
          PUSTNE PRIČESKE V »FRIZERSKEM SALONU« ČEBEL 
 
                              IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
 

 
Pust je čas veselja, zabave, razigranih mask in odganjanja zime. V naši skupini smo si 

ta norčavi pustni čas obogatili z raznolikimi dejavnostmi in dogodki. Skozi besedo, 

risbo, gibom in glasbo, smo spoznavali pustno tradicijo v našem okolju, tradicionalne 

pustne like, pustne običaje, ter njihov namen. Že ves teden pred pustnim torkom so 

otroci prihajali v vrtec našemljeni, se šemili v pustnem kotičku, ter uživali v 

preobrazbah in spreminjanju v like, kateri so jim ljubi. Pustni kotiček je postajal iz 

dneva v dan večji in bogatejši s pustnimi dodatki, oblačili ter drugimi pripomočki. V 

njem je bilo ustvarjalno, sproščeno in živahno skozi cel dan. Del pustnega maskiranja 

pa je tudi oblikovanje fantazijskih pričesk. V igralnici imamo za to dejavnost namenjen 

frizerski kotiček, v katerem pa so se otroci iz varnostnih razlogov, v tem šolskem letu, 

bolj malo igrali, saj so nas kar nekajkrat obiskale nadležne uši ter nam in našim staršem 

povzročale nemalo skrbi. Iskali smo rešitev in porodila se nam je ideja, da v frizerski 

kotiček povabimo poklicno frizerko, ki bo poskrbela za varno friziranje s pravimi 

frizerskimi pripomočki.  

In, ker se v okviru celoletnega projekta »Medgeneracijsko sodelovanje« trudimo 

povezati ljudi različnih generacij je bila to priložnost, da smo k sodelovanju povabili 

Valentinovo babico, ki je po poklicu frizerka. 

Poklicali smo jo, ji predstavili naše želje in jo prosili za pomoč. Babica Milena, se je na 

naše veselje takoj odzvala. Nestrpno smo čakali dan našega srečanja, ki se je zgodilo v 

sredo, 19. februarja 2020. Na veliko veselje otrok je prišla s svojim frizerskim kovčkom 

v katerem je bilo toliko raznolikih in  zanimivih pripomočkov-glavnikov, sponk, krtač, 

pene, lakov… 

In naš frizerski salon je v trenutku oživel. Nastajali so kodri, irokeze, kitke ter takšni 

in drugačni stili fantovskih in dekliških pričesk. Otroci so uživali, se ogledovali v 

ogledalu in spraševali, kdaj pridejo na vrsto. Obisk v salonu je bil prostovoljen in prav 

vsi posamezniki so si ga privoščili. Tako je bil naš frizerski salon zaseden kar precej 

časa, a deklice in dečki se niso naveličali čakati. Ta dan smo veliko fotografirali, ob 

koncu našega druženja pa je nastalo še nekaj skupinskih fotografij, s čimer smo 

poskrbeli, da nam bo ostalo prijetno doživetje v kar najlepšem spominu.  

 

Hvala naši frizerki – babici Mileni, za obisk, za trud, za popestritev predpustnega časa, 

ter obogatitev naše dejavnosti. Mi smo bili navdušeni in verjamemo ter upamo, da je 

bilo lepo tudi njej.  
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