
OTROŠKO VESELJE OB OBISKU V DOMU UPOKOJENCEV 

V Domu upokojencev Ptuj – enota Kidričevo, ki je naše medgeneracijsko središče, poteka vseskozi  

veliko aktivnosti, na katere smo povabljeni tudi otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Kidričevo.  

Na druženje smo bili povabljeni že v septembru, čisto na začetku šolskega leta. Otroci in vzgojiteljice iz 

skupin Delfini in Sove smo se z veseljem odzvali povabilu, saj vedno znova radi prihajamo na te lepo 

organizirane prireditve. Tokrat smo se skupaj lotili trebljenja buč. Stanovalci so se spominjali let, ko so 

opravljali takšna dela doma. Povedali so nam, da nekoč ni bilo strojev, ki jih poznamo danes, in da so 

takrat trebili buče tako, kot smo jih vsi skupaj ta dan. Otroci so ponovno izkusili, kako poteka trebljenje 

buč z rokami. Pogovorili smo se tudi o strojnem trebljenju buč, katerega se poslužujejo tisti, ki imajo 

posajene velike količine buč. Po opravljenem delu smo nasmejani in zadovoljni končali naše druženje 

s pesmijo in pogostitvijo. 

 

Otroci in vzgojiteljici iz skupine Delfini pa smo se v oktobru ob Tednu otroka ponovno odpravili na obisk 

k stanovalcem doma starejših občanov. Lepo sončno dopoldne smo preživeli razigrano ob plesu in 

petju. Stanovalci so nas povabili na obisk z namenom, da nam predstavijo igre svoje mladosti. Gospa 

Holc nam je prikazala igro zlate rinčke talat, ki so jo otroci takoj usvojili. Gospod Maks pa nam je pokazal 

igro peričkanje, ki se je otrokom zdela zanimiva in zabavna. Nekoč ni bilo takšnih igrač, kot jih imajo 

otroci danes, in gospod Maks je otrokom povedal, kako so se v času njegovega otroštva igrali po 

opravljenem delu – trebljenju buč, luščenju koščic, ličkanju koruze … ter se tako družili in veselili. Tudi 

mi smo stanovalcem prikazali nekaj ljudskih iger, nato pa ob petju zaplesali ljudski ples in zapeli 

pesmico o prijateljstvu. Na koncu našega druženja smo se poslovili s skromno pozornostjo; otroci so 

namreč stanovalcem narisali risbice, ki so jim jih z veseljem predali. 
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