
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 Trobentica so se v oddelku 2-

4 let pri vzg. Katji Bauman 

pogovarjali o tem kaj vse hrana je in 

katero hrano najraje jedo. Pozornost 

smo namenili sadju in njegovemu 

pomenu za zdravje. Otroci so našteli 

katero sadje vse poznajo in imajo radi. 

Še zmeraj so jabolka tisto sadje, 

katerega imajo otroci zelo radi. Nato 

sem otroke povabila k poslušanju 

zgodbe 5 malih jabolk, katera je bila 

otrokom zelo zanimiva. Po končanem 

pogovoru smo se odpravili k mizam, 

kjer smo si ogledali pravo jabolko in se ob tem pogovarjali, kaj vse le to ima (pecelj, muha...). 

Otroke sva nato pogostili z jabolki, katere sem narezala s posebnim rezilom. Otroci so postopek 

z zanimanjem opazovali in se nato pogostili z jabolčnimi krhlji.  

 

 

 



Mednarodni dan strpnosti – 16. november 

 

Enota Trobentica 

Mednarodni dan strpnosti smo 

obeležili v skupini 2-4, število 

otrok na ta dan je bilo 19, 

vzgojiteljica skupine Katja 

Bauman in pom. vzgojiteljice 

Marija Blažek.  

Otrokom sem prebrala zgodbo 

ELMER (David Mckee), ki na 

preprost način pokaže, da so si tudi 

živali med seboj različne. Ob 

ilustracijah smo vsebino zgodbe 

obnovili in se pogovorili o drugačnosti, sprejemanju drugačnosti. Ugotovili smo, da smo si tudi 

ljudje med seboj različni, drugačni. Nato so si otroci z barvanjem na model slona izdelali 

Elmerja in ob koncu dejavnosti so tudi znali povedati, da je bil Elmer drugačen, da je bil pisan 

in da so ga sivi sloni kljub temu imeli zelo radi. 
 



8. marec MEDNARODNI DAN ŽENA 
 

Mednarodni dan žena smo obeležili vsi oddelki v enoti. Vsaka vzgojiteljica se je v svoji skupini 

pogovorila o tem, kaj ta dan pomeni in kdo ga praznuje. Po oddelkih smo izvedli dejavnosti za pano, 

na katerem je bilo naše skupno voščilo za dan žena. Vsaka skupina je izdelala različne rože, katere 

smo nato nalepili na skupni pano. 

 

Sodelovale so vzg.: Danica Trafela (3-5), Katja Bauman (2-4) in Julija Klinc (2-3). 

Pomočnice vzgojiteljic: Anet Petek, Andreja Metličar, Marjana Prstec in Tadeja Gabrovec. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 



SVETOVNI DAN VODE, 22. marec 2017 
 

Z otroki smo v skupini 2-3 let smo obeležili dan vode. Že jutranje razgibavanje je potekalo v znamenju 

vode, saj smo otroke skozi pripovedovanje in gibanje popeljale na morje. V kratkem uvodu smo se z 

otroki pogovarjali o vodi, kje voda je, zakaj jo potrebujemo, kdo jo potrebuje,… Nato smo se z otroki 

lotili igre v kotičkih. Vzgojiteljici sva 

pripravili dva kotička. V prvem kotičku so se 

otroci igrali z milnico, in sicer tako, da so s 

slamico pihali v lonček z milnico in nastala 

je pena, katero so otroci pihali, tipali in 

pokali milne mehurčke. V drugem kotičku so 

otroci z žlicami z vodo polnili plastenke in 

lončke. V plastenke smo dolili tudi barvo in 

so otroci opazovali mešanje barv. Ko so bile 

plastenke do vrha napolnjene z vodo, smo v 

njih naredili nekaj majhnih luknjic, da so 

otroci lahko opazovali, kako voda odteka in 

jo sproti dopolnjevali v plastenko. Dejavnost 

smo zaključili s pitjem vode. 

 

 

 

  



SVETOVNI DAN ZDRAVJA, 7. april 2017 
 

Svetovni dan zdravja smo obeležili v petek, 7. aprila v skupni 2-4, število otrok ta dan je bilo 15.  

Z otroki smo izvedli dejavnosti, s katerimi so otroci spoznavali, kaj vse je dobro za naše zdravje, da 

jim zdrava hrana, gibanje in počitek pomagajo ohranjati zdravje. Že v jutranjem kotičku so imeli otroci 

ponujena sredstva za igro vlog “zdravnik”. Po zajtrku smo v igralnici izvedli vadbeno uro. Razgibali 

smo naše telo, kot zaključek vadbene ure pa smo si pripravili naravni sok iz pomaranč. Ta je 

otrokom bil zelo všeč, okušali so ali je sladek ali kisel in spoznali, da je v njem polno vitaminov. Na 

igrišču so otroci nato še tekali in plezali na plezala. Sledila sta malica in počitek. 

 

 

 

  
   

 
 

 
 


