
 V OBJEMU ŽELJA IN OBDAROVANJ V VRTCU ŠMARJE PRI JELŠAH 

Mesec december je mesec želja, obdarovanj, druženj,… in  ustvarjalnih idej,  ki 

jih v našem vrtcu nikoli ne zmanjka. Otroška ustvarjalnost ne pozna meja, 

delavci v vrtcu pa skupaj s starši otrokom omogočamo, da le ta privre na dan 

in se realizira na različnih področjih. 

 V vrtcu Šmarje pri Jelšah bo letošnja rdeča nit prazničnega dogajanja »skrinjica 

želja«, kjer bomo skozi praznični mesec december skupaj z otroki ubesedili njihove 

želje, pričakovanja in voščila,  jih napisali na lističe  ter jih spravili v skrinjico želja. 

Prav tako bodo imeli tudi starši možnost napisati svoje želje in voščila ter jih oddati v 

skrinjico v kotičku za starše.  Ob koncu meseca pa  jih bomo  prebirali skupaj z otroki. 

Ker se zavedamo, kako pomembno je  sodelovanje in povezovanje otrok, staršev in 

zaposlenih, se bomo zbirali na  prazničnih delavnicah in skupaj izdelovali okraske za 

našo novoletno jelko.  

Po skupinah se bodo odvijale različne aktivnosti. V goste bomo povabili knjižničarki, 

katerima bomo prisluhnili ob pripovedovanju pravljic z zimsko tematiko. V kino 

kotičku si bomo ogledali praznični film, dogajanje pa še popestrili z  gledališko 

predstavo »Praznični Lonec« . 

Za predšolske otroke bo posebno doživetje predstavljala nočitev v vrtcu, kjer bodo 

noč, nekateri morda prvič, preživeli od doma in to kar v  vrtcu Šmarje pri Jelšah. 

Otroci se bodo zbrali ob  18.00 uri  ter se v družbi škrata in zaposlenih zabavali  vse 

do jutra, ko jih bodo po zajtrku prišli iskat starši.  

Vrhunec prazničnega vzdušja pa nam bo s svojim obiskom pričaral Dedek mraz, ki  

nas bo s pomočjo svojega spremstva obdaril in naredil naše otroke še srečnejše.  

Da  bodo polni tudi naši  želodčki, bodo v prazničnem mesecu poskrbeli kuharji.  

Pripravljajo nam slavnostno kosilo in še veliko drugih prazničnih dobrot. Za dišeče 

praznične vonjave pa bodo poskrbele tudi naše babice in mamice, ki smo jih povabili 

v naše skupine, kjer bodo s peko slastnih piškotov razvajale naše brbončice.   

Hišnika na vrtec  bosta bleščeče lučke  pripela in za svetlobni učinek 

poskrbela. Da vsakemu, ki mimo gre, svetloba in  toplina ogrejeta srce. To so 

tudi praznične želje velikih in malih iz vrtca Šmarje pri Jelšah. 

Albina Bračko, Tanja Jotič ter ostali zaposleni vrtca 


