
 

Razmere, v katerih vztrajamo že več kot leto dni, so nas tudi v Vrtcu Kidričevo 

spodbudile, da začnemo razmišljati izven okvirjev, s ciljem, da bi se lahko kljub 

vsem ukrepom prilagojeno izvajali vsi projekti, v katerih sodelujemo in da bi lahko 

otroci čim bolj brezskrbno uživali svoje dni v vrtcu.  

Ena izmed naših želja je bila, da bi lahko otroci svoje likovne izdelke pokazali vsem 

obiskovalcem vrtca. Ob slovenskem kulturnem prazniku je tako nastala ideja, da bi 

v prostorih garderob pripravili likovno razstavo otroških izdelkov. Vsak oddelek je 

dobil svoj prostor na steni za razstavo, osrednji prostor pa smo okrasile 

vzgojiteljice. Ker smo ob razstavili dobili mnogo pohval, smo se odločili, da bomo 

na ta način redno razstavljali izdelke vseh skupin.  

V tem času se je menjalo že veliko tematik. V mesecu marcu smo razstavo ob dnevu 

žena in materinskem dnevu poklonili našim najdražjim mamicam. Ker jim letos 

zaradi protikoronskih ukrepov nismo mogli pripraviti darilc, kot je bilo to v navadi 

v prejšnjih letih, smo se odločili, da jim posvetimo nekaj lepih besed skupaj s 

prekrasnimi šopki, ki so jih narisali otroci. Zatem je sledila velikonočna razstava, 

ki so jo pospremili zajčki, piščančki in jajčka, sedaj pa si lahko obiskovalci vrtca 

ogledajo pomladno razstavo s ptički, čebelicami, metuljčki, cvetočimi drevesi in 

prekrasnimi pomladnimi šopki. Likovno razstavo redno posodabljamo, saj skoraj 

vsak teden nastajajo nove umetnine pod mentorstvom vzgojiteljic, ki vsako likovno 

dejavnost načrtujejo na podlagi tematskih sklopov.  

Ves ta čas pa je času primerno okrašen tudi osrednji prostor, za kar se s skupnimi 

močmi trudimo kar vzgojiteljice. Vsako okrasitev skrbno načrtujemo v skladu s 

tematiko meseca, skupaj dajemo predloge in ideje ter se trudimo, da z okrasitvijo 

nadgradimo otroški trud ter tako celotno razstavo povežemo v skupno zgodbo. 

Otroška likovna dela so v naš vrtec vnesla veliko veselja, saj so z njimi stene vrtca 

oživele v pisanih barvah. Zato, dragi starši, babice, dedki, bratci in sestrice, ozrite 

se naokoli, oglejte si našo razstavo in uživajte v njej. Mi pa bomo še naprej z 

največjim veseljem ustvarjali in skrbeli, da bo naš vrtec sijal v vsej svoji lepoti. 

 

Anita Trep in Monika Horvat 





 


