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Prazniki in praznovanja so trenutki sreče, veselja, miru in

zadovoljstva.

Prazniki naj bi bili posebni dnevi v našem življenju,

ki bi jih v polnosti preživeli drugače kot druge dni v letu 

in ki bi v naših srcih puščali lepe spomine ter optimistično 

držo v življenju.



Rojstni dan je osebni praznik, ki ga posameznik praznuje na 

dan svojega rojstva. Je najbolj razširjen praznik v mnogih 

kulturah. Obdarovanje slavljenca na njegov dan rojstva je 

običaj, ki je navadno vezan na rojstnodnevne zabave v 

krogu družine ali prijateljev. Praznovanje rojstnega dne je 

splošno razširjena navada, ki temelji na družabnosti in je 

povezana s praznično prehrano in nekaterimi stalnimi 

sestavinami. ( Bogataj 1988)



Vsi predvsem otroci se zelo veselijo praznika ki je 

namenjen samo njemu.

V našem vrtcu se trudimo, da bi se tisti dan še posebej 

posvetili slavljencu na način, kot si ga sam želi. V 

vsakem oddelku vrtca rojstni dan praznujemo nekoliko 

drugače, vendar vsi strokovni delavci izhajamo iz 

interesa slavljenca in poskušamo rojstni dan  pripraviti 

tako, da se tisti dan v oddelku dogajajo predvsem 

dejavnosti, ki jih izbere slavljenec ter slediti načelu 

praznovanja po meri otroka. 



Praznovanje rojstnega dneva v vrtcu je za otroka 

najbolj pomemben praznik, saj je edini, ki je 

individualen. 

Rojstni dan je priložnost za spodbujanje razvoja, 

pozitivnih čustev in socialnih odnosov znotraj 

posamezne skupine. 

Otroke navajamo na družabnost, izkazovanje pozornosti 

v medsebojnih odnosih in predvsem na odnos 

vrednotenja prejetega darila, ki mu ga podari skupina 

otrok.  



PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ 
NAŠEGA VRTCA

CILJI:

Doživljanje čustev ugodja slavljenca in udeležencev.

Aktivno spodbujati otrokovo pravico do izbire in 

drugačnosti.

DEJAVNOSTI: 

-zjutraj nalepimo na vrata napis DANES PRAZNUJE z 

imenom otroka.

- pogostitev sadni krožni- sveže sadje v obliki

-voščilo za rojstni dan-zapojemo mu pesem VSE 

NAJBOLJŠE in pesmi, ki si jih izbere otrok, ki praznuje 

rojstni dan.

- Otroško rajanje-rajalne igre in plesi po želji slavljenca.

- darilo PREBADANKA in voščilnica izdelana v vrtcu.
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VOŠČILNICA ZA 
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ČESTITANJE SLAVLJENCU
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HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST!
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