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VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI 

(Italija)


Enota: vrtec RINGARAJA


Skupine: Ribice, Medvedki, Pikapolonice 



Človekov prvi jezik so čustva. 
Čustva so duševni procesi, ki že dojenčke povezujejo z okoljem, z njihovimi 
telesi in mislimi. Čustva so tista ki oblikujejo identiteto otrok nasploh. 
Čustva imajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju vedenja otrok, zato je 
prav, da jih imajo otroci možnost vsestransko spoznati, se z njimi soočati, jih 
razumeti in nadzorovati.  
Čustva vplivajo tudi na kognitivne procese posameznika, na ustvarjalnost pri 
reševanju problemov, pripravljenost na pomoč in strpnost do drugačnih. 

Slikanica Elmer, avtorja David McKee, je bila odlična odskočna deska, da so  
v letošnjem šolskem letu otroci iz vrtca Ringaraja, izkustveno spoznavali 
različne emocije in jih po Elmerjevem zgledu prepletali v mozaik različnih 
barvnih, glasbenih in besednih odtenkov. Elmer je ob vsakem čustvu čarobno 
spremenil barvo, predstavil otrokom kako se počuti in jih spodbujal naj se še 
sami izrazijo preko telesne mimike, gledališča, glasbe, likovne umetnosti in 
govora.

Čudovite Elmerjeve barve, sence in likovna upodabljanja



Elmerjeve barve se prepletajo v sliko

Otroci uprizorijo gledališko predstavo Elmer



Otroci pripovedujejo kamišibaj pravljico Elmer / Lepo je plesati in biti Elmer



VESELI RUMENI ELMER
Otroci so najbolj vzljubili rumenega veselega slončka. Z njim so plesali, peli, 
ustvarjali in pripovedovali kdaj so veseli. 
Izjavili so:
- vesel sem, ko se igram z rdečo vrvjo na tibetanskem mostu (3- let.deček);
- vesela sem, ko me tata visoko vrti po zraku (5 - let.deklica);
- vesel sem, ko skrbimo za rožice (4 - let.deček);
- vesel sem, ko me mama kliče Zorro (3 - let. deček). 

Otroci se igrajo z rumenim veselim Elmerjem in veselimi prijatelji



Veseli Elmer, Elmerjevi prijatelji, oblike in sence

Vesela sonca veselega Elmerja



Na temo veselega Elmerja so petletni otroci narisali in sestavili sliko, ki je 
postala logo letošnjih majčk. Majčke so bile tiskane v sodelovanju z 
Združenjem staršev. 

Z majčkami so otroci tudi nastopili v virtualni gledališki predstavi v kateri so 
prikazali veselega Elmerja, ki obišče otroke vrtca Ringaraja.  



ŽALOSTNI MODRI ELMER
Otroke je obiskal tudi žalostni Elmer in jim pripovedoval kdaj je žalosten. 
Bilo je ravno v času mednarodnega dneva Zemlje in Elmer je neutolažljivo 
jokal, ker je bila Zemlja polna smeti in zelo malo otrok je ločevalo odpadke.  
Otroci so žalostnega modrega Elmerja potolažili in mu pokazali kako se 
pridno učijo ločevanja odpadkov. Seveda so razveselili tudi Zemljo in posadili 
veliko rastlin (trobentice, buče, maline, kake, oljko, iris, ognjič, tulipane, 
mimozo, vrtne mačehe, šmarnice, meto, žajbelj, ruski žajbelj, timijan, čebulo, 
česen, paradižnike…)



Ob mednarodnem dnevu Zemlje je žalostno Zemljo razveselil tudi prijazni 
očka, ki je vrtcu podaril nekaj lesenih stoličk iz drevesnih debel in nam 
prikazal, kako jih je sam izoblikoval. 

Otroci so preko slik velikih umetnikov spoznavali izraze žalosti, jih opazovali, 
upodabljali in posnemali. 



Otroci so preizkusili, da je žalost na srčku težka kot kamni in so modremu 
Elmerju  zaupali, svoje žalostne trenutke.  

Izjave otrok: 
- sem žalosten, ko mi sestra vzame igračo s katero bi se še rad igral (5 . 

let.deček); 
- ko mamica gre v službo in mi manjka (4.let. deklica);
- bil sem žalosten, ko mi je muca strgala majčko (3 - let.deček);
- jagoda je žalostna, ker ji teče kri (5 - let.deček), ma neee, tisti  je sok od 

jagode (5 - let.deklica);  



JEZNI RDEČI ELMER
Rdeči Elmer je otroke podučil kako obvladati jezo. Otroci so z Elmerjem 
globoko dihali, iskali strategije primernega izražanja jeze in strategije 
umirjanja.



Izjave otrok:
- Sem bil jezen, ko mi je brat polomil očala (5 - let.deček);
- ko mi je sestra strgala knjigo o vojakih (5 - let.deček);
- sem jezna, če me mama zbudi zgodaj zjutraj (4 - let.deklica);
- sem jezen, če ne smem narediti kar hočem. 



ROŽNATI ZALJUBLJENI ELMER

Elmer se je otrokom predstavil tudi v rožnati barvi. Bil je zaljubljen do ušes in 
pripovedoval otrokom o prijateljih in stvareh ki jih ima rad ter dejanjih, ki jih 
rad počenja. 
Otroke je spodbujal naj se imajo radi, naj se objemajo, naj si pripovedujejo 
lepe besede in naj gradijo zaljubljeni svet. 



Otrokom je predstavil dela velikih umetnikov, ki so naslikali objem (Klimt, De 
Chirico, Picasso, Renoir…)

In srčki vseh vrst in objemi so zavladali vsepovsod.



V letošnjem šolskem letu smo se v vrtcu Ringaraja učili sprejemati drugega 
tudi s svojimi neprijetnimi emocijami in barvnimi odtenki. 
Čustva so se stalno prepletala z barvami. Nastala so čudovita likovna dela, ki 
so jih otroci razstavili v spletni galeriji RingarajArt. ( https://padlet.com/
ovringaraja/RingarajART )
Elmer hvala, da si vse Ringarajevce podučil, da je le v različnosti bogastvo. 

https://padlet.com/ovringaraja/RingarajART
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