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Deset otrok v oddelku 2 do 3 let pri vzg. Simoni Vračić je sodelovalo 

pri obeležitvi tega posebnega dne. 

Otroci so prisluhnili pravljici Žan je drugačen (zgodba o dečku z 

avtizmom) avtorice Helene Kraljič in ilustratorke Maje Lubi. Ob 

koncu pravljice smo vsakega otroka opisali z dobrimi in slabimi 

lastnosti. Ugotovili smo, da smo vsi drugačni ampak vsi otroci tega 

vrtca.  

Nato smo na papir obrisali vsa  bosa otroška stopala. Otroci so svoji 

stopali pobarvali. Vzgojiteljici pa sva jih izrezali ter prilepili na 

barvno podlago.  Okrog stopal smo zaplesali ples Abraham ma sedem 

sinov. 

Z otroki smo nato skupaj razstavili njihova različna stopala v galeriji 

pred igralnico. 

Cilj dejavnosti je bil, da otrok spozna oziroma razume, da smo na 

svetu različni ljudje, ki pa smo enako pomembni. 

 

 

 

 

  



SVETOVNI DAN ZDRAVJA -  Nasveti kuharice Lorene 

Oddelek: 2-3 let (14 otrok)  

Vzgojiteljici: Simona Vračić, Danijela Močnik 

Cilj: Otrok spoznava kaj je za njegovo telo zdravo 

 

V uvodu smo otroke povabili v krog na 

blazine, kjer so spoznali kuharico Loreno, ki 

je s seboj prinesla zdravo rdeče jabolko. 

Povedala je kratko deklamacijo o jabolku. 

Seveda je jabolko razdelila. Nato se je z 

otroki pogovorila o pomenu zdrave hrane in 

jo poiskala v reklamnih revijah z živili.  

Otroke je povabila v tri kotičke:  

- kotiček Sortirnica hrane (iz revij so 

iskali zdravo in nezdravo hrano, 

rezali, lepili na zdrav in nezdrav 

krožnik iz kartona); 

- kotiček Zdrava kuhinja (otroci so 

opazovali nastajanje sadnih nabodal 

in jih tudi preizkusili); 

- kotiček Sadno-zelenjavna tržnica (kjer so se otroci seznanjali z zelenjavo in sadjem preko 

fotografij na lesenih ploščicah – igra s ploščičami) 

Ob zaključku je kuharica Lorena povedala, da je za zdravo telo pomembno tudi dovolj spati, se igrati, 

gibanje na svežem zraku, nega telesa…. Otroke je povabila k telovadbi in vsi so bili navdušeni, da tudi 

kuharica telovadi. 

 

 



SVETOVNI DAN HRANE 

Z otroki smo obeležili svetovni dan hrane na 

način, da smo prinesli v vrtec različno sadje, 

se o njem pogovarjali, ga poimenovali, 

povedali katero sadje imamo radi, 

poimenovali smo tudi barvo sadja, kje raste 

ipd. Otroci so sodelovali pri pripravi sadja in 

samem stiskanju soka s sokovniku (aktivno 

in z opazovanjem). Na koncu smo iztisnjen 

sok tudi zaužili. Vsem je šel v slast.   

V dejavnosti je sodelovalo devet otrok 

starosti 2-3 leta pri vzgojiteljici Simoni 

Vračić in pomočnici vzgojiteljice Aniti 

Prosenjak.  

 

 

 

MEDNARODNI DAN ŽENA 

Dan žena je obeležilo 26 otrok oddelkov starosti 2-3 let, pri čemer so spoznavali pomen dneva žena in 

hkrati razvijali fino motoriko. 

Otroci so prisluhnili pesmi Jaz pa grem na zeleno trav'co ter se po pesmi z vzgojiteljicami pogovorili 

o prazniku žena. Nato so se igrali igro ROZA MODRA, kjer so se 

razvrščali k roza in modremu krogu glede na spol. Starejši otroci so 

razvrstili še mlajše. 

Nato so otroci ustvarili darila za mamice. Izdelali so lepljenko. 

Izrezovali so barvni mos gumi na majhne koščke, ki so jih kasneje 

prilepili na narisan cvet. V drugi igralnici so cvetove slikali z 

vodenimi barvami in sicer s slamicami. V drugem kotičku pa so si 

ogledovali slikanice o rožah, 

travniku ipd. 

Na koncu so otroci skupaj sklenili 

krog in zaplesali rajalni ples ob 

pesmi Jaz pa grem na zeleno 

trav'co.  

 

 

 

  



SVETOVNI DAN POEZIJE - Kje so pesmice doma? 

Oddelek: 2-3 let (14 otrok) 

Vzgojiteljica: Simona Vračić in pomočnica vzgojiteljice Marjanca Križaj 

Cilj: Otrok spoznava otroško poezijo in spoznava svet knjižnice 

V uvodu smo otroke povabili v krog na blazine, kjer jim je animirana prstna lutka v podobi babice 

prebrala otroške pesmice iz preproste zbirke pesmic za najmlajše z naslovom Prosim, hvala.  

Lutko smo nato z otroki odnesli v knjižnico, kjer nam je knjižničarka našla kar nekaj slikanic z otroško 

poezijo. Otroci so izbrali knjige, ki so jih želeli, da jim jih preberejo. 

Ko smo se vrnili v vrtec smo zaplesali še ljudski rajalni ples v krogu. 

 

 

MEDNARODNI DAN ZA ODPRAVO REVŠČINE 

Starost: 2-3 let, 16 otrok 

Vzgojiteljici: Simona Vračić in Jelka Horvat 

Pomočnici vzgojiteljic: Anita Prosenjak in Branka Golob 

V mesecu oktobru smo z otroki obeležili mednarodni dan za odpravo revščine. Tukaj so se vključili 

tudi starši otrok. Doma so z otrokom izbrali igračo, ki jo bo podaril revnemu otroku. V vrtcu so otroci 

prisluhnili izmišljeni kratki zgodbi na to temo. Otroci so pomagali pripraviti vreče z igračami, ki smo 

jih nato skupaj odnesli na Center za socialno delo. Tam so jih odložili v škatle, ki so namenjene revnim 

otrokom. To je bil majhen prispevek za lepši svet.  

 


