
V PRIČAKOVANJU... 

Ko se po mestih in vaseh prižgejo praznične luči in so na trgih že postavljene novoletne smreke, se tudi 

v Vrtcu Idrija v enoti Spodnja Idrija otroci skupaj s svojimi starši in vzgojiteljicami pripravljajo na pestra  

in zanimiva  decembrska  dogajanja.  

A za nas se je se je prvo pričakovanje pričelo že v mesecu novembru. Skozi okna naših igralnic in na 

sprehodih smo lahko opazovali kako je izginila stara podoba našega vrtca in kako gradbeniki in veliki 

delovni stroji z veliko vnemo gradijo temelje našega novega vrtca, čeprav jim muhasto novembrsko 

vreme ni bilo najbolj naklonjeno. 

Že drugo leto z nami prostore igralnic prijazno deli OŠ Spodnja Idrija. V njih smo otroci in vzgojiteljice 

štirih starejših oddelkov enote Spodnja Idrija. December mesec pričakovanj se je začel z našimi 

skupnimi srečanji s starši, starimi starši, bratci in sestricami. Praznično podobo hodnika z garderobami 

smo okrasili  z odpadnimi materiali, ki jih s starši zberemo tekom celega šolskega leta. Pripravili smo tri 

delavnice na katerih so lahko otroci izdelali okrasek iz papirja, s kartona, volne in drugih materialov ali 

samo potiskan s tempera barvami … Vse narejeno smo obesili na »srebrno« okrašene veje. Na steno 

smo postavili praznični koledar v obliki smreke, kjer starši in drugi obiskovalci lahko dnevno preberejo 

kateri dogodke se odvijajo v veselem decembru. 

Vsako leto nam dopoldneve s predstavami popestrijo mlajši in malo starejši učenci. Predstavo z 

naslovom Dvanajst ujcev  in obiskom dedka Mraza so nam pripravili učenci Dramskega krožka iz OŠ 

Idrija. Dedek Mraz nas je obiskal z vilama in palčkom in nam zastavil nekaj ugank, skupaj z nami zapel 

nekaj pesmi in nas, kot vsako leto pohvalil. Drugo predstavo so nam zaigrali dijaki zadnjega letnika 

Srednje vzgojiteljske šole Vena Pilona iz Ajdovščine  o žabici Kvakici, ki je trmasto vztrajala, da se letos 

ne bo zakopala v blato, temveč bo čakala zimo in sneg …a še dobro, da je imela okoli sebe najboljše 

prijatelje. 

Praznična pričakovanja se dogajajo tudi po igralnicah in izven njih. V vseh igralnicah se bleščijo  lučke, 

postavljene so smreke in izdelki otrok na temo zime in decembrskega veselja. Najstarejši otroci iz 

oddelka Zajčki so z učenci petega razreda na šoli spekli piškote in jih razdelili med mlajše otroke. 

Poslušali smo zimsko glasbeno pravljico o Snežinki Belinki v izvedbi otroškega pevskega zbora enote 

Sp. Idrija »Prfarski štruklci« ter se družili s petjem in plesom. Z obiskom smo razveselili stanovalce 

Doma upokojencev Idrija, enota Marof, skupaj z njimi smo zapeli nekaj pesmi, si voščili in jim podarili 

staro pastirsko igro Vovkalca.«.  

Vam bralci Kolektiv Vrtca Idrija želi, da se zadnjim  dnem v novem letu prepustite in jih pričakujete 

… vsak na svoj način in tako kot mislite, da je za vas najboljše. V novem letu pa zdravja,  poguma, 

optimizma in obilico dobrih priložnosti, ki jih ne smete izpustiti iz rok. Srečno 2020. 
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