
Mednarodni dan miru – 21. september 

 

 

V enoti Marjetica so na dan miru otroci vzgojiteljice Jane in 

pom. vzg. Suzane brali zgodbo “Franček sadi drevo”, kjer so 

se otroci seznanili z mladiko in kako iz nje zraste mogočno 

drevo. 

Otroci so ob že posajenem drevesu, ob spremljavi na kitaro, 

zapeli pesem “Drevo je posajeno” in pesem tudi gibalno 

prikazali. 
 

                             

 

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. 

Otroci več skupin so se pogovarjali o zdravi-nezdravi hrani in 

pomenu zdravega prehranjevanja, spoznavali pot od semena do 

hrane in se ob fotografijah pogovarjali o problematiki lakote na 

svetu. Pekli so piškote, izdelovali sadna nabodala in poizkušali 

različno hrano; v enem oddelku so naredili plakat na temo 

zdrave-nezdrave hrane, se igrali didaktične igre, v najmlajši 

skupini pa so sestavljali sestavljanke, poimenovali sadje in 

zelenjavo ter okušali različno sadje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodni dan prostovoljstva – 5. december 

Na ta dan se je 40 otrok enote Marjetica družilo s prostovoljci iz istoimenskega društva, ki so otrokom zaigrali predstavo. 

Hkrati je potekalo tudi druženje z otroki s posebnimi potrebami iz OŠ Ljudevita Pivka. Po predstavi je sledilo 

izdelovanje naglavnih rekvizitov, petje in ples, kar je potekalo v sproščenem in živahnem vzdušju. 

 

 

 

 



Mednarodni dan strpnosti – 16. november 

Otroci vzgojiteljice Ksenije Stipetič so se srečali z 

indijskim uličnim glasbenikom, ki jim je predstavil 

svoja, za nas nenavadna, glasbila in otrokom omogočil 

izvabljati zvoke iz le teh.   

 

V oddelku vzg. Jane Janžekovič so prebrali zgodbo Ali 

prijatelji tako ravnajo? in se pogovarjali, kaj pomeni 

strpnost. 

 

                                     

 

 

 

Mednarodni dan otrokovih pravic – 16. november 

V enoti Marjetica: 

- ob knjigi “Otroci sveta” so se v oddelku Jane Janžekovič pogovarjali, katere so otrokove pravice, 

- na globusu so iskali države in se pogovarjali o pravici in priznavanju otroških pravic pri nas in v 

določeni državi. 
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UNESCO PROJEKT MENJAJ BRANJE IN SANJE 

 cilj: vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo, izboljšanje medsebojnega sporazumevanja, razvijanje 
družbene kritičnosti in odgovornosti do sočloveka ter povečanje medgeneracijskega spoznavanja in 
učvrstiti povezovanje med posamezniki, 

 število udeležencev: 18 otrok s starši, dedki in babicami, z brati in sestrami, 

 vsebina: z vzgojiteljico sva pripravili srečanje s starši pod naslovom “Izmenjava knjig”; otroci so prinesli 
vsak svojo ovito knjigo, ki so jo želeli podariti; knjige sva oštevilčili za srečelov; 

  na začetku srečanja je vzgojiteljica prebrala knjigo “Vilibald”, po branju smo se pogovarjali o pravilnem 
ravnanju s knjigami; sledil je srečelov knjig in pogostitev. 
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OBISK GASILCEV 

 
Gasilci PGD Ptuj so nas obiskali z namenom prikaza njihovega dela in pripomočkov, ki jih pri tem 

uporabljajo. Otroci so si lahko ogledali avtomobil in gasili namišljeni požar. Več pripomočkov so 

lahko preizkusili , si nadeli in jih praktično uporabili. 
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SVETOVNI DAN VODE (22. marec) 
Reka Drava 

CILJ:                                                                                                                                                                             

*otrok spoznava kako sam dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja 

*otrok spoznava pomen vode za življenje ljudi, živali in rastlin 

ŠT. OTROK: 24 

STAROST: 4-5 let 

IZVAJALKA: Ksenija Stipetič 

 

V igralnico sem prinesla posodo z vodo. Otroci so naštevali za kaj jo potrebujemo, ugotavljali 

posledice pomanjkanja vode in razmišljali o načinih varčevanja z vodo. 

Nato smo se sprehodili ob nabrežju reke Drave in opazovali habitat. 
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UNESCO vrtiček 
SEJANJE CVETLIČNIH SEMEN 

 

Datum: 31. 03. 2017  

Enota: Marjetica 

Oddelek: 2-4 leta 

Št. otrok: 17 

Vzgojiteljica: Sabina Gabrovec 

Pomočnici vzgojiteljice: Bernardka Forštnarič 

        Maja Kokol 

 

Cilj: Otrok spoznava, kaj potrebujejo rastline za 

življenje.  

 

 

V našem oddelku smo se odločili, da si pomladnemu času primerno, posejemo tudi svoje cvetlice. 

Najprej smo se v igralnici pogovarjali o tem, kaj vse potrebujejo cvetlice za svojo rast, kako skrbimo 

za njih in od kje zrastejo. Nato smo se preobuli in se odpravili ven, kjer smo imeli pripravljeno zemljo, 

semena cvetlic, lončke in posodice z vodo. Na tleh smo imeli kup zemlje, katero so otroci najprej 

spoznavali in raziskovali z rokami. Tipali so jo, jo metali, stiskali v kepo in potresali s prsti. Ugotovili 

so, da je malce mokra, hladna, črne barve in da imajo od nje umazane roke. Nato so vzeli vsak svoj 

lonček, katerega so si do polovice napolnili z zemljo. Ko so imeli pripravljeno zemljo v lončku, so si 

izbrali seme cvetlice, katerega so potrosili po zemlji v lončku. Čez seme dali še malce zemlje in vse 

skupaj zalili z vodo. Lončke smo nato dali na okensko polico, da jih greje sonček. Vsak dan bomo 

zalivali in opazovali kako bodo naše cvetlice zrastle.  
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SVETOVNI DAN KNJIGE ZA OTROKE (2. april) 

Kje so doma knjige? 

CILJ:  

*otrok spoznava knjigo kot vir informacij in zabave, ter pridobiva pozitiven odnos do literature 

ŠTEVILO OTROK: 24 

STAROST OTROK: 4-5 let 

IZVAJALKA: Ksenija Stipetič 

 

Na obisk v igralnico je prišla račka, ki bi rada slišala pravljico za lahko noč. Ker pa nima nobene knjige 

ji nihče ne more prebrati pravljice. Tako smo se skupaj z račko odpravili v knjižnico. Otroci so izbrali 

slikanice.  Vsak dan (pri aktivnem počitku) preberemo zgodbico ali pravljico naši rački, da lažje zaspi. 
 

 
 


