
                                                                       Poročilo projekta MOEDR STOL 

Vrtec Mornarček Piran 

Scuola dell Infanzia Mornarček Pirano 

Ul IX. Korpusa 40 

6330 Piran 

Vodja projekta: Andrej Žibert 

Skupina: 5-6 let, 17 otrok 

Koordinatorica Unesca: Lavra Bregar 

 

Projekt je s svojo sporočilnostjo še kako primeren za naš vrtec, v katerem nam multikulturnosti ne 

primanjkuje. Marsikateri otrok se slovensko nauči šele v vrtcu in marsikateri otrok doma slovensko 

sploh ne govori. Naučiti se sobivati v heterogeni skupnosti z enakimi pravili za vse je za nekatere 

otroke (pa tudi starše) poseben izziv, prav tako pa za strokovni kader, ki dela v tem vrtcu. 

Nekaj lepih misli, ki spremljajo idejo tega projekta, smo posredovali tudi otrokom, prilagodili smo jih 

otroškemu razumevanju. 

Bili so zadovoljni, da bomo stol pobarvali, polepšali in na koncu podarili. 

Našel sem sestavljiv otroški sedež švedske izdelave, kljub letom še zmeraj čvrst in posebne, 

originalne oblike.  

Ko sem ga, razstavljenega, prinesel v vrtec, noben od otrok ni verjel, da bo to stol. Tako je bilo 

pričakovanje še večje. 

Najprej je bilo treba staro barvo obrusiti. Otroke smo razdelili v skupine po tri, da smo obvladovali 

varnost in delovne postopke.  

Nekateri so brusili presenetljivo vztrajno, kakšni pa že po nekaj minutah pogledovali drugam. 

Normalno. 

Veliko bolj zanimivo se je izkazalo barvanje. V barvanju so otroci doma in imeli smo nekaj kar preveč 

vnetih pomočnikov, največja skrb je bila, da bo nova barva - modra - res le na stolu in ne po vsej 

igralnici. 

Ko sem stol sestavil, so ga vsi preizkusili. Nekateri so se zmrdovali, da je to »stol za dojenčke« in niso 

hoteli sesti nanj. 

Prišel je čas, da damo modremu stolu nekaj osebnih sporočil. Naj bodo to likovna sporočila, ki 

najlepše odražajo otroške misli in občutke. Pa še nekaj odtisov naših pridnih rok smo dodali. 

In se na koncu še podpisali – saj znamo, ker gremo jeseni že v šolo! 



Tako, modri stol smo pripravili in ga podarili knjižnici. Služil bo kot dodaten pripomoček vnetim 

bralcem… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Tako smo ponosni! 


