ko so bila še vsa pobočja pokrita z debelo snežno odejo, je kmeta ogovorila vila: »Kmet, sej bob! Sej bob!« 

mu je zaklicala na ves glas. Kmet in kmetica sta kljub snegu posejala bob, saj se vilam nista hotela zameriti, vendar 
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nista pričakovala, da bo zrastel. Ko je kmet hotel preorati njivo in sejati jaro žito, je opazil, da povsod poganja bob. Vile 

so njivo tudi oplele. Bob je tisto leto zelo bogato obrodil. 

Vile so ljudem predstavljale nekaj svetega, saj so menili, da se jim ne sme nihče zameriti in da je vsak srečen, že če jo 

vidi, kaj šele, če z njo govori. Poudarjen je tudi ritem letnih časov (zima, zgodnja pomlad, pogorje, posuto z belimi 

biseri, zmladleta, jesen). Kmet spoštuje vlogo vil in verjame njihovim modrostim, vilam zaupa. Zaupanje, spoštovanje in 

sodelovanje z elementarnimi bitji narave je nagrajeno z bogato letino.  

 

VIR 

Jože Tomažič: Pohorske bajke. Celje: Mohorjeva družba, 1943. 

 

CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

- Ob poslušanju in pripovedovanju bajk otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične 

dimenzije; s književnimi osebami se identificira in doživlja književno dogajanje. 

- Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z razmišljanjem in ustvarjanjem 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa, 

opazovanje in poslušanje sebe 

- Otroci so ob poslušanju bajke doživeli zavedanje o prostoru nekoč in danes, o sajenju, rasti in žetvi rastlin ter o 

obstoju nadnaravnih bitij. Otroke sem z dejavnostmi spodbudila, da razmišljajo o pomenu sodelovanja človeka z 

naravo, da prisluhnemo naravi in njenim časovnim ritmom. 

POTEK DEJAVNOSTI 

Poslušanje pravljice 

Umirjanje in pogled v samega sebe z vajo vdiha in izdiha: zapremo oči, ob vdihu sklenjeni roki skrčimo k sebi, pri izdihu 

pa sklenjeni roki iztegnemo pred sabo. 

Občutenje življenjske energije: sedimo po turško, zapremo oči, manemo si dlani in vmes močno plosknemo, postopek 

nekajkrat ponovimo, nato razpremo dlani, jih obrnemo navzgor in občutimo pretok energije, ki nas obdaja. 

Vživljanje v vile: ob nežni glasbi se vživimo v vile in se predamo njihovemu plesu. 
 

IZKUŠNJE 

Otroci so ob poslušanju pohorske bajke doživeli ugodje. Zaradi arhaičnih besed jim je bilo besedilo sprva težje 

razumljivo, zato smo bajko prebrali večkrat in se pogovorili o pomenu besedišča. Všeč jim je bilo, da so poslušali 

zgodbo iz njim znanega okolja in jo povezali s svojimi lastnimi izkušnjami. Vaje senzibilizacije otrokom in strokovnim 

delavkam omogočijo vpogled v samega sebe, umirjanje in zavedanje sebe ter sveta okrog nas. 

 

Tea Žvegla in Katja Lipošek 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Pragersko 
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Tako kot nekoč, pred davnimi, davnimi časi in za devetimi gorami je tudi danes cvetoči travnik, pa lisičke in metuljčki. Na 

travniku so rožice. Zraven so zajčki in potoček. Tam se pasejo krave, ovčke in zebre. Živali gledajo v potoček. Ptički 

čivkajo. V potočku plavajo ribice. Na obeh straneh potočka rastejo gobice, letajo metuljčki v zraku, na vejah je polno 

cvetja. Živali pridejo k potočku in ga obiščejo. Ponoči pridejo k njemu tudi netopirji. Živali pijejo vodo. Potoček teče v 

drugo smer. Blešči se. Račke plavajo v njem in račji mladiči. Potoček šumi. Kamenčki so v njem. Prepovedano je v njem 

loviti ribe, ker je tam znak križ-kraž. Tam je tudi veverica, ki skače z drevesa na drevo in se blešči. 



 

205 

K njemu pridejo otroci. Otroci iz vrtca. Radi ga poslušajo in mu 

prisluhnejo. Zapojejo mu pesmico o potočku.  

Potoček jim vrne pravljice o živali. 

Tam živijo vile in ga grejejo, pozimi. Poleti ga obiščejo. Ena vila je bela, 

zimska vila, druga je modra, poletna. Z vilami se domišljija začne in nikoli 

ne konča. Tam nastanejo nove zgodbe, ki jih otroci radi delijo drug z 

drugim. 

Če boste pozorno prisluhnili, bo tudi vam bleščeči potoček povedal svojo 

zgodbo.  

 

VIR 

Pravljico so si izmislili otroci v vrtcu na Zgornji Polskavi.  

 

 

CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

- Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih 

- Spodbujanje ustvarjalnosti 

- Spoznavanje samega sebe in svoje identitete 

- Izražanje občutenja posameznika 

 

Otroke smo želele seznaniti s pomenom naravne dediščine kraja, 

dragocenosti in dediščine kraja. Pomembno je, da otrokom približamo in 

ozavestimo čisto in ohranjeno naravo ter kako sami pripomorejo k temu.  

 

POTEK DEJAVNOSTI 

Pristopimo k potoku.  

Iztegnemo roke nad potok. 

Se umirimo, zamižimo.  

Vdihnemo, izdihnemo – trikrat. 

Občutimo, kaj nam potok govori. 

Prepustimo se toku domišljije. 

S potokom si izmenjamo energijo. 

Počasi odpremo oči in se zavemo okolja. 

Doživeto naslikamo. 
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IZKUŠNJE 

Otroško raziskovanje in radovednost nas je pritegnila, da smo začeli pisati svojo pravljico. Videnje pokrajine so otroci 

vpeljali v pravljico, saj jih je okolica potoka pritegnila z lepoto. Bleščeči potok nas nagovarja k strpnosti, nežnosti, 

ozaveščanju o ohranjanju čistosti narave, mirnosti vsakega posameznika in izmenjavi pozitivne energije med potočkom 

in posameznikom. Z nastalo pravljico smo ugotovile, da otroci spoštujejo potok, naravo in čutijo energijo iz okolja. 

 

 

Simona Brdnik, Andrejka Mlakar, Katja Ferčec in Kristina Janžič 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Zgornja Polskava 
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Pravljica o nastanku Šmarne gore izhaja iz Ljubljanske kotline. Prikazuje Šmarno goro na severu in reko Savo, ki teče 

proti jugovzhodu po severnem obrobju Ljubljane. V njej nastopata povodni mož in velikan Hrust. Pravljica na začetku 

prikazuje divjo naravo, vendar se na koncu spremeni v prijazno rodovitno pokrajino. 

VIR 

Nadja Puppis: Kako je nastala Šmarna gora. Ljubljana: TRIP, 2010. 
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INTERPRETACIJA PRAVLJICE 

Pastirček Janez lahko predstavlja ljudi, ki z naravo niso sodelovali in je 

niso spoštovali. Zato so trpeli. To bi v prenesenem pomenu lahko 

označevalo tudi duhovno stanje človeka – kaos zunaj, kaos znotraj. 

Reko lahko vidimo kot življenje. Povodni mož skrbi za svoj dom – reko, jo 

čisti, ureja, ima rad cvetlice, glasbo … Všeč mu je Zlatolaska. 

Pastirček Janez sklene narediti konec »hudemu«, trpljenju, ki ga 

predstavljata velikan Hrust in njegov pes. To se zgodi ob pomoči sonca – 

energije življenja, povodnega moža – elementa vode, ki očiščuje, ter 

Janezovega poguma in moči, da se s »hudim« sooči. 

Na koncu sam velikan Hrust očisti pokrajino, ko v svojem besu meče na 

kup vse, kar je doslej prekrivalo rodovitno pokrajino. In ko se človek 

povzpne v svojem zavedanju, kot so se ljudje v legendi povzpeli na oba 

vrhova, Grmado in Šmarno goro, se obzorje razširi, pogled zjasni in pride 

spoznanje … Tudi spoznanje o pomembnosti sodelovanja človeka in 

narave. 

Morda Ljubljančani zato še vedno radi množično »romamo« na Šmarno 

goro tudi danes ter se z lučkami poklonimo duhu vode, ki čisti in oživlja. 

 

POTEK DEJAVNOSTI 

S pravljico sem želela nagovoriti otroke na celosten način. Zato smo 

zgodbo obravnavali tako, da so jo otroci doživljali na različne načine:  

- kot doživeto branje/pripovedovanje,  

- vživljanje v zgodbo – preigravanje vsebine,  

- izražanje skozi gib,  

- ustvarjanje in oblikovanje likov ter elementov pokrajine,  

- predvsem pa kot potovanje v svet domišljije in s tem poglabljanje v 

svoj lastni, notranji svet, z vodeno vizualizacijo. 
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Pravljični liki so bili pri vodeni vizualizaciji odlična motivacija, zato 

verjamem, da je bil moj namen dosežen – da bi otroci znali opazovati in 

videti ter navsezadnje, da bi jih zgodba nagovorila na globlji ravni. 

 

IZKUŠNJE 

Naša maketa Šmarne gore je razstavljena v gostišču na vrhu Šmarne 

gore (to nam je prijazno omogočila oskrbnica gostišča). Prihodnje šolsko 

leto se bomo z otroki odpravili na izlet (letos je bila pot še nekoliko 

prezahtevna, so jo pa posamezni otroci obiskali s svojimi starši). Z otroki 

smo se povzpeli na nasprotni vrh, Šentviški hrib, in si oba vrhova pobliže 

ogledali. 

 

Darja Grimšič 

Vrtec Hansa Christiana Andersena Ljubljana 
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Zgodba nas popelje v pokrajino v okolici Slovenskih Konjic, k stari rimski cesti, v gozdove Konjiške gore in k izviru 

kristalno čiste zverovske vode. Rimska cesta je v preteklosti povezovala Celje in Ptuj. Realistično opisuje kraje, grad 

Kačjek, Konjiško goro , Čretvež, potovanje kočije in omenja lepe bukove gozdove Konjiške gore. Pripoved se dogaja v 

naravi, gozdu in ob studencu Zverovje. 

Globljo raven zgodbe vidimo v prijateljstvu med zverovskim škratom in Lucijo, ki sta za vselej povezana (dotik palcev na 

rokah). Lucija v težkem življenjskem trenutku, ko izgubi še drugega starša, naveže stik s škratom. Ta ji reče, da nosi 

lepoto in dobroto v srcu, ter ji da moder nasvet: »Vedi, najbolj je izgubljen dan, v katerem se niti enkrat ne nasmeješ.«  
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Zverovski škrat predstavlja čarobni svet elementarnih bitij, je nagajiv, 

iskriv, hudomušen, s karirasto srajčko, prepasanimi usnjenimi hlačami z 

naramnicami in lesenimi cokli, vedno pripravljen pomagati. Škrat živi v 

Zverovju, studencu, ki je postajališče za mimoidoče. 

 

Lepo je prikazano spoštovanje Lucije do njenih skrbnikov, strica Ruperta 

in njegove žene za posvojenko. Ravnovesje v okolju predstavlja lepa 

narava, uravnoteženost, Lucijino odraščanje, ljubezen, povezanost in 

spoštovanje do narave. 

 

VIR 

Gojko Jevšenak: Od Zverovja do Stranic. Celje: Grafika Gracer, 2016. 

 

 

 

CILJI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

 

- Povezovanje gibanja z elementi časa in prostora, 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- spoznavanje ožjega kulturnega okolja z vsemi čutili. 

- Otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o zgodovinskih 

spremembah. 

- Otrok interpretira znake, simbole, dogodke in arhetipe.  

- Sreča se z ljudskim izročilom. 

 

Spoznavanje širšega in ožjega okolja, njegovega pomena za spoznavanje 

preteklosti in takratnega življenja ter povezovanje z današnjim 

razmišljanjem in življenjem. Tako dobijo otroci predstavo o minljivosti in 

radovedno raziskujejo preteklost. Spoznavajo svoje korenine, se učijo 

zgodovine svojega naroda in razvijajo ponosno držo svojega jezika in 

kulture nasploh. 
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POTEK DEJAVNOSTI 

 

- Nekajkrat smo prebrali Zgodbico o Luciji. 

 

- Obiskali smo Zverovje, izvir čiste vode, ki ga opisuje zgodba.  

  

- Podoživljanje vseh likov – arhetipov osebnosti: neomadeževani – 

Lucija, skrbnik – stric Rupert, ljubimec – grof Lindeški, šaljivec – 

zverovski škrat 

 

- Podoživljanje okolja, rimske ceste (veliki kamni, izvir kristalno čiste 

vode, drevesa konjiške gore, iskanje Škrata) 

- Otroci odnesejo stekleničko čiste vode v svoje domove. 

- Začutijo okolje, vonjajo zemljo, vlago, opazujejo, objemajo, poslušajo 

sporočila starih drevesnih debel. 

- Ležejo na tla in opazujejo nebo in oblake. 

- Izberejo si en naraven element v okolju in povedo kaj o njem (kamen, 

list, lubje, storž, rastlina …). 

 

- Izvedemo vajo senzibilizacije – prepoznavanje odzivov svojega telesa, z 

zelišči iz zverovskega okolja (v eni roki držimo bršljan, v drugi kumino, 

kamilico, čemaž). 

 

- Opazujemo vrtinčenje vode ob padcu kamenčka v vodo, risanje krogov 

na papir. 

 

- Risanje robca, ki ga dekle spusti na tla pred fanta, ki ji je všeč (grof 

Rupert pobere Lucijin robec) 

 

- Izdelovanje lučk iz gline (luč – simbol svetlobe), učenje Lucijinega plesa 

ob srednjeveški klasični glasbi 

 

- Otroci igrajo vsebino zgodbe, pripravijo grad, izvir vode, konja, viteško 

čelado in igrajo dramatizacijo zgodbe. 
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IZKUŠNJE 

Pozorno branje zgodbe, temeljita analiza vseh simbolov, arhetipov, sporočil, ki jih zgodba nosi, je navdihnila vse 

udeležence, da si studenec v našem okolju ogledamo, začutimo okolje, zaklade narave na tem območju. Dodale smo 

znanje, ki smo ga pridobile na izobraževanju. Vsi udeleženci smo bili bogatejši za doživljajsko učenje, h kateremu nas je 

pritegnila prelepa zgodba o zverovskem studencu in Konjiški gori. 

 

Veliko je še kotičkov v naravi, ki bi jih lahko raziskali na način, ki nam ga ponuja tečaj senzibilizacije, ter tako razvijali 

vsa področja otrokovega razvoja. 

 

 

Nataša Mezner, Barbara Kolar, Simona Šelih, Marta Romih in Judita Klančnik 

Vrtec Slovenske Konjice 
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