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UVODNE BESEDE  

Spoštovani, 

 

pred vami je zbornik, ki obeležuje 30 let Gumbarije v Dolenjskih Toplicah. Nisem se zmotila pri zapisu –  

»v Dolenjskih Toplicah«, ne samo »v Vrtcu Gumbek«. Gumbarija je namreč že davno prerasla okvire samega 

vrtca in, upam si to zapisati, pustila ter še pušča sledi.  

 

Za to pa so zaslužne strokovne delavke našega vrtca, ki vsakodnevno ustvarjajo takšno vzdušje, da otrokom 

vsa priprava na Gumbarijo predstavlja igro, ki je temeljna otrokova potreba v predšolskem obdobju. Otroke 

motivirajo tako, da tudi na kratkem sprehodu po bližnji okolici in pri navihanih dogodivščinah na vrtčev-

skem igrišču le-to občutijo. Ponudijo jim možnosti, da si temo Gumbarije izberejo sami, si jo prilagodijo v 

skladu s svojimi potrebami, željami in zmožnostmi. Preko domišljijske igre je vedno vključeno tudi veliko 

spodbudnega didaktičnega materiala, ki ga sami izdelujejo iz odpadnega materiala. Otroška domišljija izdel-

kom vsakič znova doda kakšen košček svoje zakladnice in tako postaja svet Gumbarije zmeraj bolj podoben 

svetu, ki ga ustvari otrok sam po svojih željah. 

 

V ta svet sem lansko leto prvič vstopila tudi sama. Prevzel me je, od prve, naj nas vse tako prevzema še na-

daljnjih 130 let. 

 

ravnateljica Andreja Koščak, prof. 
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VLOGA ODRASLIH V GUMBARIJI 

 

»Kvalitetni odnosi vseh udeleženčev nas vodijo k uresničevanju otrokovih potreb,« je vizija, ki smo jo skupaj 

sestavili vsi strokovni delavci našega vrtca. Je široko zastavljena in hkrati napove pomen sodelovanja in od-

govornosti vseh odraslih, ki skrbimo za otroka: za njegov razvoj, varnost in prijetno počutje.  

Strokovni delavci se že vrsto let zavedamo pomena dobrega timskega sodelovanja. Skozi leto je potrebno 

skrbno načrtovanje in dobro sodelovanje tandemov na ravni oddelkov kot tudi sodelovanje med vsemi za-

poslenimi. Opaziti morajo, kaj otroci zmorejo in česa si želijo, ter jim ob vzpodbudnem učnem okolju omo-

gočiti, da so ob izvedbah dejavnosti čim bolj samostojni in aktivni. Aktivni, ustvarjalni in srečni otroci so tudi 

cilj naših Gumbarij.  

 

Letos bo izvedena že trideseta. Skoraj na vseh sem 

bila prisotna in lahko rečem, da je bila vsaka nepo-

zabna. Prve Gumbarije so potekale pod vodstvom 

ravnatelja Pavleta Kastelica. Ko smo se leta 1994 

vključili v projekt Posodabljanja dela v vrtcu pod 

vodstvom Ministrstva za šolstvo in šport, je bila z 

nami že ravnateljica Darja Brezovar. Projekt smo 

izvajali pod mentorstvom Renate Padovan, ki je v  

svojih usmeritvah na Gumbarijo še bolj v ospredje  

 
Pozdrav Čarovnika Ujtata, 2014 
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postavila otroka in njegovo aktivno vlogo ter večje sodelovanje s starši. Od takrat pa vse do danes je ostalo  

tudi Presenečenje kot oblika motivacije pri izboru delavnic. Pogosto je bila pri tem prednostna naloga vrtca 

vodilo za pripravo presenečenja, tim za izvedbo pa je poskrbel, da so otroci preko različnih efektov dobili 

ideje za ustvarjanje. Otroški komentarji so bili edinstveni in odrasli so jih morali le slišati in omogočiti pot 

uresničitve. 

 

Priprave na izvedbo Gumbarije so bile vsako leto zahtevne, saj je bilo določene aktivnosti potrebno izvesti 

tako, da je delo v dopoldanskem času potekalo normalno, v popoldanskem času pa so bili izvedeni vsi dogo-

vori, usklajevanja, dodatne naloge. Za vse delavnice so bila pred izvedbo dekleta negotova, saj so bile nare-

jene iz zamisli njihove skupine, izvajali pa so jih otroci celega vrtca. Nikoli se delavnice niso ponavljale, če-

prav bi jih bila večina vredna ponovnih izvedb, a otroci so se menjavali in z njimi tudi nove zamisli. Ostali so 

le dobri posnetki in spomini v arhivu, ki posebno tiste strokovne delavke, ki so bile vključene v Gumbarije 

od vsega začetka, spominjajo na dolgo, uspešno pot izvedb.  

 

Ob besedi Gumbarija pa ne smemo pozabiti na starše naših otrok, ki so se vedno v velikem številu odzvali 

na vsa naša vabila k sodelovanju na različnih natečajih. Tako smo prišli do svoje zastave, največjega gumba, 

slik z največ gumbi in tudi do našega znaka ter imena vrtca – Gumbek. Zato lahko s ponosom rečemo, da je 

Gumbarija za vrtec vedno pomenila mnogo več kot le zaključno prire 

ditev. V izvedbe delavnic so se radi aktivno vključevali tudi starši in izvajali naloge skupaj z otroki.  

 

Dvajseto obletnico Gumbarije je z nami praznovala ravnateljica Irena Šmid Hudoklin, ki je prisluhnila željam  

strokovnih delavk, da jo obeležimo bolj svečano.  
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V zadnjih letih pa so bile pod vodstvom ravnateljice Maje Bobnar Gumbarije zelo številčne, saj je sodelovalo 

deset oddelkov otrok, in bolj kot smo jih bogatili z različnimi razstavami, težje jih je bilo premestiti v zaprte 

prostora. Zato smo na datum izvedbe pogosto zaskrbljeno gledali v nebo in si želeli da bi sijalo sonce. 

Zopet se približuje čas presenečenja in nato Gumbarije in ker bo letos že trideseta, nas naša ravnateljica 

Andreja Koščak vzpodbuja, da jo zopet naredimo nepozabno in neponovljivo. Če bomo prisluhnile otrokom 

in z njimi našle zanimive rešitve, nam bo prav gotovo uspelo. 

 

Andreja Mlakar, pomočnica ravnateljice vrtca 

Irena Šmid Hudoklin, ravnateljica med leti 2008 in 2014 
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SPOMINI NA GUMBARIJO   

 

Ko sem leta 1994 začela s 14-letnim ravnateljevanjem šole in vrtca v Dolenskih Toplicah, sem se intenziv-

no spoznavala s pedagoškim vodenjem vrtca. Predšolska vzgoja je bila zame popolna novost. V začetku 

sem opazovala, spremljala, spoznavala. Moja prva Gumbarija je bila že slavnostna, saj je bilo to praznova-

nje pete obletnice, zame pa prva izkušnja. Le ta je bila prijetna, zanimiva in spoznala sem močno poveza-

vo med vrtcem, starši in starimi starši.  

 

Verjamem, da bo ta zbornik vsakogar, ki ga bo prebral, nagradil s celostno podobo Gumbarije. Moji spo-

mini nanjo so v veliki večini lepi in prijetni, razen enega dogodka, ki se je ponovil vsak junij. Ker je bila 

Gumbarija na prostem, smo vedno znova gledali v nebo. Včasih je odločitev padla tik predno smo začeli s 

prevozom vseh rekvizitov na jaso ali na otroško igrišče za šolo. V tistih letih smo imeli največkrat priredi-

tev na jasi. Kadar so se začeli zgrinjati čudni oblaki nad Toplicami, mi je pri odločitvi pomagal hišnik Stane. 

Glede na to, od kod so prihajali oblaki, je znal presoditi potek vremena. Največkrat se nam je izšlo, a odlo-

čitev je bila dostikrat težka.   

 

Plačilno sredstvo vseh Gumbarij so bili gumbi. Mislim, da Topličani nikoli ne uporabljajo popačenke za be-

sedo gumb – »knof«. Zelo zanimiv je bil odnos vseh obiskovalcev, ki so se vedno zelo resno držali uporabe 

plačilnega sredstva v deželi gumbov. 

Spominjam se tudi zanimivega dogodka iz novomeške tržnice. Ko so otroci najstarejše skupine opazovali 

predmete na stojnici, so vzgojiteljici predlagali, da bi nekaj kupili. Vzgojiteljica jim je povedala, da žal ni-
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majo denarja. Eden od otrok je takoj našel rešitev: »Saj imamo gumbe, plačajmo z gumbi.« Imeli so srečo, 

da je bil prodajalec pripravljen sodelovati. Ne spomnim se več, kaj so kupili. Spomnim se samo njihovih 

vzhičenih komentarjev, da so tudi v Novem mestu plačali z gumbi. 

 

Ko smo v vrtcu začeli uvajati elemente Reggio pedagogike, 

sem vzgojiteljice spodbujala, da so vsako leto znova pripra-

ve na Gumbarijo začele s presenečenjem. Najbolj mi je 

ostalo v spominu presenečenje z gumbi. Menim tudi, da je 

bilo to ena izmed strokovno najbolj razdelanih priprav na 

Gumbarijo. Pred odprtjem vrtca so vzgojiteljice po vsej gar-

derobi natresle gumbe. Ker je bila situacija zelo neobičajna, 

so se razvijale različne interakcije, ki so jih vzgojiteljice sne-

male (video in avdio) in zapisovale.  

V nadaljevanju je sledil pregled zabeleženega z otroki in zapisovanje njihovih dodatnih komentarjev. Ko so 

to naredili v vseh skupinah, so strokovne delavke pregledale vso pridobljeno gradivo in se na podlagi vseh 

opazovalnih dokumentov dogovorile o skupni temi Gumbarije. V nadaljevanju so otroci v svoji skupini pri-

pravili delavnico. Pri tem so se morale strokovne delavke prepustiti idejam otrok, ki so bile včasih čudno 

zanimive. Spomnim se svojih pomislekov, ko mi je vzgojiteljica predstavila predlog skupine – tuš na gumbe. 

Otroci so predlagali, da naredimo tuš kabino. Namesto vode bi uporabljali gumbe. Ker je bilo potrebno kar 

nekaj tehničnih rešitev, so se moja vprašanja kar vrstila. Ker sem menila, da znam spodbujati ustvarjalnost, 

sem bila osebno pred preizkušnjo, ali je temu res tako. Še danes, več kot petnajst let po dogodku, se spomi-

njam občutkov, ki sem jih imela, ko smo se na Gumbariji tuširali z gumbi. Vas zanima, kakšni so bili? Vas izzi-

vam, poskusite.  

Gumbarija, 2005  
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Ena izmed skupin je hotela postaviti grad iz stiropora. Vzgojiteljica jih je usmerila, da so narisali načrt gra-

du. Najavili so se na predstavitev. Mislim, da sta prišla dva ali trije in vzgojiteljica. Prinesli so zelo velik pa-

pir, za katerega je bila moja pisarniška miza skoraj premajhna. Razložili so mi, kako bi naredili grad in kaj 

potrebujejo. Odobrila sem nakup vsega materiala. Pri izdelavi so prišli do problema. Vzgojiteljica me je 

prišla vprašat, kako naj naredijo, da bi lahke stiroporne plošče stale, ne da bi jih veter prevrnil. Moj nasvet 

je bil, naj vprašajo otroke. Otroci so takoj našli rešitev. Striroporne plošče so iz obeh strani podložili. 

 

Osebno sem ponosna, da 

nisem zapadla v stereotipe, 

da pri takšnih in podobnih 

aktivnostih nisem videla sa-

mo ovire, ampak največkrat 

spodbujala razmišljanje. 

Trudila sem se, da smo ude-

janjali vsaj nekatere elemen-

te Malaguzzijevega koncep-

ta (utemeljitelj pristopa Reg-

gio Emilia).   

»/…/ Otroku povedo, da igra 

in da delo, stvarnost, fantazija, znanost, domišljija, zemlja in nebo, znanje in razum le reči so, ki se skupaj 

ne držijo /…/« (Sto otrokovih jezikov) 
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Vse Gumbarije so spodbujale in omogočale aktivno vlogo  vseh obiskovalcev. Vedno znova je bilo lepo opa-

zovati vrtčevske otroke, otroke, ki so prišli na dogodek tudi, ko so bili že učenci, zadovoljne starše in stare 

starše. 

 

Ves čas ravnateljevanja sem bila prepričana, da je Gumbarija veliko več kot zaključek vrtčevskega leta. Bil je 

dogodek, ki je odražal naše razumevanje otrokovega razvoja: »Sto svetov, ki more jih odkriti, sto svetov, ki 

more jih iznajti in sto svetov, ki more jih sanjati« (Sto otrokovih jezikov). 

 

Darja Brezovar, 

bivša ravnateljica OŠ in vrtca Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice od 1994 do 2008 
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GUMBARIJA SKOZI OČI MAMICE IN RAVNATELJICE 

 

Na Gumbarijo me vežejo lepi spomini, najprej skozi oči mamice, saj sta obe moji hčerki obiskovali vrtec. 

Priprave na Gumbarijo so vedno potekale v zbiranju različnih gumbov po hiši, saj drugače se ni dalo priti 

na Gumbarijo. Spomnim se natečaja za majico z gumbi. Seveda smo tudi mi sodelovali pri šivanju gum-

bov. Katja je zbirala gumbe in jih razvrščala po majici, na koncu pa le pristala na malo moje pomoči pri ši-

vanju. Eva je bila navdušena nad dogodki, ki so potekli pred Gumbarijo. Spomnim se, da je vedno želela 

opraviti vse delavnice, ki so bile na voljo, in pri tem je vedno vztrajala, da bo delala sama, tudi ko je bila 

stara 2 leti. 

  

Kot ravnateljica pa Gumbarijo vedno povezujem z vremenom. Priprave na dogodek, delavnice, natečaji, 

razpisi – vse je vedno potekalo pravočasno in dobro organizirano. Le vreme je bilo tisto, na katerega 

nismo mogli vplivati. Ko smo iskali primeren termin za izpeljavo Gumbarije, sem pogosto slišala, da »bo 

itak slabo vreme«. Pa čeprav smo datum za izvedbo postavili že zelo zgodaj. Večkrat sem bila kot ravnate-

ljica pred dilemo, kaj narediti, ko se je pripravljalo k nevihti, na jasi pa je bilo vse pripravljeno za Gumbari-

jo. Strokovne delavke so gledale v nebo in spraševale: »Ravnateljica, kaj bomo naredili? Bo ali ne bo Gum-

barija?« Še posebno se spomnim ene Gumbarije, kjer je bilo vreme zelo muhasto z vmesnimi plohami in 

potem z jasnim in sončnim vremenom. Vse je bilo pripravljeno na izvedbo, potem pa se je kar naenkrat 

stemnilo, nebo so prekrili temni oblaki in dež. Nevihta je trajala manj kot uro, nato pa so se oblaki umak-

nili, posijalo je sonce. Kaj sedaj z izvedbo? Bo ali ne bo? Trava je bila mokra, klopce na jasi ravno tako. 

Kakšna je napoved? Bo še deževalo? Kako se odločiti? Nadomestni termin smo imeli rezerviran. Kaj če bo 
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tudi takrat slabo vreme? Kdaj potem? Težka odločitev je bila pred mano. Otroci so bili pripravljeni na ta do-

godek in so komaj čakali, da bo popoldne, da pridejo na jaso. Tudi strokovne delavke so veliko truda vložile 

v pripravo delavnic, ki so jih izbrale skupaj z otroki.  

 

Otvoritev Gumbarije je bila, ko sem s svojo pomočnico 

Andrejo Mlakar in županom Občine Dolenjske Toplice 

Jožetom Muhičem svečano dvignila zastavo našega Vrtca 

Gumbek visoko na drog in otroci so zapeli svojo himno. 

 

Tisto leto smo Gumbarijo izpeljali, otroci so prišli v škor-

njih in kljub temu uživali v delavnicah. Po zaključku pa je 

začelo deževati, tako da je bilo pospravljanje delavnic bolj 

mokro. Občutek, da smo uspeli in spravili še eno Gum-

barijo pod streho, je bil pa čudovit. Srečni so bili otroci in starši zadovoljni. Strokovne delavke pa so rekle: 

»Prav ste se odločili. Pa nam je uspelo.« Ob pospravljanju delavnic po dogodku smo se pogovarjali o izved-

bi, vtisih, mnenjih staršev in otrok. Ob tem je bilo čutiti skupen timski duh, da nam je uspelo izpolniti zastav-

ljene cilje in pričakovanja. Porajale so se že ideje za naslednje leto, kaj bi lahko dodali in vedno sem z vese-

ljem ostala tudi pri tem zaključku, saj je bilo čutiti zadovoljstvo in pozitivno energijo ob dobro izpeljani še 

eni Gumbariji. 

  

Maja Bobnar, prof., bivša ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice in vrtca Gumbek od aprila 2014 do aprila 2019 

Dvig zastave, 2018   
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KAKO JE NASTALA GUMBARIJA 

Pred tridesetimi leti, natanko leta 1990, je tedanjih šest delavk razmišljalo, kako bi nekoliko  drugače pri-

pravile zaključno prireditev. Želele smo, da ne bi bila to več že utečena proslava ob zaključku šolskega le-

ta. Neko soboto dopoldne smo se s timom, v sestavi Darja Mrvar, Marjetka Jordan, Marija Pirnat, Jožica 

Erjavec, Milena Roglič in Magda Bučar, dogovorile za delovno srečanje. Med nevihto idej in delovnim dru-

ženjem smo se domislile, da bi se s pomočjo čarovnika preselile v deželo, ki smo jo poznale iz zgodbe Pro-

dajamo za gumbe. Okvirni scenarij sem kot vodja vrtca predstavila ravnatelju Pavlu Kastelicu. Pozorno me 

je poslušal, ko sem razpredala o deželi gumbov, kjer bo plačilno sredstvo gumb, o čarovniku, ki bi čaral, o 

stojnicah in pecivu v obliki gumbov, o delavnicah in aktivni vlogi staršev … Njegov odziv je bil pozitiven, 

spremljal je priprave, nas spodbujal pri izvedbi in po opazovanju srečanja pohvalil naše delo. 

 

Začele so se priprave plakatov, transparentov in natančnega scenarija naše prve prireditve. Potekala je v 

jedilnici osnovne šole, pred šolo pa je v čarobno deželo vabil napis »Dobrodošli v deželi gumbov«.  

Obiskovalci so morali že pri vstopu odšteti dva gumba in tako plačati vstopnino. Gumbi so bili takrat vses-

transko uporabni. Z njimi si lahko kupil pecivo, sadje, sok in kavo. Zaslužil si jih v različnih delavnicah 

(likovni, gibalni, plesni). Za pravljičnost pa je poskrbel čarovnik, ki je čaral skupaj z otroki. 

 

Odzivi na prvo srečanje v deželi gumbov so bili s strani otrok, delavk in staršev zelo dobri. Prav sodelova-

nje s starši je bilo pri tej obliki prireditve posebej izpostavljeno. Pripravljeni so bili sodelovati, saj so s sabo 

prinesli gumbe in pecivo, tako da so bile stojnice bogato obložene. Pa tudi v delavnicah so bili skupaj z 

otroki aktivni. Potrdila so se naša razmišljanja, da smo do takrat premalo izpostavile sodelovanje s starši. 
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Začutile smo, da je bila prireditev tokrat nekaj zanimivega in tako drugačnega od utečenih proslav, da smo 

jo posnele. Videoposnetek prireditve smo leta 1991 predstavile na vzgojnem posvetu na Bledu. 

Naslednja leta ni nihče pomislil, da te prireditve ne bi bilo več. Spremenile smo delavnice, poiskale večji 

prostor na jasi in nestrpno pričakovale GUMBARIJO – kot so jo poimenovali otroci. 

 

Tako je bilo vse do leta 1994/95, ko smo se vključili v 

inovacijski projekt »Posodabljanje dela v vrtcu«, ki je 

temeljil na pedagoškem konceptu Reggio pedagogike. 

Takrat smo se na Gumbarijo začeli pripravljati že prej, 

in sicer s posebnim doživetjem, v katerega smo vklju-

čili starše in otroke. Poimenovali smo ga PRESENEČE-

NJE.  

 

 

Nekega zgodnjega jutra, ko so otroci prihajali v vrtec, so se 

v garderobi skrivnostno pojavili gumbi. Veliko gumbov – 

okroglih, majhnih, velikih, odlomljenih je ležalo na tleh in 

pri otrocih in starših vzbudilo veliko radovednost. Večina jih 

je bila prepričana, da jih je začaral čarovnik Ujtata iz zgodbe 

Prodajamo za gumbe, nekateri pa so o tem razmišljali več 

dni in svoje zanimive ugotovitve razlagali drugim. Začela se 

je igra, ki so jo vodili otroci. Iskali so najmanjše, največje, 

Gumbarija,1993  

Presenečenje z gumbi, 1995 
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najlepše gumbe, jih zbirali po barvi, obliki, jih metali, lovili, hodili po njih … Raziskovali so jih na različne na-

čine, in sicer zelo vztrajno in dolgo. 

 

To presenečenje je bila velika motivacija za vse otroke in starše. Vsaka skupina je na svoj način doživljala 

pripravo na Gumbarijo. 

 

Skupina otrok se je odločila, da poišče največji gumb v igralnici, iskali so še večjega v trgovinah, doma, in ker 

ni bil nobeden dovolj velik, so pripravili natečaj za starše. Komisija je na Gumbariji gumbe natančno izmerila 

in izbrala največjega. To je bil prvi natečaj, ki smo ga izpeljali. V naslednjih letih je bilo natečajev še veliko, 

zanimivih in izvirnih, predvsem pa povezanih z gumbi.  

 

V vrtcu smo postavili stojnico, kjer so otroci vsako dopoldne kupovali sadje za gumbe. Da je bilo doživetje še 

bolj pravljično, je sadje prodajala branjevka. 

  

V naslednjih letih smo skupaj z otroki in starši izbrali ime vrtca. Najprej smo povprašale otroke in predlagali 

so ime Gumbek. Ker nismo bili prepričani, da se vsi strinjajo s tem predlogom, smo v kotiček za starše pri-

pravile škatlo in tisti, ki se je strinjal s tem predlogom, je v škatlo vrgel gumb. Škatla je bila kmalu polna in 

predlog sprejet. 

 

Naš vrtec je na peti Gumbariji v juniju leta 1995 postal Vrtec Gumbek. Ob podelitvi ni manjkala niti slastna 

torta v obliki gumbov.  

Leta 1998 pa je bilo zapisano še v Uradnem listu, kjer je bilo z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda OŠ Dolenjske Toplice uradno sprejeto ime VRTEC GUMBEK DOLENJSKE TOPLICE.  
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Ker vrtec rabi svojo pesem, smo na znano melodijo sestavili našo himno. 

 

 

 

 

Skupaj z otroki smo tudi izbrali logotip Vrtca Gumbek in z natečajem izbrali zastavo. 

 

Vse naštete dejavnosti in še veliko drugih se je 

zaključilo v deželi gumbov. Ta dežela se je potem 

z leti spontano preimenovala v Gumbarijo. Na 

Gumbarijo so prišli starši s pomočjo vabila, kjer je 

bil načrt in opis delavnic. Pa seveda gumbov, ki 

so jih rabili za vstopnino.  

 

Trideset let je za nami. Veliko sprememb smo 

doživeli na tej poti, ko smo od treh prišli na deset 

skupin otrok v vrtcu. Med vsemi spremembami 

pa je ostala Gumbarija stalnica, ki  vsako leto znova privabi družine v čarobni svet dežele gumbov. Čarovnik 

Ujtata in Matjažek iz zgodbe Prodajamo za gumbe nam zagotavljata, da bo tako še veliko let. 

                                                                                                  

Marija Pirnat, dipl. vzgojiteljica 

Strokovni tim ustanoviteljic, ob 20-letnici Gumbarije, 2010  

NAŠ VRTEC JE GUMBEK, NAŠ VRTEC JE ZLAT, 

OKROGEL KOT GUMBEK, GA VSAK IMA RAD. 
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OD PRESENEČENJA DO DELAVNICE NA GUMBARIJI  

 

Presenečenje je spodbudno učno okolje in motivacija, ki pri otrocih razvija radovednost, raziskovanje in ak-

tivno učenje. V Vrtcu Gumbek že od leta 1995, mesec pred zaključno prireditvijo – Gumbarijo, strokovne 

delavke pripravljamo presenečenje z namenom, da v otrocih spodbudimo domišljijo in doživljanje sveta z 

vsemi čutili. Za izvedbo presenečenja je potrebna temeljita priprava in skrbno načrtovana organizacija. 

Vzgojitelji poglobljeno načrtujemo presenečenje in postanemo soustvarjalci otrokove aktivnosti.  

 

Presenečenje lahko poteka v vrtcu ali zu-

naj, ob prihajanju otrok v vrtec ali v dopol-

danskem času. Vsebina je povezana s prav-

ljico Prodajamo za gumbe in z gumbi ter je 

namenjena prihajajoči Gumbariji. Rekviziti 

in aktivnosti se vsako leto spreminjajo, od-

visno je tudi od prednostne naloge vrtca.  

Po natančnem opazovanju otrok, beleženju 

komentarjev in odzivov otrok pridobimo 

ideje za oblikovanje delavnic na Gumbariji. 

Rdeči gumb, 2011 
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Utrinki s presenečenj 

 

12. 5. 2006, presenečenje z balonom 

»Zakaj je priletel, od kod je prišel, zakaj je 

vrgel gumbe otrokom?« so bila vprašanja 

otrok.  

 »Zato je priletel k nam in nam vrgel gum-

be, ker smo Vrtec Gumbek,« so razmišljali 

in pojasnjevali otroci.  
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Naravoslovno presenečenje 

20. 5. 2008 je bila garderoba vrtca nekaj posebnega. Iz stropa 

so viseli veliki in majhni gumbi, cevi z vodo, plastenke, napol-

njene z različnimi tekočinami, v katerih so bili različni materiali. 

Otroci so opazovali pretakanje vode v vodnih urah, ugotavljali 

vsebino plastenk, ogledovali in prenašali različne gumbe, preti-

kali vrvico skozi luknjice gumbov, opazovali potovanje gumbov 

po cevi z vodo. 

Živa: »Gumbki so noter.« 

Andraž: »Voda teče.« 
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12. 5. 2015, branjevka v vrtcu 

Zjutraj, v času prihajanja, je otroke in starše pozdravljala branjevka: »Dobro jutro, prodajamo za gumbe.«  

»Vi se greste pa kar zares, nič prej ne vadite,« je rekel očka. 

Drugi očka je začudeno vprašal: »Boste jutri spet prodajali za gumbe? Danes jih mi nimamo.« Ko ga je bra-

njevka navdušila, da naj gumbe poišče v garderobi, so skupaj z otroki začeli iskati gumbe in si vsi kupili 

sadje. 
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Po izvedbi presenečenja potekajo pogovori z otroki in skupna evalvacija. Iz komentarjev otrok in odzivov na 

presenečenju ugotovimo, kaj je otroke najbolj pritegnilo in navdušilo. Pri izbiri delavnice na Gumbariji si po-

magamo tudi z »nevihto idej«, tako da upoštevamo predloge otrok, ki povedo, kaj želijo delati na delavnici. 

Delavnico pripravita dve skupini, včasih tudi tri skupine skupaj, zato med strokovnimi delavkami potekajo 

usklajevanja idej in dogovori. Že od vsega začetka Gumbarije potekajo aktivnosti v delavnicah, ki smo jih 

poimenovali: Pri Krojačku hlačku, Žogica nogica, Picko in packo, V hišici čarovnika Ujtata, Pri rumenem gum-

bu, Pri branjevki. Otroci izdelajo sceno, pripomočke, ovire, okrasitev in oblikujejo navodila za opravljanje 

naloge v delavnici. 

 

 

Presenečenje, 2017 
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Kako je iz presenečenja nastala delavnica Gumbkov tek 

  

16. 5. 2016 so otroci, stari 4–5 let, odšli iz vrtca na travnik. V 

garderobi so opazili puščice, katerim so  radovedno sledili.  

Deček je vzkliknil: »Poglejte, puščica, pa gumbki so na tleh.« 

»Mogoče nas peljejo do zaklada,« so razmišljali. Puščice in 

gumbi so nas vodili do kolesarja, k otrokom, ki so igrali ko-

šarko in hokej, plesalcem in k tekaču na stadionu. Otroci so 

sprejeli izziv in s tekačem tekmovali. 

Miha je ponosno rekel: »Prehitu sem športnika, čist gor 

sem dal noge, zato sem bil tako hiter.«  

 

Po presenečenju smo s pomočjo glasovanja naredili izbor dejavnosti. Vsak otrok je z gumbom glasoval za 

eno gibalno dejavnost, ki jo ima najraje. Rezultate smo prikazali v stolpčnem diagramu. Ugotovili smo, da 

sta bila otrokom najbolj všeč ples in tek. Na koncu smo z gumbi izglasovali tek kot dejavnost v delavnici na 

Gumbariji.   

»Radi bi dirkali z mamicami in jih bomo prehiteli,« so navduše-

no povedali. 

»Cela družina lahko teče, pa dobi lahko medaljo na koncu,« so 

predlagali. 

»Kako bi  poimenovali delavnico?« sem jih vprašala. 

 »Gumbkov tek naj bo, ker smo Vrtec Gumbek,« so odločno re-

kli. 
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Naslednje tedne smo nadaljevali z oblikovanjem delavnice. Najprej smo ugotavljali, če je kdo že bil na orga-

niziranem teku. Trije otroci so se pohvalili, da so bili na 

Straškem teku. Povedali so, da mora biti na začetku napis 

start, potem pa tečeš do cilja. Na veliko belo blago smo 

naslikali gumbe in napise start in cilj. Odšli smo na jaso v 

park in poiskali najbolj ustrezno pot, ki jo bodo zmogli 

preteči starši in najmlajši otroci. Izbrali smo pot v gozdu 

ob robu jase v bližini dogajanja na Gumbarij. Otroci so pot 

skupaj z mano pretekli in ugotovili, da bo za najmlajše 

otroke 1–3 let dovolj, če pretečejo pol poti. Predlagali so, da naredimo še naloge med tekom, saj bo tako 

bolj zabavno. Pobarvali smo rumene gumbe in nanje nalepili gibalne naloge (naredi pet počepov, skači po 

eni nogi, odklon telesa levo in desno ...). Smer poti smo označili s puščicami in gumbi, ki smo jih risali in bar-

vali več dni. 

 

Gumbkov tek poteka že četrto leto v delavnici pri rumenem gum-

bu. Za sodelovanje na teku plačaš en gumb. Potem poiščeš štartno 

mesto in po izrečenih besedah: »Na mesta, pripravi se, zdaj!« ste-

češ po označeni poti do cilja ter vmes opravljaš gibalne naloge. Na 

cilju za  uspešno opravljeno nalogo dobiš štampiljko.  

 

Gumbkov tek je postal stalna delavnica, saj je priljubljen in vsem udeležencem zabaven.   

 

Darja Mrvar, dipl. vzgojiteljica 
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NATEČAJI PRED GUMBARIJO  

Od presenečenja pa vse do Gumbarije se v vrtcu izvaja veliko dejavnosti z gumbi. Tudi natečaj izhaja iz pre-

senečenja. Ob igri z gumbi otroci razmišljajo in iščejo ideje, kaj bi bilo najbolj zanimivo delati z gumbi. Njiho-

ve ideje so zelo zanimive in pogosto je potrebno k izvedbi vključiti tudi starše. 

 

KAKO SMO PRIŠLI DO NATEČAJA 

Iz nekega presenečenja pred Gumbarijo je zapisano:  

Na dan presenečanja je v garderobi ležalo nešteto gumbov: rumeni, zeleni, rdeči, stari, novi … 

Dejan je prebiral gumbe in zavpil: »Gumbi, sami gumbi, našel sem največji gumb!« Stopili smo okoli njega, 

pogledali gumb, ki je bil res velik, nato pa se skupaj odločili, da poiščemo še večjega. Otroci so iskali med 

gumbi, jih med sabo primerjali, vendar na kocu iskanja je bil njegov gumb še vedno največji. Ker ga nismo 

našli na tleh, smo gumb odnesli v igralnico in se pogovarjali, kje bi našli še večjega. Otroci so predlagali, da 

poiščemo največji gumb v celem vrtcu. Z velikim gumbom je skupina otrok hodila od igralnice do igralnice in 

spraševala otroke, ali imajo večji gumb, kot ga je našel Dejan. Otroci so iskali, primerjali gumbe med sabo, 

toda niso našli večjega. 

 

Rok je nekaj časa gledal gumb, nato pa dejal: »Dejmo ga obrisat, pa list obrezat, pa doma pogledat, če ima-

mo večjega. Doma vse gumbe položimo na list.« Vsi otroci so bili za to in pričeli obrisovati največji gumb. 

Izrezali so modele in jih skrbno odnesli na svoj prostorček. 

 

Naslednji dan je veliko otrok prineslo velike gumbe, ki pa še vedno niso bili večji od Dejanovega. Na velik in 
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podolgovat karton smo polagali gumbe in jih razvrščali po velikosti. Iskanje večjega gumba smo nato nada-

ljevali v trgovini Teja v Meniški vasi. Po malici smo se vsi skupaj odpravili do trgovine in s seboj vzeli naš ve-

liki gumb. Ko smo stopili v trgovino, so otroci povedali, kaj iščemo, in pokazali gumb. Trgovka je na mizo 

položila vse velike gumbe. Otroci so jih primerjali, vendar naš gumb je bil še vedno največji. Vneto otroško 

iskanje je opazila gospa, ki je bila v trgovini, in povedala, da nam bo ona prinesla večji gumb, ki ga ima do-

ma. Naslednji dan nam ga je res prinesla. Anja in Nejc sta ga primerjala z našim in dejala: »Ja, ta je večji, 

imamo največjega«. Otroci pa so imeli željo, da dobimo še večji gumb.  

 

Naslednji dan smo prišli do ideje, da izdelamo plakat, s katerim bomo obvestili vse starše in otroke našega 

vrtca, da iščemo največji gumb. Gumb pa lahko prinesejo v vrtec ali na Gumbarijo. Plakate so otroci obesili 

v kotičku za starše.  

 

Že naslednji dan smo dobili večji gumb, ki ga je naredil očka deklice Tee. 

Tudi v naslednjih dneh so prinašali velike gumbe, ki so jih izdelali doma. 

Otroci so jih polagali na podlago, primerjali med sabo in jih razvrščali po 

velikosti.   

 

 

 

 

 

 

 
Natečaj: največji gumb, 1995 
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Vsak dan do Gumbarije so otroci veselo primerjali in razvrščali gumbe. Najbolj pa so čakali na dan Gumbari-

je, saj so tam spoznali, kakšen je največji gumb. 

 

In res, na Gumbariji so bili na deski razporejeni gumbi, ki smo jih pri-

nesli iz vrtca, in tisti, ki so jih prinesli prav na ta dan. Ko so bili gumbi 

razporejeni po velikosti, je komisija staršev pregledala in primerjala 

gumbe ter na koncu razglasila ime otroka, ki je prinesel največji gumb. 

Tako smo z velikim iskanjem prišli do največjega gumba, ki ga seveda 

ni mogoče prišiti na hlače ali na majico. S podobnimi postopki smo 

prišli tudi do drugih natečajev.  

 

 

 

 

Tema natečaja so bile ideje in predlogi otrok, ki so jih do-

bili po presenečenju v času priprave delavnic za Gum-

barijo.  

 Natečaj: Obleka z največ našitih gumbov, 1995 
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V teh letih smo pripravili natečaje za izbiro imena vrtca – Gumbek, izdelavo zastave za naš vrtec, izbiranje 

obleke z največ našitimi gumbi, najlepši motiv iz gumbov, igre z gumbi, pecivo v obliki gumba, najlepši motiv 

iz gumbov, izdelavo velike slike z gumbi ter izmišljene pesmice in pravljice o gumbih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ponosni smo, da je naš vrtec prav iz natečajev dobil svoje ime, svojo zastavo, svojo himno in svoj simbol, ki 

predstavlja Vrtec Gumbek. 

Marjetka Jordan, dipl. vzgojiteljica 

Natečaj, 2004  

Natečaj,1995—izbran je bil Simbol vrtca – rdeči gumb 

Natečaj: najlepši motiv z gumbi, 1996 

Natečaj: Od najmanjšega do največjega gumba, 2014 
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»PRODAJAMO ZA GUMBE«  

 

Vsako leto, teden pred Gumbarijo, v vrtec pride branjevka, ki s seboj prinese obilo različnega sadja. Otroci 

že pred njenim obiskom prejmejo pošto, v kateri jim sporoča, da jih bo obiskala in da morajo od doma pri-

nesti gumbe. Ni pomembno, kakšni so, sa-

mo da so gumbi. 

Svojo stojnico postavi pred vrtec ali na 

otroško igrišče, če pa ji ponagaja vreme, pa 

kar v garderobo vrtca. Njena stojnica se 

opazi že od daleč, saj je okrašena z gumbi, 

na njej pa je velik napis PRODAJAMO ZA 

GUMBE.  

Branjevka dobro ve, katero sadje imajo 

otroci radi, saj ima zanje pripravljene češ-

nje, jagode, hruške, banane, jabolka … 

V dopoldanskem času je pred stojnico velika gneča. Otroci lahko kupujejo sadje, ki je res zelo poceni. 

Otroci so zelo skrbni v prinašanju gumbov, če pa se zgodi, da ga kateri pozabi, se hitro najde prijatelj, ki mu 

priskoči na pomoč in mu posodi svojega, saj jih imajo nekateri otroci polne denarnice. 

Sadje je res zdravo in slastno, zato otroci branjevko vsak dan nestrpno pričakujejo. In nikoli jih ne razočara. 

Branjevka otroke povabi, da naj pridejo na Gumbarijo, kjer bodo lahko za gumbe kupovali sadje in slano pe-
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civo. Njihovi starši poskrbijo, da so stojnice res obilo obložene. Kupujejo lahko za prav posebne gumbe, ča-

robne. Dobijo jih pri vstopnini, ki jo ravno tako plačajo z gumbi. 

Prav z veseljem je opazovati otroke pri nakupovanju slanega peciva in sadja. Pred vsako stojnico se sliši nji-

hov pogumni glas, ko naročijo: »ZA ČAROBNI GUMB SADJA.« 

Gumbi so res čarobni, saj je na krožniku veliko slanega peciva in sadja. Toliko, da ga je dovolj za celo druži-

no. 

                                                                    Milena Roglič, VPO-pomočnica vzgojiteljice 
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GUMBKOVA STOJNICA   

 

Na Gumbariji smo imeli vrsto let srečelov z namenom zbiranja sredstev za nakup otroških igral, igrač, koles, 

skirojev in čelad. Nato se nam je porodila ideja o prodaji izdelkov naših strokovnih delavk, poimenovali smo 

jo Gumbkova stojnica. Vsaka delavka se na svoj način potrudi in izdela igrače, ki so primerne za igro pred-

šolskih otrok. Uporabljamo različne materiale, predvsem smo pozorne, da pri izdelavi igrač ponovno upora-

bimo material oziroma ga recikliramo. Tako prispevamo tudi svoj del k ozaveščanju in varovanju narave. Pri 

izdelavi izdelkov upoštevamo tudi ideje otrok. V obdobju priprav na Gumbarijo jih otroci izdelajo v svojem 

oddelku skupaj z vzgojiteljicama. Te izdelke otroci s posebnim ponosom kupijo na prireditvi.  

 

Tekom let so izpod ustvarjalnih rok strokovnih delavk nastali upo-

rabni in lični izdelki, kot so: raznovrstne družabne igre (človek ne 

jezi se, križci in krožci, magnetni ribolov, zgradi in podri, spomin, 

pretikanka, mavrični riž ...), mehke igrače iz blaga, večnamenske 

vreče, drobižnice, otroški predpasniki, trakovi za ušesa, brisače z 

motivom gumbka, okrasne blazine, lasnice, zapestnice, magnetki, 

glineni izdelki, lutke iz filca, prstne lutke, knjižna kazala, oglasna 

deska »ne pozabi«, okrasne hišice iz filca, sestavljanke iz palčk, 

svinčniki, hodulje ... 

 

Na začetku zaključne prireditve z naše stojnice vsako leto bohoti bogata ponudba, v kateri lahko prav vsak 

Gumbkova  stojnica, 2016 
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otrok najde kaj za sebe. Tudi starši nam z navdušenjem pripovedujejo, kako radi nakupijo izdelke iz naše  

stojnice in jih uporabijo za darila svojim bližnjim.  

 

V veselje in veliko zadovoljstvo nam je, ko vidimo, da 

otrok izdelek iz Gumbkove stojnice resnično uporablja, 

ga s ponosom prinese tudi v vrtec in se z njim igra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Pečnik in Katja Gimpelj, VPO-pomočnici vzgojiteljice 

Gumbkova  stojnica, 2016 
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SPOMINI NEKDANJIH VAROVANCEV VRTCA 
IN STARŠEV  

Dokler imamo spomine, obstaja preteklost 

Zdi se, kot bi bilo včeraj, pa vendar mineva že 25 let od mojega 

zadnjega rajanja v deželi gumbov. Gumbarija, rajanje, ki smo ga 

nestrpno pričakovali ter se ga veselili vsi otroci v vrtcu in mali šoli. 

Na ta dogodek smo se pripravljali celo leto tako v vrtcu kot tudi 

doma. Zbirali smo gumbe najrazličnejših oblik, velikosti in barv. 

Sama sem bila tukaj nekoliko v prednosti, saj je mami imela doma 

šiviljsko delavnico. Bili smo srečni, veseli, brezskrbni …  

 

Spomnim se teh občutkov. Bilo je vznemerljivo. Spominjam se 

majhne kratkolase in kodraste deklice v rdečem krilu. To krilo je 

bilo posebno. Okrašeno je bilo z najrazličnejšimi gumbi, ki jih je 

mama šivala kar nekaj dni in noči. Seveda, sem njeno delo sprem-

ljala in skrbno izbirala gumbe ter jih podajala v njene roke. Vsak 

dan sem jo spraševala: »Je že? Ga lahko oblečem?«  

Čutim ljubezen in spominjam se zavzetosti moje mami, kako je polna idej nizala gumbe, enega za drugim. 

Na krilu je iz gumbov zapisala moje ime. S prsti sem pogosto obšla črke na krilu ter štela gumbe. Vedela 

sem, da nihče ne bo imel toliko gumbov kot jaz. Seveda ne morem mimo tega, da ne bi omenila velikega 

1995, na natečaju  je imela več kot 900  

našitih gumbov na oblačilih                                                                            
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lesenega gumba, ki sem ga imela našitega na brezrokavniku. Komaj sem čakala dan Gumbarije, dan, ko sem 

lahko oblekla brezrokavnik z velikim lesenim gumbom na hrbtu in težko rdeče krilo, na katerem je bilo naši-

tih več sto gumbov. Ponosno in malo tudi z zarošenim očesom se spominjam teh otroških let. Zagotovo ni 

naključje, da sedaj mojim učencem v razredu najraje preberem zgodbo Vide Brest Prodajamo za gumbe in z 

njimi obujam spomine na najbolj brezskrbne dni svojega življenja.  

 

Vanja Vrtačič, bivša varovanka vrtca Gumbek 

 

Mašin spomin 

 

GUMBARIJA.  

Ob tej besedi me preplavijo pozitivna čustva in nepozabni 

spomini. K boljšemu spominu zelo veliko pripomore moj 

portfolijo, ki ga je že leta 1994 ponosno ustvarjala moja 

takratna vzgojiteljica Darja Mrvar. Ob prebiranju prispev-

kov se vrnem v tisti čas – čas svojega otroštva. Kar nekaj 

dogodkov, ki so zabeleženi v njem, se navezuje na vrtčev-

sko zaključno prireditev Gumbarijo. Spomnim se, kako smo 

vsi družinski člani po hiši iskali gumbe in jih odstranjevali iz 

že odsluženih oblačil. Z njimi smo plačali vstopnino, sadje, 

pecivo … Z mami sva na majico prišili gumbe in tako ustva-

rili sliko, s katero sem sodelovala v natečaju. Skupaj sva si izmislili tudi igrico, pri kateri si moral z gumbi ci-

ljati v tarčo.  

2010, med baloni poišči gumb 
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Najbolj se spomnim delavnice, v kateri smo v bazenu, napolnjenem z žogami, iskali gumbe. Na vsaki Gum-

bariji smo bili otroci oblečeni v majice določene barve. V spominu mi je ostal tudi Kaličopko, ki nam je sku-

paj z Mojco Rabič še polepšal eno izmed Gumbarij. Zelo mi je v spominu ostalo tudi to, da smo mnogokrat 

vsi zrli v nebo in upali, da bo vreme na naši strani, saj so priprave na Gumbarijo vedno potekale več tednov.  

 

Tudi otroci smo aktivno sodelovali pri tem. Ko sem bila osnovnošolka, sem odigrala vlogo čarovnika Ujtata 

na eni izmed Gumbarij. Danes pa sodelujem kot mamica in delavka vrtca.  

 

Maša Šenica, bivša varovanka vrtca, danes mami in delavka Vrtca Gumbek 

 

Spomin na Gumbarijo 

 

Kot majhna deklica sem se Gumbarije vedno veselila. Pred odhodom na Gumbarijo sem vedno poskrbela, 

da mi je mami pripravila dovolj gumbov, s katerimi smo plačevali. Leta 2006 pa je bila Gumbarija zame ne-

kaj posebnega. Prvič sem se z velikim balonom dvignila v zrak. Spomnim se, da so iz zraka vsi na jasi izgledali 

majhni kot mravljice. Sodelovala sem tudi v delavnici, kjer sem z žogo ciljala luknje velikega gumba. Spom-

nim se, da mi je uspelo zadeti prav vse luknje. Počutila sem se ponosno. Gumbarija mi bo za vedno ostala v 

lepem spominu. 

Nuša Cafuta, bivša varovanka vrtca Gumbek in danes dijakinja na praksi 



40 

 

Očka se spominja 

 

Na Gumbarijo imam zelo lepe spomine in vesel sem, da bodo lahko moji otroci po tolikih letih še del te 

zgodbe. Spomnim se, kako smo doma zbirali gumbe, da smo se potem lahko udeležili, kar se da, največ 

delavnic. Najbolj mi je ostala v spominu delavnica, kjer smo »lovili ribe« in potem ujeli avtomobilček, ki ga 

je ena izmed vzgojiteljic navezala na trnek.  

 

Kot otroku mi je bilo zelo všeč to veliko druženje staršev in otrok in vesel sem, da se je Gumbarija obdrža-

la, ter upam, da bodo tudi moji otroci to prireditev obdržali v najlepšem spominu.   

 

Jure Filipovič, bivši varovanec v Vrtcu Gumbek 
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OTROCI VRTCA O GUMBARIJ I  

 

Liam: »Tam se igramo. Všeč mi je 

bilo, ko sem plezal čez pajkovo mre-

žo in pobiral smeti.« 

 

Lovro: »Daješ gumbke za vstopnino, 

če hočeš kej delat`, pogledat` ali pa 

se igrat`.  Polej dobiš pa zvezdico, 

če opraviš vse naloge. Šel sem na 

gumbkov tek in to mi je bilo zelo 

zabavno.« 

 

Iza: »Na Gumbariji rada tečem. Tam se igramo s prijatelji. Igramo se igrice. Spomnim se, da nas je mati ali 

pa ati vlekel v čolničku. Pa smo prišli do dinozavra in smo mu dali za jesti meso, ki smo ga naredili iz odpa-

dnega papirja.« 

 

Svit: »Spomnim se, da smo bili na zadnji Gumbariji v hiši strahov. Notri so bile umetne pajčevine, umetni 

duhovi in miši. Bilo je zabavno. Ko sem bil še v skupini Balončki, smo za Gumbarijo naredili dinozavre. 

Oblikovali smo karton in ga pobarvali ter naredili mesne kroglice. Z njimi smo na Gumbariji hranili dinoza-

vre.« 
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Blaž: »Na Gumbariji rad nakupujem. Moraš dati gumb 

in potem lahko dobiš sadje in pecivo. Na Gumbariji se 

igramo. Jaz sem se igral skrivalnice. Pa lovil sem se. 

Spomnim se, da smo na Gumbariji veliko peli in plesa-

li.« 

 

 

 

Urban: »Na Gumbariji je vedno 

zabavno, ker se igramo. Vsako 

leto je na Gumbariji drugače. 

Igramo se različne igre.« 

 

Janez: »Na Gumbariji so mi bili 

zanimivi dinozaver in dva zmaja. 

Vsem smo dajali za jesti meso iz 

odpadnega papirja.« 

 

Tina: »Spomnim se, da na Gum-

bariji vedno pojemo, nato pa se 

usedemo za mizo skupaj s starši in jemo.«  
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iz leta 2010 

 

 

 

Anej: » Zadrsal sem se po toboganu u bazen in sem 

najdu` gumbka. Potem sem šel čarat in sem gledal čez 

očala. Všeč mi je bilo, da sem čaral in bil čarovnik in 

da sem z vodno  pištolo streljal lončke.« 

 

 

 

 

 

Lana: »Jst` sem se spustila po toboganu in naj-

dla`gumbek.  Pa sem skakala po trampolinu, pa sem 

gumbek naredila iz lista. Pa z Žigatom, sva se z ma-

mico lovila.« 
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iz leta 2012 

 

Blaž: »Všeč mi je bilo, ko sem šel v grad, čez 

labirint in ko sem streljal s katapultom, pa ko 

sem delal daljnogled.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živa: » Dober je blo` ko sem z lokom streljala in s 

katapultom zadela kamen v luknjo.« 

Gumbarija 2012 
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ŠOLARJ I  SE SPOMINJAJO  

 

Mija, 1.r.: »Gumbarija je zabava, ker se tam lahko igramo in nastopamo. Nastopali smo s pevskim zbo-

rom. Peli smo himno od vrtca.« 

 

 

Tinkara, 1.r.: »To je zabava za otroke, ki 

so iz Vrtca Gumbek. Skrivalnice smo se 

igrali. Všeč mi je bila delavnica za tek. Obe-

šene so bile slike otrok. Tudi jaz sem z 

gumbi naredila sliko rože.« 

 

Ajda, 1.r.: »Gumbarija je na jasi. Čarovnik je imel gumbe na dežniku. Dal si en gumbek, potem si šel v 

hišo strahov. Šel si čez vrata n noter je bila strašna muzika. Pol si pa v temi poiskal vrata in si šel ven.« 

Izak, 1.r.: »Da se zabavaš, pa da poješ, pa da tudi tečemo tam. 

Tekli smo po eni progi in smo se tudi razgibavali, potem pa smo 

naprej tekli.« 

Teotim, 1.r.: »Tam lahko plešemo, se lovimo s prijate-

lji, tam jemo sadje. Imeti moraš gumbe, da plačaš sad-

je pa piškote. Bila je delavnica »hiša strahov«. Ogledo-

val sem si, kaj vse počnejo strahovi. Malo me je bilo 

strah, ampak mi je bilo všeč, ker sem slišal muziko o 

strahovih in videl strahove.« 

Mark, 1.r.: »Na Gumbarijo greš z mamico pa s prijatelji. Žo-

go sem brcal v hiško.« 
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Tilen, 1.r.: »Lahko se tam igraš. Smeti smo mogl` tam pobirat pa v en koš dat`.«  

 

 

 

 

 

 

Eva, 1.r.: »Čez pajkovo mrežo smo mogl` 

pridt`.« 

 

Enja, 2.r.: »Gumbarija je v vrtcu. Vesel si, 

ker je na Gumbariji veliko stvari za počet.« 

 

Anja, 5.r.: »Gumbarija je prostor , ki se v 

njem zabavamo. Najbolj mi je bilo všeč, ko 

smo skupaj plesali.« 

 

Eneja, 2.r.: »Vsaka skupina je naredi-

la postaje in so otroci hodili po posta-

jah.« 

 

Nejc, 4.r.: »Všeč mi je bilo, ko smo se 

igrali igre.« 

Eva, 4.r.: »Gumbarija je prostor, kjer namesto denarja da-

mo gumbe. Najbolj všeč mi je blo`, ko smo skupaj premago-

vali ovire.« 

Vid, 3.r.: »To je neka fešta za otroke vrtca, bratce in sestrice pa 

očija in mami. Bil je poligon, pa hiša strahov. Tekli smo kros po 

gozdu. Za Gumbarijo moraš imet gumbe. Gumbek sem moral 

dat` not` v škatlico na postaji in sem šel lahko not`.« 
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Iza, 4.r.: »Všeč mi je blo`, ko smo tekli kros in hodili po različ-

nih predmetih.« 

 

Kristina, 8.r.: »Jedli smo slane prigrizke in plačevali z gumbi.« 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nil, 4.r.: »Tekli smo v gozdu.«  
 

 

 

Luka, 4.r.: »Všeč mi je blo`, ko smo se 

igrali, plačevali z gumbki in dobivali štam-

piljke.« 

Zoja, 3.r.: »Spomnim se pajkove mre-

že, čez katero smo plezali.«
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Nuša, 8.r.: »Spomnim se, da je bil en trikotnik z luknjami, čez katere si moral iti.«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Marija, 3.r.: »Najbolj mi je bilo všeč, ko je prišel 

čarovnik Ujtata.« 
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PESMICE O GUMBIH  

NEKOČ JE BIL EN LUMP 

JE IMEL HLAČE NA EN GUMB. 

JE PO STOPNICAH LETU, 

PA MU JE ŠE TA ODLETU. 

                          Metka, 4 leta 

RINGA RINGA RAJA, 

GUMBEK PA NAGAJA, 

ŠIVANKA PRIHITI 

NA HLAČE GA PRIŠI. 

 

HLAČE SI OBLEČEM,  

NA GUMBARIJO TEČEM,  

TAM SE LAHKO IGRAM, 

POJEM IN SLADKAM. 

Nušina mami, Elizabeta Pintarič 

ZJUTRAJ SEM VSTALA,  

HITRO SE OBLEKLA. 

PIŠKOTE SEM SPEKLA 

NA GUMBARIJO STEKLA. 

              Aleksandra, 4 leta 
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NAGAJIVI GUMBEK 

 

PO MIZI SKAČE NAGAJIVI GUMBEK,  

KOTALI VESELO SE PO TLEH,  

SE V KOT NAM SKRIJE 

IN POČNE TAKE VRAGOLIJE, 

DA UJETI GA NI MOČ, 

PA ČEPRAV POKLICALI SMO 

IGLO NA POMOČ. 

Juretova mami, Janja Erjavec  
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ZGODBE O GUMBIH  

 

IZGUBLJENI GUMBEK 

Enkrat je šel gumbek na sprehod. Prišel je na jaso v Dolenjskih Toplicah. Tu je bila Gum-

barija. Bil je tako majhen, da ni mogel vedeti, kje so drugi gumbi. Sami gumbki so priska-

kljali k njemu in postali prijatelji. Skupaj so se igrali. Prišle so tri punčke, Nina, Aleksan-

dra in Glorija. Pobrale so gumbke in z njimi plesale. Hotele so pobrati še modrega gumb-

ka, ta se je ustrašil in zbežal. Vzel je košaro in šel nabirat rožice. Spomnil se je, kako se je 

na morju izgubil. S prijatelji se je vozil z ladjo. Skočil je na hlod in hlod ga je odnesel da-

leč stran. Padel je v morje, se potopil in izgubil. Zelo se je jokal. Sonček se mu je smejal. 

Priplaval je delfin, ga pobral in odplaval z njim na obalo. Delfin ga je rešil. 

 

Anja, 6 let  
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SREČNA GUMBKA 

Bil je lep sončen dan. Franci je šel na sprehod. Srečal je Martino, ki je trgala, nabirala gumbe in mu je po-

mahala. Dva okrogla gumba sta Martini ušla čez potok. Ker ni bilo mosta, sta skakala po kamnih. Ko sta 

Martini ušla na drugo stran potoka, je začelo deževati. Šla sta v hiško. V hiški ni bilo hrane. Šla sta na otok, 

kjer rastejo banane. Najedla sta se banan. Nato sta šla mimo drevesa. Na drevesu so rasla jabolka. Malo 

naprej sta srečala rdečega gumbka. Povabil jih je na ples. Na plesu je bilo zelo zabavno.  

Nuša, 6,5 let 

GUMBEK SE POTEPA 

Gumbek Klovn je šel obiskat gumbe v trgovino. 

Dva sta bila doma, eden se je potepal. Ko se je 

zvečerilo, se je izgubil in je prišel do druge trgovi-

ne. Tu so prodajali obleke z gumbi. Potem se je 

jokal, ker je hotel domov. Tako je jokal, da je na-

stalo morje. V morje so priplavali ježki in ribice. 

Potem je imel družbo in je nehal jokati. Morje je 

izginilo in na tleh je ostalo veliko različnih stvari. 

Te stvari so postali gumbki in prišel je nov dan. 

Moj gumbek je našel pot domov.  

 

Tanja, 7 let 
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IGRE Z GUMBI  

 

METANJE V TARČO (Metka Blatnik, 1998/1999) 

Na velik list papirja narediš tarčo in jo obesiš na steno. Od stene odmeriš določeno razdaljo in na tleh 

označiš. Za črto potem stojijo tekmovalci in mečejo gumb v tarčo. Kdor večkrat zadane, zmaga. 

                                

SESTAVLJANKA (Miha Zupančič, 1998/1999) 

Na liste narišeš željeno risbico. S škarjami jo razrežeš na šest delov in 

vsak košček označiš z gumbkom, ki ima od ena do šest luknjic. Potem 

vzameš igralno kocko s pikami in jo mečeš. Tista številka, ki se pokaže, 

tisti del sestavljanke 

vzameš. Kdor prvi 

sestavi sestavljan-

ko, tisti zmaga. Igri-

co se igrajo lahko 

štirje otroci.   

 

 

Igro smo letos, 2020 ponovno izdelali in se jo igrali.  
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IGRA Z GUMBI – V ŠOLO (Tea Šuštaršič, 

1998/1999) 

Šest otrok sedi za mizo, podajajo si gumb in zraven 

govorijo v enakem ritmu: 

»Gumb v šolo nikar, ti mali buci-buc, primi, drži, da 

ne boš tepen.«       

 

 

 

 

 

TRI V VRSTO 

Igra za dva igralca. Nariši mrežo z 

devetimi prostorčki. Izberi 4 rdeče 

in 4 črne gumbe. Vsak igralec ima 

štiri enake gumbe, ki jih polaga v 

mrežo. Igralec ima eno potezo, 

poskuša ustvariti tri gumbe v vr-

sto. Tisti, ki mu uspe, je zmagova-

lec.    
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FOTOUTR INKI Z GUMBAR IJ  

Spremeni se v čarovnika in pričaraj gumb, 2005 

Poleti z baloni, 2006 

Zadeni v luknjo, 2009 
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V hišici čarovnika Ujtata, 2012 

Izberi vozilo in potuj, 2014 

Pevski zbor in policijska godba, 2014  
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Izberi motiv in ga polepi z gumbi, 2014 

Pelji žogo do cilja, 2015 

Igra prodajamo za gumbe, ki so jo igrali otroci in starši, 2015 
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Postani vitez in premagaj zmaja, 2016 

Pojdi po čutni poti, 2016 

Zaključek Gumbarije z ansamblom Rock 'n' Band, 2016  
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Pomagajmo pajku očistiti mrežo, 2019 
Zberi pogum in pojdi v hišo strahov, 2019 

Miselni izziv – sestavi stolp, 2019 Nahrani dinozavre, 2019 
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HIMNA VRTCA 

 

SO LEPE ROŽICE IN SONČEK, 

IN LEPA, LEPA JE POMLAD, 

IN DOBER, DOBER JE BONBONČEK, 

ŠE LEPŠI PA JE VRTEC NAŠ. 

NAŠ VRTEC JE GUMBEK, 

NAŠ VRTEC JE ZLAT, 

OKROGEL KOT GUMBEK, 

GA VSAK IMA RAD. 

LEPO NAM JE TUKAJ, 

ŠE BOMO PRIŠLI, 

ZAPOJMO VSI SKUPAJ, 

NAJ VRTEC ŽIVI. 


