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BELEŽNICA



GLAVNI CILJ

Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, predvsem iz vidika medgeneracijske 

raznolikosti.

Otrok razvija empatijo do starejših.



CILJNA SKUPINA 

Govorimo o medgeneracijskem druženju z 

roko v roki:

otrok in starostnikov, 

otrok in dedkov ter babic,

otrok in staršev,

otrok in drugih zaposlenih v ustanovi.



METODE DELA 

Ogled/obisk/sprehod:

 Na sprehodih po vaških vaseh, 
po Lendavi, se bomo sprehajali 
in nagovarjali starejše ljudi, ki 
si želijo druženja. V zahvalo 
jim bomo podarili risbico za 
lepši dan.

 Obisk doma starejših občanov v 
Lendavi.

 Ogled kmetije pri Vidajevih in 
pri Branki.

Delavnica:

Stari starši nam pomagajo pri 
izdelavi sadja in zelenjave iz blaga 
ob pripovedovanju zgodb.

Zapisi zgodb v Beležnico.



IZHODIŠČE ZA NASLOV

Obisk kmetije



Na kmetiji



Še smo tu,…



Kakšne dobrote 

nam je pripravila 

gospodinja,…



OBISK KONČAN

Kaj nam je prinesel?

 Ključni trenutek, srečanje s starejšo občanko, ki je dokončno oblikoval  

vsebino ter vključene v projekt. 

 Risbice za lepši jutri, ki jih poklanjamo starejšim občanom na sprehodu za 

lepši dan.



MISEL, ki zaznamuje Beležnico in risbice 

za lepši dan:

Zdravje ne prihaja vedno z zdravili.

Po navadi prihaja iz

miru v srcu in v duši.

Prihaja iz smeha in ljubezni.«

Avtor: neznan.



Kako naprej?

 Pogovori, razgovori, ogled fotografij, ideje,…



SEZNANITEV OTROK Z BESEDO 

STAR, STAROSTNIK

ob ogledovanju fotografij

Koga vidite na fotografiji?

KOMENTARJI OTROK:

Babico, dedeka.

Kaj pa vaši babice in dedki, kaj najraje počnejo?

KOMENTARJI OTROK:

„Ima pajceke in kokoši, čuva jih.“(Deklica M.)



 „Kuha in dela perece.“(deček E.)

 „Dela palačinke.“( deklica T.)

 „Me čuva.“(deklica M.)

 „Včasih mi kaj kupi.“(deček D.)

Kako pa izgledajo vaši dedki in babice?

KOMENTARJI OTROK:

„So veliki in stari.“( Deček. E.)

„Ima očala.“ (deklica M.)

„Moja babi ima bot.“( deklica M.)

„Ima sive lase, pa si jih pol pobarva na rdeče.“(deček D.)

„Moja babica Dragica pa ima trajno.“( deklica L.)



 „Kožo ima gubasto.“

Tu smo se seznanili z besedama vnuk in vnukinja.

Ogled fotografij in vprašanje kaj še počnejo dedki in babice?

KOMENTARJI OTROK:

 „Družijo se.“ (Deček D.)

 „Malo se sprehajajo.“(deček D.)

 „Plešejo.“(Deklica L.)

 „Pogovarjajo se.“(deček R.)

 „Radi se imajo.“(deček D.)

 „Meni moja bere pravljico.“(deček D.)



Staranje kot neizogiben proces 

in kaj mi lahko storimo za njih?

KOMENTARJI OTROK:

 „Gremo na obisk.“(deček D.)

 „ Jim zapojemo.“(deklica E.)

 „Zaplešemo.“(deklica I.)

 „Pa kaj narišemo.“(deček D.)

 „Jim prisluhnemo.“(vzgojiteljica J.)



 Kaj mislite, kje živijo tisti dedki in babice, ki nimajo nikogar?

KOMENTARJI OTROK:

 „ Doma v hiši.“(deček D.)

 „Moja stara mama pa v veliki hiši, kjer jih je dosti.“ (deklica L.) 

Prišli smo do besede dom( Dom starejših).

 „Tista tetica je bila tudi sama, pa je bila žalostna.“(deklica M.)



„Pa kaj narišemo.“ 

Risbice za lepši dan.

 Risanje risbic z otrokovo najljubšo tematiko.

 Tako malo je potrebno, odziv iz obeh strani pa je 

enkraten.



In smo šli,…

Naši sprehodi se vrstijo 

vsako prvo sredo v 

mesecu, zato naš projekt 

še traja in ga bomo vodili 

do konca šolskega leta. 



„Joj, pa kaj ne bomo srečali nobene 

babice?“(deklica T.)



Dober 

dan tudi 

vam/ Jó 

napot 

kívánunk.



Risbica za lepši dan.



„Pokance“, veselje.



Kako nam je lepo, …



Čustvena opora

Nekomu moraš nasloniti roko na ramo,

da se, lačna, nasiti bližine,

nekomu moraš, moraš,

to je kot kruh, kot požirek vode,

moraš dati svoje bele oblake,

svoje drzne ptice sanj,

svoje plašne ptice nemoči -

nekje vendar mora biti zanje

gnezdo miru in nežnosti...
Ivan Minatti



Beležnica pa

čaka na takšne in drugačne zgodbe, ki jih pišejo tisti 

starejši, ki so željni deliti z nami tudi spomine.



Hvala, da ste mi prisluhnili.


