
     Praznovanje rojstnih dni v vrtcu      
                                                                              

Rojstni dan je osebni praznik, ki ga posameznik praznuje na dan svojega rojstva. Je najbolj 

razširjen praznik v mnogih kulturah. Obdarovanje slavljenca na njegov dan rojstva je običaj, 

ki je navadno vezan na rojstnodnevne zabave v krogu družine ali prijateljev. Praznovanje 

rojstnega dne je splošno razširjena navada, ki temelji na družabnosti in je povezana s 

praznično prehrano in nekaterimi stalnimi sestavinami. To je torta s svečkami in darili. 

( Bogataj 1988) 

Praznovanje rojstnega dneva v vrtcu je za otroka najbolj pomemben praznik, saj je edini, ki je 

individualen. Rojstni dan je priložnost za spodbujanje razvoja, pozitivnih čustev in socialnih 

odnosov znotraj posamezne skupine. Otroke navajamo na družabnost, izkazovanje pozornosti 

v medsebojnih odnosih in predvsem na odnos vrednotenja prejetega darila, ki mu ga podari 

skupina otrok. 

 

V našem vrtcu se trudimo, da bi se tisti dan še posebej posvetili slavljencu na način, kot si ga 

sam želi. V vsakem oddelku vrtca rojstni dan praznujemo nekoliko drugače, vendar vsi 

strokovni delavci izhajamo iz interesa slavljenca in poskušamo rojstni dan  pripraviti tako, da 

se tisti dan v oddelku dogajajo predvsem dejavnosti, ki jih izbere slavljenec ter slediti načelu 

praznovanja po meri otroka.  

Praznovanja zajemajo prav vse: od idej otroka, darila, do slavnostno pripravljenih pogrinjkov, 

raznovrstnih iger, animacij iz sveta otroških junakov ali iz realnega sveta, itd. Ideje in interese 

slavljencev vpletamo v celodnevne aktivnosti ter tako omogočimo prav vsakemu otroku, da 

dejavno sodeluje pri organizaciji in izvedbi lastnega praznovanja in ob tem doživlja ugodje, 

zadovoljstvo in  srečo.  

Strokovni delavci z organiziranjem takšnih praznovanj bogatimo svoje strokovno delo in svoj 

odnos  do otrok.  

 

Tradicijo praznovanj  ohranjamo s stalno sestavino - torto s svečko. Ker pa dajemo velik 

poudarek zdravi prehrani in upoštevanju načel zdrave prehrane si želimo, da bi bile ob 

tovrstnih praznovanjih namesto slaščic in slanih prigrizkov na mizi sadne dobrote a pri tem 

odigrajo pomembno vlogo starši, ki pripravljajo in prinašajo sestavine za pogostitev. 

 

V našem vrtcu so praznovanja rojstnih dni nepozabna doživetja.  

Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo rojstni dan vsakega otroka, ki je vključen v naš vrtec, 

nekaj posebnega.  
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