.
.

V Vrtcu Trnovo skozi pedagoško lutkarstvo zagotavljamo obogaten pristop k
uresničevanju ciljev Kurikula za vrtce, pri čemer se učenje, raziskovanje in
ustvarjanje otrok v vrtcu odvijajo skozi procesno načrtovanje in s pomočjo
metode akcijskega raziskovanja. Naša dogodivščina s copatkom Brosinom bo
polna zapletov, v katerih bodo otroci skozi obilo igre raziskovali, odkrivali in
soustvarjali zgodbo, ki je pred vami. V naslovih posameznih vsebin, otroških
domislicah, vprašanjih in komentarjih se skrivajo raziskovalna vprašanja, s
katerimi v vrtcu skozi igro spodbujamo aktivno učenje in kreativnost naših
najmlajših. Brosina bomo v njegovi zgodbi spremljali skozi štiri zaokrožene in
med seboj povezane etape.
VABLJENI, DA GA SPREMLJATE Z NAMI!

V daljni deželi Bonjadan, med strmimi gorskimi verigami,
gorečimi vulkani, bistrimi rekami, žuborečimi slapovi in dišeče
bujnimi gozdovi, je živel Brosino, silno radoveden in doživetij
željan copatek.

Njegova radovednost ga je
ponesla tudi v naš svet, kjer je
med potepom po Evropi videl
veliko priložnosti za druženje in
zabavo:
različni
igralni
prostori, zabaviščni parki na
prostem, igrišča, kjer se vsi
zabavajo
do
onemoglosti.
Njegova dežela je bila sicer
lepa, a manjkalo ji je zabave,
kakršno je videl na svojih
popotovanjih. Odločil se je, da
bo to spremenil. Zagotovo kje
obstaja kdo, ki bi mu znal pri
tem pomagati. Brosino ima to
moč, da se lahko s pomočjo
svojega
cofka
teleportira,
kamor hoče.
Povlekel je torej za svoj cofek
in se preslikal v njemu neznane
dežele.

Pot ga je zanesla med drugim v Francijo, na grški otok Rodos in naposled tudi v belo
Ljubljano. A glej ga zlomka … kamorkoli se je prežarčil s svojim čarobnim cofkom, se je
znašel sredi bučne, a zelo zanimive in prijetne glasbe. Lokalni orkestri so na vse pretege
ravno vadili za nek pomemben nastop in spričo živahne godbe so seveda vsakogar zasrbele
pete. 

»Bros, Bron … On je
hotel nekaj povedati.
Je moder, oranžen,
rumene barve. Ima
cofke na glavi in lučko.
Ima usta.«

»Nagajal je glasbenikom,
pobožal nas je, izginil je,
nekam je šel, tam je šel …«

»Skrival se je v bobnu,
da ga ne dobi dež.«

»Ime mi je
Brosino in
prihajam iz
dežele
copatkov.«

»Moj čarobni cofek me
pelje samo, ko se
preslikam iz ene dežele
v drugo. A se vam lahko
pridružim na vožnji, da
mi ne bo treba peš?«

V Brosinovi deželi Bonjadan je
manjkalo priložnosti za
druženje in zabavo, kot je to
videl v drugih deželah, po
katerih je potoval. Da bi to
popravil, se je zato preslikal k
nam.

»Kdo si
pa ti?«

»Veš, sem videl, kako se
pri vas igrate drugače
kot v moji deželi, pa
sem prišel pogledat.«

Z Brosinom smo se spoprijateljili in ga iskreno vzljubili. Ker pa gre ljubezen tudi skozi želodec, in ker
je gostoljubje naš zaščitni znak, smo ga vneto vabili na naše gostije in kulinarično ustvarjanje.
Obenem pa smo raziskovali smernice zdrave
prehrane, vlogo hrane v naši kulturi
ter se učili malih skrivnosti velikih
kuharskih mojstrov.
»Brosino, zate
pečemo mafine!«

»Mafine?!

MA FINO!«
KAKŠNA
HRANA NAS
OHRANJA ZDRAVE?

Naj bo jabolko, sliva
ali mango izbran,
vsaj en sadež na dan
drži bolezen
od nas stran.

»Ni ga čez tradicionalni
slovenski zajtrk! Tudi v
Bonjadanu bi ga lahko
uveljavili.«

Še posebej v prazničnem
decembru pridejo
sladkosnedneži na svoj račun
z uživanjem dela svojih rok.

Brosino nam pove, da ima
neizmerno rad glasbo, zato so mu
pri Čebelicah pripravili koncert.
Presenečenje je
popolnoma uspelo, nekdo od
Čebelic pa je pripomnil: »Kako
smo se pa mi danes lepo zabavali.
Angleško ne razumem, sem pa
vseeno pel!«

Brosino je v dneh prazničnega decembra postal kar malce otožen, saj
se mu je stožilo po njegovih najdražjih. Da bi ga razvedrili in da se ne
bi počutil sam, so ga otroci seznanili s svojimi mamicami, očiji, bratci,
sestricami in ostalim sorodstvom. Raziskovali smo, kako pridemo na
svet ter kako nastane družina. Obenem pa smo ugotovili, da družina
nastane tako skozi sorodstvene kot skozi srčne vezi. In te srčne vezi
tkemo v naši vrtčevski družini, katere član je zdaj tudi naš Brosino.
»Brosino, kdo je pa v tvoji
družini? Koga imaš ti?«

NAJMLAJŠI SO Z BROSINOM IN
S SOŠOLCI DELILI DRUŽINSKE
SLIKE …

»A

boš Brosinotu
pokazal, kako si rasel v
maminem trebuščku?«

»Zdaj vem, kaj bom naredil ob vrnitvi v
Bonjadan. Tudi jaz bi rad izdelal takšno
družinsko drevo za svoje domače!«

»Tak sem bil jaz,
kot malina, samo še
ni dovolj zrela, ker
ni rdeče barve.«

»Ja, pa vprašal
ga bom, kako je
pa on prišel na
svet.«

»Meni se

pa zdiš bolj
podoben
robidnici.«

Otroci kot tudi strokovni delavci se z vsem srcem trudimo, da naš Brosino v tem prazničnem
času ne bi preveč pogrešal svojih domačih. Zato skupaj z njim odkrivamo, kako pomembno je za
vse nas splesti čvrste in tople prijateljske vezi. Kaj bi lahko Brosina razveselilo? Kaj lahko
naredimo, da bi se pri nas dobro počutil? Kaj lahko mi sami naredimo za dobro počutje vseh nas?

Brosino otrokom rad pripoveduje
o bratcu Švistu in sestrici Brumi
pa tudi njega nadvse zanima:
»Kako se pa vi doma razumete z
vašimi bratci in sestricami?«
»Po slovensko!« se lakonično
odreže eden od Oblačkov.

»Radi bi šli pogledat
tvojo deželo. Bomo
narisali zemljevid, da se
boš spomnil, kje točno
nas moraš peljati.«

»Tvoja dežela je
BONJADAN.
Tvoja dežela je lepa, zelena,
bela, okrogla. Je svetlo modre
barve in rjave pa oranžne. V
deželi imaš sobe, igrače,
trgovino, gugalnico,
tobogan.«

»V Bonjadanu
imate prav gotovo
vulkane, samo da ti
Brosino tega še ne
veš!«
»Brosino, a tudi v
Bonjadanu takole
sestavljate zastavo?«

Brosinovo deželo Bonjadan smo si naslikali z živimi barvami naše domišljije
in na njenih krilih je užival tudi Brosino. Najlepše pa mu je bilo z nami na
našem domišljijskem potovanju. Pri Kresničkah smo mize spremenili v
ladje, leteče preproge, vesoljska plovila … in skupaj v domišljiji odpotovali
proti Bonjadanu z vmesnimi postanki. Navdušeni Brosino nam je naposled
zaupal, v kakšnih hiškah živijo tamkajšnji copatki.
»Pridi,Brosino.
Gremo na
potovanje!«

Z otroki smo s pomočjo
zemljevida širili naše geografsko
obzorje iz Trnovega na primestje
Ljubljane, druge pokrajine,
Slovenijo in naposled na celo
Evropo.

V Grčiji je Brosino doživel
nadvse toplo dobrodošlico,
pa ne le zaradi sredozemske
klime. 

»Tudi jaz bi šel na Rodos
obiskat isti vrtec kot Brosino.«

Na obisku v francoskem vrtcu se
je Brosino lahko prepričal, da se
mu ni treba vedno prežarčiti nazaj
v Vrtec Trnovo, kadar se mu stoži
po nas. Skupaj z njim smo se
naučili, kako nam pri ohranjanju
stikov lahko pomagajo internetna
orodja. Hura za Skype! 

V veselem decembru so otroci skupaj s strokovnimi delavci in starši ustvarili
pravljično zimsko deželo, da bi se Brosino počutil tako domače kot v svoji
deželi Bonjadan.

Naj bodo breze v stilu daljne Sibirije, poligon v zimsko modri barvi,
bleščeče voščilnice ali okrašene papirnate jelke, otroci so si še kako
dali duška pri ustvarjanju. Ostaja le še vprašanje, čigave očke so bolj
sijale od vsega okrasja: Brosinove ali otroške.

„Brosinu bom jaz
naredil takega sošolca, ki
ve vse o potapljanju. Če bo
zunaj led, bosta pa luknje
vrtala in lovila ribe. Ker
je premrzlo
zdaj za kopanje.“

„Piškotki,

ki zgledajo kot
okraski, ali okraski,
ki zgledajo kot
Piškotki - to je zdaj
vprašanje!“

