
Svetovni dan hrane – 16. oktober 

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

različnih okusov. 

 

Dejavnosti: ogled dramatizacije Debela 

repa, ogled repe različnih velikosti, 

opisovanje, tipanje, vonjanje in okušanje 

presne in kuhane repe. 

 



OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI 
Obisk gasilcev iz PGD Ptuj 

 

 

MAČICE JASLI 

Nosilka: Petra Vrečar 

Datum: 3. 11. 2016 

Število sodelujočih otrok: 34 

 

Enoto Mačice so obiskali gasilci iz PGD Ptuj. Otroci so 

si ogledali notranjost gasilskega avtomobila in spoznali 

razne gasilske pripomočke. V posebno veselje jim je 

bilo škropljenje z gasilno brizgo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obisk čebelarja 
 

Nosilka: Valerija Skrt 

Datum: 23. 11. 2016 

Število sodelujočih otrok: 52 

 

Čebelar, g. Vertič, je otrokom približal življenje in delo čebel. S seboj je prinesel nekaj čebelarskih 

pripomočkov, otroke pa je najbolj pritegnilo čebelarsko zaščitno pokrivalo, ki so si ga lahko nadeli na 

glavo. 

 

 



MEDNARODNI DAN ŽENA – 8.3.2017 
MAČICE IZMENA 

Število otrok:18 

Sodelovale: Jožica Krajnc, Maja Novak 

  

CILJ: 

 otrok doživlja in spoznava pomen prazničnega dne- dan žena, 

 otrok razvija ročne spretnosti oz. fino motoriko.  

 

Otroci so pripovedovali o mamicah in drugih ženskah, ki jih poznajo. Pogovarjali smo se o vlogi 

žena v družini, na delovnih mestih in v družbi. Nato so otroci gubali zelene liste papirja v 

harmoniko v obliki šopka. Iz barvnega papirja so izrezali cvetove rožic, jih lepili na prej zguban 

papir, da je nastal šopek. Šopek so odnesli domov in ga podarili mamici za praznik. 

 

 

  



SVETOVNI DAN POEZIJE – 21.3.2017 

MAČICE JASLI 

Nosilka: Milena Vek 

Število sodelujočih otrok: 54 

Cilj: otrok se seznanja s poezijo ter spoznava zvočnost in ritem jezika. 

 

Svetovni dan poezije smo obeležili z ogledom 

dramatizacije Pesem od lepe Vide (France 

Prešeren). Otroci so nato ponazarjali pranje perila, 

kot je to počela lepa Vida, s pomočjo kljukic so 

vesili pleničke in si ogledovali ilustracije iz 

slikanice.  

       

            Dramatizacija 

 

 

 

                                                   Pranje perila. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                              

Obešanje perila. 

 
 

 

  



SVETOVNI DAN VODA – 22.3.2017 

MAČICE JASLI 

Nosilka: Valerija Skrt 

Število sodelujočih otrok: 46 

Cilj: otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah. 

 

Vzgojiteljice smo otrokom želele predstaviti vodo v različnih pojavnih oblikah, zato smo pripravile 

kotičke s tekočo vodo, snegom (mešanica sode bikarbone in pene za britje) in ledom. Otroci so tako 

opazovali škropljenje vodometa, taljenje ledu, iz snega pa so oblikovali kepe. Da je bila zabava 

popolna, smo dodale še kotiček, v katerem po otroci s pihanje žabam pomagali plavati. 

 

 

          Kotiček s tekočo vodo (vodomet) 

 

 

                                                              

 

 

                                                                     Pihanje žabic 

 



 

                              Kotiček z ledom 

 

 

                                                                                     Kotiček s snegom 

 

 

 



SVETOVNI DAN ZDRAVJA – 7.4.2017 

 

MAČICE JASLI 

Nosilka: Valerija Skrt 

Število sodelujočih otrok: 52 

Cilj: otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane pomaga ohranjati zdravje. 

 

Vzgojiteljice smo otrokom s pomočjo ročnih lutk zobojedih črvičkov Lumpija in Capija prikazale, 

katera hrana pripomore k ohranjanju našega zdravja. Največ pozornosti smo namenili sadju. Otroke 

sta Lumpi in Capi nato povabila k pripravi zdravih sadnih napitkov, kjer so otroci aktivno sodelovali. 

 

 

 

Priprava sadnih napitkov 

 
  



ZDRAVA HRANA 

MAČICE IZMENA 

Število otrok:14 

Sodelovale: Lidija Špicer, Danica Škrl 

  

CILJ: 

 otrok spoznava zdravo hrano – poimenovanje hrane 

 

Z otroki smo si ogledali fotografije sadja, zelenjave, mesa, mleka, mlečnih izdelkov in jih 

poimenovali. Nato so otroci pri mizah iz reklamnih letakov izrezovali slike prehrane in jih lepili 

na plakate. Ob koncu smo si plakate ogledali in se pogovarjali o hrani, ki je na plakatih. 

     

 

 



UREJANJE IN ČIŠČENJE OKOLICE  

Skrbim za svet v katerem živim 
 

Število otrok:15 

Sodelovale: Brigita Mohorko, Sandra Bezjak 

 

CILJ: - otrok se igra in sodeluje pri jesenskih opravilih (grabljanje, pometanje...), 

          - skrbi za urejenost in čistočo naše okolice, 

          - spoznava, da moramo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bo ta     

            lahko delovala ter omogočila dobro počutje.  

 

Jesen se je dodobra obarvala v pisane jesenske barve. Tudi na našem dvorišču nas vso leto lepo 

razveseljuje drevo, za katerega mi redno skrbimo. Tudi letošnjo jesen smo vzeli v roke grablje, metle, 

lopate, vreče za smeti in poskrbeli, da je naše dvorišče bilo urejeno in čisto. Otroci so bili pri tem 

zelo aktivni, hkrati pa so se tudi zabavali. Rezultat našega skupnega dela so pohvalili tudi starši. 

 

 

                

 

  



Druženje s starostniki v Domu upokojencev Moj dom Ptuj ob 

mednarodnem dnevu strpnosti – 16.11.2016 

Otroci enote Mačice-izmena, stari 4-6 let, in vzgojiteljica Brigita Mohorko ter pom. vzg. Sandra 

Bezjak so se novembra 2016 ob Mednarodnem dnevu strpnosti družili s starostniki v bližnjem domu 

upokojencev. 

Takšna srečanja omogočajo medgeneracijsko 

druženje in vzpostavljanje primerne 

komunikacije s starejšimi ljudmi. 

Otroci so pripravili kratko lutkovno igrico po 

vsebini slikanice Pod medvedovim dežnikom. 

Varovanci DU Ptuj so bili nad lutkovno 

predstavo zelo navdušeni, hkrati pa smo jih z 

dejanjem tudi presenetili. Po odigrani lutkovni 

predstavi otrok smo se še družili dalje, skupaj 

zapeli nekaj pesmi, se posladkali in pogreli s 

toplim čajem.  
 

 

 

 

 

  



KOSTANJEV PIKNIK V DOMU UPOKOJENCEV ob Svetovnem 

dnevu hrane – 16.10.2016 

Ob mednarodnem dnevu hrane je 14 otrok iz enote Mačice izmena sodelovalo na pikniku, ki so ga 

pripravili starejši v domu upokojencev. 

Vzgojiteljici Jožica in Maja sta skupaj z otroki pripravili kratek  nastop za starostnike. Varovanci DU 

Ptuj so bili nad nastopom zelo navdušeni. Po nastopu otrok so ob druženju peli pesmi, prisluhnili 

ljudskim godcem, rajali in se sladkali s pečenimi kostanji. 
 

      

  



PROJEKT MENJAJ SANJE IN BRANJE , Mačice izmena 

OBISK KNJIŽNIČARKE V VRTCU 

Število otrok:16 

Sodelovale: Jožica Krajnc, Maja Novak 

  

CILJ: 

 otrok spoznava pomen prazničnega dne, ob poslušanju pesmi doživlja čustva ugodja, 

umirjenosti…, 

 otrok vzpostavlja ustvarjalni odnos z knjigo, opazuje in pripoveduje ob ilustracijah.  

Pred slovenskim kulturnim praznikom nas je v vrtcu obiskala knjižničarka Liljana iz knjižnice 

Ivana Potrča Ptuj. 

Otroke je seznanila s pesnikom F. Prešernom, jim pripovedovala in brala vsebine njegovih pesmi 

ob ilustracijah v knjigi. 

Predstavila jim je tudi nekaj drugih knjig, se ob ilustracijah pogovarjala o vsebini knjige.  

Otroci so z zanimanjem  opazovali ilustracije in prisluhnili knjižničarki ter sodelovali v pogovoru. 

 

 



 

 »NAŠA KNJIŽNICA« 

 

Število otrok:18 

Sodelovale: Jožica Krajnc, Maja Novak 

  

CILJ: 

 otrok sodeluje in spoznava pomen in način delovanja izposoje knjig, 

 otrok ob poslušanju pravljice doživlja ugodje, se navaja na zbrano poslušanje, ter doživlja 

književno dogajanje. 

 

 

OPIS: 

V skupini je dva tedna potekala organizirana izposoja knjig. 

Otrok se je s člansko izkaznico izposodil želeno knjigo, jo odnesel domov. 

V vrtcu smo se pogovarjali o vsebini prebranih knjig, kdo jim jo je prebral, kaj je bilo otrokom v zgodbi 

všeč, smešno ali žalostno… 

  

 

    
  



 

SAJENJE ZVONČKOV ob MEDNARODNEM DNEVU ŽENA 

 

MAČICE IZMENA 

Število otrok:14 

Sodelovale: Lidija Špicer, Danica Škrl 

  

CILJ: 

 otrok spoznava pomen praznika 8.marec 

 otrok spoznava pomladne cvetlice 

- zvonček 

  

 

OPIS:  

Z otroki smo se pogovarjali o mamicah in 

njenih opravilih.  

Posadili smo zvončke v lončke in jih 

podarili mamicam za praznik.   

 

 

 
 

     
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



MEDNARODNI DAN POEZIJE 
 

MAČICE IZMENA  

  Število otrok:12 

Sodelovale: Jožica Krajnc, Maja Novak 

  

CILJ: 

 otrok doživlja in spoznava literarno zvrst - 

poezijo, 

 otrok se seznanja s pojmom pesnik, 

 otrok razvija ročne spretnosti, oz. fino 

motoriko.  

 

OPIS: 

Na vprašanje »Kdo ve, kaj je to poezija?« otroci odgovorijo: 

 je podobno kot televizija, 

 je to bolezen?, 

 mene to spominja na rože, 

 je to muzika?, 

 to je čarovnija. 

Otroci poslušajo branje pesmi Toneta Pavčka, nato pa iz barvnega papirja izdelajo in poslikajo 

knjižno znamenje. 

 

 
  



PROJEKT MODROST PODAJA ROKO OTROŠTVU 
PRAVLJIČNA URA V DOMU UPOKOJENCEV 

 

MAČICE IZMENA 

Število otrok: 16 

Sodelovale: Jožica Krajnc, Maja Novak 

  

CILJ: 

 otrok doživlja in spoznava pomen druženja in sodelovanja s starejšimi, 

 otrok ob poslušanju pravljice doživlja ugodje, se navaja na zbrano poslušanje, ter doživlja 

književno dogajanje.  

 

OPIS: 

Druženje s starejšimi v domu upokojencev je potekalo v obliki pravljične ure, kjer nam je starejša 

varovanka prebrala pravljico Povodni mož, v pogovoru in petje pesmi. 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 



 


