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ZAKAJ MIKS?

 Miks so začetnice vseh štirih sodelujočih vrtcev na tej prireditvi.

 vrtec Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci, Kog in Središče ob Dravi. 

Na prireditvi je bilo  prisotnih 74 otrok vrtcev. 

 Vsakega otroka je spremljal vsaj en od staršev, večina pa jih je imela ob sebi 

kar celo družino. 

 Tako se nas je pri lovskem domu zbralo preko 190 otrok in staršev, starih 

staršev, strokovnih delavcev, članov lovske družine....



PRIPRAVE NA PRIREDITEV

 Prireditev je bila izvedena 30. 5. 2018 ( lokacija Lovski dom v Ivanjkovcih).

 S prvimi sestanki smo pričeli v marcu

 Izbira teme za prireditev ( izberemo temo, ki je ljuba in zanimiva otrokom). 
Letos smo imeli temo Pravljična bitja-velikan, čarovnice, vile, palčki)

 Razdelitev strokovnih delavk v skupine ( se med sabo pomešamo)

 Izbira iger oz. nalog glede na temo ( pazimo, da so naloge primerne za vsa 
starostna obdobja in otroke s PP)

 Vsaka skupina se dogovori glede izvedbe iger, pripomočkov, rekvizitov, 
kostumov,…)

 Medgeneracijsko sodelovanje med strokovnimi delavkami ( sama starostna 
struktura vseh sodelujočih je izjemno različna- začetnice, dijakinje, 
študentke, srednja generacija, vzg, ki so tik pred upokojitvijo. Potem so tu še 
tisti, ki nadomeščajo bolniške odsotnosti, porodniške dopuste,…)

 Velik medgeracijski izziv že za strok. delavke( različni vrtci, drug način dela, 
dogovarjanje, izmenjava idej, svežina idej mladih, praksa starejših, skupni 
dogovor,…..)



LOGISTIKA
 Brez dobre logistike enostavno take prireditve ni mogoče izpeljati

 Seznanitev vseh z lokacijo izvedbe( postavimo table z oznakami)

 Izbira prostora izvedbe in priprava terena za izvedbo( travnik, gozd, igrišče, 

njiva,…)

 V prvi vrsti poskrbeti za varnost vseh sodelujočih

 Poskrbimo za parkirni prostor( veliko avtomobilov, ker se pripeljejo iz bolj 

oddaljenih krajev)

 Poskrbeti, da je dovolj sence( če je vroče-senčniki,..), dovolj vode,…

 Poskrbeti za pleničkarje( prinesemo pleničke, poseben prostor za previjanje)

 Poskrbimo za otroke s PP( da imajo vsi omogočen dostop in sodelovanje- gib. 

ovirani,…

 Skrb glede prehrane za otroke z dietami.

 Priprava štampiljk za razporeditev sodelujočih v skupine ( zapestnice, verižice, 

nalepke,….)

 Sodelovanje z raznimi društvi in lokalno skupnostjo



POTEK PRIREDITVE

Prireditev so otvorili lovci rogisti, ki so zaigrali lovsko himno, nato pa smo družno, 

otroci in vzgojiteljice vseh sodelujočih vrtcev zapeli še MIKS himno. Po pozdravih in 

nagovorih predsednika Lovske družine Ivanjkovci in ravnateljice OŠ in vrtca 

Ivanjkovci,  smo se razdelili po igralnih skupinah in medgeneracijsko sodelovali, se 

gibali ter igrali na 4 postajah:

Prva postaja

 Velikani: plezanje s pomočjo vrvi na hrib, hoja po vrhu s hoduljami, spust 

navzdol s pomočjo vrvi in zbiranje zlatnikov med sedenjem na starševih ramenih. 

 V igri sodelujejo bratje, sestre otroka, starši in stari starši. So drug drugemu v 

pomoč, poskrbijo za varnost in zanimivost poteka igre. 

 Medsebojna pomoč in sodelovanje med vsemi v skupini( pomoč mamicam z več 

otroki, starim staršem ponujena pomoč s strani mlajših,…)



 Čarovnice: prihod v dolino čarovnic skozi pajkovo mrežo in s pomočjo metle, 

ciljanje pajkov v tarčo, zajemanje vode z čašo iz orehove lupinice pritrjeno 

na palici, prenašanje vode po poti iz kamnov, zlivanje juhe v kotel iz katerega 

se je kadilo. 

 V igri sodeluje otrok s svojo družino oz. tistimi, ki ga spremljajo. Se pravi, da 

otrok dela v paru z družinskim članom in poskušajo čimprej napolniti lonec za 

juho.

 Vile: prihod v deželo vil, kjer so otroke pričakale vile z nabranimi zelišči, ki 

so jih morali prenesti preko ovir. Premagovanje ovir s preskakovanjem dolge 

veje, hojo po hlodu in plazenjem skozi prepleteno mrežo. Do naslednje 

postaje so prispeli s tekom. 

 Tudi v tej igri je bilo sodelovanje otroka z njegovo družino in medsebojno 

sodelovanje z ostalimi udeleženci skupine.



 Palčki: ples s palčki ob glasbi, razdelitev v skupine in štafetne igre s 

prenašanjem otrok v košarah, tekom z zavezanimi nogami, skakanjem v 

vrečah. Po končanih štafetnih igrah so se otroci med sabo pomerili v vlečenju 

vrvi in poiskali še skrite zaklade v travi (zlati orehi, storžki,…).

 Starši oz. stari starši so v tej igri prenašali otroke v košari, skupaj skakali v 

vreči in z zvezanimi nogami in se na  koncu zraven otrok tudi družine 

pomerile v vlečenju vrvi. Navdušenje otrok ob tem je bilo nepopisno.

 Tukaj je bilo še izjemno pomembno to sodelovanje ( nošnja otrok v košari, 

skakanje v vreči, vlečenje vrvi. 

 Neverjetno, kako se v takih druženjih in sodelovanjih združijo in sodelujejo 

vse generacije, brez nekih dogovorov. Vse steče čisto samoumevno, v veselem 

sproščenem vzdušju.



 Vse postaje so bile lepo pripravljene in so omogočale otrokom, da se vživijo v 

pravljične junake. V gibanju so urili in razvijali svoje spretnosti ter timsko 

sodelovali. Ob bivanju v naravi in uporabo sredstev iz naravnega okolja smo vsi, 

tudi odrasli spoznavali in se spomnili danosti, ki jih ima tako okolje. Medsebojno 

medgeneracijsko sodelovanje v med vrtci mešanimi skupinami je omogočalo tudi 

veliko interakcij ne le med otroki, ampak tudi med starši različnih vrtcev, kar je 

zelo pomemben del takih druženj. 

 Med udeleženci prireditve je bilo že tekom dogajanja slišati pozitivne odzive: lep 

in zelo dobro izbran prostor dogajanja, kratki in jedrnati uvod, zelo zabavne igre, 

veliko akcije, ne predolgo trajanje,…. Tudi same strokovne delavke smo ugotovile 

podobno. Otroci in njihovi spremljevalci so se v igre zelo  aktivno vključili, 

medsebojno sodelovali, si pomagali, se preizkušali in predvsem zabavali. Tudi 

motivacija strokovnih delavk je bila dobra, saj so s preoblekami v posamezne like 

in samimi aktivnostmi še bolj izzvali navdušenje otrok in ostalih udeležencev.



PA ŠE NEKAJ UTRINKOV PRIREDITVE

 Priprave 

kostumov….























Hvala za vašo pozornost


