
 

 

VABILO 
Vabimo vas na zaključno 

prireditev 

» ŽIV ŽAV «, 
s kulturnim programom, 

prijetnim druženjem, 
ustvarjalnimi delavnicami, 

srečelovom in pogostitvijo. 
 

Prireditev bo potekala v torek, 
14. 6. 2022, od 16.00 do 18.45 

na igrišču vrtca.  

 



PROGRAM 

Igrišče Vrtca Ledina  
 

16.00 - POZDRAV ravnateljice Lučke Postružin  
in  

KULTURNI PROGRAM 
Nastop skupin: Krt, Jabolko, Muren 

Zajec, Ptič, Petelin in Čebela 
 

OD 16.30 – ŽIV ŽAV S ŠKRATKOM 
PRIJATELJČKOM IN OTROŠKA PREDSTAVA 

»PIKA V ČAROVNIŠKI DEŽELI« 
 

OD 16.00 - USTVARJALNE DELAVNICE 
Vodni kotiček, igrače malo drugače, ustvarjalnica, gozdna 

igralnica, mali umetniki, mavrična pošast 
 

Parkirišče Gimnazije Ledina 
OD 16.30 – POGOSTITEV NA STOJNICAH  

in DRUŽINSKI SREČELOV 
 

Avla vrtca, vhod Resljeva 
Razstava aktivnosti ERASMUS+ PROJEKTA,  

HAPPY CHILDREN in aktivnosti projekta Z igro do 
prvih turističnih korakov  

 
Za čas prireditve ste za varnost vašega otroka 

odgovorni sami. 

VESELIMO SE SKUPNEGA DRUŽENJA. 

Otroci in zaposleni Vrtca Ledina 



 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV ŽIV - ŽAV 

 

Spoštovani starši,  

 

z velikim veseljem vas vabimo na tradicionalno prireditev ŽIV ŽAV, organizirano 

za otroke, starše in zaposlene vrtca. Prireditev bo torek, 14. 6. 2022, od 16.00 do 

18.45 na igrišču Vrtca Ledina in delu parkirišča Gimnazije Ledina. Na prireditvi 

ŽIV ŽAV vam bomo predstavili kanček našega vzgojno izobraževalnega dela in 

se poslovili od otrok, ki se septembra vključijo v šolo (po nastopu otroke skupin 

Krti, Murni, Ptič in Petelin prevzamete v njihovih igralnicah, otroke skupin 

Jabolko, Zajec,  ter Čebela pa v telovadnici vrtca, vhod Čufarjeva ulica). Dežurna 

igralnica (za vse, ki ne nastopajo) bo na dan prireditve izjemoma igralnica skupine 

TROBENTICA (vhod Resljeva cesta).  

 

Program: 

• 16.00; pozdravni nagovor ravnateljice in kulturni program z nastopom 

otrok 5–6 let  

• 16.30; ustvarjalne delavnice na igrišču vrtca 

• 16.30; pogostitev na stojnicah (parkirišče Gimnazije Ledina) 

• 16.30; družinski srečelov (vsak otrok bo na dan prireditve prejel bon za 

srečelov in ga na stojnici na parkirišču Gimnazije Ledina zamenjal za 

srečko).  

• Razstava projektnih aktivnosti vrtca v avli, vhod Resljeva  

 

Prireditev je javna in snemana. Posnetke bomo uporabili za namen promocije 
Vrtca Ledina, na različnih dogodkih.  
 
Ker se bo del prireditve odvijal na parkirišču Gimnazije Ledina, bo z nami 
sodelovala varnostna služba Sintal. 
 

V kolikor bi za čas druženja potrebovali maske, vam bodo na voljo na obeh 

vhodih na prireditev. Priporočamo primerna oblačila in obutev za igre z otroki 

(delavnice z vodo). Za varnost vašega otroka poskrbite sami. 

 

Veselimo se druženja! 

 
V imenu zaposlenih:  

Lučka Postružin, ravnateljica 

Ljubljana, 10. 6. 2022 

 


