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ŠOLA ZA STARŠE MALO DRUGAČE: STARE IGR(AČ)E ZA NOVO VESELJE 

 

ČAS IZVEDBE: 8. 10. 2020 

KRAJ: ŠOLSKO IGRIŠČE 

IZVAJALKI:  VZGOJITELJICI VOJKA ROBEK, CECILIJA ŠUTAR 

 

Igra je otrokova osnovna dejavnost, s pomočjo katere spoznava svet, sebe, svoja čustva, razvija socialne 

spretnosti ter mu nudi ugodje, veselje in zabavo. Igra ima pomembno vlogo v razvoju vsakega 

posameznika. Ne glede na našo starost prav igra v nas vedno vzbudi nekaj prijetnega, zabavnega, 

igrivega, sproščujočega. Popelje  nas do točke, na kateri začutimo, da imamo globoko v sebi še vedno 

otroka, ki ob pravih spodbudah zaživi. Igra je kot neka čudežna, čarobna spodbuda za delo z najmlajšimi 

ali malo starejšimi. Igri nikoli ne poteče starostna omejitev trajanja.  

Zaradi hitrih tehnoloških sprememb in sprememb življenjskega sloga stare, preproste igre, za katere so 

potrebni le igralci in preprosti pripomočki ter so se razvijale skozi več generacij, bolj ali manj tonejo v 

pozabo. Z namenom spoznavanja starih iger in ohranitvijo te pomembne kulturne dediščine smo se 

odločili za vključitev v UNESCO projekt Stara igra(ča) za novo veselje. V skupini dnevno spoznavamo 

in se igramo različne preproste igre, ki so kljub starem poreklu v sebi ohranile igrivost in čarobnost, ki 

prebudita iskren otroški nasmeh, veselje in so prav gotovo bogata popotnica. 
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Naše igranje in igre smo želeli pokazati tudi širše, se medgeneracijsko povezati in učiti drug od drugega, 

zato smo projekt izvedli tudi v četrtek, 8. 10. 2020, v Šoli za starše malo drugače. V prijetni urici 

popoldanskega druženja s tremi generacijami smo želeli podeliti veselje ob igri s starimi starši, starši in 

otroki. Pridružili so se nam tudi ravnateljica ga. Irena Čengija Peterlin in upokojene delavke šole in 

vrtca. Pripravili smo nekaj iger: mačka in miš, trden most, zemljo krast, kipe delat, slepe miši in 

Ljubljana, Zagreb, Beograd. 

Zaradi trenutnih razmer in virusa, ki je močno spremenil naše življenjske navade, smo ob upoštevanju 

ukrepov izvedli le igri gnilo jajce in Ljubljana, Zagreb, Beograd. 

Gnilo jajce so poznali vsi udeleženci, vendar smo se pri tej igri naučili še dodatno vlogo gnilega jajca in 

spoznali dve različni deklamaciji, ki povezujejo igro:  

- Gnilo jajce jaz imam, pa nikomur ga ne dam. Glejte bleščice, kako se blešče, kdor se ozira po 

hrbtu dobi … 

- Gnilo jajce jaz imam, pa nikomur ga ne dam. Kanglica, kanglica vodo drži, kdor se ozira po 

pukli dobi … 

 

 

Spoznali smo, da vloga gnilega jajca ni samo čakanje v krogu, ampak mora tisti, ki je gnilo jajce, 

pozorno spremljati, kdo je gnilo jajce dobil in mu ga spretno ter neopazno vzeti, da zamenjata vlogi. To 

verzijo nam je pokazala upokojena učiteljica naše šole. 

Igro Ljubljana, Zagreb, Beograd je poznala le ena udeleženka, vsi ostali pa so hitro osvojili pravila in 

sledili dogajanju. Ne glede na starost udeležencev smo pri vseh slišali iskren smeh, zadovoljstvo in  bili 

priča prijetnemu klepetanju ob obujanju spominov.  
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Vsem igralcem se zahvaljujemo za udeležbo in prijetno druženje. 

 

                                                                                                    Vzgojiteljica Cecilija Šutar 

Foto: Patricija Haler  
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