
ČAROBNI ČAS 

December je vedno čaroben in pravljičen. In prav takšen je bil tudi pri nas. 

Praznična okrasitev vrtca nas je popeljala v čarobni čas in tako so se zvrstile številne dejavnosti, 

ki so otrokom pričarale nasmeh na obraz.  

 

Izdelovali smo okraske iz aluminijeve 

folije, s katerimi smo okrasili novoletno 

smrečico in ob njej veselo rajali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so skupaj z vzgojiteljicami pekli različne piškote, 
s katerimi so se nazadnje tudi posladkali. 

 

 



 

Praznični dan smo obogatili z lutkovno predstavo Božična kapica, 
ki so jo pripravile strokovne delavke vrtca. 

 

 

V tem času smo gostili tudi upokojenke našega vrtca, katerim so dopoldan popestrili otroci, ki 

obiskujejo interesne dejavnosti. Ob zvokih harmonike so zaplesali mali folkloristi, božične kapice 

pa so krasile mlade pevce, ki so zapeli nekaj pesmi. 

 



Kot vsako leto sta tudi letos v vrtec prispela dva dobra moža - Božiček in Dedek Mraz, tokrat v 

spremstvu snežaka in smrečic. Prijazno sta pozdravila vse malčke ter jih razveselila  z darili -   

velikimi paketi, katerih so bili otroci zelo veseli. 

 

 

 



V mesecu decembru smo skupaj z otroci in njihovimi starši soustvarjali zgodbe v Parku pod 

tisočerimi zvezdami. Prizorišče prazničnega dogajanja smo z otroci obiskovali v dopoldanskem 

času, kukali skozi okna pravljične hiške Zvezdne vile in se preizkušali v drsanju (seveda brez 

drsalk) na ledeni površini drsališča. 

 

 

V prekrasnem dvorcu Sternthal smo pripravili tri pravljične ure za otroke, ki smo jih izvedli s 

pomočjo zunanjih sodelavk. Čarobnost pravljic smo nadgradili s steklenimi laternami, ki smo jih 

izdelali v vrtcu. Otroci so si z njimi po končani pravljični uri, v spremstvu Zvezdne vile 

osvetljevali pot do osrednjega prizorišča prazničnega dogajanja v Parku pod tisočerimi 

zvezdami.  

                                                  

Najboljših stvari se res ne da kupiti, lahko jih le doživimo in delimo. Nekako s tem motom se je 

na pobudo organizatorjev decembrskih prireditev v občini Kidričevo, v predprostoru vrtca, 

ustvaril čarobni, darilni kotiček. Zahvaljujemo se vsem vam, ki ste omogočile izvedbo zelo 

uspešne akcije. Darila sta prevzela Božiček in Dedek Mraz ter z njimi, v Park pod tisočerimi 

zvezdami, obdarila otroke.            



Ponosne smo, da je bil seznam dogajanj v Parku pod tisočerimi zvezdami tudi s pomočjo vseh 

nas iz vrtca Kidričevo tako osebja, otrok in staršev res pester in zanimiv ter posut z zvezdnimi 

vsebinami. 

                                       

                                                                                     

                                                                              Vzgojiteljici:    Anita Kopušar, Petra Iljaž 


