
Ob objavi tega natečaja smo začutili naše poslanstvo, ki se rojeva povsod po svetu, a ga žal 

sodobni trendi življenja čestokrat izničijo.  

 

Živimo v Prekmurju, 

kjer po poljih še zlato pšenično klasje zori  

in štorklja za svoje mladiče dom gradi. 

 

Vaše gradivo nam je bilo v veliko pomoč pri usmerjanju otrok, ki so nam jih starši zaupali v 

varstvo. Otroški svet ni le igra, je svet čutenja, doživljanja je, svet spoznanj in želja, ki so se 

tokrat izkazale kot odraz pomoči tistim, ki so je najbolj potrebni. Vsa naša druženja je 

povezovala likovna ustvarjalnost, večkratni ogled DVD-ja »Živi preprosto in solidarno«, otroške 

zgodbe, ki so povzemale vsebino in jo dograjevale s svojimi iskanji poti za dobro vseh ljudi. 

Seznanili smo se z vsebinami zgodbic » Popotovanje  štrka Simona«, kjer smo se najdlje zadržali 

ob prvi, katere vsebina je nam najbližja in so jo otroci hitro povezali z Martjanci in življenjem 

štorkelj v bližini vrtca. 

Posebno doživetje pa je omogočilo sajenje sončničnih semen. Ob izvedbi tega pravila smo se 

pogovarjali o vsem, kar so otroci že izkusili in kaj pričakujejo od tega dne. Po pogovoru smo se 

lotili dela. Plastične jogurtove lončke smo oblekli v sicer odpadne koščke blaga, a za nas tokrat 

uporabne. Otroci so se v parih oblačili v opravo prekmurskega kmeta s » šörcon in kapof« in 

kmetice s »förtojon in roubcon«. V neposredni bližini vrtca smo nakopali zemljo, jo nasipali v 

»korijce« in jo z rokami razrahljali. Vsak je zatem z njo napolnil pripravljen kozarec in vanjo 

posadil sončnično seme ter malo zalil z vodo. Ob iskanju primernega prostora za klitje je eden 

izmed otrok zatrdil, da mora biti tam, kjer je sonce.  

Tudi mi vsi smo bili tam, pri soncu, pri sončnici, ki smo jo s skupnimi močmi izdelali. Ta se 

sicer ne obrača za soncem, a nam služi kot izziv, da se večkrat spomnimo na  solidarnost z 

drugimi. 



Otroški koraki so majhni, a smo z njimi prehodili svet. Otroška domišljija ne pozna meja in ima 

nevidna krila, zato smo s štrkom preleteli svet, se srečali z vplivi podnebnih sprememb, 

odpotovali v Afriko in se spet vrnili v Prekmurje, otroci se ne rodijo jezni, zato se smejejo in 

zmorejo biti solidarni.   

                      

Vrtec Martjanci 

Martjanci 36 A 

9221 Martjanci 

 

Otroci oddelka 3 do 5 let 

Mentorica: Milena Černela – vzgojiteljica 

 

              

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

               



 

 

  

 

 

 

   


