
 

 

PRAVLJIČNO-USTVARJALNE DELAVNICE 

Enkrat mesečno v Mini vrtcu potekajo pravljično-ustvarjalne delavnice, kjer z otroki 

prebiramo pravljice, se vživljamo v pravljične like in plešemo, pojemo ter seveda 

ustvarjamo brez meja. Delavnice so namenjene otrokom 3+, dobrodošli pa so tudi 

tisti malo mlajši, ki se delavnice že lahko udeležijo brez staršev.  

Vsaka druga sobota v mesecu, 16.00 - 18.00.  

Potrebna je prijava na info@avelin.si do petka pred delavnico 

 

NAPOVEDNIK 

OKTOBER 21.10.2017, 16.00 – 18.00 

Tema: Pravljica Medvedek Pu - Vsakdo je edinstven. 

Program: Na delavnici se bomo po prebrani pravljici pogovorili o tem, zakaj je prav 

vsak izmed nas edinstven, nato pa izdelali prikupne živalske torbice iz filca in 

drugega materiala. Torbice bodo otroci odnesli domov, napolnjene s presenečenjem, 

ki ga bodo dobili kot obiskovalci prve delavnice v šolskem letu 2017-2018. 

Cena: 10 EUR 

NOVEMBER 11.11.2017, 16.00 – 18.00 

Tema: Pravljica Hranilnik (Hans Christian Andersen, Rudolf Kresal) 

Program: Na delavnici se bomo po prebrani pravljici pogovorili o varčevanju in 

prihrankih, nato pa izdelali svoje »šparovčke« da bomo pridno varčevali za kaj lepega 

tudi mi  

Cena: 10 EUR 

DECEMBER 9.12.2017, 16.00 – 18.00 

Tema: delavnica na tematiko Zima 

Program: Po prebrani pravljici se bomo pogreli s toplim čajem in domačimi piškotki, ki 

jih bomo sami splekli. Otroci bodo piškotke odnesli tudi domov za sladkanje z mamicami 
in očki   

Cena: 10 EUR 
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JANUAR 13.1.2018, 16.00 – 18.00  

Tema: Pravljica Pajacek in punčka 

Program: Na delavnici se bomo po prebrani pravljici pogovorili o prijateljstvu, nato pa 

izdelali barvaste pajacke, ki bodo oživeli in postali naši prijatelji. 

Cena: 10 EUR 

 

FEBRUAR: delavnica na tematiko pustovanja je v pripravi 

(izdelava košare za nabiranje dobrot v času pustovanja) 

 

MAREC: delavnica na tematiko ljubezni je v pripravi 

(izdelava nakita zase in za mamice) 

 

APRIL: delavnica na tematiko Alica v čudežni deželi je v pripravi  

(izdelava čarobnih klobukov) 

 

MAJ: delavnica na tematiko Čarovnik iz Oza je v pripravi  

(izdelava magnetkov) 

 

PRIJAZNO POVABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE.  

Prijave na info@avelin.si 
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