
PRAZNIKI V VRTCU 

KULTURNI PRAZNIK 
Na otrokom primeren način smo prilagodili vsebine, ki otrokom sporočajo kaj se praznuje, 

kdo praznuje in kako praznujemo. Posebej bomo izpostavili kulturni praznik in pust. 

 Obiskali smo knjižnico v osnovni šoli, kjer nas je knjižničarka popeljal v svet knjig. V 

igralnicah smo obogatili bralni kotiček s knjigami, ki so jih otroci prinesli od doma. Starejši, 

že bolj spretni otroci so ustvarili svoje prve knjige. V tem mesecu bomo aktivno pričeli z 

projektom »Moja mala knjižnica«, z namenom vključevanje staršev in spodbujanje 

družinskega branja. Kulturni praznik smo obeležili predvsem z ogledom video-projekcije 

predstave »Povodni mož«, v izvedbi dramske skupine Žogice; spoznali lik pesnika Franceta 

Prešerna;  prisluhnili pesmi Povodni mož in si ogledali ilustracije v knjigi;  poslušali 

slovensko himno – Prešernovo Zdravljico; spoznali slovenske državne simbole in zemljevid 

Slovenije ter obujali plese, pesmi in pravljice, ki so se ohranile skozi generacije. 

 

PUST  
Praznovanje pusta ni samo zabava ali rajanje, je nekaj več.  Nosi sporočilno vrednost  in skrbi 

za ohranjanje tradicije. Ti norčavi dnevi, so otrokom zelo pri srcu. Ob glasbi, plesu, petju smo 

si priredili pravo pustno vzdušje.   

Norčava povorka v soboto, ko so se maškare izpred vrtca odpravile proti tržnici, kjer so se 

družile z Romano Kranjčan je bila povod v norčave dneve. 

Otroci iz skupin Veveričke in Delfini so aktivno sodelovali pri izdelavi pustnih kostumov v 

katerih so se predstavili na otroški pustni povorki na Ptuju in v Cirkovcah. Vrhunec pustnega 

dogajanja in pustnih norčij pa smo doživeli na sam pustni torek v vrtcu. Maškare, velike in 

male, pripravljene na preganjanje zime so se zbrale v telovadnici, se predstavile na modni 

reviji kjer so s petjem in plesom preganjale zimo. Na pomoč so priskočili tudi veliki, »čisto ta 

pravi« kurenti. Zime res niso pregnali so pa zbudili prve zvončke pred našim vrtcem. Če ne 

verjamete se sami prepričajte. 
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