
ČAROBNI DECEMBER 

Mesec december je mesec čarobnosti, ko vsi najdemo otroka v sebi in se veselimo 

drobnih presenečenj, sladkih radosti in malih skrivnosti. Počasi se je v vsej svoji 

čarobnosti prikradel v naš vrtec in nam natrosil poln koš toplih trenutkov, iskrenih 

nasmehov, radosti in veselja. Povsod se iskrijo praznične luči in izrekajo lepe želje. 

»S svetlečimi očmi glejte svet okoli vas, 

saj so najčudovitejše skrivnosti skrite v najbolj nenavadnih kotičkih. 

Tisti, ki ne verjamejo v čarobnost, je nikoli ne bodo našli,« 

je nekoč zapisal veliki pisatelj Roald Dahl. 

 

Otroci čarobnost najdejo na vsakem koraku, odrasli pa se moramo v hitre tempu 

življenja včasih malo bolj potruditi. 

Vsak okrasek in iskreča lučka, ki krasi naš vrtec, je na plano priklical naše skrite želje 

za naslednje leto – zase, za ljudi okrog nas in za ves svet. Vse je v znamenju 

pričakovanja in medsebojne povezanosti. 

Vsak izmed nas je po svojih najboljših močeh, dodal svojo iskrico čarobnosti in vzdušje 

v vrtcu je polnilo naše srčke in nas objelo s toplino. 

V igralnico smo povabili aranžerko, gospo Martino, ki nam je naredila čarobne 

aranžmaje, ki krasijo kotičke in mize. Obiskali smo jo tudi v praznično obarvani 

cvetličarni, kjer ustvarja. 

 



 

Izdelali smo okraske, s katerimi smo pred Kulturnim domom okrasili veliko praznično 

smreko. 

 



Obiskala nas je frizerka, gospa Irena, ki nam je uredila pričeske za najbolj slavnostni 

dan v letu. Vsi smo se čarobno bleščali in se s ponosom opazovali v ogledalu. 

 

Tako praznično urejeni smo si v igralnici pripravili slavnostne pogrinjke in čisto pravo 

slavnostno kosilo. 

 



Ob toplem ognjišču smo našli čarobni čas za pravljice. Vsak trenutek v pravljičnem 

svetu je otrokom risal iskrice v očeh, ko so se skozi zgodbo popeljali v čarobne kraje 

in čase, k čarobnim likom, s katerimi so se lahko poistovetili v svojih občutkih. 

 

Zelo pogrešamo sneg, ki čarobni december naredi še bolj veličasten in bel, zato smo 

medse povabili knjižničarko, gospo Natalijo, ki nas je s knjigo Snežinke z napako, 

popeljala v belo zimo. 

 



Folklorna skupina OŠ Šmarje pri Jelšah nam je s plesom in pesmijo pričarala čarobno 

vzdušje. Skupaj smo zaplesali in zapeli. 

 

Najlepši in najbolj čaroben čas v letu diši po piškotih in napoveduje prihajajoče 

praznike. Gospa Andreja in Jasna sta z nami pekli čarobne piškote. V testo smo 

vmešali še malo ljubezni, objeme, prijazne besede, srčne želje, nežne dotike in pečene 

piškotke posuli z bleščicami čarobnosti. Bili so čarobno slastni. 

 



Na koncu pa nas je obiskal dobri mož Dedek Mraz in vse otroke obdaril. Vsi smo se 

celo leto trudili in bili pridni, zato na nikogar ni pozabil. Obljubili smo mu, da bomo v 

prihodnjem letu igrivi, vedoželjni, nasmejani, klepetavi in predvsem zdravi. 

 

 

Bodimo srečni in srečo delimo z drugimi. 

Otrok je čudežno bitje. Toplo, iskreno, vedoželjno, igrivo, polno smeha in nalezljive 

radosti. Privoščite si vsaj nekajkrat v letu biti otrok. Čudežno bo. 

Nam uspeva. 

Srečno 2020! 

 

 

Vrtec Šmarje pri Jelšah, Enota Livada 

Iris Virant in Katarina Fijavž 


