
ZDRAVJE V VRTCU – PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE 

VRTEC: Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda 

ENOTA: DE I Lendava, Župančičeva ulica 5 

 

STROKOVNE DELAVKE:  

- Vzgojiteljice: Vanja Novak, Marta Bedeč-Rožman 

                      Mateja Sobočan, Klara Novinić  

- Pomočnica vzgojiteljic: Marija Čih                         

STAROST OTROK: 4 – 6 let  

                                3 – 5 let 

 

V vrtcu Lendava – Lendvai Óvoda, že drugo leto praznujemo rojstni dan s sadjem. 

Da bi se izognili prekomernemu prinašanju sladkarij v vrtec, smo sprejeli sklep, 

da starši na dan praznovanja rojstnega dne otroka, ne prinašajo živil v vrtec. 

Vzgojiteljici z vodjo kuhinje sodelujeta, tako da tri delovne dni pred 

praznovanjem pošljeta v kuhinjo obvestilo o praznovanju rojstnega dne. Na 

razpolago imamo sezonsko sadje iz katerega vzgojiteljice izdelamo »torto«, ki je 

v raznih oblikah.   

Rojstni dan je za vsakega otroka pomemben dan, ki ga praznuje v vrtcu. Na ta 

dan je v središču pozornosti in vsi želimo pričarati čudovito praznovanje. 

Slavljenec  izbira gibalno igro, ki jo izvedemo pred zajtrkom in izbere igro, ki bi 

se jo igral s prijatelji. 

 



Torta v obliki sove, narejena iz sadja. 

 

 

 

Za vsakega slavljenca na vrata 

nalepimo rojstnodnevno 

fotografijo. 

Na dan praznujemo lahko tudi več 

rojstnih dni. 

Otroci voščijo 

slavljenki za rojstni 

dan. Vsak slavljenec si 

izbere število balonov, 

koliko let dopolni. 



 

               

 

Praznovanje in ples ob glasbi po izbiri slavljenk. 

 

 

 

 



STROKOVNE DELAVKE:  

- Vzgojiteljice: Vida Lebar, Beti Karakatič 

- Pomočnica vzgojiteljic: Rozalija Nemet 

                         

STAROST OTROK: 1 – 2 leti 

 
 

Smo homogeni jaslični oddelek, starih otrok od 1 – 2 let. Tekom  šolskega leta 

smo pri praznovanju rojstnega dne dali poudarek veselju in druženju. 

 

Sam začetek praznovanja se začne, ko že zjutraj ob prihodu  v skupino otroci in 

starši vidijo, da na vratih visi lutka Žabec z otrokovo sliko in toliko balonov 

kolikor je star otrok, ki praznuje. Že pred malico se začne plesno rajanje in 

veselje ob glasbi. V celodnevnih aktivnostih otrokom omogočamo, da je tako 

pomemben slavljenec kot tudi ostali otroci. Ponosni smo, da je vsak otrok deležen 

pozornosti in prijetnih doživetij. Ta dan je priložnost za razvijanje pozitivnih 

čustev in socialnih odnosov naše skupine. S tem jih navajamo na veselje in 

družabnost. 

 

Po malici se usedemo v jutranji krog, zapojemo slavljencu pesem »Vse najboljše 

za te« v slovenskem in madžarskem jeziku. Sledi voščilo v obliki toplega objema 

svojih vrstnikov.  

 

V samo pripravo in organizacijo po želji vključujemo tudi slavljenca, saj je tisti 

dan v središču pozornosti ter ob tem doživlja srečo in zadovoljstvo. To se otroku 

posebej vtisne v spomin. 

 

 

Vsak otrok v spomin dobi lutko ŽABCA in balon, 

toliko, koliko je star. 

 

 

 

 

 

 



 

   Slavljencu voščimo za rojstni dan, ga 

objamemo ter se na koncu skupno fotografiramo.   

     



 

Skupaj rajamo in se veselimo. 

 

         


