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NAČRTOVANE DEJAVNOSTI (aktivnosti) ob praznovanju evropskega dneva jezikov 

v Vrtcu Ciciban Sevnica (september 2020) 

  

EVROPSKI DAN JEZIKOV 
 
Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta Evrope, 
spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi 
spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za 
doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati prestavlja ključno sestavino bogate 
kulturne dediščine naše celine. 
 
Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu (Francija) se 26. septembra vsako leto praznuje Evropski 
dan jezikov (EDJ) – skupaj z Evropsko komisijo. 
 

Vir: edl.ecml.at 
 
KAJ JE EVROPSKI DAN JEZIKOV? 
 
Evropsko leto jezikov 2001, ki sta ga skupaj organizirala Svet Evrope in Evropska unija, je bilo 
uspešno pri vključevanju milijonov ljudi v 45 sodelujočih državah. Dogodki v okviru evropskega 
leta jezikov so obeležili jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujali učenje jezikov.  
 
Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so naslednji: 
 
1. Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, 

z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja. 
2. Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ku jo je treba ohraniti in 

spodbujati. 
3. Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega 

dela, povečevanje mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo. 
 

Več na spletni strani: edl.ecml.at 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV 2020 V VRTCU CICIBAN SEVNICA 
 
V Vrtcu Ciciban Sevnica, so se v dneh ob praznovanju EDJ 2020 v oddelkih in na nivoju vrtca 
izvajale različne aktivnosti. Koordinatorica projekt ''Jeziki štejejo'' je strokovnim delavkam preko 
e-pošte posredovala zanimive vsebine na izbrano temo. Otroci v oddelkih so se ob spontanem 
pogovoru tekom dnevne rutine pogovarjali o različnih tujih jezikih in v različnih jezikih (npr. v 
nemškem, angleškem, hrvaške, španskem …). Ob globusu so se pogovarjali o tem, kje v Evropi 
so otroci doma in kako se med seboj pogovarjajo. Otroci v oddelkih so se pogovarjali tudi o tem, 
kako se otroci nasploh pogovarjajo doma, v vrtcu, med prijatelji.  
Ob pomoči vzgojiteljice, so si otroci imeli možnost ogledali zanimive spletne vsebine: 

• HURRA KINDERLIEDER:  Animirane glasbene risanke z različnimi vsebinami: 
▪ Korona virus:  

https://www.youtube.com/watch?v=aygMljt6uMA (pridobljeno: 7. 10. 2020). 
▪ Zobni škrat: 

https://www.youtube.com/watch?v=s7ZMy83VSaw (pridobljeno: 7. 10. 2020). 
▪ Der Ball: 

https://www.youtube.com/watch?v=1mDLUn87Xzg (pridobljeno: 7. 10. 2020). 

• BRUDER JAKOB (Mojster Jaka): 
https://www.youtube.com/watch?v=Frb-w7qyb88 (pridobljeno: 7. 10. 2020). 

• Kako preživljajo svoj dan otroci v Nemčiji:  
https://www.youtube.com/watch?v=DBOxXxdg5yQ (pridobljeno: 7. 10. 2020). 
https://www.youtube.com/watch?v=kfoS44oL1KU (pridobljeno: 7. 10. 2020). 

• Poslušanje in ples ob glasbi oz. pesmih različnih evropskih držal (npr. ki imajo 
nacionalni pomen, so poznane iz izbrane države): 

• Stereotypical Music across the World: https://www.youtube.com/watch?v=HN-
NwLPYQKc (pridobljeno: 7. 10. 2020). 

• German Folk Music: https://www.youtube.com/watch?v=9FrG3EZAPZs 
(pridobljeno: 7. 10. 2020). 

 
Glavno oz. osrednjo aktivnost, so otroci doživeli preko dejavnosti v nemškem jeziku, ob 
animaciji ''Gospodične Petre iz Nemčije''. Z obiskov otrok po različnih oddelkih, se je odvijala 
takšna zgodba: 
 
V Sevnico (SLO) ponovno z vlakom pripotuje gospodična Petra (koordinatorka projekta kot 
animacijski lik). S popotno torbo se odpravi proti vrtcu, kjer se želi ponovno srečati s svojimi 
prijatelji otroki. Vstopi v njihovo igralnico, jih pozdravi in se usede med njih. Opazi, da so se 
spremenili, da so postali bolj veliki … Poprime svojo potovalno torbo. Otroke povpraša, kaj oni 
mislijo, da ima v njej. Sočasno ob tem, s svojim prstom kaže na vrat male ritmično-melodične 
kitare. Skupaj zapojejo pesem ''Jaz sem … Ich bin … Alles gut …!'' v SLO in NEM jeziku (otrokom 
poznana še iz preteklega šolskega leta).  
Gospodična Petra otroke vpraša, le kje so bili v času zadnjih poletnih počitnic. Reče jim, da jih 
je iskala v vrtcu, pa jih ni našla. In ker jih ni našla, se je odločila, da nadaljuje svoje počitnice ''kje 
drugje''. Ob tem se spomni, da jim je poslala pismo s slikami, da bi otrokom tako pokazala, kje 
vse je bila na počitnicah. A kaj ji otroci povedo. Otroci ji povedo, da so res dobili njeno pismo, a 
v njem so bile slike ''raztrgane''. Gdč. Petra otroke prosi in spodbudi, da ji pomagajo dele slik 
sestaviti, drugače ne bo mogla povedati, kje vse po Evropi je potovala. Predlaga, da za to 

https://www.youtube.com/watch?v=aygMljt6uMA
https://www.youtube.com/watch?v=s7ZMy83VSaw
https://www.youtube.com/watch?v=1mDLUn87Xzg
https://www.youtube.com/watch?v=Frb-w7qyb88
https://www.youtube.com/watch?v=DBOxXxdg5yQ
https://www.youtube.com/watch?v=kfoS44oL1KU
https://www.youtube.com/watch?v=HN-NwLPYQKc
https://www.youtube.com/watch?v=HN-NwLPYQKc
https://www.youtube.com/watch?v=9FrG3EZAPZs
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potrebujejo tudi lepila in bele listne podlage, da bodo nanje nalepili slike. Skupaj se lotijo 
sestavljanja. Ko so slike sestavljene, si jih skupaj pogledajo. Ko skupaj ugotovijo, da so te slike 
nasploh zastave različnih evropskih držav, koordinatorka kot animacijski lik nadaljuje s 
pripovedovanjem.  
Gospodična Petra otrokom prične pripovedovati, kako je preživela svoj počitniški čas, ko je s 
svojima staršema potovala po Evropi in tako spoznala tudi druge otroke. V svoje roke prime 
karto Evrope, na kateri so označene evropske države z zastavami. Preko zgodbe in obujanja 
spominov in ob kombinaciji NEM in SLO jezika gospodična pripoveduje in s svojim prstom 
sočasno kaže na karto Evrope.  
Zgodba gre tako:  
''Nekega dne, sem svojima staršema rekla, da že zelo dolgo nisem videla svojih prijateljev, 
otroke iz sevniškega Vrtca Ciciban. Želim jih spet obiskati v Sloveniji (pri tem kaže na državo 
Nemčijo - Deutschland). Starša Petri rečeta, da ni problema. Hitro spakirajo in se z avtomobilom 
odpeljejo proti Sloveniji (s prstom kaže na Slovenijo - Slowenien). Gdč. Petra prispe v Slovenijo, 
v Sevnico in kaj tam doživi. Tam išče svoje prijatelje (npr. Murenčke, Polžke, Murenčke …), 
ampak jih v vrtcu ne najde. Odloči se, da jih zaradi počitnic ne bo več iskala v vrtcu. Staršema je 
tako rekla, da bi šli kar naprej na morje. Odpeljejo se na počitnice na Hrvaško (nach Kroatien). 
Tam ob morju je srečala otroke. In vsi otroci so ji z ''dvignjenimi rokami'' klicali ''Bok! Bok! Bok!. 
Gdč. Petra jih je debelo gledala, pa si je mislila: ''Pa dobro, kaj naj se ustavim?'' Mamica reče 
Petri: ''Meni je tukaj na morju prevroče''. S čolnom se bi kar odpravila na izlet v Italijo (von 
Kroatien nach Italien). Tam se sprehajajo po ulicah Benetk. Tudi tam gdč. Petra srečuje otroke. 
''Uu, ciao, tu, ciao, tu, ciao!'', sliši otroke gdč. Petra. Petra gleda na okrog, pa nikjer ne vidi 
reševalnih ali policijskih vozil. Spet čudno gleda. S staršema gdč. Petra nadaljuje počitnice še v 
Franciji, Španiji in na Madžarskem (in Frankreich, Spanien und Ungarn). Nazaj grede se gdč. 
Petra ustavi v Avstriji (in Österreich). Tam jo njeni prijatelji pozdravijo ''Dober dan – Guten Tag''.  
Ko je pripovedovanje končano, gdč. Petra oz. koordinatorka prosi vodjo oddelka in otroke, da 
še sami se kdaj pa kdaj ob teh slikah z zastavami kaj pogovorijo. Poslovi se od otrok na način, 
češ da gre obiska še druge otroke po vrtcu, da tudi njih ni srečala oz. videla v času obiska med 
poletnimi počitnicami. 
 
Po zaključeni animaciji v oddelkih, se vzgojiteljice in otroci lotijo tudi svojega dela.  Pri Polžkih 
so tako zapisali: ''V oddelku Polži (4-6 let) smo se ponovno srečali s Fräulein Petro aus 
Deutschland v sklopu projekta JeŠT in obeležili evropski dan jezikov. Otroci so aktivno sodelovali, 
zelo veseli so bili pisma presenečenja, ki smo ga prejeli od Petre. Kako prijetno je bilo slišati zven 
besed v nemščini in ponavljati katere zastave, katera država je tista, kjer je bila Petra na potepu 
med počitnicami... Jeziki res štejejo, vmes so se od otrok slišale tudi angleške besede v zvezi z 
vsebino... Se že veselimo ponovnega srečanja. Hvala Petra!  
Auf Wiedersehen! Polži iz Vrtca Ciciban Sevnica '' 
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Oddelek Polžki: Skupno prepevanje pesmi ob spremljavi ritmično-melodične kitare Ukulele ''Jaz 
sem … Ich bin …'' kot uvodna motivacija v skupni pogovor. 
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Oddelek Polžki: Sestavljanje ''raztrganih slik'' iz pisma (skupno delo, lepljenje na belo površino). 
 

Pri Kresničkah so se lotili ustvarjanja plakata in se ob tem pogovarjali.  

 
Oddelek Kresničke: Urejene slike kot zastave na panoju igralnice oddelka Kresničke. 
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Oddelek Kresničke: Pripravljen plakat s komentarji otrok ob pogovoru z vzgojiteljico. 
 

 
Oddelek Kresničke: Pripravljen plakat s komentarji otrok na panoju pred igralnico oddelka. 
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Pri Žabicah pa so se lotili prepevanja pesmi Mojster Jaka (Bruder Jakob) v nemškem jeziku.  

 
Oddelek Žabice: Gospodična Petra na obisku pri Žabicah – Deklica pomaga pri odvijanju pisma 
s karto. 
 

 
Oddelek Žabice: Otroci v SLO in NEM jeziku poslušajo pripovedovanje gospodične Petre o tem, 
kako in kje je preživela poletne počitnice. 
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Oddelek Žabice: Nato se otroci pomagajo pri urejanju in lepljenju zastav različnih evropskih 
držav. 
 

 
Oddelek Žabice: Skupni pogovor in igra. 
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Oddelek Žabice: Gospodična Petra ob povabilu otrok in vzgojiteljic. Otroci predstavijo, kako so 
se naučili pesem Mojster Jaka. 
 
V oddelkih mlajših otrok, so se otroci tudi srečali z gospodično Petro. Z njeno pomočjo so otroci 
lahko prepevali pesmi ob spremljavi male ritmično-melodične kitare Ukulele. Otroci niso le 
prepevali. Kdor je želel, je ob pomoči animacijskega lika tudi poskusil zaigrat.  
 

Zapis pripravila: Petra Trlep (vzgojiteljica in koordinatorka projekta JeŠT). 
 
 
 


