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1. UNESCO V Vrtcu Ptuj 
Delo našega vrtca temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki 

omogočajo otrokom optimalen razvoj: 

 Učiti se, da bi vedeli! 

 Učiti se delati! 

 Naučiti se živeti skupaj! 

 Učiti se biti! 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo uspešno uresničevali cilje in naloge UNESCO ASP mreže, ki 

temeljijo na: 

- sprejemanju drugačnosti in razvijanju strpnosti, 

- seznanjanju z različnimi kulturami in tradicijami, 

- vključevanju v skupne aktivnosti UNESCO središča Ptuj in slovenske ASP mreže, 

- učenju živeti v določeni skupnosti in sobivanju. 

Za usklajen in načrtovan potek dejavnosti je v Vrtcu Ptuj skrbel UNESCO tim, ki ga 

sestavlja deset strokovnih delavk iz posameznih enot. 

 

Nosilke Unesco ASP v posameznih enotah so bile: 

 

ENOTA IME IN PRIIMEK  

TULIPAN Clarisa Bezjak 

MARJETICA Simona Vračič 

NARCISA Maja Prosenjak 

SPOMINČICA Tina Pavlič 

MAČICE – izmena Urška Erhatič 

MAČICE – jasli Valerija Skrt 

TROBENTICA Danica Trafela 

DETELJICA Tatjana Kojc 

VIJOLICA Magda Jazbec 

ZVONČEK Natalija Ovčar  

 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo sodelovali v naslednjih projektih: 

- OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI – nacionalni projekt OŠ Cvetka Golarja, 

- UNESCO VRTIČKI – nacionalni projekt OŠ Zreče, 

- MODER STOL – nacionalni projekt z mednarodno udeležbo, OŠ Maks Pleteršnik 

Pišece, 

- MENJAJ BRANJE IN SANJE – nacionalni projekt Gimnazije Ledina, 

- PREŠERNIJADA, ki naj bi potekala na mestnih ulicah Ptuja, vendar je prireditev 

odpadla zaradi slabega vremena. 
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2. OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI 
 

Nosilka projekta: Tina Pavlič 

Medgeneracijsko sodelovanje spodbuja sodelovanje med mlajšimi in starejšimi generacijami. 

Pri tem spodbujamo pristne stike, krepimo vezi med generacijami, otroci pa s tem razvijajo med 

generacijske vrednote. Vzgojiteljice si prizadevamo, da vzpodbudno vplivamo na otroke pri 

druženju s starejšimi. V Vrtcu Ptuj vzgojiteljice učimo otroke, da je vsako življenjsko obdobje 

pomembno in neprecenljivo za vsakega posameznika. Živeti skupaj nam pomeni strpnost, 

sožitje in sodelovanje. 

 

2.1 ENOTA SPOMINČICA 
V enoti Spominčica smo strokovne delavke skupaj z otroki v šolskem letu 2017/18 sodelovale 

v Unesco projektu Otroštvo podaja roko modrosti. Sodelovali smo z Domom upokojencev Ptuj, 

udeležili smo se prireditve Šport špas in v vrtcu smo gostili OŠ Hajdina, pod vodstvom 

mentorice gospe Katje Zupanič z učenci, ki so nam zaigrali igro Kraljična na zrnu graha. 

V projekte so bile vključene vse starostne skupine. 

 

MIKLAVŽEVANJE V DOMU UPOKOJENCEV PTUJ 

V veselem decembru so nas povabili na miklavževanje. Strokovne delavke enote Spominčica 

smo z otroki pripravile krajši kulturni program. Otroci so peli, deklamirali ter zaplesali v parih. 

Tradicionalno jih je obiskal miklavž in parkelj. Zaposleni DU Ptuj so nas pogostili s čajem, 

piškoti ter miklavži iz medenega testa. Druženje smo zaključili ob klepetu in sladkanju. 

 

 
 

ŠPORT IN ŠPAS 

Šport in špas druženje treh generacij: dedki, babice, starši in otroci. Udeleženih je bilo približno 

110 obiskovalcev. Gostje, ki so sodelovali: POLICIJSKA POSTAJA PTUJ, PROSTOVOLJNO 

GASILSKO DRUŠTVO PTUJ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PTUJ in 

PLANINSKO DRUŠTVO PTUJ. 
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DRAMATIZACIJA OSNOVNOŠOLCEV 

Dne 15.12.1017 smo v enoti Spominčica gostili OŠ 

Hajdina, pod vodstvom mentorice gospe Katje 

Zupanič z učenci, ki so nam zaigrali igro Kraljična 

na zrnu graha. Dogodek je minil v prijetnem in 

sproščenem vzdušju. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ENOTA DETELJICA 
 

OBISK GASILCEV GASILSKE ZVEZE PTUJ  

 

V naši enoti smo 15.11. 2017 izvedli evakuacijo ob požaru. Otroci so ob tem spoznali, da je za 

našo varnost potrebna hitra zapustitev vrtca, oziroma nasploh hiše v kateri smo v času požara. 

Obiskali so nas tudi gasilci gasilske zveze Ptuj. Predstavili so nam njihovo delo, opremo, ki jo 

uporabljajo pri delu oziroma reševanju ob požaru, prometnih nesrečah. Otroci so si ogledali 

tudi gasilsko vozilo ter imeli možnost sedeti v njem. Spoznali so, da je za prostovoljno delo 

potrebno veliko truda, dela in dobrega srca. 
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OBISK ČEBELARJEV ČEBELARSKEGA  DRUŠTVA  MARKOVCI 

Kot vsako leto dosedaj smo tudi letos 17.11.2017 obeležili slovenski tradicionalni zdrav zajtrk, 

ki je potekal po vsej Sloveniji v vrtcih. Otroci in strokovne delavke v vrtcu smo ta dan 

zajtrkovali med in jabolko. 

Obiskali so nas tudi 

čebelarji iz  Čebelarskega 

društva Markovci, ki so 

nam povedali in predstavili 

vlogo čebel v naravi ter na 

kakšen način čebelarji 

pomagajo, da dobimo  

dovolj meda. Spoznali smo 

zakaj je med uporaben in si 

ogledali pripomočke, ki jih 

uporabljajo čebelarji pri 

svojem delu. Skupaj smo 

zapeli tudi pesem 

»Čebelar«. 

 

 

 

OBISK  POLICISTA S POLICIJSKE POSTAJE  PTUJ 

 

V okviru projekta Pasavček je vzgojiteljica starejše skupine Hedvika Korošak 11.4.2018 v vrtec 

povabila policista gospoda Marjana Vrbnjaka iz policijske postaje Ptuj. Z otroki se je pogovarjal 

o varnosti v  prometu na cesti, pri kolesarjenju in  igri z žogo. Ogledal si je njihove izdelke o 

prometu, slike in prometne znake ter avtomobile iz odpadnega materiala. Otroci so mu 

deklamirali dve pesmi – »Žoga na cesti in Pasavček«. Skupaj s policistom so se odpravili na 

sprehod po bližnji okolici, kjer jih je opazoval kako hodijo in ravnajo v prometu. Med potjo jim 

je povedal še veliko zanimivih stvari o varnosti v prometu. Otroci so si pobližje ogledali 

policijski avto in se tudi fotografirali ob njem. V zahvalo za njegov obisk so policistu podarili 

risbo o prometu, ki so jo sami naslikali. 
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2.3 ENOTA MAČICE - IZMENA 
 

V okviru projekta smo v šolskem letu 2017/18 sodelovali z Domom upokojencev Ptuj. 

Medgeneracijska druženja so lepa izkušnja tako za najmlajše kot tudi starejše. Potekajo v 

prijetnem in sproščenem vzdušju, ob petju in plesu ter ob druženju v različnih delavnicah. 

Otroci se druženj veselijo  ter se sproščeno pogovarjajo s starejšimi. 
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KOSTANJEV PIKNIK 

Velikokrat gremo na obisk k našim sosedom v Dom upokojencev Ptuj. Tokrat so nas povabili 

na kostanjev piknik. Vedno smo zelo dobro sprejeti in preživimo lepe trenutke. Radi se vračamo 

tja in otroci zelo radi za njih kaj pripravijo, zapojejo, zaigrajo in se družijo.   
 

 
 

 

LIČKANJE KORUZE 

Na povabilo zaposlenih v Domu upokojencev smo se jim pridružili pri ličkanju koruze. Otroci 

so hitro navezali stik z njimi, jim podajali koruzne klase in tudi sami poskušali trgati ličje iz 

koruze.  Po opravljenem delu smo ob zvoku harmonike gospoda Munde z njimi tudi zaplesali. 

 

 

IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV 

Konec meseca decembra smo 

sodelovali  v delavnicah 

izdelovanja adventnih vencev. S 

tem vzpostavljamo pristne odnose 

med mlajšimi in starejšimi. 

Pogledali smo si tudi izdelavo 

različnih okraskov za novoletno 

smreko iz blaga. Pogostili so nas s 

čajem in piškoti. V prijetni in 

sproščeni družbi nam je čas zelo 

hitro minil. V spomin na prijetno 

druženje smo dobili dišečo 

smrečico iz filca. 

 

 

PRAVLJIČNE URICE V DOMU UPOKOJENCEV PTUJ 

Najprej smo si ogledali nekatere prostore doma, nato smo se na terasi družili z oskrbovanci 

doma, katerim so se otroci predstavili, zapeli nekaj pesmic ter zaplesali sami in skupaj z njimi. 

Prav tako so oni nam zapeli. Skupaj smo prisluhnili zdobici »Muca Copatarica« (E. Peroci). Za 

konec prijetnega druženja smo se posladkali s keksi in sokom ter se polni lepih vtisov vrnili 

nazaj v vrtec. 
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2.4 ENOTA  TROBENTICA 
 

Cilj: Otrok sodeluje v plesu z odraslimi in se nauči osnovnih plesnih korakov. 

V vrtcu so nas obiskale plesalke društva Cesarsko kraljevi Ptuj. Otrokom so predstavile 

življenje v srednjem veku in odgovarjale na njihova vprašanja. Podrobneje so predstavile ples, 

jim pokazale osnovne plesne korake preprostih kmečkih ljudi iz 13. in 14. stoletja in skupaj z 

njimi ob glasbi zaplesale. 
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3. MODER STOL 
Nosilka projekta: Maja Novak 
 
Temelj Unesco delovanja so štirje Delorsovi stebri izobraževanja, in sicer: 

1. Učiti se, da bi vedeli! 

2. Učiti se delati! 

3. Naučiti se živeti skupaj! 

4. Naučiti se biti! 

Ker se v UNESCU veliko pozornosti posveča medčloveškim odnosom, smo se odločili, da si 

bomo izbrali enega izmed štirih Delorsovih stebrov izobraževanja in bomo v projektu »Moder 

stol – nekdo misli nate«, ki smo ga izvajali v Vrtcu Ptuj, v enoti Zvonček posvetili prav temu. 

Izbrali smo si tretji steber in sicer » Naučiti se živeti skupaj!« 

 

Vrtec je prostor, kjer otroci preživijo veliko časa s svojimi sovrstniki in vzgojitelji. Otrokom in 

vzgojiteljem daje veliko raznolikih možnosti in priložnosti za medsebojno spoznavanje, 

poslušanje sogovorca, sprejemanje in razumevanje drugačnosti, reševanje konfliktnih situacij 

in empatijo.  

 

V vrtcu Zvonček  smo skozi različne socialne igre razvijali  strpnost do vseh vrst drugačnosti, 

učinkovitega samo-izražanja in komuniciranja z drugimi, skozi dialog smo se učili reševati 

konflikte, živeti skupaj, deliti med seboj idr. 

 

Temo medsebojnega bivanja, ki smo ga razvijali skozi različne socialne igre smo povezali tudi 

s temo, kje živimo, kako varujemo naravo, kako lahko pripomoremo, da bo čim manj odpadkov.  

Otroci so povedali, da ločujemo odpadke, da ne mečemo smeti v naravo in da lahko igrače, s 

katerimi se več ne igrajo, podarijo drugim otrokom. Ugotavljali so tudi, da je sekanje dreves 

škodljivo, ker s tem uničujemo naravo. 

 

Z otroki smo se dogovorili, da bomo poiskali star stol, ki bomo obnovili, da ne bo zavržen in 

mu dali novo življenje. Otroci so spoznali, da lahko pozabljene, zavržene stvari naredimo 

povsem uporabne in s tem pripomoremo, da bo manj posekanih dreves, da tako varujemo 

naravo in s tem naš dom - planet Zemljo. 

Cilji: 

- Otrok spoznava, da morajo 

vsi ljudje v družbi pomagati 

in sodelovati, da bi lahko ta 

delovala ter omogočila 

preživetje, dobro počutje in 

udobje. 

- Otrok spoznava, da vsi 

odrasi in otroci pripadajo 

družbi in so pomembni 

- Otrok ima možnost razvijati 

sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje 

in uživanje v prijateljskih 

odnosih z enim ali več 

otroki. 
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STOLI: stari, pozabljeni, majhni, veliki - različni.  Tudi mi smo različni, a naše bistvo je isto. 

Ko se usedemo, se ustavimo, si oddahnemo, vzamemo si čas zase, za prijatelja.  

 
Ko smo stol pobarvali z modro barvo, smo se pogovarjali, kako bi ga okrasili še z rumeno 

barvo. Skupaj smo prišli, do zaključka, da bodo otroci naslikali sonce, ki ponazarja veselje, 

toploto, nov dan, svetlobo. 

Dogovorili smo se, da bomo v 

predšolski skupini moder stol 

uporabljali za različne 

namene: 

- na njem bo sedel slavljenec, 

ob svojem rojstnem dnevu; 

- kadar bo vzgojiteljica 

pripovedovala zgodbico ali 

brala pravljico; 

- kadar bodo otroci 

pripovedovali o svojih 

doživetjih. 

 

Naš moder stol pa smo uporabili tudi za socialno igo, ki smo jo priredili v namen uporabe 

častnega »Modrega stola«. Igra se imenuje »Moder stol v krogu je prost«.  

Otroci si postavijo vsak svoj stol v krog. Na sredino kroga postavimo en stol in zraven še moder 

stol. Otroci se posedejo na stolčke v krogu. Otrok, ki ga iz štejemo z izštevanko, sede na stol 

zraven modrega stola in pove: 

Pikica in Tonček, 

sta barvala en stolček, 

stolček tam stoji. 

na njem sediš zdaj ti! 

Nato še izgovori: »Moder stol na sredini je prost, želim, da je (npr. Tina) moj gost«. Prijatelj 

(gost), ki ga je otrok izbral, sede na moder stol zraven. Otrok na ne-modrem stolu prijatelju 

pove nekaj lepega, veselega, zakaj ga je povabil….    

Ko otrok na modrem stolu sliši lepe misli od prijatelja, se presede na stol zraven in povabi 

naslednjega otroka. Otrok, ki pa je sedel na stolu zraven modrega stola, sede na prosti stol v 

krogu. Tako nadaljujemo dokler ne pridejo vsi otroci na vrsto.  

 

Otroku na modrem 

stolu lahko tudi 

zastavimo različna 

vprašanja ali 

naloge npr.; kaj 

najrajši je, katera 

je njegova 

najljubša igrača, 

koga ima rad, 

povej rimo na 

svoje ime… 
 

  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisqvSQsMvbAhVCKVAKHXHWBrkQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/cake-candles-icing-pink-yummy-308449/&psig=AOvVaw2ebOhMC9JNBzY3kXWNS_aH&ust=1528798406475166
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Moder stol smo uporabili tudi pri igri »Osliček kdo te jaha?« 

Otroci sedijo na preprogi. Prostovoljec sede na moder stol, ki je obrnjen stran od otrok. Potem 

se čisto tiho do njega približa posameznik, ki otroka na stolčku prime za rame in reče: »Osliček, 

kdo te jaha?« Osliček skuša ugotoviti, kateri prijatelj ga drži za ramena. Ko otrok na stolčku to 

ugotovi, sede na preprogo, tisti otrok, ki je »jahal oslička« pa sede na stol in uganjuje. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Odločili smo se da bo ta stol 

imel časten in poseben 

pomen v našem vrtcu. 

Hranili ga bomo na skupnem hodniku vrtca, kjer bo v uporabo vsem tisti, ki potrebujejo počitek, 

kadar čakajo, potrebujejo stol za obuvanje itd.. Stol bo tudi krasil naš vrtec, saj s soncem na 

njem oddaja pozitivno energijo. 

 

4. MENJAJ SANJE IN BRANJE 
Nosilka projekta: Jana Janžekovič 
 

4.1 ENOTA MARJETICA  
 

Skupina: 5-6 let (Ksenija Stipetič, Karmen Jakomini, Olga Kukovec) 

Število otrok: 24 

V januarju 2018 smo v skupini začeli s projektom »Menjaj branje in sanje«. Za uvod v projekt 

smo izbrale slikanico Franceta Prešerna, Povodni mož. Otroke so navdušile rime in čudovite 

ilustracije. Tako smo Povodnega moža prebirali vsakodnevno. Otroci so si zapomnili dobro 

polovico vsebine. Slikanica pa jih je navdušila za likovno ustvarjanje. Uresničili smo tudi idejo 

po dramski uprizoritvi. 

Pripravili smo si kostume, izdelali cilindre in instrumente, za glasbeno podlago pa izbrali 

Straussov valček Na lepi modri Donavi.  

Z glasbeno plesno dramatizacijo smo 

se prijavili na Prešernijado 2018, ki 

jo, vsako leto, organizira Gimnazija 

Ptuj, vendar je prireditev odpadla 

zaradi močnega sneženja. 

V počastitev kulturnega dneva smo 

(7.2.2018) v enoti Marjetica 

pripravili Prešernijado, kjer smo 

zaigrali Povodnega moža. 

Na prireditvi »Mali in veliki mojstri« 

v organizaciji Šolskega centra Ptuj smo se (8.3.2018) predstavili s točko Povodni mož. 

V torek (20. 3. 2018) smo v projekt vključili tudi starše. Povabili smo jih na ogled glasbeno 

plesne predstave Povodni mož. 
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Po predstavi smo v igralnici igrali tombolo, kjer so otroci izmenjali že prebrane slikanice. 

 

 
Članek o našem projektu je bil objavljen v dnevniku Večer 24. marca 2018. 

 

Ob svetovnem dnevu maternega jezika (21. februar) smo prebrali zgodbico Karla Hrocha, O 

goskici, ki se je učila peti … 

 

 
 

….. si izdelali dlančne lutke in zaigrali lutkovno igrico. 

 

 

Knjige so naše vsakodnevne spremljevalke. Otroci si jih po želji izbirajo v knjižnem kotičku, 

svoje najljubše pa prinesejo tudi od doma.  

 

Skupina: 2 – 3 let (Irena Vrabl, Martina Kohler) 
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Število otrok: 14 

 

V Vrtcu Ptuj smo se tudi to leto odločili, da bomo sodelovali v  Unesco nacionalnem projektu:" 

Menjaj branje in sanje". Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo 

med najmlajšimi in njihovimi starši. Med naše delo v vrtcu branje vnaša veliko veselja, otroci 

imajo knjige neizmerno radi. V kulturnem tednu smo pridno prinašali knjige v vrtec in vse 

prebrali. V naši enoti Marjetica - v skupini 2 do 3 

leta smo želeli naše dejavnosti obogatiti zato smo na 

obisk povabili knjižničarko gospo Liljano 

Klemenčič iz knjižnice Ivana Potrča na Ptuju. Po 

dogovoru smo organizirali pravljično uro v naši 

enoti Marjetica.  

 

 

 

Na srečanje, ki smo ga organizirali 10. aprila 2018, 

smo povabili starše otrok iz naše skupine in 

knjižničarko iz Mladinskega oddelka. 

 

Po pravljični uri je knjižničarka 

Liljana vsem otrokom podelila 

priznanja, ki smo jih v oddelku 

izdelali posebej za ta namen. Sledila 

je ustvarjalna delavnica, kjer so starši 

skupaj z otroki izdelali knjižno 

kazalo - miško. 

 

 

Dejavnosti smo nadaljevali ves 

teden, saj nam je knjižničarka Liljana 

v skupini pustila svoj knjižni 

nahrbtnik. Vsak dan smo pokukali 

vanj in iz njega so na dan prihajale 

otrokom zanimive skrivnosti od 

knjig, čarobnega mlinčka, glasbenih 

skrinjic do najmanjše knjige.  
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Skupina: otroci 3-5 let, njihovi starši ter vzgojiteljice v oddelku (Simona Vračić, Sabina 

Gabrovec (do februarja 2018), Nataša Širovnik in Vesna Koren (od februarja 2018). 

Število otrok: 21. 

S projektom želimo doseči, da bi otroci in starši več časa preživeli ob knjigi, ki ga v praksi tako 

zelo primanjkuje. Želimo pa doseči tudi to, da bi ob knjigi govorili o svojih občutkih, mislih, 

spoznanjih in vse to delili z drugimi sodelujočimi v projektu. 

 

OPIS PROJEKTA: 

Povabljenim staršem in otrokom v projektu smo pripravile nahrbtnik v katerega smo dale tri 

slikanice po izbiri otrok iz otroške knjižnice enote Marjetica ter zvezek. V zvezek bodo starši z 

otroki zapisovali misli, spoznanja, otrokove izjave, otrok bo lahko kaj narisal ipd.  

Vsak otrok si bo nahrbtnik odnesel domov za en teden. Ta teden bo tako užival ob prebiranju 

zgodbic skupaj s svojim staršem ali staršema. Nato pa ga bo vrnil v vrtec, da ga predamo 

naslednjemu otroku v oddelku. Ko se bodo zvrstili vsi otroci, bova nahrbtnik napolnili z novimi 

knjigami, ki bodo šle v ponovni obtok. Vse do konca meseca maja 2018. 

V mesecu maju 2018 bodo starši s svojimi 

otroki pripravili eno knjigo iz otrokove 

knjižne police. Vanjo bodo zapisali 

posvetilo, namenjeno kateremukoli otroku 

iz oddelka. V oddelku bomo mesec maj 

posvetili prebiranju le-teh knjig pred 

počitkom in ko jih bomo prebrali si jih bodo 

otroci s pomočjo žreba izmenjali. 

Izmenjava bo potekala na podlagi žrebanja. 

Otrokom in staršem bo tako ostal spomin na 

projekt v katerem so sodelovali in morda 

spodbuda, da ga  sami nadaljujejo.  

 

EVALVACIJA PROJEKTA: 

Projekt je uspešno potekal od oktobra 2018 do maja 2018. V projektu je skupaj sodelovalo 63 

oseb (21 otrok oddelka 3- 5 let, 42 staršev, ter tri izvajalke v oddelku).  

Otroci in starši so ustno in preko zapisov v zvezek vtisov povedali, da so v skupnem branju zelo 

uživali. V zvezku vtisov so ob zapisanih vtisih otroci tudi risali in se podpisovali. V nahrbtniku 

je torej skozi leto nastajal vsebinsko in slikovno bogat izdelek, ki ga bodo otroci lahko 

prelistavali v svojem knjižnem kotičku.  

Se je zgodilo, da je nahrbtnik ostal v kakšni družini več kot teden. Vzrokov je več in eden izmed 

njih tudi ta, da se je otrok težko poslovil od njega. 

Ob zaključku projekta smo z otroki izpeljali 

izmenjavo knjig preko žrebanja. Knjige smo 

pred tem prebirali pred počitkom tekom meseca 

aprila in ob tem zelo uživali.  Da pa bo to trajen 

spomin na projekt Menjaj sanje in branje, je 

vsak starš v knjigo, ki jo je otrok podaril zapisal 

še posvetilo z imenom projekta in otroka. 

Izvajalke projekta smo skrbele, da je nahrbtnik 

tekoče potoval od doma do doma in zelo uživale 

ob prebiranju pozitivnih vtisov, ki so nastajali 

skozi to popotovanje. Verjamemo, da je ta projekt pognal korenine vsaj v kakšni družini in 

dosegel vsakodnevno skupno branje starša in otroka.  

Skupina: 5 – 6 let (Jana Janžekovič, Suzana Merc) 
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Število otrok: 24 

 

SREČANJE S STARŠI V OKVIRU PROJEKTA »MENJAJ SANJE IN BRANJE« 

V mesecu decembru smo za starše in otroke pripravili skupno srečanje. Pred njihovim prihodom 

smo skupaj z otroki okrasili smreko, prav tako smo okrasili igralnico z novoletnimi lučkami. 

Otroci so na srečanje prinesli knjigo, ovito v zavijalni papir. S sodelavko sva na knjige prilepile 

številke za žrebanje.  

Otroci so se posedli na pisane blazinice pred okrašeno smrekico.  starši so sedli na stole. 

Ugasnili smo luči, le novoletne lučke so gorele in mala nočna lučka. Nato sem prebrala zgodbo 

»Vilibald«. Po prebrani vsebini smo obnovili zgodbo, se pogovorili o pravilnem ravnanju s 

knjigami in zakaj so knjige pomembne.  

Sledilo je žrebanje. Vsak otrok je iz vrečke povlekel številko in poiskal isto številko na knjigi. 

Dogovorili smo se, da lahko menja številko, če dobi nazaj svojo knjigo. Otroci so tako dobili 

knjigo od prijatelja, malo so jih skupaj s 

starši pogledali, nato pa smo staršem zapeli 

pesem »Dedek mraz« ob spremljavi na 

kitaro. 

Potem smo se posladkali s keksi, ki smo jih v 

dopoldanskem času pripravili in spekli z 

otroki. Vsi smo bili zadovoljni, najbolj pa 

otroci. 

 

 

 
 

KNJIŽNI NAHRBTNIK 

Letos sva s sodelavko za otroke pripravile knjižni nahrbtnik, ki 

je vseboval naslednje knjige, ki so vidne na sliki. 

 

Otroci so dobili nahrbtnik za 4 dni. Doma so skupaj s starši 

prebrali knjige. V nahrbtniku se je skrival tudi zvezek, v 

katerega so otroci narisali vsebino svoje najljubše prebrane 

knjige iz nahrbtnika. Po 4 dneh ga je prinesel nazaj in dobil ga 

je drugi.  

Večini otrok je bila najbolj všeč knjiga »Sara gre rada v vrtec«. 

S knjižnim nahrbtnikom sva želeli doseči naslednje cilje: 

 spodbujanje branja v predšolskem obdobju, 

 spodbujanje družinskega branja, 

 razvijanje pozitivnega odnosa do knjige,  
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 razvijanje bralne kulture,  

 spoznavanje knjige kot vir informacij in ugodja, 

 razvijanje otroka v bralca kvalitetne literature za vse življenje. 

 

 

4.2 ENOTA MAČICE – JASLI 
 

Skupina: 2 – 3 let (Valerija Skrt) 

Število otrok: 14 

 

V oddelku 2-3 let smo se odločili sodelovati v mednarodnem projektu Little free library (Mala 

brezplačna knjižnica), katere poslanstvo je navdihniti ljubezen do branja in spodbujati bralno 

kulturo vseh generacij.  

V našem mestu so v mesecu aprilu postavili pet hišk – izmenjevalnic knjig. To so bolj ali manj 

dodelani zabojniki ali hiške, ki stojijo na javnem mestu in so zavarovane pred vremenskimi 

pojavi.  

V hiškah, v katerih prebiva ilustrirani knjižni junak, si je mogoče kadarkoli izposoditi knjigo, 

v njej pa lahko tudi kakšno knjigo, ki je več ne potrebujemo, pustimo in jo tako ponudimo 

drugim bralcem.  

 

Nekaj knjig smo v hiško prispevali tudi sami. 

 

 

Namen Male brezplačne knjižnice je: 

 

 - izboljšanje bralne kulture otrok in odraslih, 

 - povečanje dostopa do knjig izven šole in knjižnic, 

 - zagotavljanje dostopnosti knjig skozi vse leto,  

 - spodbujanje socialnega čuta otrok, 

 - pomoč pri izobraževanju in socialnem mreženju 

v našem okolju. 

 

Z otroki smo redno obiskovali 

našemu vrtcu najbližjo hišico v 

Ljudskem vrtu, v katerem prebiva 

ilustriran knjižni junak – Maček Muri. Vsakič smo 

radovedno pogledali, če je v hiški kakšna 

nova knjiga. Skupaj smo izbrali knjigo, ki se nam je 

zdela najbolj zanimiva in jo prebrali kar na travi 

v bližini hiške. 

 

 

 

KNJIŽNI NAHRBTNIK 

Z ljubeznijo do knjige moraš imeti v življenju 

nekaj sreče. Ta sreča se začne takrat, ko imaš kot otrok 

nekoga, ki ti bere in s tabo deli dragocen in skrivnosten 

zaklad.  
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Prav zato smo v šolskem letu 2017/18 v oddelku izvajali projekt Knjižni nahrbtnik za 

spodbujanje družinskega branja, ki sva ga zaradi rdeče niti letošnjega oddelka – račke, 

preimenovali v Nahrbtnik radovedne račke. Projekt sva na prvem roditeljskem sestanku 

predstavili tudi staršem, ter poudarili namen in cilje projekta, ki vplivajo na oblikovanje 

otrokovih bralnih navad.  

 

Namen knjižnega nahrbtnika je, da v današnjem hitrem tempu življenja, otroci skupaj s starši 

preživijo veliko lepih in prijetnih trenutkov ob branju knjig. S tem želimo pri otrocih vzbuditi 

interes za knjige, da knjige vzljubijo in da postanejo dobri bralci za vse življenje, starše pa na 

ta način osveščamo o pomenu zgodnjega stika otroka s knjigo in o pomenu družinskega branja. 

 

Knjižni nahrbtnik je v družini gostoval en teden – od ponedeljka do ponedeljka. Termin je bil 

izbran z namenom, da se med vikendom starši z otroki lahko posvetijo dejavnosti, če med 

tednom za to zmanjka časa. Otroka, ki je knjižni nahrbtnik lahko nesel domov za cel teden, smo 

izbrali z izštevako. Ko so otroci v ponedeljek prinesli knjižni nahrbtnik nazaj v vrtec, so lahko 

(če so želeli) ostalim otrokom pripovedovali zgodbico, ki jim je bila najbolj všeč in pokazali, 

kaj so narisali. 

 

Vsebina Nahrbtnika radovedne račke: 

 

 reliefna kartonka: Rdeča kapica (Xavier Deneux), 

 slikanica: Pod medvedovim dežnikom (Svetlana Makarovič), 

 lutka: volk z babico, 

 strokovni članek za starše: Trma – izraz otrokove stiske (dr. Nataša Rijavec Klobučar), 

 brezčrtni zvezek za umetniške vtise otrok in misli staršev; 

 lesene barvice. 

 

Potovanje Knjižnega nahrbtnika se je pričelo v mesecu novembru 2017 in se zaključilo meseca 

maja 2018. 

 

 

 
 

Zabava z volkom iz nahrbtnika. 
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Skupina: 2 – 3 let (Darja Hanželič, Cvetka Hliš) 

Število otrok: 14 

 

KNJIŽNI NAHRBTNIK 

S knjižnim nahrbtnikom že v vrtcu spodbujamo bralno kulturo in družinsko branje. 

Staršem sem predstavila namen in cilje projekta, ki vplivajo na oblikovanje otrokovih bralnih 

navad. 

 

Izbrali smo izbor slikanic, ki so primerne otrokom. Nato so otroci v nahrbtniku slikanico odnesli 

domov, dodali pa smo tudi zvezek, v katerega so pisali in risali svoja doživetja ob branju skupaj 

s starši. Otroci so z igro določili tistega, ki je knjižni nahrbtnik odnesel domov za en teden. Ob 

vrnitvi knjižnega nahrbtnika smo pogledali, kaj novega se skriva v njem in otrokom ponudili 

priložnost, da nam pripoveduje o doživetjih, ki jih je doživel. Zelo doživeto so pripovedovali 

vsebino pravljice svoje slikanice in doživetja skupaj s starši ob branju. Knjižni nahrbtnik je med 

otroki potoval od oktobra 2017 do maja 

2018. 

 

Otroci in po odzivih staršev so bili nad 

knjižnim nahrbtnikom zelo navdušeni. 

 

 

Zadovoljstvo otrok in vzgojiteljice v 

pripovedovanju ob ilustracijah knjige. 

 

 

 

Uživanje ob knjigah 

V vrtcu se otroci med seboj 

razlikujejo. Eni radi poslušajo 

pravljice, zgodbe drugi uživajo 

v drugih dejavnostih. Zato se 

mi zdi pomembno, da nikoli ni 

prepozno, niti prezgodaj, da 

začnemo brati. Že zgodaj, 

preden so sposobni sami 

prebirati besede, otrokom 

kažemo slikanice, s starostjo 

otrok, z odraščanjem pa 

narašča tudi zahtevnost 

vsebine knjig. 

 

Pomembno je, da otroke 

spodbujamo k različnim knjigam in jim s tem širimo obzorja. Ponuditi jim moramo, da 

postanejo zavzeti, radovedni, zvedavi, navdušeni bralci – takrat bodo to zgrabili z odprtimi 

rokami. 
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4.3 ENOTA SPOMINČICA 
 

Skupina: 4 – 5 let (Boža Zupanič, Tina Pavlič) 

Število otrok: 22 

 

KNJIŽNI NAHRBTNIK 

Projekt je potekal v igralnici in na domovih otrok. 

NAMEN PROJEKTA: 

Spodbujati in razvijati bralno kulturo  (branje v vrtcu in doma) in osveščati starše o pomenu 

zgodnjega stika otroka s knjigo in pomen družinskega branja. Ob skupnem branju in pogovorih 

se otroci osebnostno razvijajo, pridobivajo znanja o sebi in svetu, doživljajo občutek ugodja in 

medsebojno povezanost, s tem se jim razvija občutljivost za literarno-estetske užitke. Staršem 

sva se trudili prikazati, kako pomembna je družina in družinsko branje za razvoj pismenosti ter 

otrokov bralni razvoj.  

Otrokom je bila takšna oblika dela v veliko pomoč pri premagovanju in odpravljanju strahu  

pred samostojnim izražanjem. 

 

NAČIN IZVEDBE: 

Knjižni nahrbtnik, njegove cilje in kako bo potekal, sva predstavili na prvem roditeljskem 

sestanku in povabili starše k sodelovanju. Projekt jim je bil poznan in so ga z nadušenjem 

sprejeli. 

Prav tako so med letom izražali navdušenje in prijetne trenutke, ki so jih preživeli skupaj s 

svojim otrokom. Tudi midve s Tino sva doživljali veselje in navdušenje otrok ob druženju s 

knjigo in knjižnim nahrbtnikom.  

 

Knjižni nahrbtnik je vseboval naslednje knjige: 

- ALI PRIJATELJI TAKO RAVNAJO? – Marjorie Newman, Peter Bowman, 

- NISEM ZASPAN! – Jonathan Allen, 

- JAZ BOM ZMAGAL! – Charise Neugebauer, 

- ZAKAJ? – Lila Prap. 

Z izštevanko smo izbrali otroka, ki si je nahrbtnik odnesel domov. Doma so  starši brali zgodbe, 

se o prebranem pogovarjali in skupaj opisali ilustracije v knjigah, slikanicah. V nahrbtniku je 

bila tudi mapa  z listi, na katere so starši vpisali, kdaj so knjige brali, kdo je bral in  vtise o 

prebranem. Otroci so dodali svoje likovno ustvarjanje. 

Otrok je prinesel nahrbtnik po enem tednu nazaj v vrtec in nam  pripovedoval o  vsebinah knjig. 

Prebrali smo tudi zapise staršv in si pogleali risbe otrok. Ob zaključku projekta smo vse knjige 

prebrali še skupaj v vrtcu, se o njih pogovarjali, ustvarjali. Od staršev smo dobili v dar 4 knjige. 

 

Področja dejavnosti, ki smo jih zajeli v projektu so: jezik v povezavi z naravo, družbo, 

gibanjem, umetnostjo in matematiko. Sledili smo ciljem jezikovne vzgoje, seveda pa smo 

uresničevali tudi cilje drugih področij dejavnosti. 

CILJI: 

- jezik kot objekt igre, 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- spodbujanje jezikovne zmožnosti, 

- spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

- doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 
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»Največja pomoč za otroka in njegov celostni razvoj je zadovoljitev potreb po varnosti, 

ljubezni, priznanju, dotiku, notranjem in zunanjem učenju, igri, sprejetju takšnega kot je, 

upoštevanju njegove enakosti in zgledu.« Miličinski, Pogačnik-Toličič, 1992) 

 

ZAKLJUČEK: 

Otroci so komaj čakali, da odnesejo nahrbtnik domov, v vrtcu pa z veseljem pripovedovali 

doživetja poslušanih zgodb. 

Učili so se pripovedovanja svojih doživetij po branju knjige ter izražanja doživetij z risanjem.  

Zabeleženi pozitivni vtisi so dokaz in obveza, da projekt tudi naslednje leto vključimo v LDN. 

 

 

Skupina: 5 – 6 let (Vanja Hotko, Maja Plesec, Aneja Prosenjak) 

Število otrok: 20 

 

NAMEN PROJEKTA: 

Spodbujati in razvijati bralno kulturo (branje v vrtcu in doma) in ozaveščati starše o pomenu 

zgodnjega stika otroka s knjigo in pomen družinskega branja. Ob skupnem branju in pogovorih 

se otroci osebnostno razvijajo, pridobivajo znanja o sebi in svetu, doživljajo občutek ugodja in 

medsebojno povezanost, s tem se jim razvija občutljivost za literarno-estetske užitke. Staršem 

sva se trudili prikazati, kako pomembna je družina in družinsko branje za razvoj pismenosti ter 

otrokov bralni razvoj.  

Otrokom je bila takšna oblika dela v veliko pomoč pri premagovanju in odpravljanju strahu  

pred samostojnim izražanjem. 

 

NAČIN IZVEDBE: 

Knjižni nahrbtnik, njegove cilje in kako bo potekal, sva predstavili na prvem roditeljskem 

sestanku in povabili starše k sodelovanju. Projekt jim je bil poznan in so ga z navdušenjem 

sprejeli. 

Prav tako so med letom izražali navdušenje in prijetne trenutke, ki so jih preživeli skupaj s 

svojim otrokom. Tudi midve sva doživljali veselje in navdušenje otrok ob druženju s knjigo in 

knjižnim nahrbtnikom.  

 

Knjižni nahrbtnik je vseboval naslednje knjige: 

o HOJ, RDEČA LISICA! (Eric Carle) 

o CMOK, CMOK! (Margaret Wild) 

o DINOZAVER JE V MOJI KADI (Catalina Echeverri) 

o PISMO ZA ZOBNO VILO (Helena Kraljič) 

o LIBA LACA LAK (Simona Levc) – knjiga za starše 

 

Z žrebanjem smo izbrali otroka, ki si je nahrbtnik odnesel domov. Doma so  starši brali zgodbe, 

se o prebranem pogovarjali in skupaj opisali ilustracije v knjigah, slikanicah. V nahrbtniku je 

bil tudi zvezek, v katerega so starši napisali vtise otrok o prebranih knjigah, otroci pa so dodali 

še svoj prispevek v umetniški obliki – narisali so risbo. 

Otrok je imel nahrbtnik doma en teden.  
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Skupina: 3 – 5 let (Silva Žuran, Simona Tinko, Mojca Fuks) 

Število otrok: 21 

 

KNJIŽNI NAHRBTNIK 

V projektu KNJIŽNI NAHRBTNIK  je sodelovalo 21 otrok. Projekt je potekal v igralnici 

skupine in na domovih otrok. 

 

Projekt smo izvajale skupaj s starši otrok. 

 

Kako je projekt potekal: 

V nahrbtniku so  pripravljene zanimive otroške slikanice in 

strokovna knjiga za starše. 

Z izštevanko »An ban pet podgan«  smo izbrali otroka, ki si je 

nahrbtnik odnesel domov. Doma so  starši brali zgodbe, se o 

prebranem pogovarjali in skupaj opisali ilustracije v knjigah, 

slikanicah. V nahrbtniku je zvezek v katerega so  starši vpisali 

kdaj so knjige brali, kdo je bral,… v zvezek so napisali, 

narisali ( starši ali otrok ) vtise o prebranem.  

Otrok je prinesel nahrbtnik po enem tednu nazaj v vrtec.  

Sedel je  na poseben moder stol in nam  pripovedoval o 

nahrbtniku in njegovi vsebini. Vzgojiteljica je prebrala kaj je 

napisano v zvezku. Otrok si  je izbral še knjigo, ki mu je bila 

najbolj všeč in to knjigo, slikanico je vzgojiteljica prebrala  

otrokom. Nato  smo  izbrali novega lastnika KNJIŽNEGA 

NAHRBTNIKA. 

 

 

 

Knjige v knjižnem nahrbtniku so knjiga za starše in knjige, slikanice za otroke. 

 

Knjige v nahrbtniku skupine 3-5: 

 Kako se pogovarjamo z otroki,A. Faber in E. Mazlish, 

(knjiga za satarše), 

 Matevž, očka je rekel ne!  

 Pikijeve zgodbice za kratek čas, E. Hill 

 Sneženi medo in presenečenje, P. Harper, 

 Z opico Karlijem, A.Heymans 

 Snežni medo, P. Harper 

 

Področja dejavnosti, ki smo jih zajele v projektu so: 

jezik v povezavi z naravo, družbo, gibanjem, 

umetnostjo in matematiko. 

 

V ospredju so  globalni in splošni cilji jezikovne  

vzgoje. Sledile smo  ciljem jezikovne vzgoje, seveda 

pa smo upoštevala cilje drugih področij dejavnosti. 
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CILJI: 

- jezik kot objekt igre, 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika, 

- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- spodbujanje jezikovne zmožnosti, 

- spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

- doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika. 

 

Knjižni nahrbtnik, njegove cilje in kako bi naj projekt potekal, sem predstavila na prvem 

roditeljskem sestanku. Starše sem povabila k sodelovanju, jih prosila za pomoč, da lahko 

projekt KNJIŽNI NAHRBTNIK izvedem skupaj z njimi in njihovimi otroki. 

 

Naš namen je, da bi spodbujale in razvijale bralno kulturo (branje v vrtcu in doma) in osveščale 

starše o pomenu zgodnjega stika otroka s knjigo in pomen družinskega branja. Ob skupnem 

branju in pogovorih se otroci osebnostno razvijajo, pridobivajo znanja o sebi in svetu, doživljajo 

občutek ugodja in medsebojno povezanost in razvija se jim občutljivost za literarno-estetske 

užitke. Trudimo se staršem prikazati, kako pomembna je družina in družinsko branje za razvoj 

pismenosti in za otrokov bralni razvoj.  

S knjižnim nahrbtnikom, ki potuje na domove otrok, smo predstavile staršem kakovostne knjige 

za starše in slikanice za predšolske otroke, ki bi naj bile integralen del življenja vsakega 

majhnega otroka. Naš cilj je  razviti pri otrocih interes za knjige, da knjige vzljubijo in da 

postanejo BRALCI KVALITETNIH KNJIG ZA VSE ŽIVLJENJE.  

 

Otroci se uče pripovedovanja svojih doživetij po branju knjige ter izražanja doživetij s 

slikanjem, risanjem in prvimi zapisi v zvezek, ki spremlja knjižne nahrbtnike. 

 

VSAKA STRAN KNJIGE, KI JO ODRASLI PREBIRAMO SKUPAJ Z OTROKI, 

POŽENE KORENINE V NAŠIH SRCIH IN POMAGA STKATI MOČNE IN 

DOLGOTRAJNE VEZI. 

 

4.4 ENOTA VIJOLICA 
 

Skupina: 4 – 5 let (Sonja Munda, Binca Murko) 

 

KNJIŽNI NAHRBTNIK: »V DEŽELI PRAVLJIC« 

V Vrtcu Ptuj, enoti Vijolica,  smo v šolskem letu 

2017/2018 v oddelku 4-5 let izvajali projekt za 

spodbujanje družinskega branja v predbralnem obdobju 

otrok. Mentorici projekta V deželi pravljic sva bili 

vzgojiteljici Sonja Munda in Binca Murko. 

Na prvem srečanju s starši sem predstavila namen in cilje 

projekta, ki vplivajo na oblikovanje otrokovih bralnih 

navad. Cilji projekta so spodbujanje branja v predšolskem 

obdobju in pomembnega družinskega branja, razvijanje 

pozitivnega odnosa do knjige, razvijanje bralne kulture, 

spoznavanje knjige kot vir informacij in ugodja ter 

razvijanje otroka v bralca kvalitetne literature za vse 

življenje. 
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Otroci in mentorici smo  v knjižnici vrtca Vijolica izbrali slikanice predvsem slovenskih 

avtorjev, dodali še nekaj slikanic in knjig s stvarnim besedilom tujih avtorjev ter  reviji Zmajček 

in Cicido. 

Otroci so  izbirali med  knjigami:  

 
ZBIRKA IZ ZIBELKE (ANTON BUZETI) PASTIRČEK – SLOVENSKA LJUDSKA 

PRAVLJICA 

TATJANA KOKALJ ZELENA JOPICA 

TATJANA KOKALJ ŽABA MARA 

TATJANA KOKALJ MIŠKA IN KAMENČEK 

JANE BINGHAM VSAK JE KDAJ PRESTRAŠEN 

JANE BINGHAM VSAK JE KDAJ SREČEN 

VESNA RADOVANOVIČ  PETELINČEK IN SRAKA 

VESNA RADOVANOVIČ  ROŽNATI AVTOBUS 

URŠKA KREMPL STONOGA BERTA 

TAMARA ZAMBON KOKOŠ IN JAJCE 

LARS KLINTING JAKEC MIZARI 

MOJICEJA PODGORŠEK REZIKA UKANI DRVARJA 

HELEN COOPER  JUHA, KI IZ BUČ SE SKUHA 

KARINE  LAURENT ROZI JE ZALJUBLJENA 

CLAIRE LLEWELLYN PREVIDNO NA CESTI 

SYBILLE KALAS V DEŽELI DIVJIH GOSI 

JACQUELINE EAST Z BOROM SE NAUČI LEPEGA VEDENJA 

TEHNIČNA ZALOŽBA SLOVENIJE KJE IMAŠ METLO, MALA ČAROVNICA? 

EVE MARLEAN 

MICHAEL GARTON 

MOJ PRVI…OBISK PRI ZOBOZDRAVNIKU 

ZBIRKA VELIKE SLIKANICE ZLATO SREČO NOSIMO, VSEM LJUDEM JO 

TROSIMO 

JANEZ BITENC KUŽA PAZI 

OTON ZUPANČIČ MEHURČKI 

URŠA KREMPL  RACMAN IN KNJIGA 

 ZMAJČEK 

 CICIDO 

 

Pripravili smo dva nahrbtnika. Otroci so z žrebom izbrali dva otroka, ki sta knjižni nahrbtnik 

lahko nesla domov za cel teden. Izbirala sta med knjigami s stvarnim besedilom, slikanicami, 

pesmimi in revijami. Izbrala sta lahko največ pet knjig. V nahrbtnik smo dodali  zvezek, v 

katerega so otroci narisali vtise o prebranem, starši pa zapisali, kdaj so brali, katera zgodba je 

bila njihovemu otroku najbolj všeč, kako in s kom so prebirali vsebino nahrbtnika, kaj se jim je 

še posebej vtisnilo v spomin… 
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Ob vrnitvi nahrbtnika smo prebrali vtise in si ogledali otroške risbe. Otroci pa so pripovedovali 

o doživljanju ob prebiranju knjig z domačimi in  prebranih vsebinah. Ko je nahrbtnik obiskal 

vse otroke, smo se odločili, da izbor ponovimo še enkrat. 

 

 

 

 

Starše in otroke smo povabili v mestno 

knjižnico. V sredo, 18.4.2018 smo se  

zbrali na dvorišču Knjižnice Ivana 

Potrča na Ptuju. Sprejela nas je 

pravljičarka Lilijana Klemenčič, ki 

nas je v prelepem ambientu knjižnice 

popeljala v svet princev, princes in 

zmaja. Otroci so jo očarani poslušali. 

Spregovorila je o Bralni znački za 

odrasle in pomenu družinskega branja. 

 

Predstavila je različne knjige – od slovenske 

najmanjše knjige v njihovi knjižnici do knjig 

z modeli podmornic, letal, človeških 

organov. Otroci so bili navdušeni. Starše je 

povabila k brezplačnemu vpisu otrok v 

Mladinski oddelek knjižnice, ki omogoča izposojo knjig, zgoščenk s pravljicami ali glasbo, 

DVD- jev in revij. 

 

 

Gospa Klemenčič nas je odpeljala na 

ogled Študijskega oddelka knjižnice, 

ki je v impozantni stavbi Malega 

gradu. Povzpeli smo se na galerijo 

zgornjega nadstropja stavbe in 

uživali v razgledu na staro mestno 

jedro, reko Dravo, železniški in peš 

most ter Haloze. 

 

 

Projekt smo zaključili z izletom do 

mestnega parka, kjer so članice 

Kluba Soroptimist  Ptuj v sklopu 

svetovnega gibanja Little free Library postavile mini knjižnico.  

V majhno leseno hiško, okrašeno z ilustracijo knjižnega junaka Mačka Murija, lahko vsak 

dostavi knjige ali pa si jih sposodi. Knjige zanje je prispevala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. V 

prijetnem okolju parka so otroci uživali v »branju« knjig. Zbirko knjig smo dopolnili z 

izvodoma revije Zmajček in Cicido iz našega knjižnega kotička ter  dvema slikanicama, ki sva 

jih iz domačih zbirk knjig prispevali mentorici.  

 

V projektu je sodelovalo 24 otrok, ki so bili nad knjižnim nahrbtnikom navdušeni. Ugodni so 

tudi odzivi staršev. Skupno branje z otroki  tudi staršem veliko pomeni. Projekt Knjižnega 

nahrbtnika bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. 
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5. OBELEŽITVE UNESCO DNI 
 

V tem šolskem letu smo obeležili naslednje UNESCO dneve: 

 

21. september - MEDNARODNI  DAN  MIRU  

26. september – SVETOVNI DAN JEZIKOV  

27. september  – SVETOVNI DAN TURIZMA 

1. oktober – SVETOVNI DAN GLASBE  

16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE 

16. november – MEDNARODNI DAN STRPNOSTI  

20. november – SVETOVNI DAN OTROKOVIH PRAVIC 

3. december -  MEDNARODNI DAN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

21. februar – MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA  

8. marec -  MEDNARODNI  DAN ŽENA 

21. marec - SVETOVNI DAN POEZIJE 

22. marec - MEDNARODNI  DAN  VODE 

7. april - SVETOVNI DAN ZDRAVJA 

22. april – SVETOVNI DAN ZEMLJE 

23. april – SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZALOŽNIŠTVA 

3. maj – SVETOVNI DAN SONCA 

10. maj - SVETOVNI DAN GIBANJA  

20. maj - SVETOVNI DAN ČEBEL  

5. junij - SVETOVNI DAN OKOLJA  

 

 

5.1  MEDNARODNI  DAN  MIRU - 21. september 
 

MEDNARODNI  DAN  MIRU v ENOTI DETELJICA 

Ob svetovnem dnevu miru smo posadili drevo, zapeli pesem prijateljstva in zarajali. 

 

      
 

Uživali smo ob igri s padalom,…tam kjer je mir je lepo, tako kot vsakemu posebej pod našim 

padalom. 
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 Otroci so individualno hodili ob vrvici  z 

zavezanimi očmi, kjer so lahko ob orientacijskih veščinah izkusili  »kako biti sam s seboj in 

občutiti notranji mir«. 

 

 

5.2  SVETOVNI DAN JEZIKOV - 26. september 

 
Vzgojiteljice obogatitvenih dejavnosti so nam v telovadnici pripravile veliko zanimivega. Imeli 

smo velik zemljevid, zastave, prevozna sredstva (letalo, avto, avtobus). Na zemljevidu smo z 

malimi zastavami označili državo, nato smo pokazali s katerimi prevoznimi sredstvi lahko vse 

pridemo do tja. Za vsako državo, ki smo jo omenili smo imeli tudi pesmico v tistem jeziku kot 

v tisti državi govorijo. Na koncu smo 

poslušali našo himno, ki jo je na 

harmoniko zaigrala vzgojiteljica 

Brigita Skaza. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 SVETOVNI DAN TURIZMA - 27. september 
 

SVETOVNI DAN TURIZMA v ENOTI SPOMINČICA 

Ob SVETOVNEM DNEVU TURIZMA  je mesto Ptuj pod vodstvom turističnega društva 

organiziralo kulturno prireditev PTUJ SMO LJUDJE – PRIDI V MESTO. 

Kot edina skupina Vrtca Ptuj so nastopali otroci iz skupine Sovice, 5-6 let iz enote Spominčica. 

Ob glasbi, z rekviziti in  pripomočki so ponazorili delovanje treh ptujskih obrtnikov: čevljarja, 

frizerja in modne kreatorke. Čevljar in njegova žena sta v svoji čevljarski delavnici zlagala in  

popravljala čevlje, stranke so prinesle svoje čevlje v popravilo in potem prišle po njih. 

Kot drugi sta prišla na sceno frizer in frizerka, si pripravila pripomočke in strankam prala, 

rezala, česala sušila lase in jim naredila pričeske. Eni stranki je frizer narisal Tatoo. Kot tretja 

se je v nastopu pridružila modna kreatorka, ki je blago izbirala, merila, rezala in šivala. Vrhunec 

in hkrati tudi zaključek nastopa je bila modna revija, kar je bil prikaz dela modne kreatorke. 
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5.4 SVETOVNI DAN GLASBE  - oktober 
 

SVETOVNI DAN GLASBE v ENOTI MAČICE JASLI 

Vsi iz enote smo se zbrali v avli našega vrtca. Vzgojiteljica Darja Hanželič je otrokom na 

klaviature igrala melodije že znanih pesmi. Otroci so ugotavljali in prepoznavali pesem po 

melodiji in jo nato skupaj zapeli. Najpogumnejši so peli celo na mikrofon. Vzgojiteljice smo 

otrokom predstavile male ritmične instrumente, na katere so ustvarjalno igrali. 

 
 

 

5.5 SVETOVNI DAN HRANE - 16. oktober 
 

SVETOVNI DAN HRANE v ENOTI DETELJICA 

V vrtcu Deteljica smo vzgojiteljice otrokom na zelo zanimiv in igriv način odigrale lutkovno 

igro »Sadni prepir«. Otroci so skozi igro  spoznali, da je za otrokov razvoj potrebno uživanje 

zdrave prehrane – veliko sadja in zelenjave. Skozi različne likovne, gibalne in glasbene 

ustvarjalnosti smo otroke povabile v dejavnosti vezane na zdravo prehrano, ki so se dogajale v 

naslednjih dneh. Skupaj z vsemi otroci našega vrtca smo prepevali pesmi z jesensko vsebino 

ter se odpravili na krajši sprehod in opazovali sadovnjake in spremembe v naravi.  
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SVETOVNI DAN HRANE v ENOTI PODLESEK 
Skupaj z otroci smo pripravljali zdrave sadne krožnike, 

nabodala, sadne napitke,… Veliko smo se pogovarjali o 

pomenu hrane in odnosu do nje. Zdrava hrana in gibanje 

sta pomembna pri ohranjanju zdravja in oblikovanju 

zdravega, predvsem pa aktivnega življenjskega sloga. 

Torej s takšnimi dejavnostmi  učimo otroke pomembnih 

vrednot za življenje. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVNI DAN HRANE v ENOTI SPOMINČICA 

Vse od leta 1979 se, po zaslugi Združenih narodov, 16. 

oktober, obeležuje kot Svetovni dan hrane. Tema letošnjega 

svetovnega dneva poteka pod geslom: «Združeni proti lakoti«. S tem geslom želi ZN opozoriti, 

da se lahko proti lakoti, ki danes pesti že kar milijardo ljudi, borimo le na način, da se poveča 

proizvodnja hrane na vseh ravneh, lokalno, regionalno in globalno. Svetovni dan hrane 

predstavlja priložnost, da ponovno poudarimo prednosti lokalne trajnostne oskrbe. Te vodijo 

zlasti v izboljšanje prehranskih navad z zagotavljanjem sveže, sezonske in raznovrstne lokalne 

ponudbe, večajo ekonomsko moč z novimi možnostmi zaposlovanja na lokalni ravni in 

prinašajo nove tržne priložnosti za lokalne pridelovalce. 

V našem vrtcu pripravljamo raznovrstno hrano, vključujemo živila iz lokalnega območja, 

uporabljamo manj sladkorja, soli in maščob, veliko sadja in sveže zelenjave. 

Imejmo primeren odnos do hrane, do tistih ki jo pridelujejo, ki nam jo pripravljajo v vrtcu in 

doma ter se pri jedi kulturno obnašajmo. 

V vrtcu Spominčica smo z otroki obeležili Svetovni dan hrane tako, da smo se najprej 

pogovarjali o prehrani (zdravi, nezdravi), kaj nam pomaga ohranjati zdravje ter naredili plakat. 

Otroci so izrezovali prehrambene izdelke ter jih lepili. Otrokom sva povedali, da so nekateri 

otroci (tudi v Sloveniji) lačni, ker nimajo dovolj hrane. Pogovarjali smo se o odnosu do hrane, 
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o kulturi prehranjevanja. Vsak otrok je prinesel kos sadja od doma ter predpasnik. Pripravili 

smo sadno solato ter sadna nabodala. Leon je komentiral: »Joj, to pa je res dobra solata!« 

       
              

 

SVETOVNI DAN HRANE v ENOTI TULIPAN 

V skupini 3-4 leta smo pripravili otrokom krožnike, nože in oprano sadje. Vzgojiteljici sva sadje 

narezali na večje kose. Vsak izmed otrok je dobil nekaj kosov sadja, ki ga je sam narezal na 

manjše koščke. Ponudili smo jim zobotrebce, da so lahko sadje »napiknili« na zobotrebec in ga 

seveda s slastjo pojedli. Otroci so ob samostojnem rezanju sadja uživali in pokazali precej 

iznajdljivosti.  

 

 

                
 

 

SVETOVNI DAN HRANE v ENOTI ZVONČEK 

V veliki košari smo imeli različno 

zelenjavo, ki smo jo z otrokovo 

pomočjo poimenovali. Otroci so 

veliko zelenjave poznali, zato nismo 

imeli večjih težav s poimenovanjem. 

Vsak v svoji igralnici smo očistili, 

narezali, umili in dali kuhat zelenjavo 

v skupni veliki lonec. Skuhali smo si 

odlično zelenjavno juho, katero smo 

pojedli z velikim užitkom. 
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5.6 MEDNARODNI DAN STRPNOSTI - 16. november 
 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI v ENOTI NARCISA 
Otroci so skupaj z vzgojiteljico spoznavali vsebino zgodbice. Zgodbica govori o zajčku Rikiju, 

ki je imel povešeno uho. Otroci so spoznali, da je kljub drugačnosti bil v skupini zelo 

pomemben. Saj je največkrat poskrbel, da so se zajčki na njegov račun zabavali. Tudi mi smo 

se spremenili v zajčke in se v različnih dejavnostih igrali in pri tem zabavali. Pri tem so otroci 

spoznali, da so med seboj drugačni, vendar v družbi enako pomembne. 

 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI v ENOTI MAČICE IZMENA 

V vrtcu smo mednarodni dan strpnosti  obeležili s pogovorom o različnih situacijah, ki jih otroci 

imajo ko niso strpni v odnosu z ostalimi otroki. 
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Predstavila sem jim zgodbo Svetlane Makarovič- Pod medvedovim dežnikom, ki so jo otroci z 

navdušenjem poslušali in jo nato tudi pripovedovali. Na njihovo željo smo izvedli tudi 

dramatizacijo. 

Zgodba pripoveduje o medvedu, ki je za rojstni dan dobil velik rdeč dežnik in ga z veseljem 

delil z ostalimi živali, ki jih je srečal v gozdu. 

       
  

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI v ENOTI TROBENTICA 
Mednarodni dan strpnosti smo obeležili tako, da stojimo z obrazi obrnjeni drug proti drugemu, 

primemo se za roke in zapremo oči. Enakomerno in globoko dihamo, Osredotočimo  

se na roki svojega soseda, ki počivajo v naših rokah. Pozorni smo na dotik, mehkobo, toplino, 

Nežnost dlani, … Mirujemo približno eno minuto, potem pa se na rahlo spustimo.  

Vaja je primerna za umiritev in sprostitev. 

                  
V drugi dejavnosti so otroci sedeli v dveh vrstah, obrnjeni drug proti drugemu. Med njimi je 

prazen prostor (prehod). Eden izmed njih postane mucek in se začne počasi premikati skozi 

vmesni prostor. Muc se dobrika otrokom in si skuša s prijaznostjo pridobiti čim več nežnosti, 

otroci pa ga božajo in mu kaj lepega povedo.  

Ko pride na konec vrste, sede, muc pa postane drugi otrok. Igramo se, dokler ne pridejo na vrsto 

vsi otroci. 
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI v ENOTI VIJOLICA 

V oddelku 2 – 3 let smo se pogovarjali o pomenu besede strpnost, ki je močno prisotna skozi 

cel dan.  Otroci so izrazili svoja doživljanja strpnosti ob poslušanju na male ritmične 

instrumente.  

 

                       
 

V skupini 5 – 6 je potekal pogovor o pomenu besede strpnost. Obeležili so ga z igro 

»MUCKANJE«. Vajo so izvajali na tleh. Otroci so sedeli v dveh vrstah, obrnjeni drug proti 

drugemu, med njimi je bil prazen prostor – prehod. Eden izmed otrok je postal mucek in se 

začel po vseh štirih počasi premikati skozi vmesni prostor. Muc se je dobrikal otrokom in skušal 

s prijaznostjo pridobiti čim več nežnosti, otroci so ga božali in nekaj lepega povedali. Ko je bilo 

konec vrste sede, muc pa je postal drugi otrok. Igrali so se, dokler niso prišli na vrsto vsi otroci.  
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Otroci so izvajali vaje za meditacijo, poslušali in upoštevali posameznika pri pogovoru. Tema 

pogovora je bila pomen prijateljstva in  lepega vedenja.  

 
 

 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI v ENOTI PODLESEK 

V skupini 1 – 3 let smo se pogovarjali o pomenu besede strpnost, ki je močno prisotna skozi 

cel dan. Otroci so izrazili svoja doživljanja strpnosti ob poslušanju na male ritmične 

instrumente. 
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI v ENOTI MARJETICA 

Mednarodnega dneva strpnosti smo se lotili tako, da smo najprej razvozlavali pomen besede 

STRPNOST. Skupaj smo iskali pomen besede, ki nam bi bil bolj domač. Ugotovili smo, da je 

strpnost samo malo drugačna beseda za sprejemanje drugega ne glede na to kdo in kakšen je. 

Beseda, ki označuje prijaznost, ljubeznivost, prijaznost itd. Otroci so srce izrezali in prilepili na 

tršo kartonasto podlago – obesek, ki smo ga obesili na vrvico. Nastale so čudovite ogrlice, ki 

so nas opominjale na to, da smo strpni. 

Z ogrlicami smo se odpravili na poligon strpnosti, ker so otroci s strpnostjo, prijaznostjo in 

potrpežljivostjo popeljali eden drugega skozi poligon. V par sta se našla otroka, ki se običajno 

ne igrata skupaj. 

Za konec smo skupaj zapeli še pesem o prijateljstvu. In ja, res nam je lepo, če smo strpni eden 

do drugega. 

 

       
 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI v ENOTI TULIPAN 

Otrokom sem prebrala zgodbo z naslovom  »Kako je nastala čokolada«, zgodba nas opozarja 

na enkratnost in neponovljivost vsakega človeka ter na sprejemanje in spoštovanje samega sebe 

in drugih v vsej njihovi različnosti in posebnosti.  

Z otroki sem se pogovorila o vsebini zgodbe in o tem kaj sploh pomeni beseda strpnost. Nato 

so sledile različne dejavnosti po igralnicah, otroci so lahko prehajali. V igralnici otrok 3-4 leta 

so otroci imeli možnost odtiskovanja čebel na velik plakat, v igralnici otrok 4-5 let so se otroci 

skupaj z vzgojiteljico igrali socialnih iger, v igralnici otrok 5-6 let je potekala gibalna aktivnost 

– poligon z tremi postajami. Otrokom je bilo prehajanje in različne dejavnosti po igralnica zelo 

zanimivo in zabavno.  
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5.7 SVETOVNI DAN OTROKOVIH PRAVIC - 20. november  
 

SVETOVNI DAN OTROKOVIH PRAVIC v ENOTI MARJETICA 
Ker imajo vsi otroci dolžnosti in pravice, do katerih so upravičeni za lepše življenje, smo se ta 

dan skozi pogovor dotaknili teh pravic.  

Skupaj z otroki smo obiskali Mestno knjižnico Ivana Potrča Ptuj, kjer smo poiskali in si 

izposodili knjige, v katerih so napisane in opisane pravice otrok celega sveta. Ko smo se vrnili 

v vrtec, smo pogledali, prebrali in se o pomenu vsake posamezne pravice tudi pogovorili.  

Za zaključek smo uredili knjižni kotiček, kjer so si otroci poljubno ogledovali slikanice, katere 

smo si izposodili v knjižnici in se ob ilustracijah prosto pogovarjali.  

 

      
 

 

5.8 MEDNARODNI DAN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - 3. december 
 

MEDNARODNI DAN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI v ENOTI TULIPAN 
V enoti Tulipan smo dne, 1.12.2017, obeležili Mednarodni dan otrok s posebnimi potrebami. 

Ob tej priložnosti smo medse povabili otroke in vzgojiteljici iz razvojnega oddelka Marjetica. 

Otrokom sem pripovedovala zgodbo VEVERIČEK POSEBNE SORTE.  

Otroci so se odzvali zelo čustveno. Vključevali so se v pogovor o drugačnosti malega veverička 

ČOPKA. 

Miselno sem jih popeljala v razmišljanje o drugačnosti, ki jo vidimo v okolju v katerem živimo. 

Ugotovili smo, da je pri nas deček, ki se šele uči govoriti. Pomagamo mu lahko tako, da  ga 

opazujmo v igri, se z njim igrajmo, pogovarjajmo, ga povabimo medse. 

 

Vsi otroci iz skupine 3-4 leta, 4-5 let, 5-6 

let in otroci iz razvojnega oddelka 

Marjetica so nato skupaj zaplesali ples 

Prijateljstva. Otroci iz razvojnega 

oddelka in otroci iz skupine 3-4 leta pa so 

plesali rajalno igro Ringa raja, se  igrali 

in družili. 
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MEDNARODNI DAN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI v ENOTI NARCISA 
Otroci so skupaj z vzgojiteljico spoznavali vsebino zgodbice UHLJI TAKŠNI IN DRUGAČNI. 

Zgodbica govori o zajčku Rikiju, ki je imel povešeno uho. Otroci so spoznali, da je kljub 

drugačnosti bil v skupini zelo pomemben. Nato so pobarvali zajčka s povešenim ušesom. Ob 

tem so otroci spoznali, da so tudi drugačni otroci enakovredni vsem ostalim.  

 

      
 

5.9 MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA - 21. FEBRUAR 
 

MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA v ENOTI MARJETICA 
Obeležili smo dan maternega jezika preko pravljice O goskici, ki se je učila peti. Otroci so 

poslušali zgodbico in likovno ustvarjali po intenzivnem čustvenem doživljanju  lika  glavne 

junakinje. Izdelali so si dlančne lutke in uprizorili lutkovno predstavo. Ilustracije smo izobesili 

na pano. Otroci, so se tekom dneva, ob ilustracijah, zbirali v manjših skupinah.  Komentirali so 

nečimrnost in ošabnost goskice. Čustvovali  z njo, ko ji nihče ni pomagal. In si vidno oddahnili, 

ko je zagagala, na pomoč, kot jo je učila mamica. Tako na svoj način dojeli pojem materni jezik. 

 
 

 

 

Otroci so še uprizorili lutkovno predstavo po pravljici O goskici, ki se je učila peti. Pravljico so 

seveda predhodno spoznali. V lutkovni predstavi so se besedno izražali in zelo dobro zaobjeli 

vsebino pravljice. 
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Mednarodnega dneva maternega jezika smo se dotaknili tako, da smo se spomnili katere jezike 

otroci spoznavajo v vrtcu.  Pogovorili smo se o tem kaj je materni jezik in kje smo se ga naučili. 

Kaj smo znali povedati kot malčki in kaj znamo povedati sedaj, ko smo zrasli v otroke. Nato 

smo povabljeno gostjo, babico otroka iz naše skupine, pozdravili v angleškem, nemškem in 

nato še v maternem jeziku. Vsi otroci iz skupine imajo namreč za materni jezik slovenščino. 

Babica nam je prebrala pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico in se z otroki pogovorila o 

vsebini pravljice. Otroci so jo z zanimanjem poslušali. Naša gostja nas je presenetila še z 

ugankami. Postavila nam je nekaj ugank o živalih. Seveda slovenskih. Kakšno je morala 

povedati tudi dvakrat, da smo jo s pozornim poslušanjem razvozlali.  

Za konec je vsak otrok vsebino pravljice prenesel na papir preko svoje domišljije in likovnih 

zmožnosti. 

 

 
 

 

MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA v ENOTI TROBENTICA 

Ob zemljevidu Slovenije smo se pogovarjali o naši domovini in ugotovili, da kot Slovenci 

uporabljamo slovenski jezik za sporazumevanje. Vsak državljan je ponosen na svoj jezik in ga 

nikoli ne pozabi. Vključili so se v igro »Obisk« kjer smo  se pozdravili v slovenskem jeziku in 

spoznali, da obstajajo tudi drugi jeziki. Izbrali smo še nemški in angleški jezik. V pravljičnem 

kotičku smo prisluhnili slovenski zgodbi, katero je napisala slovenska avtorica Ela Peroci: 

Muca Copatarica. Otroci so aktivno sodelovali pri urejanju pravljice po zaporedju dogodkov. 

V knjižnem kotičku so pregledovali otroške knjige in prepoznavali knjižne junake. 
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MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA v ENOTI NARCISA 
Otrokom smo pripravile predstavo o Povodnem možu. 

Ob branju pesmi o Povodnem  možu smo otrokom 

uprizorile besedilo s plesom. Nato smo se pogovarjali  

o življenju našega pesnika Franceta Prešerna.  

 

 

MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA v 

ENOTI ZVONČEK 
Otrokom smo na kratko predstavile kaj je materni jezik. 

Materni jezik je od rojstva, ko z njim prvič stopimo v 

stik prek naših staršev (mami, ati), je jezik nepogrešljiv 

člen našega vsakdana in se v njem najlažje izražamo. 

Po tem je prebrala Povodnega moža od našega pesnika 

Franceta Prešerna, ki še je bilo podkrepljeno z glasbo 

in plesom Povodnega moža in Urške.  
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5.10 MEDNARODNI  DAN ŽENA - 8. marec 
 

MEDNARODNI  DAN ŽENA v  ENOTI  NARCISA 

Ob dnevu žena smo skupaj z otroki ustvarjale različne likovne izdelke, ki so jih otroci podarili 

svojim mamicam ob njihovem prazniku.  

 
 

MEDNARODNI  DAN ŽENA v  ENOTI  TROBENTICA 

Z otroki smo se zbrali ob literaturi, v kateri so nanizane predvsem mame, deklice, ženske, žene. 

Vodim pogovor na temo, ki jo otrok pozna. Izhajala sem iz družine: dela in naloge, ki jih izvaja 

mama, in kaj počne oče. Kasneje razširim temo v zgodovinsko obdobje, ko so imele ženske 

posebne omejitve. Zabavali in plesali smo ob plesno gibalnih igrah, kjer so nekoč moški vabili 

žensko na ples. Na plesu so plesalko izbrali, jo povabili in ples tudi odplesali. Otroci so se 

zabavali v plesu in v pripovedovanju, pa tudi zgodbica (Lahko noč in sladke sanje – Cvetka 

Sokolov), ki sem jo prebrala uvodoma je izredno pritegnila pozornost otrok. 

 

 

MEDNARODNI  DAN ŽENA v  ENOTI  MAČICE IZMENA 

Z otroki smo se  pogovarjali o prazniku, kaj pomeni beseda praznik in kdo vse praznuje ta dan. 

Nato smo izdelovali darila za mamice, gubali papir, izrezovali rožice ter jih lepili. 
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MEDNARODNI  DAN ŽENA v  ENOTI  MARJETICA 

Otroke sem seznanila z novo pesmico Jaz imam pa goslice s spremljavo električne klavinovo. 

Pesem govori o mamici. Otroci so nato ob glasbeni spremljavi klavinove zapeli še nekaj že 

znanih pesmi. Pogovorili smo se o prazniku dnevu žena in se lotili izdelave majhnih pozornosti 

za mamice, tete, babice ipd. Iz barvnih slamic smo narezali majhne »bisere« , ki smo jih nanizali 

na vrvico. Vsak otrok je izdela poljubno število ogrlic.  

Nekateri so nizali vzorec. V izdelovanju presenečenja so vsi zelo uživali. Preko lesene 

sestavljanke smo spoznavali kako se razvija ženska iz dojenčka do babice ter za zaključek 

zaplesali ljudski rajalni ples Bela bela lilija.  

 

MEDNARODNI  DAN ŽENA v  ENOTI  TROBENTICA 
Z otroki smo obeležili dan žena. Ta dan, so dečki že zjutraj naredili risbo – rožo (odtis dlani – 

cvet, steblo so narisali s flomastrom), vzgojiteljice smo pripisale voščilo. Sledil je pogovor o 

dnevu žena – kdo ga praznuje (babice, mamice, tete, vzgojiteljice, deklice,…), kako ga 

praznujemo, kako se morajo dečki vesti do deklic, žensk. 

Nato so dečki poljubni deklici poklonili risbo – cvet, ki so ga 

naredili, jo objeli in poljubili na lica. Ko so vse deklice dobile 

poklone, so dečki deklice povabili na ples ob umirjeni glasbi. 

Ta dan so bili tudi dečki tisti, ki so deklicam na mize postregli 

hrano. 

               

 

 

 

 

 

 

 

MEDNARODNI  DAN ŽENA v  ENOTI  ZVONČEK 

Otroke smo seznanili z mednarodnim praznikom žena, ki ga praznujemo vsako leto 8.marca. Z 

otroki smo po koledarju označili ta dan in ga tudi obeležili. Izdelovali smo voščilnice, ki so jih 

otroci z veseljem izdelovali. Vse tri skupine so izdelale voščilnice za svoje mamice. Na 

voščilnice so risali rožice oz. kaj je otrok želel narisati. Voščilnico smo dopolnili z lepim 

verzom, pod verzom so se še sami podpisali. 
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5.11 SVETOVNI DAN POEZIJE - 21. MAREC 
 

SVETOVNI DAN POEZIJE v ENOTI MAČICE JASLI 
Svetovni dan poezije smo obeležili z ogledom 

dramatizacije Pesem od lepe Vide (France 

Prešeren) in tako prisluhnili zvenu poezije. Po 

končani predstavi smo otrokom pripravile 

kotičke, kjer so ponazarjali pranje perila, kot je 

to počela lepa Vida. S pomočjo kljukic so 

obešali pleničke in si ogledovali ilustracije iz 

slikanice.  

 

 

 

 

5.12 MEDNARODNI  DAN  VODE - 22. MAREC 
 

MEDNARODNI  DAN  VODE v ENOTI  DETELJICA 

Ob mednarodnem  dnevu vode smo otrokom zagotovile in jih navajale na vsakodnevno pitje 

vode, ki je zdrava za naše telo in življenje. Otroci so spoznali da je voda pomemben vir našega 

življenja ter ugotovili za kaj vse jo uporabljamo (pri kuhanju, pitju, umivanju, potrebujejo jo 

tudi živali in rastline za rast in razvoj,…) 

Otroci so se lahko vključili po različnih kotičkih kot so ples vodnih kapljic, didaktična igra 

Spomin, odkrivanje ledu in vodnih kapljic, igra lovljenje ribic, ladjic, školjk z pinceto v bazenu 

napolnjenim z vodo, didaktična igra vstavljanje lusk na ribe po barvah, lovljenje rib z ribiškimi 

palicami, opazovanje taljenja ledu ter pihanje žabic v vodi.  

                
                                                                                                               

 

MEDNARODNI  DAN  VODE v ENOTI  MAČICE JASLI 
 

Z otroki smo se pogovarjali o vodi, kot življenjskem prostoru. Poudarek smo dali na ribnik in 

živali, ki živijo v ali ob njem. Na to temo smo vzgojiteljice pripravile tri kotičke. V prvem so 

otroci žabam pomagali skakati v vodo. S pritiskom na zadek žabe, je le-ta skočila, otroci pa so 
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skušali na žabo pritisniti ravno prav, da je pristala v vodi. Ob tej igri so otroci še posebej uživali. 

V drugem kotičku so otroci s pihanjem pomagali žabam plavati, v tretjem pa so s črvički hranili 

lačne račke. S pomočjo pincet so lovili črvičke in jih vtikali v odprta usta lačnih račk ter tako 

urili svoje prstne spretnosti.  

 

       
 

MEDNARODNI  DAN  VODE v ENOTI  MARJETICA 

Z otroki smo šli na sprehod ter si ogledali potok Grajena, ki teče v neposredni bližini. Pogovorili 

smo se o pomenu vode za naše življenje in za življenje živali ter se pogovorili o življenju v 

vodi. Pripravili smo ustvarjalno delavnico VODA. Najprej si oblečemo predpasnike, da se ne 

zmočimo ali zamažemo. Otrokom razdelimo kozarčke, serviete, žličke ter slamice za pitje. V 

posodicah imamo že pripravljeno sol, sladkor in kis. V kozarčke otrokom nalijemo vodo. 

Poskusimo in ugotavljamo, kakšen ima okus. Otroci ugotovijo, da voda nima okusa in da je 

prozorna. Nato vodi dodamo sol, nato sladkor in na koncu še kis. Okušamo posamezne 

mešanice ter določamo okus – slano, sladko, kislo. Na koncu si nalijemo še jabolčni sok in prav 

tako določimo okus. Mize, lončke, žlice in ostalo pospravimo in ugotovimo, da vodo rabimo v 

vsakodnevnem življenju ljudje, živali in rastlin.               

                 

V drugi igralnici smo se ob mednarodnem dnevu 

vode z raketo odpravili na potovanje v vesolje. Po 

vaji iz sistema Brain Gym – Gremo v vesolje. 

Najprej smo popili vesoljski napitek – vodo. Nato 

smo si nadeli čelado, zaprli gumbke čelade, preverili 

če delajo mikrofončki, zvočniki, poravnali ušesa 

pod čelado, oblekli težko astronavtsko obleko, 

splezali po lestvi v raketo, se usedli v raketo, se 

umirili in čakali na vzlet. Umirjeno smo potovali po 

vesolju in ga opazovali skozi okno ter na koncu 

varno pristali na Zemlji. Nad potovanjem smo bili 

navdušeni in si ga želimo še. Nato smo se odpravili 

na bližnji hrib, kjer smo uživali v razgledu, naravi in otroških ljudskih igrah, ki so se jih nekoč 

igrali naše mamice, očetje, babice in dedki. V tem času se v vrtcu namreč veliko pogovarjamo 

tudi o naši družini. Ob zaključku smo se pogovorili o tem, kaj smo počeli, kako so se ob tem 

počutili, zakaj ob gibanju pijemo več vode kot običajno, kaj pomeni, da lahko pri nas pijemo 

vodo iz pipe in kako lahko to pomagamo sami ohraniti. Zadovoljni in utrujeni smo se vrnili v 

vrtec na malico in počitek. 
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MEDNARODNI  DAN  VODE v ENOTI  

TROBENTICA 

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. Pripravile smo 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 in so otroci opazovali, kako voda 

odteka in jo sproti dopolnjevali v plastenko. Dejavnost smo zaključili s pitjem vode. 

 
 

 

MEDNARODNI  DAN  VODE v ENOTI  SPOMINČICA 

V skupini smo govorili o pomenu vode za ljudi, živali in rastline. Poudarili smo, da je voda 

nenadomestljiva naravna vrednota, življenjski prostor in vir številnih človekovih dejavnosti. Na 

ta dan smo otroke še bolj spodbujali k pitju vode, varčevanju le-te in jih seznanili s pomenom 

čiste vode za naše zdravje. 

 

Vodo smo poskusili in ugotovili, da nima vonja in ne okusa. Nato smo izvedli poskuse in 

ugotavljali spremembe: 
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 - preverjanje, kaj se bo zgodilo s 

cvetlicami v obarvani vodi in z vodo, v 

katero smo dali papirnate brisače, 

- mešanje različnih snovi v vodo 

(sladkor, sol, olje, detergent za 

pomivanje posode), 

- umivanje rok ob odprti pipi in zaprti 

pipi, med tem, ko si umivamo roke z  

milom, vodo zbiramo v posodo in 

ugotavljamo količino porabljene vode. 

Ugotavljamo, katero umivanje pomaga pri 

varčevanju z vodo, poudarimo, da so roke v 

obeh primerih enako čiste. 

Dejavnosti smo zaključili s sprehodom ob 

potoku Grajena in opazovanjem življenja v 

njem. 

 

 

 

 

 

 

MEDNARODNI  DAN  VODE v ENOTI  PODLESEK 

V uvodu smo se z otroki najprej pogovarjali o vodi: kakšne barve je, kakšnega okusa, 

uporabljamo jo za umivanje, kuhanje, pitje,… Najdemo jo v naravi in tudi v igralnici – 

opazovali smo, kako teče iz pipe. Nalili smo jo v prozorni lonček in gledali skozi (je prozorna).  

Nato smo na tla igralnice prilepili list papirja, katerega smo 

spremenili v »reko«. Ker vidimo vodo v naravi modre barve, 

sva otrokom razdelili voščenke različnih odtenkov modre 

barve, s katerimi so pobarvali našo »reko« v igralnici. Otroci 

so ob tem zelo uživali in barvanju so se pridružili prav vsi 

otroci, tudi tisti najmlajši. Nato smo po naši »vodi« skakali 

in otroci so pokazali, kako v vodi lahko tudi plavamo.  

 

Pripravljeni sva imeli tudi dva vedra, 

enega napolnjenega z vodo in 

drugega praznega. Otroci so z 

lončkom zajemali vodo in jo prelivali 

v drugo vedro. Ob tem smo poslušali 

zvok, ki nastane, ko voda teče. Otroci 

so ob prelivanju vode vidno uživali.  

S tempera barvami , ki smo jih dodali vodi v 

prozornih lončkih, smo še prikazali, kako lahko 

vodo obarvamo v poljubne barve. 

Tudi popoldan in naslednje dni so otroci risali in barvali vodo na naši »reki« v igralnici, ki smo 

jo seveda pustili prilepljeno na tleh.  

5.13 SVETOVNI DAN ZDRAVJA - 7. april 
 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA v ENOTI NARCISA 
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Opis dejavnosti na svetovni dan zdravja: 

- pogovor o zdravi prehrani in pomenu te za zdravje, 

- poimenovanje sadja, ki smo ga uporabili za sadni napitek, 

- pogovor o postopku priprave sadnega napitka ( pranje, lupljenje sadje ), 

- priprava prostora in pripomočkov za rezanje sadja ( higiena rok, miz in zaščita predpasniki ), 

- rezanje sadja z desertnimi noži, 

- opazovanje in pogovor ob pripravi sadnega napitka z mikserejm, 

- čiščenje miz, igralnice in priprava na sadno malico, 

- pitje sadnega napitka s slamico,  

- gibanje in telovadba v gozdičku pred vrtcem ( plezanje, plazenje, tekanje, razgibavanje ). 

 

      
 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA v ENOTI  DETELJICA 

 

V našem vrtcu dajemo velik poudarek na GIBANJU, ki je del našega zdravega vsakdanjega 

življenja. Pri gibanju smo skrbeli za naše ZDRAVJE tako, da smo uporabljali različne rekvizite, 

lastno telo, hodili veliko na sprehode, se veliko gibali na zunanjem igrišču, kjer smo izvajali 

naravne oblike gibanja kot so hoja, tek, skoki, poskoki,… Poleg gibanja skrbimo še za zdravje 

z zdravo prehrano, ki jo vsakodnevno uživamo v 

našem vrtcu ter pijemo veliko vode.  

Ker smo letos imeli veliko možnosti za igro na in z 

snegom, smo veliko časa preživeli zunaj v NARAVI. 

Otroci so svoje zimske radosti doživljali pri igri na 

snegu tako, da smo se sankali, kepali, hodili po 

stopinjah v snegu, delali snežaka ter sneg prenašali z 

lopaticami v vedro.  

V okviru ZDRAVJA sta nas obiskala dijaka srednje 

zdravstvene šole Maribor, ki sta nam skozi pogovor, 

igrico »Bine in babica« ter zgodbico »Zakaj je Palčka Skakalčka bolel trebušček« predstavila 

pomen zdravega načina življenja ter zdrave prehrane.  

 

V okviru projekta »AH, TI ZOBKI« smo se posebej posvečali negi in skrbi za zobe. Izdelali 

smo si lutki »Lumpija in Capija« in zobe, ki so jih otroci zgnetli iz papirja. 
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SVETOVNI DAN ZDRAVJA v ENOTI  MAČICE 

IZMENA 

Svetovna organizacija nas spodbuja in nagovarja, da moramo 

za svoje zdravje poskrbeti sami. V vrtcu nas je obiskala 

medicinska sestra in otrokom razložila kako lahko sami 

poskrbimo za dobro  počutje in zdravo telo:  

- s pravilno prehrano, pogledali smo si prehransko piramido, 

- redno gibanje, 

- zadostno količino vode, 

- umivanje rok, otroci so povedali, da si vrtcu umivajo roke 

pred vsakim obrokom in po uporabi stranišča. 

 

Otroci so sodelovali v pogovoru in z zanimanjem poslušali 

medicinsko sestro. 

 

                                  

5.14 SVETOVNI DAN ZEMLJE - 22. april 
 

SVETOVNI DAN ZEMLJE v ENOTI PODLESEK 

 

Ob dnevu zemlje smo izbrali 

vsebine, ki so namenjene 

varovanju narave in zdravemu 

načinu življenja. Ob gibanju 

na travniku smo nabrali 

regratove cvetove, iz katerih 

smo si pripravili osvežujoč 

napitek, nekaj cvetov pa 

posušili za regratov čaj. 

Posadili smo različna zelišča 

in rože. 
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SVETOVNI DAN ZEMLJE v ENOTI ZVONČEK 

 

Letos smo se odločili, da posadimo in posejemo rože. Predhodno smo se v igralnici pogovarjali, 

kaj bomo potrebovali, da rože posadimo in posejemo in kako za njih skrbeti. Najprej smo si 

zemljo (krtinovce) naložili na dvorišču v posodo. Potem smo to zemljo in kupljeno zemljo 

skupaj zmešali nato naložili v lončke, korita. Ko smo imeli le te pripravljene smo posejali in 

posadili rože. Na koncu smo to zalili in dali v 

naš kozolec. Tam opazujemo kako naše rože 

rastejo, cvetijo in da ne ovenijo jih redno 

zalivamo. 

 

        

                                    

 

 

SVETOVNI DAN ZEMLJE v ENOTI MAČICE IZMENA 

 

Na ta dan, smo uredili gredico pred vrtcem, kamor smo posadili trobentice. Pred tem smo si 

trobentice ogledali v igralnici, poimenovali in prepoznavali steblo, list, cvet, otipali in vonjali. 

Nato smo se odpravili pred vrtec, izbrali smo prostor, kjer smo pričeli z izkopom luknje, 

otrokom sva ponudile lopatke, da so premetavali zemljo, nato smo pozorno spremljali 

vzgojiteljico pri sajenju. Otroci so nežno poteptali zemljo, previdno smo jih zalili z majhnimi 

zalivalkami. Na koncu smo zapeli pesmico o trobentici. 
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Dan zemlje smo obeležili tako, da je bil ves teden namenjen Zemlji.  
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Zasadili smo zeliščne gredice, gibanje v naravi, sprehod v gozd, ogled knjig in slikanic. Na ta 

dan pa smo izvedli čistilno akcijo. Otroci so pobirali veje in pokošeno travo in odlagali le to v 

samokolnico. V vrtcu prav tako skrbimo za ločevanje odpadkov, zbiranje odpadnega papirja, 

plastičnih zamaškov. 

                         

SVETOVNI DAN ZEMLJE v ENOTI VIJOLICA 

  

Ob Dnevu zemlje smo izbrali vsebine, ki so namenjene varovanju narave in zdravemu načinu 

življenju. V skupini 5-6 let smo ob gibanju na travniku nabrali regratove cvetove, iz katerih 

smo si pripravili osvežujoč napitek. Nekaj cvetov pa posušili za regratov čaj. 

Otroci skupine 3-4 let so si posadili vsak svoj netresk, katerega so odnesli domov.  

 

 

 

 

SVETOVNI DAN ZEMLJE v ENOTI TULIPAN 

 

V enoti Tulipan smo svetovni dan Zemlje obeležili 23.4.2018. Igralnico sem zatemnila, na strop 

sem usmerila laser lučke, vklopila glasbo "Zemlja pleše, tja med zvezde..." , tako sem ustvarila 

čarobno vzdušje in pričakovanje ter radovednost s strani otrok je bilo tako še večje. 

Izdelala sem lutko Zemlja, katera je kot gostja presenečenja priplesala ob glasbi v igralnico. Ko 

se je glasba končala, sem z lutko Zemlja pozdravila vse otroke, se predstavila in jim na igriv, 

njim razumljiv način predstavila problematiko našega planeta(sestavila sem besedilo na temo 

onesnaževanje, maščevanje narave, ločevanje, recikliranje, ponovna uporaba,...). Otroci so 

radovedno prisluhnili in ob pripovedovanju sodelovali. Skupaj smo si ogledali kratki risani film 

v angleščini  " 3 R's " -reduce, reuse, recycle, katerega sem sproti prevajala otrokom in prikazuje 

kako lahko zmanjšamo količine odpadkov, kaj naredijo z ločenimi odpadki, kaj iz njih izdelajo, 

da so ponovno uporabni v dugačni obliki, ipd. Sledil je še kratki risani film " Plastic planet ", 

kateri nazorno brez 

besed le slikovno 

prikazuje, kje vse 

uporabljamo plastiko, 

nevarnost plastike in 

kako to preprečiti. 

Otroci so z velikim 

navdušenjem spremljali 

in se kasneje med svojo 

spontano igro o tem 

pogovarjali.  
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Izdelala sem tudi plakat, ki nazorno prikazuje, kakšen je pravilen odnos do zemlje, narave, 

okolja, ljudi in kakšen odnos je napačen. Ta nas opominja, da si moramo vsi vsak dan 

prizadevati za zdravo okolje. Slike na njem so realne in prikazujejo dogajanje v našem okolju. 

Plakat sem prav tako izobesila na vidno mesto, otrokom dostopno mesto, da so se otroci lahko 

ob plakatu ustavili in medsebojno komentirali. 

 

5.15 SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZALOŽNIŠTVA - 23. april 
 

SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZALOŽNIŠTVA v ENOTI PODLESEK 
 

Ta dan smo posvetili knjigam – takšnim in drugačnim. Najprej smo obiskali knjižnico v naši 

enoti vrtca, kjer so otroci videli, kje imamo shranjene vse knjige, slikanice in pravljice, katere 

večkrat v igralnici poslušajo in si jih ogledujejo. Nekaj slikanic smo si tudi izposodili in jih 

prinesli v našo igralnico.  

Pripravili sva knjižni kotiček, kjer so otroci imeli na izbiro različne kartonke in slikanice. Z 

zanimanjem so se vključili v kotiček, kjer so si ogledovali ilustracije, poimenovali stvari, katere 

poznajo in jih drug drugemu kazali. Poslušanje zgodbic jih zmeraj pritegne, zato smo jim tudi 

danes nekaj krajših zgodbic prebrali in smo se ob tem pogovarjali.  

Posebno pozornost smo posvetili pozitivnemu in pravilnemu odnosu do knjig – otroke smo 

spodbujali k pravilnemu rokovanju z njimi.  

Na koncu so otroci nekaj knjig skrbno pospravili na poličko v stalnem knjižnem kotičku naše 

igralnice, nekaj pa smo jih odnesli nazaj v knjižnico v naši enoti in jih tam pospravili nazaj na 

svoje mesto.  

 

      
 

 

5.16 SVETOVNI DAN SONCA - 3. maj 
 

SVETOVNI DAN SONCA v ENOTI MARJETICA 

  

Z otroki se pogovorimo o vremenu. Predstavimo jim letne čase – jesen, zima, pomlad, poletje. 

Med pogovorom izvemo več o poletju in o soncu. Skupaj z otroki se pogovorimo o tem, zakaj 

je sonce nevarno in zakaj je dobro. Pred igralnico si ogledamo plakat, na katerem so smernice, 

kako ravnamo poleti, ko je sonce najmočnejše – smo v senci, se namažemo s sončno kremo, na 

glavi imamo pokrivala… nato zapojemo pesem Sijaj, Sijaj sončece. 

Z otroki pripravimo delavnico SONCE. 
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 Dan sonca 

 

5.17 SVETOVNI DAN GIBANJA - 10. maj  

 
SVETOVNI DAN GIBANJA v ENOTI MAČICE JASLI 
 

Na bližnjem travniku smo strokovne delavke 

enote  skupaj z otroki pripravile progo, ki je 

bila dolga približno 80 metrov. Otrokom smo 

nadele startne številke in ob pisku piščalke so 

začeli teči v manjših skupinah po označeni 

poti. Otroci, ki niso zmogli ob spodbudi 

strokovnih delavk preteči celotne razdalje, so 

lahko vmes tudi hodili. Ko so  pritekli na cilj, 

smo vsakemu čestitale in mu podelile  

medaljo, zmagovalci so bili vsi. 

 

 

 

5.18 SVETOVNI DAN ČEBEL - 20. maj 
 

SVETOVNI DAN ČEBEL v ENOTI MAČICE JASLI 
 

Združeni narodi so na slovensko pobudo 20. maj razglasili 

za svetovni dan čebel. Ta dan smo v enoti Mačice-jasli 

želeli obeležiti kar prvo leto. Na obisk smo povabili 

čebelarja, g. Skrta, ki je otrokom na enostaven način 

približal življenje in delo čebel. S seboj je prinesel nekaj 

čebelarskih pripomočkov, ki jih čebelarji potrebujejo pri 

svojem delu in otroška zaščitna oblačila. Le-ta so si otroci 

lahko tudi pomerili. Najzanimivejša stvar pa je otrokom bil 

opazovalni panj, kjer so si lahko skozi steklo natančno in 

varno ogledali čebele. Največja gneča je bila seveda pri 

okušanju svežega akacijevega medu 
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5.19 SVETOVNI DAN OKOLJA - 5. junij 
 

SVETOVNI DAN OKOLJA v ENOTI TULIPAN 
 

V enoti Tulipan smo obeležili svetovni dan okolja. Z 

otroki smo se pogovarjali kaj je okolje, kaj sestavlja 

okolje, kako skrbimo za okolje… Pogledali smo 

kratki animirani film o okolju, o onesnaženosti, kaj 

lahko mi storimo za lepše, bolj zdravo okolje in 

poslušali pesem o Zemlji. 

Nato smo se dogovorili, da bomo skupaj očistili 

okolico vrtca – pobrali smeti, vejice, kosili travo, 

skratka uredili in počistili okolico vrtca. 




