
Jesenske vragolije čarovniško rajanje pri Želvicah v enoti Čebelica  

V vrtcu Kočevje se vedno trudimo, da otrokom popestrimo njihov vsakdan v vrtcu. Tako 

je tudi s prireditvami načrtovanimi na nivoju vrtca – ena izmed takih je prav posebno 

obarvana Ples duhcev in čarovničk v Vrtcu Kočevje, ki jo priredimo v poznem 

popoldanskem času v sodelovanju z otroki in njihovimi starši. To je res posebno 

doživetje za otroke, a žal nam je čas epidemije »zmešal štrene« in tovrstno prireditev 

že drugo leto zapored načrtujemo samo znotraj mehurčkov – skupin. Tako je bilo tudi 

v naši enoti Čebelica – pri skupini Želvice. 

Otroci iz skupine Želvic so nestrpno pričakovali mesec oktober in to ravno zaradi 

čarovniško obarvane tematike. Dejavnosti, ki sva jih vzgojiteljici pripravili za otroke, so 

bile pestre, zanimive, predvsem pa zabavne. 

Najprej smo izdelovali čarovniško-bučno dekoracijo, s katero smo okrasili našo 

igralnic. Izrezali smo bučno strašilo, izdelali duhce, risali risbice na dano vsebino, 

raziskovali smo notranjost buče in se igrali z njenimi semeni, otroci so raziskovali in se 

igrali v pestrih "jesensko čarovniških" kotičkih. Vse z namenom, da bi ustvarili popolno 

čarovniško vzdušje v naši igralnici. Prebirali smo razne zgodbice o bučah, duhcih, 

čarovničkah, zaplesali smo ob čarovniških ritmih, skratka vse je potekalo v tem duhu. 

Prav tako smo izdelali lepljive pajke iz servirnih krožnikov, otroci pa so se spremenili v 

pajke in spletli lepljivo mrežo. Vsak dan je bilo kaj novega in otrokom zanimivega. Da 

je bilo res vse opremljeno z duhci in čarovnicami sva vzgojiteljici vrata igralnice 

spremenili v mumijo z napisom: "Ali si upaš vstopiti?". Odziv otrok je bilo zelo različen, 

a prav vsak je opazoval mumijo z zanimanje in radovednostjo v očeh.  

Presenečenj pa še kar ni bilo konec, vzgojiteljici sva namreč pripravili izmišljeno 

dramatizacijo z naslovom »Otroške vragolije«. V glavnih vlogah so bile čarovnice, ki 

so poskrbele, da se je iz otroških ust slišal iskren smeh. Otrokom je bila zelo všeč, kar 

so potrdili njihovi vedri in veseli obrazi. 

Za piko na i smo to naše strašno druženje zaključili s čarovniškim dnem v vrtcu, saj so 

otroci prišli v vrtec našemljeni v raznolike kostume – prihajali so duhci, male nasmejane 

čarovnic, na vratih igralnici pa sta jih pričakali dve prijazni čarovnici, ki sta jim poslikali 

njihove male obrazke. Pripravili sta jim tudi čaroben napitek iz metinega sirupa ter 

omamna sadno-sladkorna nabodala, duhce iz smetane in čokoladne pajke. O, to je 

bilo pa res nekaj za otroške oči, z veseljem so poizkusili prav vsak čarovniški zvarek, 



pripravljen izpod pridnih rok čarovnic. Otrokom je bilo vse skupaj tako zelo všeč, da so 

čarobne zvarke poimenovali kar »Puhaste zverinice« 

Veselje je bilo opazovati otroke, ki so pri vsem naštetem neizmerno uživali. S ponosom 

so staršem pokazali svoje izdelke, igralnico, ki je bila v teh dneh popolnoma 

spremenjena in prav neverjetno "čarovniška". Da je bilo res tako, lahko potrdijo njihovi 

veseli obrazi in pa polni trebuščki čarobnih zvarkov, saj so še sedaj malo čokoladni 

okrog ust.  

 

 

Duhci, carovnice in pajki v vrtcu Čebelica.                 Avtor: Nuša Kezele 

 

Lep  čarovniški pozdrav, vam želijo otroci iz skupine Želvice. 

 

Vzgojiteljici: Nuša Kezele in Saša Rački 

 

 

 


