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PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 
GOVORNO JEZIKOVNO

• Opažamo, da ima vse več otrok težave na področju govora in tudi na

področju bralne pismenosti.

• Zato beremo v jutranjem krogu ali pri počitku,

• imamo projekt Bralni nahrbtnik,

• Bralna značka,

• 1x mesečno obiskujemo šolsko knjižnico ter izvajamo jezično telovadbo.



KAJ JE BRALNA PISMENOST?

• Bralna pismenost je definirana kot splošna zmožnost razumevanja, uporabe in 

premisleka o napisanem.

• Uspešen razvoj bralne spretnosti je v otroštvu in mladostništvu bistvenega 

pomena za razvoj osebnih ciljev na poti v odraslost.



ZAKAJ RAVNO BRALNA DELAVNICA?

• Eden od razlogov je zagotovo spodbuda gospe Tilke Jamnik o pomenu 

medgeneracijskega branja.

• To smo se odločile ciljno, da bi morda dobili stari starši vpogled na kakšen 

način komunicirati z otrokom ob slikah.

• Kako otrokom postavljati vprašanja.

• Z namenom izboljšati bralno pismenost



IZVEDBA DELAVNICE
(DECEMBER)





• Po zgodbici sem otroke povprašala, kdo je prvi dobil kapo, komu jo je 

odnesel... Dedki in babice so bili presenečeni koliko si otroci zapomnijo.

• Nato je sledilo ustvarjanje pri mizah.

• Zgodbica je sporočilno zelo bogata saj govori o ježeku, ki želi svojo kapo 

nekomu podariti in ga razveseliti, da mu polepša božični večer.

• Na koncu je sledila pogostitev in prodaja voščilnic.

• Vsi so odšli domov z nasmeški na obrazu in v upanju, da bodo kmalu spet 

povabljeni.



ZAKAJ DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ

• Prvotno smo nameravali povabiti samo starestarše, vendar smo dali možnost tudi staršem v primeru, da se ni 

moral udeležiti nihče od starih staršev.

• Naša opažanja so bila, da pogosto prihajajo po otroke dedki in babice.

• Velik delež naših otrok živi v večdružinskih gospodinjstvih, kjer sobivajo tri zaporedne generacije (stari starši, 

starši in otroci).

• Starši več časa preživijo v službah zaradi dolgih delovnikov in daljše oddaljenosti od domačega kraja, kar je 

problem sodobnega časa, zato dedki in babice preživijo velik del dneva z vnuki.

• Otroci pogosto omenjajo dedke in babice.

• Že nekaj časa je minilo od kar smo imeli na obisku dedke in babice ter vem, da se zelo radi odzovejo našemu 

povabilu.



ZA NJIH SMO PRIPRAVILI KRAJŠI ANKETNI VPRAŠALNIK.

Razdelili smo 40 vprašalnikov, vrnjenih smo dobili 29. Predvsem smo želeli raziskati, kako pogosto bi želeli prihajati v 

vrtec in na kakšen način bi želeli sodelovati z nami.

1. Ali radi pridete na delavnico z Vašimi vnuki?

Da Ne

2. Ali vam je bila všeč bralno
ustvarijalna delavnica ?

Da Ne Drugo
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4. KAKO POGOSTO BI ŽELELI 
SODELOVATI Z NAMI?

3. Bi želeli prihajati včkrat na druženja?

Da Ne



5. Na kakšen način bi sodelovali z nami?

Ogledala/a bi si nastop in izdelovala izdelke

Povedal/a bi kakšno prigodo iz mladosti, na kakšen način smo se igrali...

Povabil/a bi vas k sebi na kmetijo, ličkanje, ogled vrta z zelišči

Drugo: igrali se z njimi in odšli skupaj na sprehod



Kot vemo je staranje prebivalsva v porastu. 

Vendar se doseganje sožitja, spoštovanja in ostale socialne vrednote med 

generacijami ne razvije čez noč,  ravno vzgojiteljice in vzgojitelji smo tisti, ki 

lahko začnemo gojiti, spodbujati

in osmišljati ter ustvarjati pogoje za medgeneracijko povezovanje že v vrtcu.

Rezultati ankete so pokazali, da si staristarši želijo pogostega sodelovanja.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST.


