
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. 
 

 

Druženje z gospo Stanko in gospo Jožico 

Našemu povabilu v enoto Tulipan sta se z veseljem 

odzvali gospa Stanka Krajnčič in Jožica Satler. 

Spretni sta pri ustvarjanju oziroma izdelovanju rož iz 

krep papirja, kar sta iznajdljivo povezali s 

pričakovanjem in okrasitvijo v prednovoletnem času.  

Skupaj z otroki sta izdelali dva venčka in namizni 

aranžma iz naravnega materiala. Otroci so z 

navdušenjem sodelovali pri ustvarjanju, zlasti 

izrezovanju »zvezdic« iz papirja, s katerimi smo 

polepšali in obogatili izgled aranžmajev. 

Za vsakega otroka sta izdelali tudi »božične zvezde«, 

ki so jih otroci odnesli domov.                                                                         

 

 
 
 
Projekt Menjaj branje in sanje 
 

V enoto Tulipan je prispelo vabilo s strani Srednješolskega centra Ptuj in sicer, če bi se želeli 

pridružiti njihovi prireditvi in sodelovati pri obeležitvi Mednarodnega dneva strpnosti v 

povezavi s projektom Menjaj sanje in branje. Povabilu smo se odzvali ter z nestrpnostjo 

pričakovali določen datum. 



Ob prihodu v SŠC so nas duhovito in prijazno sprejeli, se predstavili in nas povabili k 

interaktivnemu poslušanju. Za začetek so nam pripravili dramatizacijo o posebnem veveričku, 

katere rdeča nit je bila, strpnost do drugačnosti in sprejemanje ter iskanje individualnih 

sposobnostih pri posamezniku, katere skriva vsak. Predstavili so se nam tudi z glasbenimi 

točkami, pri katerih so otroci vokalno in 

gibalno sodelovali.  

Gimnazijci in povabljeni osnovnošolci, so nam 

predstavili različne knjige in slikanice, vsak na svoj 

inovativen način, pa kljub temu na razumevajoči stopnji 

predšolskim otrokom.  

Sledile so delavnice, na katerih so ob druženju 

srednješolcev, osnovnošolcev ter predšolskih otrok, nastajale čudovite kazalke za knjige. Otroci 

so vsak svojo lahko odnesli s seboj za spomin, nekaj jih je ostalo za uporabo v srednješolski 

knjižnici.  

Ker smo dan strpnosti povezali s projektom Menjaj branje in sanje, so dijaki in osnovnošolci 

menjali knjige med seboj; naši predšolski bralci pa so v dar dobili 3D slikanico Mali princ in 

še tri druge slikanice, ki so primerne njihovi starosti. Ob koncu smo ob spremljavi glasbene 

skupine skupaj zapeli in zarajali ter se poslovili z najlepšimi željami do ponovnega snidenja.  

 

 

  



Druženje s čebelarji 

V nekaterih enotah so pripravili druženje s 

čebelarji, še posebej v obdobju vseslovenskega 

medenega zajtrka, ki so ga deležni tudi otroci 

našega vrtca. Zavedamo se, da je ozaveščanje o 

pomenu in koristi čebel pomembno že v 

predšolski dobi. Otroci v vseh enotah so 

prepevali pesem Čebelar in se sladkali z medom, 

ki ga imajo v Vrtcu Ptuj večkrat na jedilniku.  

Čebelar na obisku v enoti Tulipan 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. 

Otroci so postavljali veliko vprašanj, na katera 

je čebelar odgovarjal preprosto in razumljivo 

predšolskim otrokom. 

 

 



SVETOVNI DAN HRANE - 16. oktober 

SADNO – ZELENJAVNI PIKNIK 

 

Nosilka dejavnosti: Bukvič Romana 

Vsak otok je v vrtec prinesel kakšen sadež od doma. Sadje smo skupno očistili in narezali. Otrokom 

smo ponudili lesene paličice, na katere so si otroci sami pripravili »sadno nabodalo«, ki so ga seveda 

potem tudi s slastjo pojedli.  

V kuhinji smo dali nekaj krompirja kuhat. Tega so otroci sami olupili in pojedli. 

Nekaj krompirja pa smo nastrgali v »čips«, ga ocvrli in ponudili otrokom. Otroci so bili nad pripravo 

čipsa presenečeni, saj so mislili, da se čips kupi samo v trgovini. 

Sodelovali so otroci iz vseh treh oddelkov v enoti – 59 otrok in 6 vzgojiteljic. 

Otroci so ob samostojni pripravi hrane uživali in pokazali precej iznajdljivosti. Spoznali so, da je za 

zdravje potrebna raznolika prehrana in kar nekaj vloženega truda, da se le ta pripravi. 

 

 

 

  



MEDNARODNI DAN KNJIGE ZA OTROKE -  2.4.2017 

Rastimo s knjigo 
 

 

Število otrok: 46        

Nosilka: Tatjana Štrafela                             

Cilji: 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo ter pozitiven odnos do literature, 

 otrok si ob branju pravljice razvija domišljijo, 

 otrok ob ogledu ilustracij slikanic spontano pripoveduje. 

Otrokom sem predstavila življenje pisatelja, ki je napisal najbolj znane pravljice za otroke -  

pravljičarja Hansa Christiana Andersena.  

 

Pogovarjali smo se o pravljicah, ki jih že poznajo (Grdi raček, Zlatolaska, Palčica, Kraljična na zrnu 

graha…). 

 

Povabila sem jih na ogled naše knjižnice v vrtcu.  Poiskali smo slikanice v katerih so zapisane najlepše 

pravljice za otroke. Otrokom se prebrala pravljico Hansa Christiana Andersena  – Kraljična na zrnu 

graha. Potem so listali izbrane slikanice in se pogovarjali o pravljičnih junakih: kraljih, kraljicah, 

konjih…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI 

OBISK ČEBELARJA 

V vrtec smo povabili dedka ene deklice, čebelarja, gospoda Lovra Cebeka, ki se je našemu vabilu z 

veseljem odzval, saj meni, da je ozaveščenost otrok o koristi čebel izredno pomembna že v predšolski 

dobi. 

Otrokom je pokazal in predstavil številne predmete, ki jih čebelar potrebuje pri svojem delu (oblačila, 

pokrivalo, rokavice, satovje,….) in se z otroki ob slikovnih aplikacijah pogovarjal o zanimivostih iz 

življenja čebel. Otroci so mu postavljali veliko zvedavih vprašanj, na katera jim je razumljivo 

odgovarjal. Imeli so se možnost tudi pobliže seznaniti z njegovo opremo in si jo ogledati. 

V zahvalo za obisk in informacije so otroci čebelarju zapeli pesem ČEBELAR Lojzeta Slaka , ki smo 

se jo naučili že ob tradicionalnem »medenem zajtrku« in mu podarili drobno pozornost, ki so jo sami 

izdelali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IZDELAVA PUSTNIH ROŽ IZ KREP PAPIRJA 

 

Nosilki dejavnosti: Romana Bukvič; Sabina Brkič 

Še enkrat nas je obiskala gospa Krajnčič Stanka iz Zabovc. Že vrsto let sodeluje pri tradicionalni pustni 

povorki v Markovcih z različnimi izdelki. Otrokom je najprej pripovedovala o pustnih šegah in 

navadah v njihovem kraju, potem pa smo skupaj izdelovali različne cvetlice oz. pustne rože iz krep 

papirja. Otroci so pomagali vsak po svojih zmožnostih.  

Z izdelki smo si okrasili igralnico in hodnike vrtca. 

 


