
Najboljše darilo 

V mesecu decembru se na enoti Črniče vse vrti okrog vprašanja kaj je tisto 

najboljše darilo, ki ga lahko prejmemo. Vzgojiteljice smo otrokom predstavile 

pravljico Najboljše darilo na svetu, kjer deklica Ema in medvedek najdeta darilo 

za zajčka dolgouščka. Po nevarni poti mu ga odneseta, v njem pa se skriva le 

pismo, ki zajčku zatrjuje, da je od dobrega moža dobil to, kar si je želel. In to 

sta bila prijatelja-deklica Ema in medvedek.  

  

 

Mlajši otroci so spoznali like v pravljici, ustvarjali darilo za zajčka in krasili 

smrečico. S starejšimi otroki pa smo razmišljali kaj, poleg igrač, oblačil in hrane, 

je še lahko darilo, takšno, da ga ne moremo prijeti. Otroci so izpostavili; 

ljubezen, prijateljstvo, igro. In prav čas za drugega je lahko skupni imenovalec 

vsem tem vrednotam, katere skušamo otrokom privzgojiti.  Čas preživet z nekom, 

katerega imaš rad, se imaš z njim lepo in skupaj uživaš, je darilo, ki polepša dan, 

ogreje srce in ustvarja spomine. Prav takšno darilo smo podarili starim staršem. 

V četrtek 8.12. smo otroci iz skupine Sovice in Žirafe nonote in none povabili v 

vrtec. Otroci so jim razkazali igrače v skupini, se z njimi pomerili v spominu, igri 

človek ne jezi se, skupaj sestavljali kocke itn. Na hodniku so skupaj ustvarjali 

čarobne lučke v servietni tehniki. Z lepimi spomini in doživetji ter kakšno solzo v 

očeh, smo se pred kosilom poslovili in si obljubili, da se zopet srečamo.   



Skupni čas in spomine, pa smo se odločili ustvarjati tudi s starši. Vzgojiteljice 

smo otroke in starše povabile na večerni sprehod z lučkami, katere so otroci 

naredili s starimi starši. Na mrzel zimski večer smo se odpravili z lučkami po vasi 

in se imeli zelo lepo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi letos pa nismo pozabili na starejše krajane v krajevni skupnosti Črniče-

Ravne. Ravno v teh dneh so na pošto odhitele novoletne voščilnice, ki so jih 

pripravili otroci iz skupin Sovice in Žirafe. Upamo, da bodo razveselile tudi 

starejše ljudi in jim polepšale praznični čas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Čas je tisti, ki se ne ustavi, ustavimo ga lahko za trenutek le sami in v njem 

uživamo. Otroci in vzgojiteljice iz enote Črniče vam želimo, da si v tem 

prazničnem decembru vzamete čas in si podarite najboljše darilo; čas, spomine in 

doživetja z vašimi najdražjimi. Mi se že oziramo naprej v veseli mesec, ko bomo 

imeli slavnostno kosilo, silvestrovanje v vrtcu, upamo, da nas obišče Dedek Mraz, 

saj smo bili zelo pridni.   

 

Želimo vam čudovit december in vse dobro v letu 2023.   

 

 

 Vzgojiteljice na enoti Črniče, Anja, Janina, Anja in Kristina 


