
 

KULTURNO DOGAJANJE V VRTCU IDRIJA, ENOTA ARKOVA 

 
Otroci se v vrtcu s kulturo seznanjajo vsakodnevno preko petja najljubših 
pesmi, plesa, igre, igranja na glasbila, slikanja, lepih besed, spoštovanja 
do drugih, … V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom smo se v vrtcu 
še posebej trudili združiti vse našteto ter z različnimi dejavnostmi obeležili 
spomin na našega največjega slovenskega pesnika dr. Franceta 
Prešerna. 
  

Kot uvod v naš prihajajoči kulturni teden smo v vrtec v dopoldanskem času 
povabili starše, stare starše ter otrokom obogatili naš prostor za razgibanje 
v avli vrtca s talnima igrama: “tančula” in “roža”. 

Preko knjig, slikanic smo spoznavali simbole naše države (zastavo, 
slovenski grb, himno), ter značilnosti Slovenije. 

V avli vrtca smo z igračami in knjigami s katerimi so se igrali naši predniki 
pripravili "babičin" kotiček.  
  

Naše osrednje dogajanje  kulturnega tedna se je pričelo z obiskom  ga. 
Nuše Poljanec. Dopoldne nam je polepšala z igranjem na ljudsko glasbilo 
- citre. Ga. Nataša Poljanšek nam je predstavila žensko gorenjsko 
narodno nošo. Spoznali smo, da je sestavljena iz več kot deset delov ter 
se zraven naučili še nekaj novih besed kot sta avba in sklepanec. 

Z lutkovno predstavo Bi se gnetli na tej metli nas je razveselila upokojena 
knjižničarka mestne knjižnice in čitalnice Idrija ga. Brigita Smolnikar.  
V babičinem kotičku pa nas je pričakala ga. Majda, babica dečkov, ki 
obiskujeta naš vrtec ter nam  polepšala trenutke s pravljico o kužku Vufu 
za najmlajše ter Moj dežnik je lahko balon za starejše otroke. 

Petek, dan pred praznikom pa smo obeležili s kulturno prireditvijo. 
Prisluhnili smo slovenski himni - Zdravljici. Otroci v vseh oddelkih so 
se  pod mentorstvom svojih vzgojiteljic predstavili s plesom, petjem in 
dramatizacijo. Ob recitaciji balade Povodni mož sta nas z obiskom 
razveselila lika Urške ter Franceta Prešerna. Ob koncu prireditve in hkrati 
zaključku našega osrednjega dogajanja v vrtcu nas je “France Prešeren” 
pogostil s figami saj je bil znan po tem, da je za otroke v žepu vedno nosili 
s seboj fige, zato so ga otroci tudi klicali doktor Fig. 
 

Zapisala, Razpet Mojca 

 


