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Dnevi evropske kulturne dediščine 

 

25. 9. – 9. 10. 2021 

Tema: Dober tek! 

Izobraževanje o dediščini želimo začeti že v zgodnjem življenjskem obdobju – otroštvu. Dva 

oddelka našega vrtca sta se pridružila projektu DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine) in 

TKD (Teden kulturne dediščine). V oddelku so iskali znanje o kulturni dediščini in spoznavali 

vrednote ter prenašali strast do spoznavanja, varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. 

Oddelek Kužki – enota Arkova 

Tudi letos nas je obiskal škrat Perkmandlc. Pripovedoval nam je, kaj so včasih jedli rudarji med 

delom v rudniku in kaj so jim pripravile žene doma za kosilo.  

Za pomoč smo zaprosili tudi starše, da so skupaj z otroki poiskali recepte, jih zapisali in prinesli 

v vrtec. Naš cilj pa ni bil samo branje receptov, ampak vse tudi preizkusiti, zato smo se lotili 

dela. Vse recepte je škrat Perkmadlc skrbno čuval, vse do konca. Ampak brez nevšečnosti tudi 

tokrat ni šlo, saj nam je po igralnici skril sestavine. Z veliko truda in ob pomoči Zelo lačne 

gosenice, smo prav vse našli, zavihali rokave in se lotili dela. Izdelki so bili izvrstni, predvsem 

pa slastni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelek Zvezdice – enota Arkova 

V okviru projekta Kulturna dediščina, katerega tema je bila  »Dober tek« smo v skupini 

Zvezdice izvedli kar nekaj dejavnosti. 

Babica Bina nas je povabila v staro rudarsko hišo, v kateri je živel njen oče. Povedala nam je, 

da je v hiši živelo 16 otrok. Spali so v predalih. Zime so bile mrzle, zato so se otroci greli na 

krušni peči. 

Otroci so si z zanimanjem ogledovali notranjost hiše, staro pohištvo in predmete. Eden izmed 

otrok je vprašal, kje pa je televizija. Babica Bina jim je povedala, da takrat še niso poznali 

televizije in ne telefonov. Otroci so se igrali zunaj s kamenčki, se lovili, skrivali ali pa prepevali 

pesmice na krušni peči. Pomagali so tudi pri hišnih opravilih, radi so ličkali koruzo, luščili fižol. 

Tudi mi v vrtcu smo se preizkusili v ličkanju koruze. 

Ogledali smo si tudi rudarsko hišo » U malnu«. Videli smo črno kuhinjo, posode in kuhinjske 

pripomočke, ki so jih takrat uporabljali. Spoznali smo novo besedo » burkle«, s katero so 

posodo dajali na ogenj. Otroci so bili pozorni in so opazili, da so v hiši majhna okna. Zanimiva 

jim je bila tudi kljuka na vratih. 

Pod vodstvom gospe Tine iz muzeja smo si ogledali rudarsko hišo, v kateri so živele tri družine. 

Tudi v tej hiši smo spoznali veliko starih kuhinjskih pripomočkov. Vodo za kuhanje in umivanje 

so si prinesli nekje od zunaj. Videli smo čisto drugačno stranišče kot jih poznamo danes – 

stranišče » na štrbunk«. 

Skupaj z otroci smo si v skupini za zajtrk pripravili koruzno polento z mlekom in jo pojedli z 

lesenimi žlicami kot nekoč. V igralnici smo si s pomočjo staršev uredili zbirko starih predmetov 

– star likalnik, kolovrat za navijane klekeljnov, pripomoček za navijanje volne, mlinček na 

katerega smo poskušali zmleti kavo in karbidovko. Izdelali smo plakat Kuhinja nekoč in danes, 

ob katerem smo se pogovarjali in ugotavljali razlike. 

Po ogledu je vsak otrok narisal svojo rudarsko hišo. Izbrali sva tehniko »oglje. Risbice smo 

razstavili v avli vrtca. 



Ker nam možnosti niso dopuščale, da bi si spekli hlebček kruha v črni kuhinji v rudarski hiši, 

smo se odločili, da v vrtcu spečemo jabolčni zavitek. 

 


