
PRAZNIČNI DECEMBRSKI KOLAŽ DEJAVNOSTI V VRTCU 

KIDRIČEVO 

 

Mesec december je prav poseben mesec, poln veselja pričakovanj in želja. V vrtcu 

spodbujamo to veselje in radoživost z različnimi dejavnostmi. Zaradi zdravstvenih omejitev, 

zaradi covid-19 bolezni, smo mnoge dejavnosti prilagodili in jih izvajali po skupinah. Otrokom 

smo želeli pričarati veselje, kljub težkim časom omejitev in karanten.  

V veliko veselje otrok, nam je bilo tudi vreme naklonjeno in je zapadel prvi sneg. Hitro smo 

se oblekli in odšli na sneg. Uživali smo v zimskih radostih. 

 

  

Valili smo kepe za snežaka. 

 

Prihod zime smo obeležili z babico Zimo, ki nam je pripovedovala zgodbice na zimsko 

tematiko. Vsaka skupina otrok je prihajala k babici Zimi, v njen kotiček. Vsebino zgodbice 

smo izbirali glede na starost skupine. Po zgodbici smo se o vsebini pogovarjali. Otroci so ob 

tem pripovedovali tudi svoje dogodivščine, ki so se jim pripetile. Vzdušje je bilo prijetno, 

veselo.  



 

Babica Zima pripoveduje. 

 

S prazničnimi dejavnostmi smo pričeli že prve dni meseca decembra. Izdelovali smo okensko 

dekoracijo in okraske, s katerimi smo okrasili našo novoletno smrekico na hodniku vrtca. Pri 

tem nam je pomagal naš hišnik Ivan, ki vedno skoči na pomoč ko ga potrebujemo. Okraske 

smo naredili iz odpadnih modelčkov iz kartona, ki smo jih pobarvali in praznično okrasili z 

bleščicami.  

 

 

Izdelovanje novoletnih okraskov je prijetno. 



 

 

Krasimo novoletno drevo. 

 

 

Ponosni na svojo praznično smrečico. 

 

Zelo ponosni smo na našo dramsko skupino Žogice, ki otroke razveseljuje s svojimi 

predstavami. Tako so tudi tokrat vzgojiteljice pripravile lutkovno predstavo zgodbice Mojca 

Pokrajculja. Otroci so bili navdušeni. 



 

Ogledali smo si lutkovno predstavo Mojca Pokrajculja. 

 

Končno je napočil čas, ko sta nas obiskala dva dobra moža Božiček in Dedek Mraz. Otrokom 

sta prinesla vrečo daril. Zapeli smo nekaj pesmic, ki smo se jih naučili zanju, nato pa sta odšla 

v druge skupine, jer so ju otroci nestrpno pričakovali. 

 

 

 

Obisk Božička in Dedka Mraza. 

 



Nove igrače so nas navdušile. Igra je bila zelo zanimiva in je otroci niso želeli zapustiti. 

Dogovorili smo se, da z igranjem nadaljujemo v naslednjih dneh, saj nas je čas preganjal. Igra 

je v vrtcu zelo pomembna za razvoj otrok in ji vedno posvečamo veliko časa. 

 

 

Igra z novimi igračami.  

 

Predpraznične dneve smo si popestrili z obiskom našega,  lepega parka v Kidričevem, ki je bil letos 

čudovit v soju lučk in novoletnih okraskov. 

 

Uživamo ob novoletni smrečici. 



Čas je hitro mineval, saj so se dejavnosti vrstile kot po tekočem traku. Otroci in tudi 

vzgojiteljice, smo zakorakali v novo leto optimistično, polni novih, pozitivnih izkušenj. 

 

Kidričevo, 12.1.2022                                                 pripravila vzgojiteljica Lilijana Rumež 

 

 


