
PRVI TEDEN ČAROBNOSTI 

Naš čarobni december se je začel 6.12., ko je bila večina otrok spet prisotna po 

karanteni. Decembra imamo med zajtrkom vedno prižgane lučke na vsaki mizi. 

 

Začnemo tudi s ČAROBNO VREČO DEJAVNOSTI, ki izraža lepo sodelovanje 

staršev in vrtca. Starši pripravijo dejavnost, ki je zavita kot darilo. Pakete 

pospravimo v čarobno vrečo in potem nas vsak dan čaka nekaj posebnega. 

 



Darilo potem odpremo in si ogledamo dejavnost, ki nas čaka.  

 

Nato se otroci razporedijo po kotičkih, uživajo v igri, v enem kotičku pa 

ustvarjamo, karkoli nas že čaka v paketu. Vedno pridejo najprej ustvarjati tisti 

otroci, katerih starši so pripravili tisti paket; sodelujejo pa seveda vsi. V 

ponedeljek smo delali voščilnice       

 



Nismo uspeli dokončati vsi, ker smo imeli tudi gledališče na obisku. Ogledali smo 

si predstavo MAMICA, KJE SI. 

 

 



Ko je mala opica le našla svojo mamico in očka, smo se naučili in zaplesali pravi 

afriški ples. 

 

Naslednji dan smo dokončali voščilnice in otroci so jih odnesli domov. Skupaj z 

Gumbi smo okrasili smrečice in se začeli učiti pesem SNEŽINKE. 

 



 

Vsak otrok je obesil en okrasek na našo smrečico      Naslednji dan je bil čas za 

sajenje božičnega žita. V paketu smo dobili vse potrebno       

 



Vsak je naredil svojega steklenega možička in vanj posejal božično žito. 

 

 

 



V četrtek nas je v čarobni vreči pričakala cela vreča stvari za ustvarjanje. S 

trganko so otroci naredili pošast, morsko deklico ali kraljično       

 

 

 



Tisti dan je tudi kar precej snežilo, zato smo dejavnost delali nekaj časa in se 

potem odpravili na sneg. Preden se taka množica otrok uredi za na sneg, traja kar 

nekaj časa; vaja dela mojstra! 

 

Gazimo po snegu in ugotovimo, da to ni lahko. Ampak sneg nam je prinesel veliko 

veselja in nasmehe na obraz. 

 



Za šolo imamo majhen hribček z dvema toboganoma; lahko se vozimo po toboganu 

ali kar po riti       

 

 

 



 

Užitki na snegu so nepopisni      Neskončno možnosti za gibanje, igro in krepitev 

samozavesti. 

 



 

V petek smo končali pošasti, kraljične in morske deklice. Začeli smo z novo 

dejavnostjo; dišeči okraski       

 

 



Nato pa smo seveda spet šli na sneg. Na igrišču smo, skupaj z Gumbi ob 

prepevanju pesmi o snežakih, naredili snežaka       

 

V tem tednu smo imeli spretne prste, rdeča lica in nasmeh na obrazih. Naš prvi 

teden čarobnosti je bil prav zares čaroben       

Neja Marguč 

 


