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V življenju imamo veliko izbir, tudi glede praznovanj praznikov in osebnega 
praznika. Če ne želimo praznovati tako kot drugi, lahko praznujemo po svo-

je. Pri tem si vsi želimo, da bi bili prazniki zabavni, sproščeni in polni radosti. 
Zelo pomembne so priprave na praznike, saj nam omogočijo, da radost pra-
znikov traja dlje časa. Že pričakovanje praznika nas preplavi z veselim razpolo-
ženjem in navdušenjem. V priprave moramo nujno vključiti tudi otroke, da po 
svojih močeh in z lastno aktivnostjo pri njih pomagajo. Najlepše je, ko se dobro 
razpoloženje razširi na vse člane družine in skupine, ki praznuje. Krepi se obču-
tek pomembnosti, koristnosti in pripadnosti.

Otroci se praznikov še posebno veselijo. Otroci iz družin, ki 
praznikom posvečajo veliko pozornosti, imajo močan ob-
čutek identitete in tesne stike z družinskimi člani.

Družinski rituali so zelo pomembni. Z njimi lahko zagotovimo, 
da se spominjamo lepih dogodkov, najbolj pomembno pa je, da 
se bodo rituali, ki ste jih izoblikovali, nadaljevali tudi pri nasle-
dnjih generacijah.

Temu skušamo slediti tudi v vrtcu, saj je prav navduševa-
nje in širjenje radosti v časih, v katerih živimo, ključnega 
pomena. Vsaka skupina v vrtcu si izbere svoj način prazno-
vanja, otrokom pa je posebno všeč, da se določene stvari 
delajo na enak način, ker tako vedo, kaj se bo zgodilo.

V Antončku vam predstavljamo pestrost praznovanj oseb-
nega praznika v našem vrtcu.

Vsa praznovanja so nekaj posebnega, potruditi pa se moramo, da jih napolni-
mo z ljubeznijo, saj s tem vplivamo na otrokovo izkušnjo sveta. 

Renata Hojs, ravnateljica vrtca
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POMEN PRAZNOVANJA OTROKOVEGA ROJSTNEGA DNE

Ob pisanju besedila o pomenu praznovanja otrokovega rojstnega dne sem 
pomislila, kaj je resnično tisto, kar lahko damo otroku za njegov osebni pra-

znik in bo še nekaj časa odmevalo v njem. Zanimalo me je, kaj lahko o tem 
preberem na spletu. Vtipkala sem ključne besede v brskalnik in doživela plaz 
ponudnikov, ki organizirajo raznovrstne otroške zabave za rojstni dan. Njihovi 
nagovori, naj izberem njih, so bili podobni: »Dragi starši, naj poskrbimo, da bo 
vaš otrok vesel in aktiven, vi pa boste brez skrbi in imeli boste čas zase.« Je to 
res to, kar lahko podarimo otroku za njegov rojstni dan? Bo res vesel, če nas ne 
bo zraven in mi zadovoljni, ker si bomo vzeli čas zase na otrokov dan?

Otroku največ pomenijo skupna doživetja s starši in naš 
čas, ko smo resnično z njim, ko ga zares vidimo in slišimo 
njegove potrebe. Pojdimo z otrokom na njegov rojstni 
dan na izlet v naravo, pripravimo mu presenečenje, ki bo 
vključevalo družinske člane, pojdimo raziskovat gozd in se 
skupaj prepustimo medsebojnemu druženju. Za otroka je 
največje darilo naša prisotnost. Nikoli si ne bo toliko zapo-
mnil prejetega darila, kot samega doživetja na rojstni dan. 

V današnjem hitrem tempu življenja se premalokrat 
ustavimo in vzamemo čas za nas in našo družino. Pra-
znovanje otrokovega rojstnega dne s skupnimi doživetji 
je vsekakor lepa priložnost za spodbujanje razvoja, so-
cialnih odnosov pri otroku, pridobivanje novih izkušenj. 
Je priložnost, da otrok okrepi svoje občutke in čustva, se 
zave, da ima družino, da je vreden in ljubljen. Ti občutki 
otroka notranje osrečujejo in krepijo njegovo samopo-
dobo. 

Mojca Gašparič in Janja Hudej, svetovalni delavki
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  Danes v vrtcu je zabava,
 rojstni dan praznuje se.

Hitro prostor uredimo,
da bleščalo se bo vse.
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Prostor za praznovanje rojstnega dne pripravimo tako, da odstra-
nimo mize in razporedimo stole v krog. Slavljenec sedi na po-

sebnem stolu za slavljenca, ki ga je po naših zamislih izdelal mizar. 
Priredil ga je tako, da je »štokrlu« dodal naslonjalo v obliki oblačka 
in naslonjala za roke.

Slavljencu zapojemo tri pesmi po njegovi želji, 
čestitamo ter za darilo izročimo risbe in blazini-
co – termofor.

Nato pripravimo mize za 
pogostitev. Vsak otrok 
dobi svoj pogrinjek, 
na katerega po-
stavimo lonček s 
sokom in slami-
co, ki jo krasi ja-
bolko iz penaste 
gume.

V igralnici sva izbrali prostor, kjer slavljencu voščimo in mu zapo-
jemo za njegov rojstni dan. Iz valovite lepenke sva izrezali napis 

Vse najboljše in ga okrasili še s pisanimi baloni, ob njem pa posta-
vili mizo s cvetjem in svečko.

PriPraVa PrOstOra
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Vemo, da lahko vzdušje ob posebnem dogodku pripra-
vi že sama ureditev prostora, v katerem se bo prazno-

vanje odvijalo.

Glede na to, da bomo praznovali rojstni dan našega otro-
ka, želimo v prostoru z razporeditvijo miz in stolov doseči 
medsebojno povezanost in domačnost. Zato mize posta-
vimo skupaj z namenom, da bo na sredini nastale velike 
ploskve stala torta, okrog nje pa se bodo posedli otroci. 
Na tej površini bo tudi dovolj prostora še za tiste dobrote, 
ki jih bodo s sabo prinesli otroci. 

Ker je prostor pripravljen, nam za praznovanje manjka le 
še dobra volja.

Pri pripravi prostora skupaj z 
otroki najprej postavimo mize 

in stole v obliki črke i. Slavljenec 
sodeluje pri pripravi zdravega sa-
dno-mlečnega napitka, v lončke 
z napitkom da barvne slamice in 
razdeli prtičke. Vsi otroci dobijo 
praznične klobučke, v krogu sla-
vljencu zapojemo pesem in mu 
čestitamo. Ko se otroci posedejo 
za mize, pred slavljenca postavimo 
torto iz tulcev s svečkami. 

Klobučke izdelamo iz plastificira-
nih barvnih papirjev tako, da jih iz-
režemo v obliki stožca in spnemo. 
Skozi luknjice napeljemo elastiko.
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Ob praznovanju rojstnega dne je v središču 
pozornosti slavljenec, ki sedi na kralje-

vskem stolu, na glavi pa ima rojstnodnevni 
klobuček. Kraljevski stol je nastal na podlagi 
otroških idej, ki so jih otroci predstavili s po-
močjo risbic, ter spretnih rok šivilje Zvonke. 

Igralnica in vrata so okrašeni s pisanimi baloni. 
Otrok, ki praznuje, svojim prijateljem razdeli 
svečane prtičke in kozarčke ter jih pogosti. S 
pomočjo zvončka vsem vošči dober tek.

slavljenca fotografiramo, ko piha svečke na 
torti. Fotografijo pritrdimo na vrata igralnice 

in jo okrasimo z baloni.
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Pri pripravi prostora sodeluje slavljenec s svojimi tremi izbra-
nimi pomočniki. Iz štirih miz sestavimo skupno omizje, okoli 

katerega so razvrščeni stoli. Otroci pripravijo pogrinjke, na katere 
postavijo napitke, skodelico s sadno kupo in morebitna presene-
čenja. Sredino omizja okrasijo s sezonsko namizno dekoracijo. Po 
samem prostoru obesijo balone.

P red praznovanjem vedno skupaj 
pripravimo prostor. Mize zložimo 

skupaj, da se čutimo povezani, pogr-
nemo prt, mizo okrasimo s šopkom in 
si na glave poveznemo klobučke.
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slavljenec tisti dan za čas 
praznovanja nosi kro-

no (izdelali smo jo sami 
in jo plastificirali) in 
kraljevsko ogrinjalo 
(večja ruta).

Izbere si tudi, kako se 
bo praznovanje po po-
gostitvi nadaljevalo (ob 
glasbi in plesu ali ob igri 
z žogami na igrišču ali 
v telovadnici).

Kaj potrebujemo 
za praznovanje:
•	 prtičke,
•	 papirnate	krožnike,
•	 papirnate	kozarčke,
•	 cvetlico,
•	 plišastega	ježka,
•	 sadno	torto,
•	 ježkov	zvezek,
•	 kljukice	s	številkami.

Vsak otrok dobi na mizo zgiban prtiček, ki ga zgiba slavljenec sam ali s pomočjo vzgojiteljic. Torto postreže-
mo otrokom na »slavnostnih« krožnikih, če slavljenec prinese sok in posebne kozarčke, uporabimo tudi to.

Slavljenec ima tisti dan posebno mesto na koncu mize, kjer mu postavimo cvetlico, plišastega ježka, kljukice 
s starostjo otroka, njegovo torto in darilo. Tam poteka tudi fotografiranje. 
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srostor okrasimo s pomočjo slavljenca – odvisno, kaj kdo prinese. 
Včasih so to prtički, lončki, baloni, metulji …

KrateK OPis 
PraznOVanja

igralnico okrasimo z 
baloni. Slavljenec sedi 

na čelu mize. Izdelamo 
sadno torto, sadna na-
bodala ali sadne napitke. 
Nato zapojemo pesem 
Vse najboljše in otrok 
dobi pred seboj čarobne 
kozarce – toliko kozar-
cev, kolikor let ima (izde-
lamo jih sami). Vsakega 
posebej potrese in si ne-
kaj zaželi.

OKrasiteV 
PrOstOra

sliko torte plastificiramo in doda-
mo napis Vse najboljše. Dodamo 

sliko slavljenca in vse skupaj obesimo 
na vrata igralnice.
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stOl za slaVljenca

slavljenec ob začetku praznovanja 
sede na stol. Ostali otroci sedijo na 

blazini. Zapojemo mu pesmice po nje-
govi želji. Število pesmic je odvisno od 
njegovih let. Ko dobi darilo, vsak po-
samezen otrok pride k njemu in mu 
čestita.

KraljeVi stOl

za slavljenca pripravimo kraljevi stol – velik stol, prekrit s svilenim 
blagom, in mu nataknemo krono iz trše, srebrne lepenke. Na ma-

gnetno tablo ta dan napišemo voščilo Vse najboljše in ime slavljen-
ca. Mize v igralnici združimo tako, da vsi otroci sedijo za eno veliko 
skupno mizo. Mize tudi slavnostno okrasimo s pogrinjki, papirnati-
mi prtički in sadnimi krožniki.
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PriPraVa PraVljičnega KrOžniKa
Potrebujemo:
•	 banane	in	drugo	sadje	različnih	barv	po	želji,	
•	 smetana.

Otrokom na krožniku oblikujemo metuljčka, pikapolonico, 
smeška … Primer metuljčka: banano po dolžini prerežemo 

in jo položimo na krožnik, tako da se polovici stikata na hrbti-
šču. S smetano oblikujemo krilca, okrasimo z jagodami ali ki-
vijem. Oči in tipalke naredimo s čokoladnimi mrvicami. Nato 
sledi fotografiranje. Slavljencu zapojemo pesem Vse najboljše 
za te, sledi rajanje. 

Igralnico okrasimo z baloni. Slavljenec sedi na čelu mize. 
Izdelamo sadno torto, sadna nabodala ali sadne napitke. 
Nato zapojemo pesem Vse najboljše in otrok dobi pred se-
boj čarobne kozarce – toliko kozarcev, kolikor let ima (izde-
lamo jih sami). Vsakega posebej potrese in si nekaj zaželi. 

izdelaVa čarObnega KOzarca
Potrebujemo:
•	 kozarec	za	vlaganje,
•	 voda,
•	 bleščice.

V kozarec natresemo bleščice in ga napolnimo z vodo. 
Nato pokrov kozarca zaradi zaščite pred odpiranjem 

premažemo z lepilom in kozarec zapremo. Pokrov lahko 
po želji tudi okrasimo.
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PraznOVanje
Potrebujemo:
•	 karton,	potiskan	z	motivi	za	rojstni	dan,
•	 plastifikator,
•	 flomastri,
•	 baloni,
•	 kape,
•	 prtički	in	krožniki	z	različnimi	motivi.

Pred prihodom slavljenca na vrata k Utrinkom dneva pri-
pnemo praznični karton, ki naznanja, da imamo danes v 

skupini rojstnodnevno zabavo. Prostor okrasimo z baloni, na 
glavo damo klobučke, imamo pa še krožnike in prtičke z raz-
ličnimi motivi.
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      Za rojstni dan želimo ti,
        da še dolgo, dolgo
     bomo mi prijatelji.

15
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POseben dan
(Branka Jerič)
 
Ko se zjutraj prebudim,
sončku pomežiknem,
danes je moj rojstni dan,
si veselo vzkliknem.

Joj, kako se veselim,
obraz od sreče sije,
danes je poseben dan,
mi srček hitro bije.

Moji dragi so z menoj,
radi se imamo,
pojemo in plešemo,
si poljubčke damo.

rOjstni dan 
V Vrtcu
(Melita Lah)

Otroci v vrtcu zbrani so,
vriskajo in pojejo.
Vsi veseli, nasmejani,
rojstni dan praznujejo.

Danes Nace naš
pomemben je zelo,
saj na tortici tri svečke
upihnil bo močno.

V vrtcu vsi po vrsti
vse dobro mu želijo,
objemčke in poljubčke
rdečih ličk delijo.

rOjstni dan
(Melita Lah)

Kaj se v vrtcu
danes tam dogaja?
Vse na nogah je,
vse raja.

Sliši pesem se
in smeh,
vidijo se iskrice
v očeh.

Seveda, danes v vrtcu
dan je tak,
da nasmejanih lic
biti mora prav vsak.

Nejc praznuje
rojstni dan
in zato je danes 
na široko nasmejan.

Prijatelji njegovi danes
 veseli so vsi,
saj Nejc prav rad
v njihovi družbi 
rojstni dan slavi.
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VOščila  
za rOjstni dan
(Melita Lah)

Mi, ki se s tabo v vrtcu igramo,
pojemo, plešemo in klepetamo,
ti vse najboljše želimo
in kličemo: RADI TE IMAMO!

Prijateljčki tvoji želijo ti,
da fantek bil bi
nasmejan in vesel
prav vse dni.

Da vedno bi tako vesela
in prijazna bila,
želi ti tvoja
vesela druščina,
ki s tabo v vrtcu se rada igra.

Vse najboljše ti želimo
vsi tisti,
ki se s tabo v vrtcu veselimo.

za rOjstni dan
(Melita Lah)

Danes deklica naša mala
ni prav nič jokava.
Hitro, hitro se je s posteljice
čisto sama skobacala.

Danes deklica naša mala
ni prav nič trmoglava.
Komaj, komaj je čakala,
da se bo v vrtec odpeljala.
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za tVOj rOjstni dan
(Marija Hribar)
 
Fantki, punčke smo,
vsi dobre volje smo –
rojstni dan praznujemo!
Radi rajamo, s tabo radi smo,
prava družba smo za to!

Zato, prijatelj moj,
kar malo še postoj,
rojstni dan praznuj z menoj,
zato, prijatelj moj,
kar malo še postoj,
rojstni dan praznuj z menoj!

Danes pojemo, še rajši plešemo,
kakšno si zagodemo.
Ti narišemo, se skupaj smejemo,
prava družba smo za to.

Zato, prijatelj moj ...

Da pa dan ta tvoj
zares poseben bo,
v gozd s teboj odidemo,
tamkaj radi smo,
prav vsi uživamo, še ptički dobre volje so!
Zato, prijatelj moj ...
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Torte takšne in drugačne,
      lepe vse in nekatere 
             zelo slastne.
                    Z odpadne embalaže 
             čudovite so,
                                Take s sadjem 
                            pa  še  zdravju koristijo.
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tOrta iz rOlad  
in sadja
Potrebujemo:
•	 rolade,
•	 sadje,
•	 svečko.

Lično dekoriramo na krožniku.

rOjstni dan malO drugače

deklica Neli si je za rojstni dan zaželela, da bi si sami 
pripravili sadna nabodala. Otroci so si narezali 

sadje, ga nataknili na palice za ražnjiče in ga položili 
na prtiček poleg piškota. Nato smo pripravili vse za 
slavje.



21

rOjstnOdneVna tOrta 1

slavljenec v vrtec prinese sestavine za svojo roj-
stnodnevno torto: oblate za torto, sveže sadje 

ali/in sadje iz kompota, sladko smetano pod priti-
skom, mrvice in Sladki greh. Otroci sadje sami raz-
režejo na primerno velike koščke in ga razporedijo 
po oblatih. Po želji torto okrasijo s sladko smetano, 
mrvicami in Sladkim grehom.

Ko je torta gotova, prižgemo še svečke in zabava 
se lahko začne.

rOjstnOdneVna 
tOrta 2

izdelali smo torto iz sadnih nabodal. 
Za izdelavo potrebujemo sadje, ki ga 

lahko nabodemo na nabodala (grozdje, 
koščki banane, mandarine, ananas …), 
lesena nabodala in pladenj za obliko tor-
te. Otroci sami nabadajo sadje na nabo-
dalo in ga oblikujejo. Na sredini torte je 
jabolko, v katero zapičimo rojstnodnev-
ne svečke.
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tOrta iz stVari,  
Prinesenih Od dOma

Otrok se sam odloči, s čim bo za rojstni dan pogostil (sad-
je, sladkarije, slano pecivo …) ali presenetil svoje prijatelje 

(npr. s koščki torte iz papirja, v katerih se skriva presenečenje 
za vsakega posebej). Skupaj z otroki izdelamo torto iz stva-
ri, ki jih prinese, dodamo svečke in torta je tu. Zapojemo mu 
pesmico Vse najboljše, slavljenec pa upihne svečke in torto 
razdeli.

tOrta iz barnijeV, rOladic in sadja

Otrok za praznovanje rojstnega dne v vrtec prinese pecivo – Barnije ali 
roladice – ter sok. Skupaj z otroki izdelamo torto iz Barnijev oz. rola-

dic in sadja, ki ga imamo tisti dan na voljo v vrtcu. Dodamo še svečke 
in torta je gotova. Slavljenec upihne svečke in torto razdeli med otroke.



23

tOrta iz rOladic in sadja
Potrebujemo:
•	 rolade,
•	 sadje,
•	 sveče.

rolade položimo na krožnik in oblikujemo 
torto. Okrasimo jo s sadjem in svečkami.

sadna tOrta
Potrebujemo:
•	 sezonsko	sadje	(jagode,	borovnice,	banane,	jabolka,	hruške	…),
•	 rastlinska	smetano,
•	 svečke,
•	 krožnik	oz.	skodelica.

na krožnik narežemo sezonsko sadje in ga dekoriramo s smeta-
no in svečkami. 

tOrta iz banan

Vsaka banana je okrašena z opico iz papirja. Banane 
smo zložili na pladenj in na vrh postavili svečo. Okrog 

torte iz banan smo postavili pet Pika Nogavičk, ker naš 
slavljenec praznuje pet let.
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tOrta iz sadja 1

sadje operemo in ga razrežemo. 
Iz koščkov sadja sestavimo torto 

z motivi iz narave. Končnemu izdel-
ku dodamo svečke glede na starost 
otroka.

tOrta iz OblatOV  
in sVežega sadja

Otrok prinese v vrtec oblate, vloženo ali sveže sadje, 
sladkorne mrvice, svečke …

Prvi oblat postavimo na pladenj, ga prepojimo s so-
kom vloženega sadja (če otrok prinese sveže sadje, 
oblate prepojimo s sokom, ki ga otrok prinese za po-
gostitev), nato pa pričnemo na oblate zlagati sadje. 
Ko celoten oblat prekrijemo s sadjem, nanj položimo 
novo plast oblata in postopek ponovimo. Na koncu 
celotno torto premažemo s sladko smetano in jo okra-
simo s preostankom sadja, mrvicami in svečkami.

tOrta iz sadja 2

za izdelavo potrebujemo raz-
lične vrste sadja. Sadje ope-

remo, olupimo, če je potrebno, 
in ga narežemo na manjše, 
približno enake kose. Koščke 
razporedimo na krožnik in na 
sredino dodamo svečko.

sadna tOrta 3

Otroci prinesejo sveže ali vlože-
no sadje in ga sami narežejo. 

Sadje nato zložimo v skodelice in 
dodamo smetano, mrvice … Na 
torto damo še svečke. 
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sadna tOrta 4
Potrebujemo:
•	 kupljeni	biskviti	za	torto,
•	 sveže	sadje	ali	kompot,
•	 svečke.

Otroci v vrtec prinesejo kupljen 
biskvit za torto, sveže sadje ali 

kompot. Biskvit prelijemo s sokom 
kompota – če ga imamo. Sadje nato 
otroci s pomočjo vzgojiteljic narežejo 
in naložijo na biskvit. Biskvite naloži-
mo enega na drugega in torto deko-
riramo s svečkami za slavljenca.  

PriPraVili smO  
sadnO tOrtO 5

hana si je za svoj rojstni dan zaželela, da si 
otroci sami pripravijo zdravo pogostitev. 

Tako je v vrtec prinesla sadje in oblate ter 
nekaj sladkih dopolnil. Otroci so si sami pri-
pravili sadno torto svojih želja, saj so si lahko 
pripravili prav tako torto, kot si jo želijo.
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PriPraVa sadnega 
KrOžniKa

slavljenec si izbere tri ali štiri pomočnike, s kate-
rimi nareže sadje in pripravi sadni krožnik.

sadna KuPa

Pri praznovanju rojstnih dni pripravimo zdrav obrok iz sadja. Slavljenec v vrtec prinese sveže sadje ali/in 
sadje iz kompota ter po želji tudi sladko smetano pod pritiskom in Sladki greh. Otroci sadje (banane, jago-

de, breskve, kivi, mango ...) sami razrežejo na primerno velike koščke, ki jih razporedijo po krožnikih. Po želji 
s pomočjo strokovnih delavk sadno kupo okrasijo še s sladko smetano in Sladkim grehom. 

Na naši sadni kupi manjkajo le še 
svečke in zdrava sladica je pripra-
vljena.



tOrta
Potrebujemo:
•	 valovito	lepenko,
•	 trakovi,
•	 okraski.

izrežemo dva večja in dva manjša 
kroga ter dva pravokotnika. Kroga 

in pravokotnika zalepimo in sesta-
vimo torto. Okrasimo jo s trakovi in 
okraski ter na vrh postavimo svečke.

tOrta

za izdelavo torte potrebujemo odpadne lesene lepljene plošče, ki jih iz-
režemo v obliki kroga in zlepimo eno na drugo do željene višine. Na 

zgornjo ploščo s pomočjo vbodne žage izrežemo luknje v velikosti čajnih 
svečk, ki jih vstavljamo glede 
na starost slavljenca. Torto po-
ljubno pobarvamo z barvami 
za les.

tOrta iz barVnega 
šeleshamerja
Potrebujemo:
•	 šeleshamer	(rjave	in	roza	barve),	
•	 bel	krep	papir,	
•	 čajne	svečke.

za torto smo uporabili rjav šeles-
hamer, ki predstavlja čokolado, 

in roza šeleshamer za okrasitev 
torte. Torto okrasimo z rožicami, iz-
delanimi iz belega krep papirja. Bel 
krep papir predstavlja smetano. 
Ob rojstnem dnevu na torti prižge-
mo tudi svečke. Slavljenec si nekaj 
zaželi in nato upihne svečke. 
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tOrta iz OdPadne embalaže
Potrebujemo:
•	 plastično	odpadno	posodo,
•	 papirnate	brisače,
•	 lepilo	Mekol,
•	 lesene	perlice	za	dekoracijo,
•	 čajna	svečka.

Ker imamo v razvojnem oddelku tudi posebne po-
trebe pri prehranjevanju, »klasično« sladkanje s 

tortami ali priboljški ne pride v poštev. Da pa bi sla-
vljenec vendarle imel svojo torto, sva vzgojiteljici izde-
lali torto iz odpadne embalaže. Plastično posodo sva 
kaširali z lepilom Mekol in papirnatimi brisačami. Tako 
je torta dobila lep »smetanast obliv«. Ko se je le-ta po-
sušil, sva torto okrasili z barvnimi lesenimi perlami. Za 
piko na i pa vsakič na sredino torte postavimo svečko, 
ki jo slavljenec upihne.

tOrta
Potrebujemo:
•	 barvni	šeleshamer,
•	 karton	za	podlago,
•	 darilni	papir,
•	 lepilo,
•	 satenast	trak,	papirnate	rožice	…	za	okraševanje	

torte.

iz barvnega papirja izdelamo poljubno število in 
velikost škatlic v obliki trikotnika. Preden zalepimo 

še zadnjo stranico škatlice, vanjo vstavimo poljubno 
presenečenje. Škatlice zložimo eno zraven druge (v 
primeru večjega števila škatlic naredimo višjo tor-
to – več nadstropij) ter jih prilepimo na kartonasto 
podlago, ki smo jo prej ovili v darilni papir. Okoli torte 
ovijemo satenast trak ter jo okrasimo z rožicami ali 
drugimi dodatki. 
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tOrta
Potrebujemo:
•	 barvni	šeleshamer,
•	 škarje,
•	 lepilo,
•	 svinčnik,
•	 darilni	trak.

iz šeleshamerja izrežemo model, 
iz katerega potem sestavimo kos 

torte. Naredimo toliko kosov, da 
sklenemo krog, ki ponazarja torto. 
Velikost kosa v krogu prilagodimo 
številu otrok. Vsak otrok dobi en 
kos, v katerem je skrito presene-
čenje (čokoladica, bonbon, rolada, 
balon …).

dVOnadstrOPna  
tOrta
Za dvonadstropno torto potrebu-
jemo:
•	 18	praznih	kolutov	širokega	

lepilnega traku,
•	 2	paketa	Das	mase,
•	 rjav	akrilni	lak,
•	 lepilno	pištolo,	
•	 penasto	gumo	ali	Fimo	maso.

spodnji del zlepimo 7 kolutov v obliko kroga. Da je torta višja, na kolute 
nalepimo še 7 kolutov. Ko je podlaga pripravljena, zvaljamo Das maso 

na tako velikost, da je prekrita celotna podlaga. Das maso spodaj odreže-
mo in pustimo, da se na kolutih posuši. 

Zgornji del naredimo enako, le da uporabimo le štiri kolute. Ko je vse 
suho, Das maso z lepilno pištolo prilepimo na kolute, postavimo manjšo 
torto na večjo in ju zlepimo.

Celotno torto presprejamo z akrilnim lakom v spreju, na koncu pa jo še 
poljubno okrasimo. Naša torta je okrašena s penasto gumo, lahko pa bi 
uporabili tudi kakšen drug material.

V skupini praznujemo tako, da na vrh torte položimo malo roladico in 
zapičimo vanjo svečke, da jih slavljenec upihne.

tOrta iz ValOVite 
lePenKe

torta je izdelana iz valovite le-
penke, okrašena s pikapoloni-

cami in listki iz krep papirja in seve-
da s svečkami.
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rOjstnOdneVna tOrta
Potrebujemo: 
•	 plastični	obroč	iz	kasete	z	vrečkami	Palčka	

zavijalčka, 
•	 papirnate	brisačke,	
•	 krep	papir,	
•	 lepilo	Mekol.

Plastični obroč kaširamo, okrasimo z rožicami iz zvi-
tega krep papirja in dodamo svečke ali številko.

tOrta  
gasilsKO VOzilO 

Potrebujemo:
•	 embalažo	kupljene	torte,
•	 krep	papir,
•	 barvni	papir,
•	 lepilo,
•	 škarje,
•	 fotografija.

embalažo kupljene torte pre-
vlečemo s krep papirjem. Na 

papir prilepimo fotografijo gasil-
skega vozila in črke (ime otroka) 
ter številko (leta). Pod pokrovom 
pa se skriva veliko veliko … pre-
senečenje.
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tOrta iz tulceV
Potrebujemo:
•	 tulci,	
•	 valovito	lepenko,	
•	 tempera	barve,	
•	 barvne	rožice	iz	slanega	testa.

tulce prebarvamo s tempera 
barvami, iz valovite lepenke iz-

režemo dva velika kroga in enega 
manjšega. Na večji krog valovite 
lepenke ob zunanjem robu prilepi-
mo pobarvane tulce in nanje nato 
pritrdimo še en večji krog valovi-
te lepenke. Postopek ponovimo z 
manjšim krogom, da dobimo nad-
stropno torto. Torto na koncu še 
okrasimo z barvnimi rožicami iz sla-
nega testa, ki jih prilepimo na tulce. 

tOrta iz  
Plastičnih tulceV

Plastične tulce pobarvamo s tempera bar-
vo in jih zlepimo skupaj. Na vrh dodamo 

kartonasto podlago. Iz tulcev naredimo tudi 
svečke,  ki jih postavimo na vrh torte, plamen 
za svečke je iz valovite lepenke. Torto okrasi-
mo s cvetlicami iz papirja. Torta je pripravlje-
na za slavljenca v oddelku.
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tOrta
Potrebujemo:
•	 valovito	lepenko	(dva	večja	

kroga, dva manjša kroga in dva 
trakova),

•	 bombažne	čipke,
•	 školjke.	

na trakovih so nalepljene bomba-
žne čipke roza in modre barve ter 

školjke (obarvane roza in modro).

tOrta iz tulceV

V našem oddelku imamo za praznovanja rojstnih dni prav posebno 
smetanovo sadno torto, ki je ni potrebno hraniti v hladilniku in osta-

ne vedno sveža tudi v omari. Izdelali sva jo iz kartonskih tulcev, nato pa 
čeznje naložili plast kaširanega papirja (papir, premazan z lepilom Mekol) 
in torto pobarvali z belo akrilno barvo ter jo okrasili z nalepkami sadja.

tOrta iz ValOVite lePenKe

torta je izdelana iz valovite lepenke (modre in rumene barve) in je obli-
kovana iz dveh kvadrov; eden je večji, drugi manjši. Torto smo okrasili 

z lesenimi rožicami in srebrno žičko. Na torto pritrdimo s Patafixom toliko 
sveč, kolikor je otrok star. Pod svečko damo še leseno rožico.
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tOrta iz KartOna
Potrebujemo:
•	 valovito	lepenko,	
•	 rafijo,	
•	 papirnate	posodice	za	mafine,	
•	 škarje,	
•	 lepilo,	
•	 svečke.	

za spodnji del torte izrežemo večji pravokotnik in krog, za zgornji del 
torte pa manjši pravokotnik in krog. Šablona je enaka kot za klobuk. 

Pravokotnik zlepimo v valj in nanj pritrdimo pokrov – izrezan krog. Enako 
ponovimo še z manjšima dvema kosoma. Torto nato poljubno okrasimo. 
Mi smo jo okrasili z rafijo. Naredili smo pentlje. Iz papirnatih posodic za 
mafine pa smo naredili rože in jih prilepili na torto. Za piko na i seveda ne 
smejo manjkati svečke.

tOrta iz 
OdPadnega 
materiala
Potrebujemo:
•	 plastično	posodo	–	embalaža	

bonbonov (premer 20 cm),
•	 bele	papirnate	brisačke,
•	 rdeč	krep	papir,
•	 lepilo	Mekol.

na plastično embalažo s pomo-
čjo lepila in čopiča nalepimo 

papirnate brisačke (servietna teh-
nika). Iz krep papirja oblikujemo 
kroglice (premer 1,5 cm), ki jih na-
lepimo na zgornjo plast torte.

tOrta iz OdPadne 
embalaže

za torto potrebujemo okroglo 
odpadno embalažo, npr. po-

sodo za skuto. Embalažo ovijemo 
v filc, ki ga izrežemo po željenem 
vzorcu. Na torto damo svečke. Do-
damo še dekoracijo iz krogov.
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tOrta iz KartOna
V naši skupini imamo letos kar dve torti. 

Prva je narejena iz tršega papirja, ki smo ga ob šabloni obri-
sale, izstrigle, prepognile, zalepile z lepilom Mekol, poljubno 

okrasile, nanje napisale imena otrok in nastale so škatlice oz. 
»kosi torte«, ki jih otroci, ki praznujejo rojstni dan, napolnijo s 
presenečenjem za prijatelje. Ob praznovanju torej vsak dobi 
svoj »kos torte«. 

Druga tortica pa je narejena iz valovite lepenke in okrašena z 
debelejšo vrvico ter ostanki topolove plošče. Nanjo pritrdimo 
še svečke in tortica je pripravljena za praznovanje.

tOrta iz stirOPOra
Potrebujemo: 
•	 kos	stiropora,
•	 olfa	nož,
•	 tempera	barve,
•	 čopič.

torto izrežemo iz stiropora, po želji obliku-
jemo in pobarvamo z barvami.
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tOrta iz KartOna
Potrebujemo:
•	 barvni	karton,
•	 lepilo,
•	 škarje,
•	 ravnilo,
•	 svinčnik,
•	 dekorativno	vrvico,
•	 vsebino,	s	katero	napolnimo	kose	torte,
•	 podstavek	(na	katerem	stojijo	kosi	torte).

Pripravimo model obrisa koščka torte in kos po modelu narišemo na različ-
ne barvne kartone. Natančno izrežemo in zlepimo skupaj. Odprtino na vrhu 

pustimo samo zapognjeno, kajti slavljenec sam napolni vsebino kosa po svoji 
želji. Na koncu kose razporedimo v krog na tršo podlago in jih fiksiramo z de-
korativno vrvico. Na vsak kos lahko otrok sam napiše, komu bo pripadal. Torta 
je pripravljena za slavljenca.

tOrta iz KartOna

torta je izdelana iz kartonske škatle za čevlje, ki smo 
jo skupaj z otroki obdelali s tehniko kaširanja (pa-

pir in lepilo). Suho škatlo smo potem prebarvali z belo 
barvo in jo okrasili s svilenim trakom in čipko. Na torti 
je šest svečk, ki se lahko odstranijo (odvisno, koliko je 
star slavljenec).

Torta je pravzaprav namenjena samo fotografiranju, v 
njej so shranjena darila za slavljenca.
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dVe tOrti 

Ker imamo v skupini dvojč-
ke in starostno mešano 

skupino, praznujemo na isti 
dan dvojni rojstni dan. Takrat 
si pri sosedovih izposodimo 
še eno torto, krono imamo na 
rezervo in slavje se začne.

tOrta iz ValOVite 
lePenKe
Potrebujemo:
•	 valovita	lepenka,
•	 krep	papir,
•	 plastelin,
•	 podarjene	svečke.

iz valovite lepenke oblikujemo dva valja (ali 
več) in ju zlepimo skupaj v obliki dvo- ali 

večnadstropne torte. Na torto prilepimo tra-
kove iz krep papirja in cvetlice. Na vrhu ima 
torta prilepljen košček plastelina, v katerega 
zapičimo svečke. 

Namesto klasičnih tort se v naši skupini slad-
kamo s sadnimi kupami, ki jih izdelamo sami. 
Narežemo sadje, zmešamo in vsakemu po-
strežemo v skodelico.
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  V vrtcu praznovati rojstni dan,
     to res je čudovita in 
             enkratna stvar.
                  Vsi vse dobro ti želijo,
   otroci in vzgojitelji 
     pa te še iskreno obdarijo.
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žabica
Potrebujemo:
•	 poljubno	blago,
•	 gibljive	oči,
•	 polnilo	–	npr.	semena.

izrežemo žabico, pustimo odprtino, 
napolnimo, zašijemo in prilepimo oči.
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dišeči medVedeK
Potrebujemo:
•	 filc,
•	 sivko,
•	 gibljive	oči.

iz filca izrežemo glavo medvedka. Ob robu ga 
sešijemo, pustimo odprtino, ga napolnimo s 

sivko ter ga do konca zašijemo. Nalepimo gibljive 
oči, izdelamo smrček, na vrh pa prišijemo vrvico.

ninica medVedeK
Potrebujemo:
•	 filc	ali	blago,
•	 gibljive	oči	ali	gumbi,
•	 polnilo.

izrežemo poljubno velikega medvedka. 
Zašijemo ob zunanjem robu, pustimo 

odprtino, da ga napolnimo s polnilom, in 
do konca zašijemo. Nalepimo ali zašijemo 
oči, prišijemo smrček. Lahko ga oblečemo 
v oblačila.

medVedeK
Potrebujemo:
•	 filc,
•	 sukanec,
•	 iglo,
•	 polnilo,
•	 vrvico,
•	 barvni	svinčnik	za	tekstil,
•	 model	medvedka,	izrezan	iz	kartona.

Medvedka sešijemo in napolnimo s polnilom.
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muca iz blaga 1
Potrebujemo: 
•	 stare	srajce	ali	drugo	blago,
•	 polnilo,
•	 dva	gumba,
•	 črn	sukanec.

iz blaga urežemo muco in njen 
rep. Sešijemo vsak del posebej: 

na spodnjem delu trupa pustimo 
odprtino, da ga bomo lahko obr-
nili in napolnili s polnilom, na tem 
mestu bomo kasneje prišili tudi 
rep, ki bo prav tako napolnjen s 
polnilom.

Prišijemo še dva gumba in s črnim 
sukancem izvezemo oči in smrček.

smešKO iz VOlne

na že pripravljen cof iz volne pritrdimo plastične oči in usta iz pe-
naste gume. Za noge uporabimo kosmateno žico, ki jo prilepi-

mo s silikonskim lepilom. Žico potisnemo skozi leseno kroglico in 
fiksiramo noge. Na vrhu cofa s šivanko naredimo volneno zanko. 
Smeško je tako pripravljen za darilo. 

 

muca iz blaga 2

V letošnjem letu je Stanka izdelala darila za otroke – muco iz blaga.

Za izdelavo potrebujemo blago, filc, bucike, škarje, sukanec, šivan-
ko, univerzalno lepilo, polnilo in prejo za šivanje. S škarjami izrežemo 
kose blaga, ki ga bomo potrebovali za izdelavo glave, trupa… Posame-
zne dele med seboj zašijemo in napolnimo s polnilom. Muco lahko na 
koncu okrasimo še z dodatki.



41

sOVice
Potrebujemo: 
•	 filc	(več	barv),
•	 polnilo,
•	 šivanko,
•	 barvno	prejo.

iz filca izrežemo osnovno obliko sove 
2x, oči (dva velika kroga, dva manjša 

kroga), kljun, krila 2x in nogi 2x. Najprej 
na eno od osnovnih oblik sovice našije-
mo oči, kljun in krila. Uporabimo lahko 
različno barvno prejo. Če želimo, da bo 
sovica videti zaspana, ji na eno oko priši-
jemo še polkrog enake velikosti kot krog 
za oko. Oči imajo lahko prišito še okroglo 
črno bleščico. Nato obe osnovni obliki 
položimo skupaj, vmes vložimo nogi ter 
polnilo in sešijemo. Če želimo, da bo so-
vica za obesek, pri glavi pritrdimo vrvico.

rOčna lutKa ježeK
Kot darilo za rojstni dan otrokom pripravimo pleteno ročno lutko. 
Potrebujemo: 
•	 volno	svetlo	in	temno	rjave	ter	črne	barve,	
•	 dve	plastični	očesi,	
•	 pletilke,	
•	 kvačko,
•	 škarje.

iz volne svetlo rjave barve spletemo rokavičko v velikosti otro-
kove dlani. Na zgornjo stran rokavičke s pomočjo kvačke doda-

mo krajše kose temno rjave volne, ki bodo predstavljali ježkove 
bodice. Na rokavičko nalepimo še plastični očesi in majhen cofek 
za nosek in naš ježek je končan.
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lutKa zajčeK
Potrebujemo:
•	 kuhalnico,	
•	 samolepilni	filc	sive	barve,	
•	 črn	flomaster,	
•	 kosmateno	žico,	
•	 okraske	iz	blaga.

iz filca izrežemo haljico in nanjo nalepimo kosmateno 
žičko za tačke. Nato jo prilepimo na kuhalnico tako, 

da bo glava zajčka na širšem delu. Na kuhalnico nalepi-
mo še ušeska, narišemo oči, brke, nosek in usta. Iz bla-
ga izrežemo okraske in jih nalepimo na haljico. 

Prstne lutKe
Potrebujemo:  
•	 filc	(različne	barve),
•	 plastične	oči,
•	 lesene	kroglice	 

(različne barve),
•	 volna	(različne	 

barve),
•	 šivanka	za	volno,
•	 škarje,
•	 lepilna	pištola.

Izdelava:  
•	 Iz	filca	izstrižemo	obliko	lutke	in	vseh	dodatkov	(oči,	ušesa,	

smrček, krila …).
•	 Iz	volne	spletemo	kitke	(za	tačke,	repke	…)	in	nanje	nataknemo	

in privežemo lesene kroglice.
•	 Vse	dodatke	prišijemo	na	sprednjo	ali	zadnjo	stran.
•	 Sprednjo	in	zadnjo	stran	sešijemo	skupaj.
•	 Z	lepilno	pištolo	nalepimo	še	ostale	majhne	koščke	(npr.	

plastične oči, brčice, pikice …).

lutKa tOnčKa

lutko Tončko naredimo iz stiro-
porne žogice, ki jo oblečemo z 

belim blagom. Na glavo ji prive-
žemo pisano rutico, nalepimo oči 
in narišemo usta. Oblekico ji krasi 
pentljica.
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lutKa na PalčKi

na trd karton je po modelu narisan motiv (kuža, 
muca, konj). Oči in drugi detajli so narisani s 

črnim	flomastrom.	Žival	 je	 izrezana	s	škarjami	in	
prilepljena na leseno palčko. Slavljenec si sam iz-
bere, katero lutko na palčki želi. 

lutKa
Potrebujemo:
•	 plastične	lončke,	
•	 kroglice	iz	stiroporja,	
•	 volno,	
•	 lesene	palčke,	
•	 akrilne	in	tempera	barve.

Plastične lončke prebarvamo z akrilnimi barvami, 
kroglice iz stiroporja pa z rumeno tempera barvo. 

Leseno palčko vtaknemo skozi luknjico lončka in nato 
nanjo posadimo še kroglico iz stiroporja. Prilepimo lase 
iz	volne	in	gibljive	oči	ter	z	rdečim	flomastrom	nariše-
mo usta. Iz dveh delov volne naredimo še pentljo, tako 
da oba dela zvijemo skupaj in zvežemo. 

lutKa
Potrebujemo:
•	 kuhalnico,
•	 penasto	gumo	 

(Moos gumo) različnih barv,
•	 škarje,
•	 luknjač,
•	 lepilo,
•	 rafijo,
•	 barvne	flomastre.

iz penaste gume izrežemo obleko. Na obleko pa 
prilepimo motiv rožice, ki smo ga naredili z luknja-

čem. Nato kitko, ki jo spletemo iz rafije in obleko 
prilepimo	na	kuhalnico.	S	flomastri	pa	še	narišemo		
obraz.
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rOčna lutKa
Potrebujemo:
•	 filc	v	primerni	barvi,	
•	 model	račke,	
•	 šivalni	stroj	in	nekaj	šiviljskih	

spretnosti.

izrežemo osnovo za lutko v pri-
merni velikosti – malo večje od 

otroške dlani. S šivalnim strojem 
osnovo na narobni strani ob robu 
zašijemo. Zatem jo obrnemo na 
pravo stran, ročno prišijemo kljun, 
oči, »rožo«, perutničke in tačke.

POšastKa zOfKa
Potrebujemo: 
•	 kroj,	
•	 koščke	odpadnega	blaga,	
•	 stare	gumbe,	
•	 peno	za	polnjenje,	
•	 filc,	
•	 sukanec,	šivanko,	škarje.

zofko najprej po kroju urežemo iz blaga. Prišijemo obraz iz filca in 
strojno sešijemo skupaj sprednji in zadnji del. Zofko nato obrne-

mo in zlikamo robove. Pustimo majhno odprtino, kjer Zofko napol-
nimo s polnilom. Odprtino ročno zašijemo. Namesto oči prišijemo 
gumbe, dodamo še kravato, metuljčka, srce … Usta izdelamo z nitjo.

In Zofka je pripravljena za uporabo! 
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blazinica – 
termOfOr

blazinica je izdelana iz 
bombažnega blaga in 

napolnjena z ajdovo kašo.

biba iz blaga 

izrežemo kos blaga v velikosti 30 x 30 cm, 
najbolje enobarvega. Na sredino kva-

drata položimo kepo sintetičnega polnila, 
ki ga pokrijemo z blagom tako, da dobimo 
bibino glavo. Glavo s polnilom zavežemo 
s spleteno (kvačkano) vrvico iz volne. Na-
redimo pentljo. Na glavo prišijemo cof iz 
volne (bibini lasje), na obraz pa z alkohol-
nim	flomastrom	narišemo	oči	 in	usta	 (še	
lepše je, če jih izvezemo). Biba je pralna.

ninica

za rojstne dneve izdelamo darila – Nini-
ce. V modri barvi so za dečke, v vijolični 

pa za deklice. 

Izdelava: modro/vijolično mehkejše blago 
je izrezano v obliki kroga – v izmeri 30 cm, 
napolnjeno s polnilom in zavezano tako, 
da je pod glavo Ninice pentljica. 

Uporaba: otroci jo uporabljajo za spanje, 
crkljanje ali kar tako …
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zVezdica
Potrebujemo:
•	 blago,
•	 sukanec,
•	 šivanko,
•	 polnilo	za	igrače,
•	 šablono	zvezdice.

na blago dvakrat obrišemo šablono zvezdice in oba dela izstri-
žemo. Izstriženo blago položimo skupaj tako, da je zadnja stran 

blaga obrnjena navzven. 0,5 cm od roba pričnemo šivati okrog in 
okrog zvezdice, na koncu pustimo nekaj centimetrov odprtine, 
skozi katero bomo napolnili zvezdico s polnilom. Zvezdico obrne-
mo na pravo stran, jo napolnimo s polnilom in zašijemo.  

blazinica  
z ribicO
Potrebujemo:
•	 različne	barve	blaga,
•	 škarje,
•	 šivanko,
•	 sukanec,
•	 polnilo.

iz blaga izrežemo ribo in mehurčke, ki jih našijemo na večji 
kos blaga. Nato blago sešijemo v obliko blazinice. Preden 

zašijemo zadnjo stranico, blazinico napolnimo s polnilom.

blazinica
Potrebujemo:
•	 blago,
•	 polnilo.

izrežemo pravokotnik, pustimo od-
prtino, napolnimo, zašijemo in po-

ljubno okrasimo.
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VzglaVniK 
Potrebujemo: blago, sukanec in polnilo.

izrežemo dva enako velika kosa blaga v obliki kvadrata. Na en 
kos blaga na sredino našijemo sovo. S šivalnim strojem zašije-

mo tri stranice, eno pa pustimo. Napolnimo s polnilom in zašije-
mo še zadnjo stranico. Vse stranice obšijemo z okrasnim šivom. 

blazinica z mišKO 

V vrtcu se je menjala posteljnina in iz rabljenih rjuh sva 
otrokom izdelali blazinice za rojstni dan. Blazinice sva 

ukrojili in jih odnesli v strojno vezenje. Tam so na blago iz-
vezli znak skupine. Nato sva blago sešili, napolnili s polni-
lom in darilo je pripravljeno. 

Potrebujemo:
•	 blago	(rabljene	rjuhe),
•	 polnilo,
•	 sukanec	in	iglo.

Rabljeno rjuho ukrojimo v velikost 30 x 60 cm. Ukrojene bla-
zinice odnesemo v strojno vezenje, kjer izvezejo znak skupi-
ne (Miške). Kos ukrojenega blaga z znakom skupine sešijemo 
skupaj, blazinico napolnimo s polnilom, zašijemo še odprti-
no, kjer smo polnili blazino, in darilo je pripravljeno.  
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blazinica z imenOm OtrOKa
Potrebujemo:
•	 blago,	
•	 polnilo	(poljubno	–	pena,	ajda	…),
•	 sukanec.	

Izdelava:

izrežemo dva kosa blaga poljubne oblike. Na eno stran izve-
zemo črke imena, nato zašijemo oba kosa skupaj in pustimo 

odprtino. Na koncu napolnimo s poljubnim polnilom in do-
končno zašijemo.

jabOlKO iz filca  
in dišeče siVKe 

jabolko je izrezano iz filca. Napolnjeno je 
s sivko in obšito z enostavnim šivom. Na 

jabolko so nalepljene gibljive oči.

tOrbica ali  
nahrbtniK
Potrebujemo:
•	 debelejše	blago	–	filc,	
•	 svileno	blago	s	sliko,	
•	 barvasto	blago	za	ročaj,	
•	 šivalni	stroj	in	kar	precej	šiviljskih	spretnosti.

debelejše blago in blago s sliko odrežemo v primerno obliko 
in na narobni strani zašijemo skupaj. Zatem torbo ali nahrb-

tnik obrnemo na pravo stran. Dodamo še ročaj – en trak – oz. 
naramnice – dva traka, ki smo jih poprej zašili skupaj na stroj.

Torba za deklice oz. nahrbtnik za dečke sta tako končana.
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majica z znaKOm 
OtrOKa 

Potrebujemo bombažno ma-
jico v primerni velikosti in 

barve za blago.

Na majico narišemo otrokov 
znak. Ko se barva dobro posuši, 
znak preko krpe polikamo.

PredPasniK 1

K praznovanju rojstnega dne sodi tudi darilo in ker v naši skupini veli-
ko kuhamo, smo se strokovne delavke odločile, da bodo naši otroci 

letos obdarjeni s predpasnikom.

Narejen je iz kosa barvnega blaga, ki je lično obrobljen, dodan pa je 
tudi trak za zavezovanje. Predpasnike zavijemo v eko vrečko, na kateri 
je odtis otroške roke.

PredPasniK 2

V letošnjem šolskem letu otroci za darilo dobijo predpasnik, 
ker zelo radi kuhajo in ustvarjajo. Za izdelavo potrebujemo 

kos blaga, šivalni stroj in spretne roke. Za sprednji del odrežemo 
malo večji kos, za pas pa potrebujemo daljši trak blaga (prilago-
jeno starosti oz. velikosti otrok). Blago nato zarobimo in doda-
mo še trak, ki bo pas za zavezovanje. 
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PredPasniK 4

Kot darilo za rojstni dan otrok dobi predpa-
snik. Sešila nam jih je naša šivilja Zdenka. 

Otroci so zelo veseli darila, saj so potem tudi 
doma dežurni in pomagajo mamici pri pripravi 
obrokov – tako kot v vrtcu.

PredPasniK 5
Potrebujemo:
•	 blago,
•	 čipke.

izrežemo kvadrat in dolg trak. Obrobimo 
kvadrat, na vrhu naredimo dve gubi in pri-

šijemo trak. Okrasimo lahko s čipkami in na 
sredino prišijemo žepek.

PredPasniK 3
Potrebujemo: 
•	 blago,	
•	 škarje,	
•	 šivalni	stroj,	
•	 sukanec,	
•	 svinčnik,	
•	 karton.

najprej na karton narišemo šablono za predpasnik in jo 
izstrižemo. Nato jo s svinčnikom obrišemo na blago 

in izstrižemo, zraven pa odrežemo tudi trakove za okrog 
pasu in vratu. S šivalnim strojem zašijemo predpasniku 
obrobo in prišijemo trakove. Po želji lahko prišijemo tudi 
žep. Otroci so imeli na predpasniku vsak svojo začetnico, 
zato izrežemo še črko, jo obrobimo s šivalnim strojem in 
prišijemo na predpasnik.
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Pas – zaPestnica – Verižica
Potrebujemo:
•	 trakove	barvnega	filca,
•	 gumbe,
•	 iglo,
•	 nit,
•	 škarje.

iz filca izrežemo trakove. Na en konec traku pri-
šijemo gumb, na drugi strani traku pa zarežemo 

gumbnico. Trakove sedaj lahko poljubno zapenjamo 
med seboj – prosto ali v obliki verige.

Glede na sposobnosti obdarovanca, njegove želje 
ipd. lahko odrežemo različne barve, širine trakov 
filca, lahko kombiniramo različne oblike in veliko-
sti gumbov, dodamo drugačne oblike zapenjanja 
trakov (npr. neti, ježki), spreminjamo pa tudi samo 
število trakov, ki narekuje dolžino darila. Tako lahko 
vsakemu slavljencu izdelamo unikatno darilo.

KazalO za Knjige – sOVica
Potrebujemo:
•	 karton,
•	 filc,
•	 sukanec	za	vezenje,
•	 lepilo,
•	 gibljive	oči.

iz kartona izrežemo šablono za kazalo in motiv so-
vice, iz filca pa dva enako velika trakova. Prilepimo 

ju na karton in ju obšijemo s sukancem za vezenje. 
Nato iz različnih barv filca izrežemo še ostale dele za 
motiv sovice in jih prilepimo na kazalo. Na koncu pri-
lepimo oči.



52

miKadO
Potrebujemo:
•	 paličice	ali	lesena	nabodala,
•	 rdeč	in	moder	samolepilni	trak,
•	 filc,
•	 silikonsko	lepilo.

30 nabodal izmerimo in označimo, da so enako 
dolga. Konice odrežemo z vrtnarskimi škarja-

mi. Narežemo nekaj koščkov samolepilnega traku 
rdeče in modre barve ter jih ovijemo okoli nabodal: 
6 nabodal z eno rdečo, 6 z dvema rdečima, 2 s tremi 
rdečimi, 6 z eno modro, 6 z dvema modrima, 2 s tre-
mi modrimi in 2 nabodali z dvema rdečima in dvema 
modrima črtama. Nabodala spravimo v vrečko iz filca 
ter zraven priložimo pravila igre.

Pravila igre:
Iz kupčka morate potegniti čim več paličic, pri tem 
pa ne smete premakniti drugih. Igralci sedijo v krogu. 
En igralec prime šop paličic v dlan in položi konice 
na mizo, nato jih izpusti, da se razsujejo v naključen 
kup. Igralci drug za drugim previdno jemljejo posa-
mezne paličice s kupa. Če igralcu uspe, da vzame pa-
ličico, ne da bi premaknil druge paličice, jo obdrži in 
igra naprej. Če premakne kakšno paličico, je na vrsti 
naslednji igralec. Ko na mizi ni nobene paličice več, 
igralci preštejejo točke po navodilih v spodnji razpre-
delnici in ugotovijo, kdo je zmagal. Zmaga igralec z 
največ točkami.

ena rdeča črta – 1 točka
dve rdeči črti – 3 točke
tri rdeče črte – 5 točk
ena modra črta – 2 točki
dve modri črti – 4 točke
tri modre črte – 6 točk
dve rdeči in dve modri črti – 10 točk

družabna igra  
tri V VrstO

darilo vzgojiteljic je družabna igra Tri v vrsto. 
Potrebujemo leseno deščico v velikosti 15 x 

15 cm, v katero vžgemo mrežo. Za izdelavo igral-
nih žetonov uporabimo dve barvi Fimo mase, ki 
jih oblikujemo v obliki gumbov. Družabno igro 
shranimo v vrečko, sešito iz ostankov blaga.
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tablica z imenOm
Potrebujemo: 
•	 manjše	kose	iver	plošče,
•	 brusni	papir,
•	 vrtalni	stroj,
•	 svinčnik,
•	 čopič,
•	 debelejši	flomaster,
•	 barve	za	les,
•	 vrvico.

Izdelava:  
•	 V	tablico	zvrtamo	dve	luknjici	za	vrvico	

(na zgornjem robu).
•	 Pobrusimo	vse	hrapave	robove.
•	 S	svinčnikom	narišemo	željeni	motiv.
•	 Motiv	pobarvamo.
•	 Ko	se	barva	posuši,	napišemo	otrokovo	

ime.
•	 Skozi	luknjice	napeljemo	vrvico,	da	se	

tablica lahko obesi na steno.

KOšarica iz lesa

za košarico potrebujemo dva kosa odpadnega 
lamelnega parketa (16 x 16 cm). Deščice parke-

ta ločimo od mreže in jih zlepimo skupaj z lepilom 
Mekol – tako dobimo dno košarice. Zgornji del koša-
rice deščice polagamo prečno in izmenično. Zgornji 
zaključni del pa ima deščico zopet obrnjeno vzpore-
dno z dnom. 

Košarico pobarvamo z akrilno barvo in jo po želji še 
okrasimo z detajli iz šeleshamerja ali penaste gume.
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lOnčeK
Potrebujemo:
•	 lonček	(odpadna	embalaža),
•	 filc	(različne	barve),
•	 tekstilne	barve,
•	 silikonsko	lepilno	pištolo,
•	 okrasno	vrvico,
•	 svinčnike,	barvice.

lonček oblečemo v filc in ga 
na dnu pritrdimo s silikonsko 

pištolo. Na filc položimo izbrani 
motiv (živali, rastline …) in ga 
obrobimo s tekstilnimi barva-
mi, tako da na lončku ostane 
obris. Na vrhu lonček okrasimo 
z okrasno vrvico in vanj damo 
svinčnike in barvice.

PiKaPOlOnica za srečO 
Potrebujemo:
•	 kozarec	za	vlaganje,
•	 pokrovček,
•	 rdeč	filc,
•	 rafijo,
•	 kamenček,
•	 rdečo	tempero	barvo,
•	 črno	penasto	gumo,
•	 črn	alkoholni	flomaster,
•	 silikonsko	lepilno	pištolo.

Vzamemo kamenček in ga pobarvamo z rdečo barvo. Ko se kamenček 
posuši,	nanj	s	črnim	alkoholnim	flomastrom	narišemo	pikice.	Iz	črne	

penaste gume izrežemo noge pikapolonice in jih nalepimo na kamenček. 
Pikapolonica je gotova. Iz rdečega filca izrežemo krog in ga nalepimo na 
pokrov. Okrog pokrova zavežemo rafijo. V kozarec vstavimo pikapolonico 
in kozarec zapremo. Okrog kozarca z rafijo pritrdimo še voščilo slavljencu.

lOnčeK za  
shranjeVanje barVic  
ali sVinčniKOV 
Potrebujemo:
•	 prazno	pločevinko	kompota,
•	 filc	(različne	barve),
•	 lepilo	(lahko	silikonsko),	
•	 škarje.

filc odrežemo v taki velikosti, da prekrije celo pločevinko, po višini pa 
tako visoko, da prekrije oster rob pločevinke. Filc nato po celotni ploče-

vinki postopoma prilepimo z lepilom. Iz barvnih kosov izrežemo poljubne 
motive in jih prilepimo na lonček. Vanj shranjujemo barvice ali svinčnike. 
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lOnčeK za barVice

Vsak otrok dobi za rojstni dan v dar lonček  
za barvice s svojim imenom. 

Potrebujemo:
•	 prazen	lonček	za	npr.	kapučino,	
•	 barve,	
•	 žige	s	črkami,
•	 dekorativni	lepilni	trak	(Washi	trak).	

Lonček pobarvamo, nanj odtisnemo otrokovo 
ime, robove lončka pa oblepimo z dekorativ-
nim lepilnim trakom oz. poljubno okrasimo.

natiKanKa
Potrebujemo:
•	 manjši	steklen	kozarec	s	pokrovom,
•	 barvaste	kroglice	z	luknjami,
•	 vrvico.

barvaste kroglice in vrvico damo v kozarec. 
Pokrov kozarca oblečemo v darilni papir.

lOnčeK za flOmastre  
ali sVinčniKe
Potrebujemo: 
•	 malo	širši	tulec,	
•	 barvno	valovito	lepenko,	
•	 flomastre,	
•	 celofan,	
•	 rafijo.

tulec oblečemo v valovito lepenko. Ne pozabimo pri-
lepiti	kroga	na	dno	tulca.	V	tulec	zložimo	flomastre	

in vse skupaj zavijemo v celofan in povežemo z rafijo.
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rOžica 
Potrebujemo:
•	 tulec	toaletnega	papirja,
•	 filc	(zelen,	rdeč,	rumen),
•	 lepilo,
•	 migajoče	oči.

tulec oblepimo z zelenim filcem. Iz filca naredimo tudi 
rožico, ki jo nalepimo na zgornji del tulca. Na rožico 

prilepimo še migajoče oči in usta iz rdečega filca.

POsOda za barVice

darila sva izdelali iz lesenih plo-
ščic, ki sva jih zalepili skupaj z 

lepilom za les. Ko se je vse skupaj 
posušilo, sva jih pobarvali in posli-
kali. Nato sva na eno stran zalepili 
leseno kljukico za perilo, na katero 
sva prilepili iz penaste gume nare-
jeno žival v barvi lesenega ohišja. In 
tako je nastala posoda za barvice.

medVedeK  
sladKOsnedeK
Potrebujemo:
•	 kozarec	za	vlaganje,
•	 pokrovček,
•	 filc,
•	 okrasni	trak,
•	 karton.

iz filca izrežemo obraz medveda, 
mu izdelamo oči, smrček in usta. 

Vse skupaj nalepimo na pokrov. V 
kozarec vstavimo sveže ali suho 
sadje in kozarec zapremo. Na po-
krov z okrasnim trakom pritrdimo 
voščilo slavljencu.
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blazinica za igrO
Potrebujemo:
•	 odpadno	blazino	oz.	odejo	za	

spanje, 
•	 barvaste	kose	filca,	
•	 spenjalni	kovinski	gumb,
•	 šivalni	stroj,	ki	šiva	tudi	

debelejše kose blaga.

iz ene odpadne spalne blazine 
zašijemo 4 blazinice. Rob obši-

jemo s filcem, nanj pa zašijemo 
kroge, iz katerih oblikujemo gose-
nico. Na drugi strani blazine iz filca 
oblikujemo črke otrokovega ime-
na in jih prišijemo na eno stran. 
Ob koncu na rob blazine zašijemo 
spenjalni kovinski gumb.

Otrok ima lahko blazinico speto in 
jo uporablja kot vzglavnik, ali pa 
ima odpeto in se igra z gosenico.

šKratKi

V našem gozdu imamo prijatelja, škrata Tineta, ki nam pripravi veliko 
gozdnih presenečenj. Rojstnodnevno presenečenje otrokom naše-

ga vrtca je v tem letu majhna prstna lutka – škratek. 

Potrebujemo:
•	 lesen	stožec,
•	 leseno	kroglico,
•	 filc,
•	 črn	flomaster,
•	 lepilo,
•	 škarje.

Leseno kroglico prilepimo na lesen stožec. Za kapo izrežemo filc (1/3 
kroga) ter ga zlepimo, da dobimo stožec. Obleko naredimo iz kroga in 
ga zapognemo 1/3 nazaj, da dobimo ovratnik. Na sprednjo stran plašča 
lahko	nalepimo	še	manjši	krog	za	gumb.	Na	 leseno	kroglico	s	floma-
strom narišemo še oči in usta.
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šKatlica Presenečenja
Potrebujemo:
•	 kartonasto	embalažo	za	denarnico	(višina	2	cm,	dolžina	10	

cm, širina 10 cm),
•	 fotografijo	otroka,	ki	praznuje	rojstni	dan	(6	x	8	cm),
•	 prozorno	samolepilno	folijo,
•	 rafijo,
•	 leseno	kljukico	za	perilo	(dolžina	3	cm),
•	 plastificiran	papir	(2	x	4	cm),
•	 silikonsko	lepilo,
•	 baloni	(toliko	balonov,	kolikor	je	otrok	star).

fotografijo otroka s pomočjo samolepilne folije nalepimo na 
pokrov kartonaste embalaže. V desni zgornji rob pokrova s 

silikonskim lepilom nalepimo leseno kljukico. Iz rafije oblikuje-
mo pentljo, ki jo nalepimo na leseno kljukico. Na plastificiran 
papir	 z	 alkoholnim	flomastrom	napišemo	 rojstnodnevno	vo-
ščilo in ga pripnemo za kljukico. V škatlo damo toliko balonov, 
kolikor ima otrok let.

VeVerica –  
lutKa mariOneta
Potrebujemo:
•	 papirnat	tulec,
•	 penasto	gumo,
•	 kosmateno	žico,
•	 plastične	zamaške,
•	 vrvico,
•	 lesene	paličice,
•	 črno	konturo	za	umetne	mase,	

belo in rdečo akrilno barvo.

Potek izdelave lutke ni določen. 
Vsekakor bo za izdelek potreb-

no najprej pripraviti ves potreben 
material ter izdelati šablono za 
motiv. Motiv je lahko tudi druga-
čen (v najinem primeru je to ve-
verica). Pomembna je funkcional-
nost izdelka, kar vam bo uspelo s 
preizkušanjem (prirejanje dolžine 
vrvic). Po nekajkratnih poskusih 
vam zagotovo uspe. Pa veselo na 
delo!
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POt K babici

računalniško izdelamo igro Pot k babici, ki jo nati-
snemo in plastificiramo. Iz slanega testa izdelamo 

figure in kocko. Dodamo še navodila in vse skupaj 
zavijemo.

sestaVljanKa

Odločili sva se, da v leto-
šnjem šolskem letu otroke 

obdariva s sestavljanko. Sku-
paj s kolegico sva se odločili 
za motiv. Deklice imajo dru-
gačnega kot dečki. Motiv sva 
plastificirali in ga razrezali na 
manjše kose. Sestavljanko 
shraniva v lično zavite škatli-
ce, ki smo jih dobili v kamni-
ški trgovini z galanterijo. 

fOtOgrafija KOt sestaVljanKa 
Potrebujemo: 
•	 fotografski	ali	fotokopirni	papir	formata	A4	 

za izdelavo fotografij,
•	 folijo	za	plastificiranje,
•	 valovito	lepenko,
•	 odpadno	kartonasto	škatlico	(od	sira),
•	 celofan.

Izdelava:
•	 Fotografijo	povečamo	na	format	A4	in	jo	plastificiramo.
•	 Razrežemo	jo	na	koščke,	da	dobimo	sestavljanko	(70	kosov).
•	 Z	valovito	lepenko	oblepimo	kartonasto	škatlico.
•	 Na	notranjo	stran	pokrova	prilepimo	še	posvetilo	otroku.
•	 Vložimo	razrezane	koščke	sestavljanke.
•	 Zavijemo	v	celofan	ter	zvežemo	z	rafijo.
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POgrinjeK in etui (motiv veverice)
Potrebujemo:
•	 blago	ali	drug	trši	tekstilni	material	za	podlago,
•	 vodoodporni	flomaster	ali	flomaster	za	tekstil,
•	 papirnat	tulec,
•	 šablono	veverice	in	jedilnega	pribora,
•	 barvni	papir,
•	 gibljive	oči,
•	 plastifikator,
•	 šivalni	stroj	 

in barvno nit.

Postopek izdelave:

Izdelava pogrinjka: 
Podlago za pogrinjek obšijemo s šivalnim strojem. Na pogri-
njek po predhodni zasnovi narišemo motive (jedilni pribor).

Izdelava etuija za pogrinjek: 
Pripravimo potreben material in motiv, ki ga želimo izdelati 
(v najinem primeru veverica). Motiv izrežemo in ga dopolni-
mo z detajli ter zaradi boljše obstojnosti plastificiramo. Pri-
pravljen motiv nalepimo na papirnat tulec (telo na sprednjo 
stran, rep na zadnjo stran). 

Uporabnost: 
Pogrinjek služi kot dodatek pri dekoriranju mize, s pomočjo 
narisanih motivov otrok pridobi znanje o pravilni postavitvi 
jedilnega pribora, se uči lege oziroma orientacije na podlagi 
(levo, desno, na sredini, zgoraj). V etui lahko otrok svoj pogri-
njek pospravi, sam etui pa lahko služi tudi kot del namizne 
dekoracije ali kot igrača.

KrOna
Potrebujemo: 
•	 valovito	lepenko,
•	 barvni	papir,
•	 lepilo.

slavljenec ima ob svojem praznovanju na 
glavi kupljeno papirnato kapo ali v vrtcu 

izdelano krono.

Otroci slavljenca razveselijo z risbicami, ki 
jih strokovni delavki oblikujeta v mapo za 
spomin.

OKVir za 
sliKO

darilo ob roj-
stnem dnevu 

je slika otroka v 
okvirju. Za podla-
go uporabimo trd 
karton, ga pobar-
vamo in okrasimo. 
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medVedeK Presenečenja

Vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice naredi prvo stran 
mape, prilepi medvedka z darilom, izdelanega iz barvnega 

papirja. Otroci pa za slavljenko oz. slavljenca narišejo risbice. Vsak 
otrok dobi v mapi fotografijo praznovanja.

ježKOV zVezeK z VOščilnicO
Potrebujemo:
•	 manjši	listi	s	črtami,
•	 črke	iz	filca,
•	 trši	barvni	papir	(platnice),
•	 barvni	papir	(dekoracija),
•	 naprava	za	vezanje	listov,
•	 darilni	trak,
•	 lepilo,
•	 škarje.

liste s črtami narežemo na enako velikost, prav tako iz tršega barv-
nega papirja izrežemo platnici za zvezek. Z napravo za vezanje li-

stov zvežemo vse skupaj v zvezek. Na sprednji platnici iz barvnega 
papirja izrežemo dekoracijo (fantom balone, deklicam pa rože). 

Iz prepognjenega sivega papirja izrežemo obliko ježka, vanjo zapiše-
mo voščilo, na sprednjo stran pa nalepimo ime otroka – črke iz filca.

Voščilnico in zvezek zvežemo skupaj z darilnim trakom. 
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lutKa
Potrebujemo: 
•	 balon,
•	 moko,
•	 kosmateno	žico,
•	 vodoodporni	flomaster.

balon napolnimo z moko, ga zavežemo in iz kosmatene žice 
oblikujemo	frizuro.	Z	vodoodpornim	flomastrom	narišemo	

prijazen obraz.

VOščilnica  
Na računalniku oblikovana za vsakega 
otroka  unikatna voščilnica.

POtiPaj in POišči Par
Potrebujemo: 
•	 balone,
•	 različni	materiale	in	snovi	za	polnjenje:	riž,	koruza,	pšenica,	

pesek, fižol, prosena kaša, moka, ješprenj, gumbi, kamenčki 
…

Prah zamešate v vodo (nikoli obratno) v razmerju 4 deli prahu 
1 del vode, tako da dobite gladko zmes (npr. 1000 g kera-

mičnega prahu zamešate v 0,25 l vode). Zmes mešate 1 do 2 
minuti. Na razpolago imate 10 minut časa za delo. Pripravlje-
no zmes nalijte v kalup, ki ga narahlo pretresete, da se znebite 
zračnih mehurčkov. Po 30-minutnem sušenju lahko previdno 
odstranite odlitek iz kalupa. Odlitek še malo osušite na zraku. 
Na suh odlitek s spodnje strani nalepite želeno fotografijo.
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mali magnetKi
Potrebujemo:
•	 modelirno	maso,
•	 modelčke	za	piškote,
•	 valjar,
•	 akrilno	barvo,
•	 magnetke.

modelirno maso razvaljamo in z modelč-
ki za piškote izrežemo poljubne obli-

ke. Ko se »piškotki« posušijo (sušijo naj se 
počasi, sicer se ukrivijo), jih pobarvamo z 
akrilno barvo. Na hrbtno stran z vročim le-
pilom pritrdimo magnet.

OKVir  
s fOtOgrafijO
Potrebujemo: 
•	 keramični	prah	za	ulivanje	 

(Keramasa S ali Reliefco 300), 
•	 kalup,	
•	 vodo,	
•	 univerzalno	lepilo,
•	 fotografijo.

Prah zamešate v vodo (nikoli obratno) v razmerju 4 deli prahu 1 
del vode, tako da dobite gladko zmes (npr. 1000 g keramične-

ga prahu zamešate v 0,25 l vode). Zmes mešate 1 do 2 minuti. Na 
razpolago imate 10 minut časa za delo. Pripravljeno zmes nalijte 
v kalup, ki ga narahlo pretresete, da se znebite zračnih mehurč-
kov. Po 30-minutnem sušenju lahko previdno odstranite odlitek 
iz kalupa. Odlitek še malo osušite na zraku. Na suh odlitek s spo-
dnje strani nalepite želeno fotografijo.
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muc iz mOdelirne mase
Potrebujemo: 
•	 belo	modelirno	maso,
•	 valjar,
•	 tulec	toaletnega	papirja,
•	 svilen	trak	(v	barvi	repa),
•	 belo	in	modro	ali	črno	ali	srebrno	barvo	(kakršne	barve	rep	želite),
•	 brusni	papir,
•	 sijajni	premaz.

mišKa in POlž
Potrebujemo:
•	 fimo	maso	–	dve	barvi

fimo maso med dlanmi pregnetemo in oblikujemo trup mi-
ške. Iz mase drugačne barve oblikujemo ušesa – majhni kro-

glici sploščimo in ju pritrdimo na koničast del trupa. Pritrdimo še 
majhno kroglico za smrček in odtisnemo oči. Med dlanmi obliku-
jemo - posvaljkamo kačico, ki bo miškin rep.

Za polžka maso posvaljkamo med dlanmi. En konec naj bo ko-
ničast, drug pa okrogel. Okrogli del prerežemo in oblikujemo ro-
žička. Odtisnemo oči in usta. Iz mase drugačne barve naredimo 
daljšo kačico, ki jo navijemo v obliki stožca in pritrdimo na polž-
ka. Del, kjer je glava, lahko nekoliko dvignemo.

Izdelka spečemo v kuhinjski pečici po navodilih.

modelirno maso razvaljamo 
in izrežemo pravokotnik. Na 

krajših stranicah polkrožno iz-
režemo tačke – to je trup.
Izrežemo okroglo glavo, na ka-
teri izrežemo polkrog – ušesa.

Na trup pritrdimo glavo (oba 
dela nekoliko omočimo z 
vodo). Iz delov, ki smo jih izre-
zali, lahko naredimo rep (kači-
ca) in ga enako kot glavo pritr-
dimo na trup.

Muco nato položimo čez kar-
tonasti tulec, da se upogne, in 
pustimo, da se posuši.

Ko je muca suha, ji obrusimo ro-
bove,	z	alkoholnim	flomastrom	
ali črno barvico narišemo oči, 
brke in nos, ter z akrilno barvo 
pobarvamo rep.

Vse skupaj premažemo s sijaj-
nim premazom in mucu pod 
gobček prilepimo pentljo iz svi-
lenega traku.
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Odtis rOKe

strokovna delavka skupaj z otrokom 
naredi odtis otrokove roke. 

Potrebujemo:
•	 das	maso,
•	 tempera	barvo,
•	 valjar,
•	 vrvico.

Das maso pregnetemo in jo zvalja-
mo. Odtisnemo slavljenčevo roko. 
Strokovna delavka obreže odtis roke, 
otrok jo še sam malo oblikuje. Pusti-
mo nekaj časa, da se posuši, potem 
dodamo še vrvico. Strokovna delavka 
roko pobarva in na hrbtno stran sku-
paj z voščilom in datumom napiše, 
komu je namenjena.

taKtilna igrača  
iz balOna

za otroke sva naredili taktilno 
igračo iz balona, ki sva ga 

napolnili z moko. Nanj sva nari-
sali še obraz in iz volne naredili 
laske. Igrača služi za sproščanje 
in umirjanje.
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risbice

Otroci slavljencu nari-
šejo risbe, ki jih nato 

povežemo z barvno va-
lovito lepenko. Okrasimo 
z aplikacijo navihanega 
zmajčka, izdelanega iz 
penaste gume.

risbice

slavljenec na naslovno stran 
(srček) odtisne dlani, ostali 

otroci pa mu narišejo risbice, 
ki jih nato skupaj z naslovnico 
zvežemo v knjigo.

Potrebujemo: 
•	 barvni	šeleshamer,
•	 prstne	barve,
•	 čopič,
•	 skupinsko	fotografijo,
•	 bel	list,
•	 Patafix,
•	 lepilo.

na sredino šeleshamerja s Patafixom nalepimo list v velikosti skupinske 
fotografije. Nato vsakemu otroku pobarvamo dlan in jo odtisnemo na 

šeleshamer. Ko so dlani odtisnjene, bel list zamenjamo za fotografijo, pod 
katero napišemo slavljencu lepe želje. 



67

darila OtrOci

Vsak otrok slavljencu na-
riše risbico, risbice spne-

mo v mapo, na sprednji stra-
ni je fotografija slavljenca s 
posvetilom.

Vsak otrok slavljencu čestita 
in ga objame.

maPa s fOtOgrafijami  
in risbicami OtrOK

Potrebujemo: 
•	 papir,	
•	 barvice,	
•	 plastifikator.

Vsak otrok prijatelju za rojstni dan čestita. Pri tem ga fotogra-
firava. Naredimo tudi skupinsko fotografijo in fotografijo pri 

pihanju svečk. Fotografije natisneva in plastificirava. Vsak otrok 
za slavljenca nariše risbico. Vse skupaj zvežemo v mapo in jo 
damo slavljencu v spomin na njegov rojstni dan.

darilO OtrOK

Otroci narišejo risbice za slavljenca. Pla-
stificirano prvo stran, risbo torte in 

napis izdelava vzgojiteljici. Risbice spne-
va in poveževa z barvno pentljo.

Knjiga VOščil
Potrebujemo:
•	 barvne	liste,
•	 izdelano	prvo	in	zadnjo	stran	za	vsakega	posameznika	posebej,	
•	 barvne	svinčnike,	
•	 rafijo.

narežemo liste želene velikosti in jih razdelimo otrokom, da na-
rišejo risbico. Risbice z rafijo povežemo v knjigo, dodamo še 

prvo in zadnjo stran ter napišemo posvetilo slavljencu. Dodamo 
še fotografijo slavljenca. 
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rOjstnOdneVna Knjiga
Potrebujemo: 
•	 liste	formata	A4,
•	 rafijo,
•	 valovito	lepenko.

Otroci narišejo risbice, ki jih nato spnemo 
v »knjigo«. Spnemo z rafijo, za platnice 

uporabimo naravno valovito lepenko.

risbice
Potrebujemo:
•	 že	pripravljeno	naslovnico	s	poljub-

nim motivom (ki ga pripravimo že na 
začetku leta) ter podatki o otroku,

•	 liste	formata	A4	za	risanje	risbic,	suhe	
barvice,

•	 kvačkano	vrvico,
•	 folijo	za	plastificiranje.

Izdelava:
•	 Prednjo	in	zadnjo	stran	plasti-

ficiramo.
•	 Otroci	narišejo	spominske	risbice.
•	 Risbice	vložimo	v	album	ter	ga	

zvežemo s kvačkano vrvico.
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darila OtrOci

Otroci za slavljenca narišejo risbice, ki 
jih spnemo v album. Naslovnica je ko-

laž fotografij z njegovega praznovanja.

risbe za sPOmin
Potrebujemo: 
•	 bele	liste,
•	 barvna	lista,
•	 barvice,
•	 filc,
•	 flomaster,
•	 spenjač.

Otroci narišejo slavljencu risbo. Vse risbe spne-
mo skupaj, naslovno stran okrasimo z med-

vedkom, ki sta ga pripravili vzgojiteljici, ter iz-
ročimo slavljencu. Darili vzgojiteljic in otrok se 
med seboj dopolnjujeta.

VOščilnica 

Pripravimo voščilnico iz kartona, na katero nalepimo 
fotografije rojstnega dneva. V voščilnico pa napiše-

mo dobre želje, ki so jih otroci izrekli slavljencu.
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naše sledi
Potrebujemo: 
•	 lepenko	ali	trši	papir,
•	 trakec,
•	 tempera	barve.

lepenko razrežemo na trak in jo zložimo v harmoniko. Otroku po-
barvamo dlan s tempera barvo. Vsak otrok na svojo stran odtisne 

dlan in se ob odtisu podpiše oz. ga podpiše vzgojiteljica. Odtisi dlani 
so v različnih barvah. Na zadnjo stran zložene knjige nalepimo trakec 
in z njim zavežemo knjigo.

Knjiga z risbami OtrOK
Potrebujemo: 
•	 dva	šeleshamerja	formata	A4,	
•	 po	določeni	šabloni	izrezane	figure	živali,
•	 iz	papirja	izrezan	balon,	
•	 vrvico,	
•	 luknjač,	
•	 otroške	risbice.	

naslovnico urediva skupaj s sodelavko. 
Na barvni šeleshamer nalepiva kužka ali 

žabo, balon ter vrvico. V balon napiševa krat-
ko voščilo za slavljenca. Vstaviva še otroške 
risbe, vse skupaj preluknjava z luknjačem in 
zveževa z vrvico, da nastane lepa knjiga za 
spomin na rojstni dan.
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darilO V KOšari

slavljenka je za otroke pri-
nesla darila v košarici, 

okrašeni s cvetovi iz krep pa-
pirja.

Darilo, kinder jajček, pa je 
bilo zavito v krep papir v 
obliki bonbona.

OKVir iz  
OdtisOV rOK

Otrokom s tempera barvo po-
barvamo dlani, ki jih odtisne-

jo na rob velikega lista, da na-
stane okvir. Ko se barva posuši, 
slavljenca fotografiramo. Nasta-
la fotografija je darilo otroku od 
otrok.

POdarim ti PesmicO

slavljenec se udobno namesti. Pri-
jatelji, ki zberejo pogum, mu zapo-

jejo pesmico po svoji izbiri. Da je na-
stop pristnejši, zapojejo v mikrofon.
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tOrbica iz filca 
Potrebujemo: 
•	 barvni	filc	v	velikosti	 

formata A4,
•	 gibljive	oči,
•	 šivanko,
•	 barvno	nit,
•	 škarje,
•	 lepilno	pištolo,
•	 motiv,	izrezan	iz	filca	 

(obraz dečka/deklice),
•	 ježke.	

Otrok si izbere barvo filca velikosti formata A4, ki ga 
prepognemo na tri dele. Na vsaki strani jih z nitjo in 

šivanko sešije skupaj in si nato izbere motiv za na prvo 
stran (mi smo izbrali deklice in dečke različnih ras). 
Vzgojiteljica ugodi njegovi želji in prišije motiv ter mu 
doda vse potrebno, kar spada k motivu (oči – prilepimo 
z lepilno pištolo). Dodamo še ježke, da se torbica zapre 
in ob rojstnem dnevu otroku izročimo darilo.

rOjstnOdneVna KrOna
Potrebujemo: 
•	 barvni	šeleshamer	formata	A3,	
•	 barvast	papir,	
•	 škarje,	
•	 luknjači	z	motivi,	
•	 lepilo.

Otrok iz šeleshamerja odreže trak, ki je širok 10–12 
cm. Nato s škarjami izreže konice krone (cik-cak). 

Krono okrasi z izrezanimi motivi iz barvastega papirja. 

Velikost krone prilagodimo glavi slavljenca. Na del 
brez konic nanesemo lepilo in krono zlepimo skupaj. 



S prijatelji nam vedno je lepo!
A, ko v vrtcu se odločimo,

da praznovanje v naravi bo...
Takrat pa nam,

kot pticam krila se razpno.
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Otrok ima možnost izbire prostora, 
in sicer ali bo praznoval v igralnici 

ali na igrišču (v ekstremnih vremen-
skih razmerah lahko izbere telova-
dnico). Slavljenec prinese od doma 
knjigo (novo ali rabljeno), ki jo bo s 
posvetilom (napiše ga doma s starši) 
podaril skupini Muckov. Otrok lahko 
sam predstavi knjigo otrokom ali pa 
jo preberemo skupaj. Zberemo se 
lahko v utici na našem igrišču, na 
klopi ob gugalnici ali pa na gozdni 
jasi (prilagodimo se letnemu času) 
oziroma v igralnici. Poslušamo pra-
vljico in se o njej tudi pogovorimo. 
Slavljenec obrazloži posvetilo in 
izbor zgodbe. Zapojemo pesmico 
Vse najboljše ter se posladkamo z 
eno majhno zdravo pozornostjo, 
ki jo otrok prinese v vrtec. Nato se 
zberemo na travniku (jasi), zapleše-
mo Danes smo vsi hi, hi, hi in vsak 
otrok v krogu stopi do slavljenca in 
mu zaželi nekaj, kar je v povezavi s 
projektom Etika in vrednote v vzgoji 
in izobraževanju. Ob zaključku pra-
znovanja otroci narišejo slavljencu 
nekaj, kar mu bodo z veseljem po-
darili v dar ter povedo lepo misel o 
prijatelju, ki jo tudi zapišemo. To je 
naš, prav poseben rojstni dan.
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Potrebujemo: 
•	 odejo,
•	 košaro	z	dobrotami,
•	 krono	za	slavljenca.

slavljencu zapojemo, mu čestitamo, zarajamo. Na 
travniku razgrnemo odejo in posedemo v krog. 

Slavljenec razdeli dobrote iz košare.

Ker je bilo vreme 
lepo, smo rojstni 

dan praznovali v na-
ravi. S seboj smo vzeli 
rolade in iz njih nare-
dili torto, pa še vodo, 
da smo se odžejali, 
nato pa uživali in uži-
vali v dišeči travi.



76

slavljenka si je zaželela praznovanje na prostem, 
pri našem drevesu Srčku. Otroke je vzpodbudi-

la, da pripravijo indijanski ogenj, da ob njem za-
plešemo in zapojemo pesmice za rojstni dan.

Vedno, kadar je zunaj dobro vreme 
(da le ne dežuje), se z otroki odpra-

vimo rojstni dan praznovat ven, v atrij 
ali na igrišče. Če je zunaj suho, praznu-
jemo celo dopoldne zunaj (imamo tudi 
pogostitev na prostem), če pa je mokro, 
zunaj slavljencu le zapojemo pesmice, 
mu čestitamo, izročimo darila in se igra-
mo igrice po njegovih željah. 
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rOjstni dan V naraVi

rojstni dan smo praznovali v naravi, na igri-
šču ob Kamniški Bistrici (Perovo). Na lesenih 

»štorčkih« smo si uredili slavnostno pojedino. 

če nam vreme le dopušča, lep dan izkoristimo za 
zabavo na prostem, večinoma v atriju našega 

vrtca.

PraznOVanje  
na igrišču

bilo je lepo sončno dopoldne in sla-
vljenka je imela željo, da bi rojstni dan 

praznovali zunaj. Predlagala sem veliko 
igrišče vrtca in s skupnimi močmi smo 
pripravili prostor za praznovanje. Na že-
ljo slavljenke smo zapeli in zaplesali, sle-
dile so lepe želje in čestitke, potem pa 
komaj pričakovana pogostitev.
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PraznOVanje V gOzdu

gozd je naše drugo igrišče. Slavljenka pa si je želela praznovati malo drugače. Vsi otroci so 
pomagali pri pripravi prostora in sami izvedbi praznovanja rojstnega dneva.  Slavljenka je 

namesto krožnikov nabrala odpadle jesenske liste in gostija se je lahko začela. Otroke je po-
gostila s suhim sadjem in oreščki. Na obisk sta se povabila mravljica in pajek. Dober tek vsem.

PraznOVanje V atriju

če je le mogoče, v naši skupini rojstne 
dneve praznujemo zunaj. Ker smo sku-

paj šele prvo leto in so otroci še majhni, 
je za nas najprimernejši prostor kar naš 
atrij. Ob petju pesmi Mi se imamo radi (v 
drugi kitici izpostavimo otrokovo ime) in 
rajanju slavljencu povemo, da ga imamo 
radi in da je ta dan za nas še posebno po-
memben. Lovljenje milnih mehurčkov ali 
igra z baloni je posebno zaželen del vsa-
kega praznovanja, kjer otroci ne skrivajo 
svojega navdušenja. Mize, pogrnjene z 
belimi prti, nato obložimo z  dobrotami, 
ki jih prinese otrok, za zdravje pa poskr-
bimo s sadnim krožnikom.
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rOjstni dan na gradu zaPrice

Ko se zima poslavlja in prihaja pomlad, naš Luka praznuje 
rojstni dan. Slavljenca smo vprašali, kje bi rad praznoval 

svoj 4. rojstni dan, v vrtcu ali pri gradu Zaprice. Vsi smo bili 
veseli, ker se je Luka odločil, da gremo na sonce. Praznovali 
smo po utečenem vrstnem redu: peli smo, rajali, slavljenec 
si je izbral prijateljico, ki mu je izročila naše skupno darilo, 
pihal svečke in nas na koncu pogostil. Bil je dan kot iz sanj.

PraznOVanje 
na igrišču

slavljenka je za otroke 
prinesla darila v košarici, 

okrašeni s cvetovi iz krep 
papirja.

Darilo, kinder jajček, pa je 
bilo zavito v krep papir v 
obliki bonbona.
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rojstni dan je prav poseben dan. Vsak otrok v skupini ima mo-
žnost, da ga praznuje tako, kot si najbolj želi. Za vse velja, da 

je to dan, ko zapojemo pesmico, zaplešemo v krogu in izpolnimo 
glasbene želje. Narišemo risbice, ki jih slavljenec odnese domov. 
Vsak dobi svoje darilce. Za drugi del pa lahko vsak poskrbi sam 
– glede na svoje želje. In tako si je Matija zaželel, da se za njegov 
rojstni dan lotimo poslikave obraza. Zato se nam je pridružila 
njegova sorodnica Lara Loboda, ki je male nadobudneže spre-
minjala po njihovih željah. Tako so bili tega dne v vrtcu dinozavri, 
pirati, muce, princese, tigri. Bilo je zelo zabavno in sproščeno.
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rOjstni dan V 
OddelKu, Ki uVaja 
element mOntessOri

V oddelku montessori rojstni dan pra-
znujemo tako, da na sredini kroga, ki 

ga naredijo otroci, pripravimo prepro-
go, kjer imamo postavljen krog z letni-
mi časi in meseci. Na sredino postavimo 
rumeno kroglo, ki predstavlja Sonce. 
Otrok, ki praznuje, se z globusom Ze-
mlje v roki postavi k tablici z napisom 
meseca, v katerem je rojen. Vzgojitelji-
ca reče, da je danes (ime otroka) rojstni 
dan in da se je rodil npr. pet let nazaj ter 
nato nadaljuje z zgodbo o otrokovem 
prvem letu življenja. Zapojemo pesem 
Meseci (poimenovanje vseh mesecev), 
otrok, ki praznuje, pa z Zemljo v rokah 
naredi krog okoli Sonca, kar predstavlja 
eno leto. Vzgojiteljica pove, da ko se je 
Zemlja enkrat zavrtela okoli Sonca, je 
bil (ime otroka) star eno leto in da je ta-
krat npr. že znal hoditi, izgovoriti nekaj 
besed itd. Enako nadaljujemo z nasle-
dnjimi leti otrokovega življenja. Skupaj 
z otroki se pogovarjamo in naštevamo, 
kaj otrok v določenem letu že zna. Pri 
vsakem letu tudi prižgemo svečko in 
zraven položimo fotografije (če jih otrok 
prinese) s ključnimi dogodki za vsako 
leto njegovega življenja. Otroku nato 
zapojemo še nekaj rojstnodnevnih pe-
smic in pesmic po njegovem izboru, 
mu čestitamo in izročimo darilo. Sledi 
pogostitev, za katero poskrbijo otrok in 
njegovi starši.
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sliKarsKi atelje

V razvojnem oddelku smo se letos na željo 
slavljenke »preselili« v slikarski atelje. Po-

stavili smo si slikarska stojala, pripravili risalne 
liste, vodene barvice, čopiče in lončke z vodo. 
Nadeli smo si zaščitne predpasnike in začeli 
ustvarjati. To je bilo zabavno. Vsak je narisal sli-
ko za slavljenko, le-te smo speli v lično mapo 
z voščilom, nato pa smo še slikali in slikali … 
Čisto na koncu smo si privoščili še skupno fo-
tografijo s torto in darilom. Res je bilo prav po-
sebno doživetje.

rOjstni dan  
Ob zVOKu harmOniKe

s lavljenec si je zaželel, da bi mu Vse 
najboljše zapeli ob zvoku harmoni-

ke. Željo smo mu uresničili, harmonika 
je igrala, mi pa plesali.



83

tOrta iz KartOna

mamica naše slavljenke je prinesla 
v vrtec torto iz kartona. Izdelala je 

koščke torte,  jih  okrasila z metuljčki,  
torto  sestavila v celoto in  jo  ovila v pen-
tljo in celofan. Največje presenečenje za 
otroke pa se je skrivalo v torti. Vsak otrok 
je dobil svoj košček, v njem pa sladko 
presenečenje in darilo za domov. 

rojstni dan praznujemo lahko 
tudi na malo drugačen način. 

V vrtec je s slavljencem prišla tudi 
mamica, ki je vodila zabavo. Otro-
kom je pripravila presenečenje z 
mini predstavo s klovnom.

Otrok je doma skupaj s starši izdelal torto iz papirja, v njeni no-
tranjosti pa se je skrivalo sladko presenečenje.
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V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bomo 
rojstne dneve praznovali malo drugače. Otroci 

na ta dan v vrtec prinesejo najljubšo (didaktično) 
igračo ali slikanico, ki jo potem skupaj preberemo. 
K sodelovanju smo povabili tudi starše, da na ta dan 
pridejo v vrtec z otrokom in skupaj počnemo tisto, 
kar slavljenec najraje počne. 

tokrat smo se odločili, da bomo roj-
stne dneve praznovali tako, da bomo 

izdelali plakat za otroka – slavljenca. Na 
velik format papirja smo zapisali, česa si 
otrok želi za rojstni dan, s čim se najraje 
igra, kje najraje preživlja počitnice, kate-
ra oblačila so mu najljubša … 

Pred plakat sva s sodelavko položili foto-
grafije in ostalo slikovno gradivo z zgo-
raj opisano tematiko; otroci pa to so na-
meščali  na ustrezna mesta na plakatu. 

Zatem so otroci povedali, kako si oni 
predstavljajo praznovanje svojega roj-
stnega dne. Izjave sva zapisali v dobese-
dnem navedku. 

mamica ene od deklic nas je 
presenetila in izdelala tor-

to malce drugače. Iz dveh barv 
je oblikovala papirnate koščke 
torte in jih sestavila v obliko tor-
te. V vsakem koščku se je skriva-
lo presenečenje za otroke.
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PraznOVanje na črti

s lavljenec na dan, ko praznuje, prinese 
v vrtec nekaj svojih fotografij. Na črti 

fotografije predstavi svojim prijateljem. 
Za vsako sliko poda kratek komentar. Na 
črti pred slavljenca postavimo tudi torto 
s svečkami. Nato mu zapojemo vse naj-
boljše. Po končani pesmi pihne vse sveč-
ke. Slavljencu nato zapojemo toliko pe-
smi, kolikor ima let. Pesmi si izbere sam. 
Prijatelji mu sežejo v roko in mu zaželijo 
vse najboljše. Vzgojiteljica mu izroči dari-
lo. Slavljenec vse lepo povabi za mizo, kjer 
razdeli rojstnodnevne dobrote.

sliKanica za Prijatelje

V izogib sladkim praznovanjem na predlog staršev slavlje-
nec v skupino prinese slikanico, ki je bodisi iz domače 

zbirke ali nova. Skupaj si jo ogledamo in preberemo, potem 
pa nam obogati knjižni kotiček.
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danes je POseben dan,  
danes je mOj  
rOjstni dan

rojstni dan je za slavljenca poseben dan 
v vrtcu. Zjutraj ga pričaka hišica želja, 

v jutranjem krogu pa slavljenec načrtuje 
dan po svoji želji. Izbira lahko med gibalni-
mi dejavnostmi v naravnem učnem okolju, 
raziskovanjem narave ter glasbeno-, ple-
sno- in pravljično-ustvarjalnimi dejavnost-
mi. Slavljenec s sličicami opredeli dejav-
nosti, ki si jih želi doživeti na svoj poseben 
dan v vrtcu. Po načrtovanju dneva sledi 
pogostitev s sadnim napitkom, voščilo in 
obdarovanje, nato pa smo že pripravljeni 
na uresničitev slavljenčevih želja.  

milni mehurčKi
Ob rojstnem dnevu vsak otrok v vrtec prinese milne 
mehurčke. To preprosto darilo prijateljem prinese obilo 
smeha, veselih vzklikov in prijetnega druženja na pro-
stem. Ideja je prišla s strani staršev na prvem roditeljskem 
sestanku, morda tudi zato, ker smo skupina Mehurčki.

Keglji
Nekateri starši nam rojstni dan polepšajo z doma na-
rejeno igračo. Na fotografiji so keglji (plastenke) in žo-
gice, ki so narejene iz balonov, napolnjenih z mivko.
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 Naj se meša, 
   stepa, kuha,
          slastno naj diši,
                 saj najraje od vsega,
                      kuharji smo mi.
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tOrta iz OblatOV
Potrebujemo: 
•	 	2 ali 3 oblate (kupljene),
•	 	3 cele banane (ne preveč zrele),
•	 	1 pločevinka kompota (breskev ali jagoda),
•	 	po želji sladki greh (230 g)
•	 	svečke

Postopek priprave: 
Banane narežemo na ozke kolobarje. Na manjše 
koščke narežemo tudi drugo sadje. S tekočino, ki 
je na razpolago v pločevinki, navlažimo posamezni 
oblat, na katerega kasneje polagamo koščke sadja. 
Oblat po želji (in glede na sestavine, ki jih imamo na 
razpolago) navlažimo tudi s čokoladnim prelivom, 
marmelado, medom, čokoladno kremo, čokoladnim 
mlekom ipd.

Torto po želji okrasimo in dekoriramo, morda otroci 
ob tem potrebujejo pomoč odrasle osebe.

sadna nabOdala
Potrebujemo: 
•	 21 palčk za ražnjiče,
•	 sveže sezonsko sadje (npr. 7 banan, 5 jabolk, hrušk, 

1 šop grozdja),
•	 približno 200 g sira v kosu.

Postopek priprave: 
Sadje operemo, olupimo ter narežemo na poljubne 
(malo večje) koščke. Posamezne kose sadja naniza-
mo na leseno paličico. Po želji ustvarjamo vzorce.

ZA 21 OTROK POTREBUJEMO:
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mlečnO sadni naPiteK
Potrebujemo: 
•	 2l mleka,
•	 1 doza smetane (sterilizirana stepena smetana s 

sladkorjem, 250 ml),
•	 1 pločevinka vloženega sadja (po izbiri),
•	 10 banan,
•	 sadje po izbiri, npr.:
 1 košarica jagod (če so na razpolago),
 6 pomaranč, 10 hrušk ali jabolk

Po želji čokoladne mrvice, sladki greh, palčke za de-
koracijo.

Postopek priprave: 
Sadje operemo in narežemo na manjše koščke. Stre-
semo ga v električni mešalnik in zmiksamo (otroci 
morajo to početi pod nadzorom odrasle osebe).  Pri-
pravljen frape enakomerno porazdelimo v kozarčke, 
okrasimo s smetano in ostalim dekorjem.

črKe iz banan
Potrebujemo: 
•	 21 banan,
•	 1 doza smetane (sterilizirana stepena smetana s 

sladkorjem, 250 ml),
•	 1 sladki greh (sadni, čokoladni ali lešnikov), po želji 

čokoladne mrvice.

Postopek priprave: 
Banane narežemo na ozke kolobarje. Odrasla oseba na 
krožnike s sladkim grehom nariše črke (za vsakega otro-
ka začetno črko npr. »M« kot Mirjam). Na črto otroci po-
ložijo banane, katere kasneje še okrasimo s sladko sme-
tano in ostalim sladkim grehom oziroma dekorjem, ki 
ga imamo na razpolago .Vsak otrok mora sam poiskati 
črko oziroma sladico, ki mu je namenjena.

sadna KuPa
Potrebujemo: 
•	 sveže sezonsko sadje oziroma sadje po izbiri (npr. 

6 banan, 6 jabolk, 6 hrušk, 1 šop grozdja);
•	 1 pločevinka kompota (breskev, jagoda, ananas ali 

mešano sadje),
•	 1 doza smetane (Sterilizirana stepena smetana s 

sladkorjem, 250 ml),  
•	 po želji sladki greh, ali mrvice ali kaj podobnega 

za dekoracijo.

Postopek priprave: 
Sadje operemo, olupimo in narežemo na manjše 
koščke. Narezano sadje in kompot iz pločevinke zme-
šamo v večji posodi. Sadje enakomerno porazdelimo 
v kozarčke. Po želji sadno kupo okrasimo s smetano.
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1. poglavje  
PriPraVa PrOstOra
•	 Alenka	R.	Uršič,	Barbara	Zorman
•	 Angeli	Močnik,	Elizabeta	Šinko,	Zalka	Volovšek
•	 Branka	Jerič,	Andreja	Trobiš,	Štefka	Močnik
•	 Čiška	Podnar,	Mateja	Laknar
•	 Helena	Friškovec,	Mojca	Grkman
•	 Irena	Mušič,	Darja	Drobnič,	Tatjana	Tolar
•	 Irena	Vidmar,	Magdalena	Šorn
•	 Ksenija	Novak,	Božena	Lebeničnik
•	 Mirjam	Štupar,	Sabina	O.	Crait
•	 Mojca	Zakrajšek,	Simona	Knapp
•	 Naja	K.	Kobetič,	Valerija	Kos
•	 Nataša	Cimbas,	Sabina	Kopač
•	 Nataša	Lanišek,	Ani	Flerin,	Irena	Špenko
•	 Nina	Golob,	Tina	Cvrtila
•	 Silva	Krpič,	Urška	Cerar
•	 Tanja	Trbojevič,	Špela	Kržan
•	 Vanda	Beč,	Saša	Intihar
•	 Vanda	Levar,	Tadeja	Ferjuc

2. poglavje  
zaPOjemO, čestitamO
Avtorske pesmi

•	 Melita	Lah
•	 Marija	Hribar
•	 Branka	Jerič



3. poglavje 

tOrte 
Slastne torte

•	 Alenka	Jevšnik,	Liljana	Šarec
•	 Frančiška	Griljc,	Anita	Hudolin
•	 Jana	Marinko,	Jana	Kaker
•	 Jožica	Klemen,	Jadranka	Golob,	Mojca	Habjan
•	 Katjuša	Dolinšek,	Marija	I.	Godicelj
•	 Ksenija	Novak,	Božena	Lebeničnik
•	 Lidija	Mali,	Nataša	Žnidaršič
•	 Maja	Kožlakar,	Loti	Žlaus
•	 Naja	K.	Kobetič,	Valerija	Kos
•	 Nataša	Cimbas,	Sabina	Kopač
•	 Nataša	Lani	i	Flerin,	Irena	Špenko
•	 Nina	Golob,	Tina	Cvrtila
•	 Silva	Krpič,	Urška	Cerar
•	 Simona	Novak,	Nada	Korbar
•	 Špela	Novak,	Kaja	Smrkolj
•	 Tjaša	Repnik	Petač,	Marta	Mestek,	Marjeta	

Držanič
•	 Vanda	Levar,	Tadeja	Ferjuc

Torte iz embalaže

•	 Aleksandra	Poljanšek,	Maja	Klemenc
•	 Alenka	Repanšek	Uršič,	Barbara	Zorman
•	 Angeli	Močnik,	Elizabeta	Šinko,	Zalka	Volovšek
•	 Barbara	Kobal,	Andrea	Račič
•	 Barbara	Stražar,	Urška	Vinšek
•	 Barbara	Zupan,	Valentina	Vučko
•	 Cvetka	Tršinar,	Vilma	Poravne
•	 Helena	Friškovec,	Mojca	Grkman
•	 Helena	Virant,	Romana	Pestotnik
•	 Irena	Mušič,	Darja	Drobnič,	Tatjana	Tolar
•	 Janja	Lederer,	Ana	Fajfar
•	 Jožica	Klemen,	Jadranka	Golob,	Mojca	Habjan
•	 Karmen	Zirkelbach,	Andreja	Jug
•	 Maja	Kališnik,	Matejka	Ručigaj
•	 Monika	Corner,	Ana	Marija	Šuster
•	 Monika	Slapnik,	Marija	Terbovšek
•	 Simona	Novak,	Nada	Korbar
•	 Simona	Šarec,	Romanca	Beričnik,	Katja	Zobavnik
•	 Špela	Novak,	Kaja	Smrkolj
•	 Tanja	Trbojevič,	Špela	Kržan
•	 Urška	Vengust,	Simona	Kovačič,	Veronika	Vadlan
•	 Vanda	Beč,	Saša	Intihar
•	 Vanda	Levar,	Tadeja	Ferjuc
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4. poglavje  
ObdarOVanje
Darila takšna ...

•	 Aleksandra	Poljanšek,	Maja	Klemenc
•	 Alenka	R.	Uršič,	Barbara	Zorman
•	 Angeli	Močnik,	Elizabeta	Šinko,	Zalka	Volovšek
•	 Anita	Bertoncelj,	Klara	Dvanajščak
•	 Barbara	Kobal,	Andrea	Račič
•	 Barbara	Stražar,	Urška	Vinšek
•	 Barbara	Zupan,	Valentina	Vučko
•	 Branka	Jerič,	Andreja	Trobiš,	Štefka	Močnik
•	 Cvetka	Tršinar,	Vilma	Poravne
•	 Čiška	Podnar,	Mateja	Laknar
•	 Frančiška	Griljc,	Anita	Hudolin,	Judita	Čevka
•	 Helena	Friškovec,	Mojca	Grkman
•	 Helena	Virant,	Romana	Pestotnik
•	 Irena	J.	Kumše,	Alenka	Hudej
•	 Irena	Mušič,	Darja	Drobnič,	Tatjana	Tolar
•	 Irena	Vidmar,	Magdalena	Šorn
•	 Irena	Žibert,	Nives	Krulc
•	 Jana	Marinko,	Jana	Kaker
•	 Janja	Lederer,	Ana	Fajfar
•	 Jožica	Klemen,	Jadranka	Golob,	Mojca	Habjan
•	 Karmen	Zirkelbach,	Andreja	Jug
•	 Katja	Katarina	Mlakar,	Daša	Štupar,	Ana	Marija	

Pirc, Vanja Cerar
•	 Katjuša	Dolinšek,	Marija	I.	Godicelj
•	 Ksenija	Novak,	Božena	Lebeničnik
•	 Lidija	Mali,	Nataša	Žnidaršič
•	 Maja	Kališnik,	Matejka	Ručigaj
•	 Maja	Kožlakar,	Loti	Žlaus
•	 Marija	Hribar,	Nataša	Breznik
•	 Marinka	Benkovič,	Klara	Hruševar
•	 Martina	Prezelj,	Nina	Horvat
•	 Melita	Lah,	Neja	Kržišnik,	Ana	Marija	Pirc
•	 Mirjam	Štupar,	Sabina	O.	Crait

•	 Monika	Corner,	Ana	Marija	Šuster
•	 Monika	Slapnik,	Marija	Terbovšek
•	 Naja	K.	Kobetič,	Valerija	Kos
•	 Nataša	Cimbas,	Sabina	Kopač
•	 Nataša	Lanišek,	Ani	Flerin,	Irena	Špenko
•	 Nina	Golob,	Tina	Cvrtila
•	 Petra	Juvan
•	 Silva	Krpič,	Urška	Cerar
•	 Simona	Matjan,	Stanka	Močnik,	Marjetka	Koncilja
•	 Simona	Novak,	Nada	Korbar
•	 Simona	Šarec,	Romanca	Beričnik,	Katja	Zobavnik
•	 Simona	Tonin,	Damjana	Pirc
•	 Špela	Kovačič,	Veronika	Janežič
•	 Špela	Novak,	Kaja	Smrkolj
•	 Tanja	Trbojevič,	Špela	Kržan
•	 Tjaša	R.	Petač,	Marta	Mestek,	Marjeta	Držanič
•	 Urška	Vengust,	Simona	Kovačič,	Veronika	Vadlan
•	 Vanda	Beč,	Saša	Intihar
•	 Vanda	Levar,	Tadeja	Ferjuc



... in drugačna

•	 Alenka	R.	Uršič,	Barbara	Zorman
•	 Angeli	Močnik,	Elizabeta	Šinko,	Zalka	Volovšek
•	 Barbara	Stražar,	Urška	Vinšek
•	 Barbara	Zupan,	Valentina	Vučko
•	 Cvetka	Tršinar,	Vilma	Poravne
•	 Frančiška	Griljc,	Anita	Hudolin
•	 Irena	Vidmar,	Magdalena	Šorn
•	 Ksenija	Novak,	Božena	Lebeničnik
•	 Lidija	Mali,	Nataša	Žnidaršič
•	 Marija	Hribar,	Nataša	Breznik
•	 Naja	K.	Kobetič,	Valerija	Kos
•	 Nataša	Lanišek,	Ani	Flerin,	Irena	Špenko
•	 Nina	Uršič,	Marija	Krkoč
•	 Simona	Matjan,	Marjetka	Koncilja,	Stanka	Močnik
•	 Simona	Novak,	Nada	Korbar
•	 Simona	Tonin,	Damjana	Pirc
•	 Tanja	Trbojevič,	Špela	Kržan
•	 Urška	Vengust,	Simona	Kovačič,	Veronika	Vadlan

5. poglavje  
PraznOVanje
Rojstni dan na prostem

•	 Čiška	Podnar,	Mateja	Laknar
•	 Frančiška	Griljc,	Anita	Hudolin
•	 Helena	Friškovec,	Mojca	Grkman
•	 Helena	Virant,	Romana	Pestotnik
•	 Irena	J.	Kumše,	Alenka	Hudej
•	 Jožica	Klemen,	Jadranka	Golob,	Mojca	Habjan
•	 Simona	Matjan,	Stanka	Močnik,	Marjetka	Koncilja
•	 Simona	Novak,	Nada	Korbar
•	 Špela	Novak,	Kaja	Smrkolj
•	 Špela	Rojc,	Jasna	S.	Nožič
•	 Vanda	Beč,	Saša	Intihar

Rojstni dan malo drugače

•	 Alenka	Jevšnik,	Liljana	Šarec
•	 Anita	Bertoncelj,	Klara	Dvanajščak
•	 Barbara	Kobal,	Andrea	Račič
•	 Ksenija	Novak,	Božena	Lebeničnik
•	 Ksenija	Novak,	Božena	Lebeničnik
•	 Lidija	Mali,	Nataša	Žnidaršič
•	 Monika	Slapnik,	Marija	Terbovšek
•	 Simona	F.	Nose,	Nada	Spruk
•	 Simona	Tonin,	Damjana	Pirc
•	 Špela	Kovačič,	Veronika	Janežič
•	 Urška	Vengust,	Simona	Kovačič,	Veronika	Vadlan
•	 Vanda	Beč,	Saša	Intihar

6. poglavje 

recePti
•	 Mirjam	Štupar,	Sabina	Otolani	Crait
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Novi trg 26b/ 1241 Kanik

T  01 83033 30
F  01 839 13 27
E  info@vrtec-kamnik.si
www.vrtec-kamnik.si
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