
 
                       

 

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 

 

Vrtec Ciciban Sevnica, 

Oktober 2021 
 

EVROPSKI DAN JEZIKOV  

– 26. september 2021, 

v Vrtcu Ciciban Sevnica 

 

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 predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine. Na pobudo 

Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo 

europski dan jezikov. 

 

V letošnjem letu 2021, pa praznujemo 20 let jezikovne in kulturne raznolikosti. V ta 

namenom smo strokovni pedagoški delavci Vrtca Ciciban Sevnica otrokom omogočili 

različne raznojezične dejavnosti. 

 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV PRI ČEBELICAH 

(Oddelek otrok v starosti 3-4 let) 

Cilj dejavnosti, ki smo jo izvedli, je vzbuditi interes za spoznavanje in rabo angleškega  

jezika. Otroci so poslušali pravljico ''The tinny bee'' v angleškem jeziku. Ob poslušanju 

pravljice so razvijali domišljijo. Pri dejavnosti sem si pomagala z lutkami čebel, različnih 

velikosti. Otroci so razumeli, da je čebelica želela postati velika, da je rasla in rasla in 

rasla. Imela sem lutke čebele v različnih velikosti in otroci so povezali, o čem jim 

pripovedujem v tujem jeziku. Vse niso razumeli, zato smo skupaj pravljico obnovili v 

slovenskem in angleškem jeziku. Otroci so povedali, da znajo šteti in skupaj smo prešteli 

do pet v angleškem jeziku. Naslednji dan so otroci sami začeli pripovedovati zgodbo v 

slovenskem jeziku, nato pa se oglasi deček in reče: »Čebela se reče po angleško bee«. 

Sam je dal tudi pobudo, da skupaj preštejemo do pet v angleškem jeziku. Pravljico jim 

bom še večkrat prebrala v jutranjem krogu, ob počitku. Zaradi interesa otrok po štetju 

v angleškem jeziku, sem pripravila še deklamacijo, ki jo v slovenskem jeziku znamo vsi: 

Kje so čebele?  Spoznavali jo bomo v angleškem jeziku, hkrati bomo šteli, saj deklamacija 

vsebuje štetje do pet.  
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THE TINNY BEE (A Rhyme Size Story    by Jean Warren) 

 Once there was a tiny bee, small and fuzzy and hard to see. 

"Oh, woe is me," said the tiny bee. "I wish I was huge, tall and grand, bigger than all 

throughout the land." And do you know what? Her wish came true. 

She grew, and grew, and grew and grew. "Oh, woe is me," said the giant bee. "I cannot 

fly when I'm big as a tree!" And the flowers all cried when she  

came to call, for she squashed their petals and made them fall. 

"Oh, woe is me, what shall I do? I'll wish again, till my wish comes true." 

And slowly, slowly, before her eyes, she shrank back down to her regular size. 

She soared up high and zoomed down low. Now wherever she wanted, she could 

go. The flowers all smiled as she flew by, happy to see their friend in the sky. 

"Oh, golly gee, it's fun to be, small and light and free as a bee!" 
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HERE IS A BEE 

Here is a beehive, where are the bees? (Clench fist) 

Hidden away, where nobody sees. 

Watch and see them come out of their hive. (Bring 

out fingers one by one) 

One, two, three, four, five! 

 

 

Zapis dejavnosti pripravila: Barbka Volk (vzgojiteljica, vodja oddelka Čebelice). 

 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV V ODDELKU GUMBKI 

(Oddelek otrok v starosti 3-4 let) 

GLOBALNI CILJI: 

- Zgodnje seznanjanje s tujim jezikom. 

- Obeležitve Evropskega dne jezikov, 26. 9. 

CILJI:  

- Sproščena raba tujega jezika,  

- Razumevanje in opažanje razlik ter podobnosti v tujem jeziku ter maternem 

jeziku. 

DEJAVNOSTI: 

- Poslušanje in pripevanje otroškim pesmim v tujem jeziku (Wheels on the bus, 

Old McDonald had a farm, 10 little dinosaurs , …). 

- Ponazarjanje vsebine pesmi. 

- Sproščen ples ob glasbi.  
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Zapis dejavnosti pripravila: Ninočka Hajtnik (vzgojiteljica, vodja oddelka Gumbki). 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV V ODDELU POLŽKI 

(Oddelek otrok v starosti 4-6 let) 

V oddelku Polži smo s Cveto in Manco obeležili evropski dan jezikov, ki je bil 26. 

septembra. Radi imamo pesmice, radi se potepamo, pa smo šli in se ob pesmici Kolesa 

avtobusa se okrog vrte najprej v slovenskem jeziku, nato pa še v angleškem jeziku 

''Wheels on the bus'' prijetno zabavali ob posnetku obeh pesmic na računalniku. 

Prisluhnili smo, kako zveni pesmica po angleško, zven novih besed, ritem, zraven pa 

smo podoživeli še z gibanjem in plesnim vživljanjem. Spremljal pa nas je rumen avtobus, 

ki smo ga lepili iz kolaž papirja in po angleško poimenovali njegove dele. Juhej … jutri 

pa hoj po angleško še naprej ob avtobusu iz kartona ... All through the town .... 
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Zapis pripravila: Cveta Fakin (vzgojiteljica, vodja oddelka Polžki). 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV V ODDELKU RAČKE 

(Oddelek otrok v starosti 2-3 let) 

Otroci so se skupaj z vzgojiteljico lotili dejavnosti nekako po svojih zmožnostih. Najprej 

smo na jutranjem krogu izvedli igro "Pozdravi", kjer so se otroci na različne načine 

pozdravljali. Prebrali smo od knjižico avtorice Lile Prap z naslovom Mednarodni živalski 

slovar, kjer smo skupaj spoznavali, kako se oglašajo živali še v drugih jezikih. Obiskala 

nas je tudi naša lutka Racek Nacek in vsak od otrok jo je lahko pozdravil, kakor je želel. 

Svojo raznojezično dejavnost smo tudi predstavili na plakatu.
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Zapis pripravila: Irena Jejčič(vzgojiteljica, vodja oddelka Račke). 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV V ODDELKU ŽABICE 

(Oddelek otrok v starosti 4-6 let) 

Vzgojiteljici: Helena Lužar in Melita Železnik 

Tema: Seznanjanje s pesmijo MOJSTER JAKA - BRUDER JAKOB 

Cilji: 

- Spodbujanje učenja tujih jezikov. 

- Se zavedati, da glasba povezuje ljudi celega sveta. 

- Prepevati pesem Mojster Jaka v nemščini. 

Potek dejavnosti: 

V našem oddelku dajemo glasbenim dejavnostim velik pomen. Tako pri otrocih 

spodbujava interes do petja, igranja… in dejavnosti povezujemo z drugimi področji. Ko 

smo praznovali evropski dan jezikov, se nam je porodila ideja, da se s pesmijo lahko 

odpravimo tudi v druge države. Ker smo izvedli že nekaj iger z učenjem nemščine, smo 

se odločili, da gremo obiskat prijatelje v Nemčijo. Izbrali smo pesem Brüder Jakob. Ob 

pomoči audio posnetkov smo jo hitro usvojili. Zraven smo zaigrali še na instrumente in 

jo ob različnih priložnostih predstavili drugim otrokom, na zaključnem srečanju pa tudi 

staršem.  

 

Zapis pripravila: Helena Lužar (vzgojiteljica, vodja oddelka Žabice). 

 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV PRI ZMAJČKIH 

(Oddelek otrok v starosti 3-6 let) 

Zmajčki smo skozi leto spoznavali angleščino. Naučili smo se barve in številke. Vsaka 

miza ima svojo barvo in številko. Pri obrokih kličemo po mizah, enkrat po barvi, enkrat 

po številki (vse v angleščini). V jutranjem krogu smo se najprej prešteli po slovensko in 

nato še po angleško. V dnevno rutino smo vključili angleščino, včasih jim kaj povem ali 

rečem v angleščini (bolj po tiho, vljudnostni izrazi – hvala, prosim, dober dan, dobro 

jutro). Mimogrede, občasno poimenujemo predmete v igralnici v angleščini. V mesecu 

aprilu smo spoznavali Sonce, Luno, Zemljo in jih poimenovali v angleščini. Kadar smo 

imeli športne dejavnosti smo poimenovali tudi športne rekvizite (žoga, obroč). 
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Igra z obroči in žogami 

 

Označene mize 
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Označene mize 

 

 

Zapis pripravila: Julija Kozorog (vzgojiteljica, vodja oddelka Zmajčki). 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV PRI BIBAH 

(Oddelek otrok v starosti 1-3 let) 

Pri Bibah smo izvedli tudi primer naslednje dejavnosti v angleškem jeziku: 

- Naslov dejavnosti: Spoznavanje besede (medvedek) v angleškem jeziku.   

- Področje kurikuluma: Jezik. 

- Cilj dejavnosti na fotografiji: Otrok spoznava in usvoji novo poimenovanje 

predmeta v angleškem jeziku. 

 

Morebiten odziv otrok, anekdoto, izjavo, krajšo evalvacijo:  

Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni, saj je bila seznanitev z angleškim jezikom za 

njih nekaj novega. Večkrat smo angleško besedo (teddy bear-medvedek) tudi ponovili.  

Dejavnost sem nadgradila tako, da smo medvedka klicali in iskali po igralnici, saj je bil 

nagajiv in se nam je skril.  

 

 

Zapis pripravila: Laura Sirk (vzgojiteljica, vodja oddelka Bibe). 

 

EUROPSKI DAN JEZIKA PRI BALONČKIH 

(Oddelek otrok v starosti 3-6 let) 

V okviru mednarodnega projekta ''Pomahajmo v svet'' in za namene raznojezičnih 

dejavnosti projekta ''Jeziki štejejo'', smo se letos v oddelku Balončki povezali s skupino 

Metuljčki, Vrtca Ilke Devetak Bignami iz Tolmina. Z njimi smo se za vsako temo (vseh 

skupaj je pet) dobili na video klicu in med drugim spoznavali tudi tolminsko narečje. 

Otrokom se je zelo vtisnila v spomin pesmica o abriblnih, ki so nas jo naučili »Tminci« - 

kot sami sebe poimenujejo. 

Pesem je napisana tako, kot se izgovarja, kar nam je povzročalo nemalo preglavic. 

Najprej sem jo sama morala prebrati kar nekajkrat, da sem jo znala posredovati 

otrokom. Sledilo je prepoznavanje nam neznanih besed, saj so v narečju, ki nam ni 

blizu. S skupnimi močmi nam je uspelo večino razvozlati, pri čemer so se otroci zelo 

zabavali in bili tudi izjemno aktivni. No, naš »prevod« so Tolminci zelo pohvalili, kar 

nam je bilo v veliko veselje. Pesmica nam je postala tako všeč, da smo se jo kar naučili 
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zapeti. Na zadnjem video klicu jo bomo zapeli tudi prijateljem iz Tolmina, da jim 

pokažemo, kako nam je všeč njihovo narečje in, da cenimo, kar nam posredujejo. 

Skupaj smo prepevali naslednje besede, ki smo jih v povedi zapeli v melodiji: 

ABRIBLNI, ABRIBLNI SA BUOJŠ KI JAFKA RDEJČE, 

ABRIBLNI, ABRIBLNI SA PUOT DO GRAZNE SREJČE. 

U ČADRGU JIH JEMAJE JIH BEDNMU NE DAJE. 

U ČADRGU JIH JEMAJE, SE Z ŽVIEČNJEM IGRAJE. 

AČI SE JIM KAR BUSKAJE, KR VIDJE KUOLA SIRA, 

AD SREJČE KAR URISKAJE, JIH RIEŽEJE KAR S ŠČIRA. 

USAKMU KAR ZASMEJE SE, KA GA TJE U USTA DIEWA, 

Z UST SE SLIŠ LE ŠKRIPJNE, PA CIEL DALIN ADMIEWA. 

 

Zapis pripravila: Maja Žiber (vzgojiteljica, vodja oddelka Balončki). 

 

EUROSPKI DAN JEZIKOV V ODDELKU MRAVLJICE 

(Oddelek otrok v starosti 1-2 let) 

Oddelek otrok Mravljice sestavljajo otroci starih 1 -2 let. Mesec september v oddelku 

najmlajših otrok predstavlja sicer uvajalno obdobje, ampak, je do praznovanja 

Evropskega dne jezikov minilo ravno dovolj časa, da so otroci doživeli novo izkušnjo. 

Otroke Mravljice je obiskala ''Fräulein Petra aus Deutschland''. Vzgojiteljica v oddelku 

je predstavljala animacijski lik osebe, ki obišče otroke v vrtcu. To je otrokom nepoznana 

oseba, na novo videna oseba, ampak je tudi otrokom tuje govoreča oseba (v tem 

primeru animacijski lik govori v nemškem jeziku). Namen obiska je, da se otroci srečajo 

z njim tujo osebo, ob kateri morda ne doživijo lastnega strahu. Da otroci ne bi doživljali 

stiske, se ob govoru otroci tudi rokujejo. V komunikaciji z animacijskim likom pa otroci 

tudi poslušajo nemško govorečo osebo. Da raznojezična aktivnost oz. dejavnost v 

nemškem jeziku poteka otrokom na čim bolj zabaven, pester in njim prilagojen način, 

dejavnost poteka animacijsko ''kot obisk v vrtcu''. Animacijski lik ''Fräulein Petra'' otroke 

tudi spodbudi, da se ji pridružijo pri igranju male ritmične kitare Ukulele. Otrok v 

naročju s pomočjo animacijskega lika brenka na strune, animacijski lik pa poje v 

nemškem jeziku ponavljajoče besedilo pesmi. 
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Zapis pripravila: Petra Trlep (vzgojiteljica, vodja oddelka Mravljice). 
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Za Vrtec Ciciban Sevnica pripravila Petra Trlep  

(vzgojiteljica, koordinatorka projekta Jeziki štejejo – Languages matter) 


