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Poglavitni cilj letošnjega projekta je bil pripraviti čim bolj aktivno, pestro in zabavno
praznovanje rojstnega dne. V povezavi z zdravjem ni bila v ospredju hrana, niti darila, temveč
predvsem dobro počutje otrok ob svojem praznovanju. To smo v naši skupini uresničili tako,
da smo organizirali naslednje tematske rojstnodnevne zabave:
1. Športni rojstni dan (23.9., 9.11., 6.12., 18.4.)
Otroci so v ritmih zabavne glasbe premagovali poligon, sestavljen iz različnih
predmetov iz naše igralnice (stoli, mize, ležalniki, blazine …), preskakovali so najprej
"prepad" in nato še "ograjo" med dvema večjima blazinama, ob nadzoru in pomoči
vzgojitelja so se spuščali po blazini kot po toboganu.
2. Športno - glasbeni rojstni dan (30.9., 21.11, 10.1.)
Dečki so večinoma igrali na improvizirane instrumente (metla - kitara, likalna deska klaviature, pravokotna blazina iz pene in otroški kovček - harmonika …), deklice pa so
prosto in vodeno plesale - samostojno, v dvojicah in tudi skupinsko. Otroci so v ritmih
zabavne glasbe premagovali poligon, sestavljen iz različnih predmetov iz naše igralnice
(stoli, mize, ležalniki, blazine …).
3. Športno - plesni rojstni dan (21.12., 24.4.)
Otroci so plesali koreografije otroških pesmi, pri tem smo videoposnetke koreografij s
projektorjem predvajali na steno igralnice (Mojca Robič - Bel zajček, Mi delamo
snežaka in Zimski možje, Lina Kuduzović – Čebelica Maja …). Ob nadzoru in pomoči
vzgojitelja so se otroci spuščali po blazini kot po toboganu.
4. Rajalni rojstni dan (6.1., 29.5.)
Otroci so se igrali različne rajalne igre: "Ugani letni čas" (na štirih različnih mestih
igralnice so nalepljeni utrinki iz vsakega letnega časa. Predvajamo skladbe, katerih
vsebine se nanašajo na določen letni čas. Otroci se gibajo po igralnici ter vsakič stečejo
k tisti sliki, katera ta letni čas predstavlja). "Lovci in zajčki" (mize obrnemo tako, da
predstavljajo lovske opazovalnice, tam so skriti lovci z žogicami, ki na znak zadevajo
zajčke - ostale otroke, ki skakljajo po igralnici), "Kdo je pod odejo" (otroci se prosto
gibajo po igralnici ob ritmih glasbe, ko glasba preneha igrati, se vsi uležejo na tla in si
pokrijejo oči. Enega od otrok vzgojitelj pokrije z odejo, ostali pa uganjujejo, kdo
manjka). Igrali smo še minigolf, pa podiranje plastičnih lončkov v obliki piramide z
žogico in ciljanje žogice v plastične skodelice na igralnem polju na tleh.

V sklopu projekta smo si ogledali tudi dva od treh predlaganih filmov ter se o njih pogovarjali:
1. Ostal bom zdrav, 19.4.
2. Čiste roke za zdrave otroke, 9.5. in 12.5.

