
 DECEMBERSKI KOLEDAR PRIREDITEV V VRTCU ŠMARJE PRI JELŠAH 

 

December je mesec druženj, praznovanj, želja ter poklanjanje drobnih pozornosti… 

December je najlepši mesec v letu. Vsi ga vedno čakamo z posebnimi čarobnimi občutki. Tako je bilo 

tudi letos, saj je bil poln najrazličnejših dejavnosti. V začetku decembra smo imeli decembrske 

delavnice;  skupno druženje s starši in otroci, skupaj smo izdelovali okraske za novoletno jelko, ki je 

krasila naš vrtec. Kdor je želel, se je lahko odpravil z lučkami na sprehod v okolico. Bilo je praznično,  

sproščeno vzdušje, lepo je bilo opazovati zadovoljne starše in otroke ter njihovo ustvarjalnost. 

Obiskali so nas pravljičarki, Katarina in Natalija. Skupaj smo  poslušali pravljice, ter uživali v prazničnih 

vsebinah.  

Vzdušje v vrtcu je popestrilo pismo Dedka Mraza s praznično risanko in  kokicami.  

Ogledali smo si tudi gledališko predstavo Babica Snežinka v kraljestvu živali v Kulturnem domu 

Šmarje.  

Obiskale so nas mamice, po poklicu frizerke in nam  uredile pričeske za slavnostno kosilo. 

Za slavnostno kosilo so poskrbeli kuharji s svojimi prazničnimi kreacijami. Skupaj z otroci smo pripravili 

pogrinjke, in tako pričarali posebno praznično vzdušje. 

Babice so si vzele čas in z nami pekle pecivo. Vse je dišalo po piškotih. Udeležile so se tudi čajanke in 

nam tako popestrile decembrske dni.  

Imeli smo tudi in plesno in pevsko dopoldne. Vrtec je bil poln otroškega smeha, zadovoljstva, in 

veselja. 

Nočitev je bila  posebno doživetje, kajti otroci so sami prespali v vrtcu in uživali v raznih dejavnostih. 

Pekli smo piškote, se sladkali z njimi. Odpravili smo se na sprehod z lučkami. Čarovnik Andrej in Pika 

Nogavička sta nam pripravila presenečenje, tako da je bilo čudovito praznično vzdušje. 

Obiskal nas je tudi dedek Mraz, poklepetal z nami in nam prinesel darila, katerih so bili otroci zelo 

veseli. Zapeli smo mu tudi pesmi o zimi in dedku Mrazu. 

V vrtec smo povabili tudi predstavnike sveta staršev, pripravili program, nato pa jih povabili medse, 

da so se lahko vključili v dejavnosti in z nami preživeli čudovito nepozabno dopoldne. 

Obiskali so nas tudi predstavniki občinske uprave, skupaj z g. županom Matijo Čakš, ter predsednico 

sveta staršev Katarino Lipuš. Ogledali so si praznični vrtec, ter poklepetali z otroki, ki so bili polni 

zanimivih vprašanj, mnenj, idej. 

Ob zadovoljnih, skrivnostnih, srečnih nasmehih otrok, ki so bili nenehno polni pričakovanj, želja po 

raziskovanju, je mesec december dosegel svoj namen.  

Le kaj je lepšega od srečnega, zadovoljnega otroka? 
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