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SREČANJE S STARŠI - Enota Marjetica, II. atrij 

Ptuj, dne 8.11.2018 

 

»Otroci so se oblekli v rimske vojake« 

 

Otroci in starši so se dne 8.11.2018 ob 16.00 zbrali na dvorišču našega vrtca.  

Najprej smo izbrale 6 otrok, jih oblekle v »Rimske vojake« ter jih predstavile otrokom in staršem. Mali rimski 

vojaki so povedali, kaj imajo oblečeno, kaj imajo v rokah… 

Nato sem na kratko predstavila Rimljane (da so živeli na desnem bregu Drave, kjer so si postavili vojaški tabor; 

kasneje so zgradili kamnit most in se razširili na levi breg; da so odkrili rimsko mesto na Panorami…). Potem 

sem spodbudila vse otroke, da so na dvorišču pred vrtcem poiskali »presenečenje« (škatlo, v kateri so se 

skrivali leseni deli gradu). Ko so našli škatlo, smo pogledali, kaj je 

v njej. Povedala sem jim, da bomo naslednji škatli našli na gradu 

in na Panorami. Starše sem prosila, naj pazijo na varnost svojih 

otrok na pohodu, na gradu, na Panorami. Sama sem prevzela 6 

otrok (vojake), ki smo se prvi odpravili proti gradu, za nami pa so 

šli še vsi ostali. 

Na gradu so lahko starši opazovali okolico Ptuja s svojimi 

otroki, lahko so se fotografirali s pomočjo 2 kartonov, kjer je 

bila na enem narisana grajska gospa, na drugem pa vojak. 

Otroci so čez čas odkrili tudi drugo škatlo, v kateri so se prav 

tako skrivali leseni delci gradu.  

 

                      »Otroci so se fotografirali z modeli, narejenimi iz 

kartona« 
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»Rimska vojska nas je popeljala na grad« 

 

 

»Rimska vojska na grajskem dvorišču« 

 

Mala »Rimska vojska« je nato pot nadaljevala proti Panorami. Ker se je že mračilo, so otroci za pot uporabili 

svetilke. Najprej smo se ustavili pri tabli, kjer so starši lahko otrokom prebrali zgodovino naše Panorame. Na 

vrhu Panorame smo zagledali gorečo baklo, ki sta jo držali »Rimljanki« (vzgojiteljici Irena Vrabl in Janja Zupanič 

Koritnik, preoblečeni v Rimljanke). Otrokom 

sta razdelili kartice – sliko starega mesta Ptuja 

– Pettav. Otroci so tudi tukaj našli škatlo z 

lesenimi delci gradu. Dogovorili smo se, da 

bomo naslednji dan v vrtcu grad tudi sestavili.  

 

 

»Rimljanke so nas pričakale z gorečo baklo« 
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 »Rimljanke so otrokom razdelile kartončke s podobo našega 

mesta, kot je bilo nekoč« 

 

 

 

 

»Otroci so na Panorami 

našli še zadnje 

presenečenje« 

 

Nato sem spodbudila 

otroke, da so zapeli pesem 

»Naše mesto«. S tem smo 

zaključili naše srečanje, 

starši in otroci so v prijetnem 

vzdušju odšli proti domu. 

 

 

 

 

 

Koordinatorica srečanja: Jana Janžekovič 

Vzgojiteljice: Dragica Lah, Urška Petek 

Pom. vzgojiteljice: Suzana Merc, Barbara Prapotnik, Aleksandra Murat Milošič 

 

 

Sodelovali sta vzgojiteljici (Rimljanki): Irena Vrabl, Janja Zupanič Koritnik 

Rimska vojska: Maruša Kolednik, Taj Dokl, Aljaž Šegula, Julija Berlič, Blaž Herga in Filip Zorko 


