
PRVI TEDEN ČAROBNOSTI 

Začel se je ta čarobni čas, ko smo vsi v pričakovanju. Tudi v vrtcu se že več let 

igramo ČAROBNO VREČO DEJAVNOSTI. Starši tako lepo sodelujete, da smo 

vzgojiteljice prav res ganjene. Otroci pa seveda s pričakovanjem in srečo v očeh 

vsak dan opazujejo, kaj bo prišlo iz naše vreče 😊 

 

Prvi dan smo delali ČAROBNE STEKLENIČKE ŽELJA. Dobili smo manjše 

stekleničke in celo morje bleščic, zvezdic in srčkov, s katerimi si je vsak izdelal 

svojo stekleničko želja; vsakič, ko jo potreseš, si lahko nekaj zaželiš. 

 



Prav kmalu smo jih imeli vsi 😊 

 

Naslednji dan smo se igrali s posebnimi konstruktorji, ki jih v vrtcu nimamo. 

 



Med dejavnostmi iz čarobne vreče, moramo poskrbeti tudi za novo dekoracijo 

našega vrtca; otroci delajo snežinke. 

 

V sredo sta prišli na obisk Tinkarina mami in njena sodelavka, ki sta nas naučili 

pravilnega umivanja rok (tudi to je bila dejavnost iz čarobne vreče). Najprej smo 

si pogledali, kako zgledajo bacili. 

 



Nato smo se preko deklamacije naučili, kako si je treba umivati roke. 

 

Nato so si otroci s posebnim gelom namazali roke in umivali na tak način, kot smo 

se naučili. Roke so si potem pogledali pod UV lučko in ugotavljali, kje niso umivali 

dobro. 

 



 

Pri drugi mizi pa so se otroci mazali z različnimi barvami in si nato dajali petke, 

da so videli, kako hitro se prenašajo bacili iz rok na roke prijateljev in na 

predmete. 

 

Barve smo potem v kopalnici sprali in spet ponovili, kako se pravilno umiva roke. 

Deklamacijo smo plastificirali in jo obesili v kopalnico, da bomo lahko še večkrat 

ponovili. 



V četrtek pa smo ustvarjali kulinarično. Dobili smo vse sestavine in recept za 

RAFAELO KROGLICE. 

 

Pred oblikovanjem kroglic smo si nadeli predpasnike in zelo dobro umili roke, tako 

kot smo se naučili dan prej 😊 

 

Mhmmmm, kako so bile slastne. Z njimi smo se sladkali kar dva dni 😊 



V petek smo delali VENČKE. V škatli smo dobili že pripravljene venčke, cofke, 

barve, nalepke in vrvico. Najprej smo venčke pobarvali. Ko se je posušilo pa 

nadaljevali s krašenjem. 

 

Naša garderoba je že lepo okrašena s snegom in nizi različnih smrečic iz filca na 

vejah. Zdaj pa je čas, da postavimo smrečico. Preberemo zgodbo SNEŽNO 

DREVO in se odpravimo okrasiti našo leseno smrečico. 

 



Zdaj nas že zjutraj pričakajo novoletne lučke na smrečici. Pri zajtrku pa uživamo 

v soju svečk. 
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