
Evropski dan tujih jezikov – 26. september 

 

V vseh enotah smo obeležili svetovni dan 

tujih jezikov z vzgojiteljicama 

obogatitvenih programov, Damjano 

Jakomini in Tatjano Rojko. Pripravili sta 

predstavitve več držav: Anglije, ZDA, 

Grčije, Hrvaške, Italije, Francije, Belgije 

in Slovenije. Otroci oddelkov 4-5, 4-6 in 

5-6 so tako spoznali zastavo določene 

države in pripadajočo znamenitost, 

sestavili sliko ter poslušali otroško pesem 

v jeziku te iste države. Otroci so bili ob 

predstavitvi zelo aktivni, mnogo zastav 

so prepoznali in pravilno umestili tudi 

nekaj znamenitosti. 

 

 

Svetovni dan hrane – 16. oktober 

 

Osnovni cilj obeležitve je razvijanje spoštljivega odnosa do hrane ter spoznavanje in sprejemanje 

različnih okusov. 

 

V enoti Deteljica so obeležili 

svetovni dan hrane tako, da so 

se pogovarjali o hrani kot o 

vrednoti, o zdravem načinu 

prehranjevanja, o hrani, ki jo 

otroci najraje jedo ter o hrani, 

ki bi se je morali izogibati. 

Dogovorili smo se, da na ta 

dan ne bomo jedli sladkarij in 

bo na našem jedilniku samo 

zdrava prehrana. 

Vzgojiteljice smo povedale 

otrokom, da so nekateri otroci 

v naši okolici in tudi drugod 

po svetu velikokrat lačni in 

zato moramo prehranjevanju nameniti veliko pozornost ter spoštovati vse vrste hrane in se 

zavedati, da je naše zdravje velikokrat odvisno od zdrave prehrane.  

Otroci so iskali zdravo hrano v revijah, jo izrezovali ter lepili na plakat »Zdrava prehrana«. 

Skupaj s sodelavkami smo odigrale dramatizacijo »Zajtrk« ob kateri sta zajčka spoznala, da je 

zdrava prehrana in veliko gibanja najbolj pomembno za naše zdravje. 
 



Mednarodni dan strpnosti – 16. november 

Dan strpnosti smo v oddelku 3-5 let, vzg. Janje Bezjak, obeležili tako, da sem otrokom najprej 

prebrala zgodbico »Uhlji takšni in drugačni«.  

Cilj teme je bil, da otroke seznanimo s pomenom besede strpnost. Skozi pogovor smo ugotovili 

kdaj smo strpni drug do drugega, smo med seboj prijatelji, sprejemamo otroke z drugačno raso, 

spolom, vključujemo otroke s posebnimi potrebami, jih sprejemamo takšne kot so, znamo 

počakati pri različnih dejavnostih, igrah,…  

V likovnem kotičku so si izdelali vsak svojo kapo-zajčja ušesa, ki so bila različne velikosti, 

barve in oblike. Skupaj smo zapeli pesmico o prijateljih »Poj z menoj« ter si ogledali zajčja 

ušesa. Primerjali so jih med sabo in ob tem ugotovili, da smo ljudje in živali različni med seboj 

ter se med sabo sprejemamo takšne kot smo.  

V knjižnem kotičku smo si ogledovali slike otrok iz 

drugih držav ter se pogovarjali o podobnostih in 

različnostih med njimi. Ob prosti igri so sodelovali v 

različnih družabnih in didaktičnih igrah, sodelovali v 

gibalni igri kjer je treba upoštevati pravila, strpno 

reševali nastale probleme in sestavljali sestavljanke 

»Rase sveta«. 

Bili smo zelo zadovoljni, saj smo ugotovili, da si 

želimo še več takšnih dejavnosti, kjer bomo lahko 

skupaj strpno in aktivno sodelovali vsak po svojih 

zmožnostih. 

 

 

 



OBISK ČEBELARJEV IN TRADICIONALNI   SLOVENSKI   ZAJTRK 

 

V vrtcu Deteljica smo se tudi letos pridružili 

vseslovenskemu projektu »Tradicionalni slovenski 

zajtrk«. K sodelovanju smo v okviru projekta v vrtec 

povabili čebelarje iz čebelarskega društva Markovci. 

Otrokom so predstavili nekaj osnovnih informacij o 

pomenu čebel za človeka in pridelavi medu. Pokazali 

so nam panj in satovje, v katerih čebele naredijo med. 

Otroke je vsekakor najbolj pritegnilo slikovno gradivo 

ter predstavitev čebelarskih pripomočkov in zaščitne 

obleke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Imeli so 

možnost preizkusiti klobuk in rokavice ter si ogledali 

satovje in poskusili cvetlični med, ki so ga čebelarji 

prinesli s seboj. Na koncu smo vsi skupaj ob igranju na 

harmoniko zapeli pesem Čebelar, ki so jo ta dan zapeli 

po vsej Sloveniji. 

Ob likovnih in glasbenih dejavnostih bomo še obogatili 

spoznanje o čebeli in njeni družini. S pomočjo medu 

bomo v vrtcu še naprej skrbeli za naše zdravje. 

Bilo je zelo poučno in zanimivo tako za otroke kot tudi za nas vzgojiteljice, zato se čebelarjem iz ČD 

Markovci lepo zahvaljujemo in se veselimo snidenja naslednje leto.  

 

 Janja Horvat 

 

 

 
 



OBELEŽITEV  SVETOVNEGA  DNEVA  VODA – 22. marec 

»BREZ  VODE  NI  ŽIVLJENJA« 

 

CILJI:  

- otrok spoznava, kaj potrebuje za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja, 

- otrok spoznava gibanje predmetov v vodi ( kaj se potopi in kaj lebdi v vodi), 

- otrok spoznava ter si razvija odgovorni odnos do rabe vode.  

 

ŠTEVILO  SODELUJOČIH  OTROK: skupine 2-4 leta, 3-5 let, 5-6 let (63 otrok) 

IZVAJALKA: vzgojiteljica Janja Horvat 

 

V vrtcu Deteljica smo ta dan pripravile zanimive dejavnosti povezane z vodo. Otroke smo še posebej 

spodbujale k pitju vode in varčevanju z vodo. Izvajali smo razne eksperimente z vodo, kaj se v vodi 

potopi in kaj plava na njej. Poslušali smo instrumentalno glasbo »Potoček žubori« ter hodili po »rečnih 

kamnih« (taktilnih ploščah). Igrali smo se prstne igrice »Čiste so roke za zdrave otroke« pri kateri so 

otroci z gibanjem rok, prstov prikazovali umivanje rok. 

Ob pripovedovanju zgodbice »Zelena hiša«, ki govori o zapuščeni hiši so otroci  spoznavali kako 

pomembna je voda v našem vsakdanjem življenju. 

Želele smo jih ozavestiti, da je voda vrednota 

najvišjega pomena. Človek je del narave, zato je 

njegovo zdravje in življenje povezano z vodo in 

odvisno od čistosti vode. Prav tako so od vode 

odvisna druga živa bitja kot so rastline in živali. 

V vrtcu si želimo, da so pozitivna ekološka znanja 

temelj, na katerem bodo vsi gradili odnos do narave 

in da nas pomembna vloga vode zavezuje za 

odgovorno ravnanje z  vodo. 

 

 


