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PRAZNOVANJA PO SVETU

• Projekt je trajal od januarja 2016 do 

marca 2016.

• Skupina 4-5 let, 24 otrok.

• Večina otrok je imela rojstni dan v tem 

času.

• Dogovor s starši: ob praznovanju 

rojstnega dne se prinese sadje (sveže ali 

suho) ali oreščke.



CILJI PROJEKTA

• Možnost seznanjanja z različnimi kulturami 

in tradicijami preko praznovanja rojstnega 

dne.

• Otrok spoznava različne praznike in 

običaje ter razvija interes in zadovoljstvo 

ob odkrivanju širšega sveta zunaj 

domačega okolja.



EVROPA: kralji in kraljice

• Izdelava ščitov, kron, 

• poslušanje glasbe iz srednjega veka,

• kronanje kralja/kraljice, 

• ogled razvalin gradu in pogovor o 

gradovih, živečih kraljih in kraljicah, 



Viteške igre 

s plavajočo 

peno.





Izdelava 

ščitov.

Vir::https://www.pinterest.com/dare2bjoyful/ar

t-medieval/



Izdelava 

gradu iz 

snega.





Priprava 

kraljevske 

pojedine s 

kraljico na 

čelu 

(slavljenka). 



ARKTIKA: Eskimi

• Igre na snegu: izdelava igluja, spoznavanje 

življenja eskimov,

• razvrščanje in gibalno uprizarjanje zimskih 

športov.



Dričanje po 

hribu poleg 

vrtca.



Hokej na 

„ledu“.



Drsanje „na ledu“ 
s časopisnim 

papirjem oz. 

„drsalkami“.



Spoznavanje 

lastnosti snega 

(hladen, bel,  se 

tali, se ga 

oblikuje).



“Ledena 

pojedina”, ledeni 

kralji in kraljice: 

praznovanje roj. 

dne na “ledeni 

pokrajini” .





AMERIKA: Indijanci

• Spoznavanje značilnosti Indijancev, 

• izdelava perjanic, 

• igra v tipi šotoru, 

• poslušanje indijanske glasbe, 

• indijanski ples, indijanski pozdrav.



Izdelovanje 
lovilcev 

sanj. 



Praznovanje 
roj. dne v vlogi 
indijanskega 
poglavarja z 

govorečo palico 
in indijanskim 
imenom.



Izvajanje 
indijanske 
glasbe s 

paličicami 
in bobnom.



AFRIKA: Masaji

Spoznavanje Masajev in 

izdelava ogrlic iz das mase;





AZIJA: Kitajci

•Spoznavanje značilnosti 
Kitajske, 

•ogled Zmajevega plesa in 
poslušanje kitajske 
glasbe, 

•izdelava lampijončkov za 
srečo, pahljač.



Rokovanje 
s  
kitajskimi 
palčkami. 



Izvajanje 
joge.



Izdelava 
kitajskega 

zidu iz 
blazin.

Podobnost med 
tem zidom in 

pravim kitajskim 
zidom je več kot 

očitna ;) 



Prerisovanje 
pismenk.



Obisk 
kitajske 

restavracije 
v Komendi. 



Praznovanje rojstnega dne v vlogi 
Kitajca



AVSTRALIJA: Aborigini

• Spoznavanje Aboriginov, 

• živali, ki so tipične za Avstralijo, 

• risanje bumeranga, 

• poslušanje didžeridu pihala in 
igranje nanj.



Vir: http://www.colmersfarm.bham.sch.uk/blog/?paged=9



Evalvacija

• Otroci so uživali v praznovanju rojstnih dni 

in tako spoznavali druga ljudstva in 

kulturo;

• Najbolj so jim bila všeč praznovanja na 

temo kraljev in kraljic ter indijancev;

• V prihodnje bi samo temo Praznovanja po 

svetu razporedila čez celo leto ter bi tako 

določene stvari še bolj podrobno spoznali.



Misel…

"Živite lahko samo na dva načina. Tako kot 

da ni nič čudež, ali pa tako, kot da je vse 

čudež."

Albert Einstein



HVALA ZA VAŠO 

POZORNOST!


