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Pozdravljeni!

V waldorfski šoli in vrtcu, ne le učitelji in vzgojitelji, temveč 
tudi starši, dedki, babice, cele družine, delamo in delujemo 
z močjo radostnega življenja. Učitelji in vzgojitelji smo le 
delček mozaika. Starši, stari starši, razširjena družina je 
tista, s katero skupaj tvorimo celoto. 

Takrat se vsi koščki zložijo. Povezana, ritmično usklajena 
celota s svojo harmonijo deluje pozitivno, harmonično na 
naša mala in velika bitja. Otroci dobijo dobro popotnico, 
da se razvijejo v samostojne in srečne odrasle osebe in ta 
ritmični proces skupaj s svojo celoto nadaljujejo.

Božični semenj je del te harmonije, ki se ritmično ponav-
lja že sedem let. Vsako leto pride več obiskovalcev. Vsak 
obiskovalec pa je del zgodbe, del mozaika, ki postaja vedno 
večji in trdnejši.

Otroci morajo biti obkroženi z odraslimi, ki so vsidrani v 
življenje, ki znajo življenju reči DA. Predvsem pa potrebujejo 
ZAVESTNE odrasle, ki so prežeti z LJUBEZNIJO.

Prisrčno povabljeni, da skupaj sestavimo mozaik, ki bo na-
šim otrokom omogočil pozitiven pogled na svet!

Ljubezni in dobrih dejanj polno leto vam želimo!

Tina Jakopič skupaj s sodelavkami

NAPOVED DOGODKOV V WALDORFSKI ŠOLI IN VRTCU

Waldorfska šola v svojih prostorih v Naklem 1. decembra 
prireja ADVENTNI SEMENJ, ki bo trajal od 17. do 20. ure.  

Waldorfska vrtca v Radovljici in na Jesenicah vabita k VPISU 
OTROK čez celo leto. V ta namen smo za starše in otroke 
v obeh vrtcih pripravili IGRALNE URICE. Uvodno srečanje za 
urice bo 31. januarja 2018 (info na tel. 041 464 688).

Waldorfska šola vabi k VPISU OD PRVEGA DO SEDMEGA 
RAZREDA. V ta namen v Naklem v šoli potekajo SREČANJA 
ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV in sicer od decembra do 
aprila, enkrat mesečno. Na srečanja so vabljeni tudi bodoči 
prvošolci. Prvo srečanje bo 12. decembra v Naklem (info na 
tel. 041 415 726).

V knjižnici na Jesenicah vrtec enkrat mesečno izvaja lutko-
vno predstavo. Naslednja bo 30. novembra.

NEDELJA, 3. DECEMBER 2017
od 10. do 17. ure

BOŽIČNI SEMENJ

WALDORFSKI VRTEC ČEBELICA, RADOVLJICA
Kranjska cesta 4, Radovljica | Tel.: 041 464 688

WALDORFSKI VRTEC SONČNICA, JESENICE
Ulica Viktorja Kejžarja 35, Jesenice | Tel.: 041 464 688

WALDORFSKA ŠOLA GORENJSKA
Glavna cesta 13, Naklo | Tel.: 041 415 726

WALDORFSKI VRTEC IN ŠOLA GORENJSKA
Radovljica, Kranjska cesta 4



10.00 OTVORITEV BOŽIČNEGA SEMNJA 
z nastopom učencev

10.30 – 16.00

DELAVNICE za starše in otroke: Zgibanje zvezd • Izdelava 
sveč iz čebeljega voska • Izdelava lesene igrače (klik klak) • 
Izdelava adventnih venčkov

LUTKOVNE PREDSTAVE z waldorfskimi lutkami. 
Izvajajo jih waldorfske vzgojiteljice.

11.00  Muca copatarica (za otroke 2+)
12.00  Zvezdni tolarji (za otroke 3+)
14.30  Deklica s svetilko (za otroke 3+)
15.30  Medved išče pestunjo (za otroke 3+)

PREDAVANJA IN DELAVNICA ZA STARŠE
11.30  KDO JE TU MEDIJ (vpliv elektronskih medijev

na razvoj otroka) – Matej Lozar (predavanje)  
13.30  RITEM SRCA – Simona Pajk (predavanje)
14.30  RITEM VZGIB ŽIVLJENJA - Neva Zupan (delavnica)

16.30  ZAKLJUČNI KONCERT – DUO SANJAT 

11.30 KDO JE TU MEDIJ  

Sodobni čas od nas terja vsakodnevne prilagoditve. Nekatere so nuj-
ne za delovanje v svetu odraslih, spet drugih se lotimo, da zadostimo 
drugim duševnim potrebam, vzgibom, navadam ipd. Kako pa je z 
otroki? Kaj lahko storimo, da bi lahko v sodobnem duhu časa, ki nas 
sili v tehnološki in medijski svet, speljali družinski vsakdan tako, da 
otrokom damo možnost za krepitev notranjih sil, s katerimi bodo jutri 
stopili v še hitreje razvijajoči se svet? Zakaj je v rani mladosti smiselna 
medijska abstinenca? Ali smo, če se pri vzgoji izogibamo tehnologiji 
in medijskim vsebinam, nazadnjaki, ki otrokom le škodimo? Ali bo 
moj otrok zato izobčen iz skupnosti? Ali se bo potemtakem razvi-
jal nezadostno? O tem in še čem se bomo pogovarjali in spraševali 
v razpravi, namenjeni odnosu med mladim človekom in medijsko-
tehnološkim svetom današnjega dne. O vsem tem Matej Lozar.

13.30 RITEM SRCA

Ritem bitja materinega srca je prva glasba, ki nas obkroži, pomirja …  
še preden smo rojeni!  Ker ima sonce svoj ritem, se vsako jutro pre-
budimo v nov dan in ker ima luna svoj ritem, nam vsako noč osvetli  
temno nebo;  Kakšno bi bilo življenje, če  bi šli spat brez zaupanja, 
da se bomo zbudili v nov, svetel dan?  Ritem v življenju nam daje 
občutek varnosti, je zdravilen …  O tem in o pomenu ritma v wal-
dorfski pedagogiki bo nanizala nekaj misli Simona Pajk, waldorfska 
učiteljica, trenutno razredničarka 9. b razreda na WŠLJ. 

14.30 RITEM VZGIB ŽIVLJENJA

Vse teče – vse je ritem. V evritmijski delavnici bomo z našim giba-
njem obudili in doživeli nekatere znane in manj znane ritme, ki 
so plod človeškega kulturnega razvoja in imajo zanj oživljajoč, 
spodbuden, terapevtski učinek. Skupaj v ritmu z evritmistko 
Nevo Zupan.

KAVARNA z napitki, prigrizki in toplim obrokom. 

PALČKOVA DEŽELICA s knjižnim kotičkom. 

PALČKOV RUDNIK, kjer bodo palčki najmlajše sprejeli v 

svoje domovanje in jim pomagali poiskati skriti zaklad. 

SOBA ZA RAZVAJANJE ČUTOV: razvajali in nagovorili boste 

svoj vid, tip, sluh, vonj, okus; spirala občutkov. 

SREČELOV - prodaja srečk »vsaka zadane«. 

STOJNICE s prodajo ročno izdelanih igrač, novoletnih 

okraskov, pletenin, lesa, ekoloških in biodinamičnih 

pridelkov in izdelkov – odlična priložnost za nakup 

miklavževih in božično novoletnih daril. 

INFORMACIJE o waldorfski šoli in vrtcu.

Objavo dogodka so sponzorirali: CUT, Makor d.o.o. 
Naslovnico prispevala: Lili Benić Drobac, Oblikovala: Petra Petan


