
DEDIŠČINA OKOLI NAS IN MED 
NAMI

KOORDINATORICI PROJEKTA: MARTINA ŽEMLJIČ IN PETRA SKALIČ



Zakaj se je vrtec Plavček pri OŠ tišina 
odločil za sodelovanje v projektu 

„TKD“?
1. Zaradi želje, da približamo otrokom dediščino, kot 
nekaj zanimivega in za okolje pomembnega.

2. Z namenom, da mlajše generacije ne bodo pozabile na 
dediščino, ampak jo bodo prenašale v nadaljnje rodove.

3. Predstavitev pomena dediščine širšemu okolju, v 
katerem živimo.



Kakšni so bili naši cilji?

• Na različne načine že najmlajšim otrokom s 
konkretnimi dejavnostmi predstaviti dediščino v 
lokalnem okolju.

• Preko projekta bolje in več sodelovati z občino 
ter s celotno lokalno skupnostjo-vključevanje 
aktivnih društev, ki obujajo dediščino.

• V projekt aktivno vključiti vse vzgojitelje, učitelje, 
starše in otroke. 



Kako smo se lotili načrtovanja?
1. K sodelovanju smo povabili vsa društva v občini Tišina, 
ki se aktivno ukvarjajo z obujanjem kulturne dediščine.

2. Preko plakatov, roditeljskega sestanka, tedenskih 
priprav na oglasnih deskah pred igralnicami in spletne 
strani vrtca smo starše obvestili o pomembnosti projekta, 
ki se ga bomo lotili ter jih tako povabili k sodelovanju.

3. Županu občine Tišina smo predstavili projekt in ga 
povabili k aktivnemu sodelovanju.



• S projektom smo seznanili OŠ Tišina in jo 
povabili k aktivnemu sodelovanju.

• Na timskih sestankih strokovnega kolektiva smo 
projekt predstavili, kot rdečo nit načrtovanja 
dela v prihodnje.

• Oglaševanje projekta v „Tišinskih novinah“-v 
lokalnem časopisu in na občinski spletni strani.



Kdo je bil torej aktivno vključen v 
sodelovanje z vrtcem?

• Društva: Društvo kmečkih deklet in žena 
Sončnica, Mürski godci, Vinska kapljica, Vinski 
bratje, društvo za osebnostni razvoj Kostanj, 
Turistično društvo Gradišče.

• Dom starejših občanov Radenci-Dosor.

• OŠ Tišina in podružnična OŠ Gederovci.

• Občina Tišina,

• Starši.



Katerim vsebinam smo se v okviru 
projekta posebej posvečali?

1. OBJEKTI, KI SO DEL KULTURNE DEDIŠČINE V 
NAŠI LOKALNI SKUPNOSTI:

• Ogled cerkve Marijinega rojstva;

• Ogled 200 let starega Batyanijevega dvorca;

• Ogled 120. let stare podružnične OŠ Gederovci;

• Ogled vrta spominov;

• Ogled starejših zgodovinskih spomenikov.



2. IGRA IN IGRAČE NEKOČ

• Spoznavanje iger, ki so se jih igrali nekoč: gnilo 
jajce, metanje kamna, potapljanje ladjic, 
ristanc, guganje s 70 let starim gugalnikom, 
hoja s hoduljami…



• Izdelovanje igrač iz raznih materialov: punčke iz 
cunj, punčke iz koruze, ladjice iz časopisnega 
papirja, vetrnice, piščalke z listja…



3. LJUDSKA GLASBA PREKO PETJA IN PLESA

• Petje ljudskih pesmi: Ferko si je günce küjpo, 
Stara mati dober den, Pleši črni kos, Moj očka 
ima konjička dva…

• Ples: folklorni ples „Točak“, Pleši, pleši črni kos, 
Marko skače…

• Gibalno-rajalne igre: Gnilo jajce, Bela lilija, Kolo 
kolo kolovrat…



ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA NA 
PRIREDITEV

• Povabilo vseh društev in doma za ostarele 
Dosor k aktivnemu sodelovanju na prireditev.

• Povabilo vseh občanov na prireditev preko 
radia Murski val, preko plakatov v vsakem 
kraju v občini ter preko občinskih „novin“.

• Organizacija ozvočitve, odra, šotora ter 
prostora izvedbe.

• Priprava veznega teksta.

• Urejanje dekorativnih sredstev.

• Izdelava zloženk ter promocijskih spominkov.



PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU PROJEKTA 
„TKD“

KDAJ? 7. 10. 2017 OD 16. DO 19. URE.

KJE? PRI 120 LET STAREM OBJEKTU-PODRUŽNIČNA 
OŠ GEDEROVCI.

KDO? OTROCI IZ VRTCA PLAVČEK PRI OŠ TIŠINA, 
VZGOJITELJI, STARŠI, UČENCI IZ OŠ TIŠINA TER IZ 
PODRUŽNIČNE OŠ GEDEROVCI, UČITELJI, 
DRUŠTVA, PREDSTAVNIKI IZ DOMA ZA OSTARELE 
TER OSTALI OBČANI.



KAJ SE JE NA PRIREDITVI DOGAJALO?

1. „Zrejlo je žito“ v izvedbi vrhunske vokalistke 
ob spremljavi klavirja.



2. Nastop mlajše folklorne skupine iz vrtca Plavček 
pri OŠ Tišina.

3. Nastop otrok iz vrtca Plavček s petjem, plesom ter 
igranjem na ljudska glasbila ob ljudski pesmi „Ferko
si je günce küjpo“.



4. Nastop Mürskih godcev z tremi ljudskimi 
pesmimi.

5. Nastop pevskega zbora z dvema ljudskima 
pesmima.



6. Nastop vokalno-instrumentalne skupine Vinski 
bratje s tremi pesmimi.

7. Nastop vokalno-instrumentalne skupine Vinska 
kapljica s tremi pesmimi.



8. Folklorna skupina OŠ Tišina.

9. Skupni ples ter petje otrok in vzgojiteljic 
celotnega vrtca ob ljudski pesmi „Stara mati dober 
den.“



10. Nagovor župana občine tišina g. Franca 
Horvata.

11. Zaključni nagovor koordinatork projekta ter 
predstavitev dejavnosti, ki so se odvijale tekom 
celotnega leta.



PRAKTIČNI DEL PO PRIREDITVI-
DELAVNICE

1. Ustvarjalne delavnice z društvi:

• Pletenje košar in spominkov iz ličja.

• Izdelava mozaikov iz kamenčkov, koruze, 
fižola…



• Izdelava rožic iz krep papirja.

• Izdelava igrač-punčke iz cunj, vetrnice, ladjice iz 
časopisnega papirja.

• Izdelava maket gradu in podružnične OŠ 
Gederovci iz kartona.



• Izdelava viteških oklepov, mečev in kron iz škatel 
in kartona.



2. Glasbeno-plesne delavnice

• Preizkušanje igranja na ljudska glasbila.

• Petje ljudskih pesmi.

• Ljudski ples ob „živi“ ljudski glasbi.



3. Okušanje ljudskih jedi ter seznanjanje z 
njihovo pripravo 

• Prekmurska gibanica;      

• Posolanka;

• Krapci;

• Miške;

• Kiflini;

• Ocverkove pogače;

• Salove pogače;

• Rejtaši;

• Idinjače…



Naše okolje ima veliko kulturnih in naravnih 
znamenitosti, zato je prav, da se tega zavedamo in 

prenašamo na mlajše generacije na način, da bodo ta 
bogastva znali ceniti in spoštovati.

„Kulturna in naravna dediščina je in bo vedno 
ostala del nas ter našega okolja v katerem živimo, 
zato jo spoštujmo, cenimo in prenašajmo naprej. 

Mi v vrtcu Plavček pri OŠ Tišina že delamo na tem, 
pa vi?“



HVALA ZA POZORNOST!


