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ANA KOVAČIČ

Brestanica, junij 2016

BALONČKI
Vrtčevsko leto se končuje tudi za najmlajše izmed nas, to smo Balončki, stari smo 1−2 let.
Nekateri smo v vrtcu že drugo leto, nekateri smo se pa prvič prišli igrat v vrtec.

To smo mi, Balončki: (od leve proti desni: Nina, Domen, Adam, Miha, Denis, Lian, Henrik,

Ema, Din, Jan, Nik ter Leon

in Julija

.

V letu 2015/2016 smo se spoznavali, navajali na vrtec in se predvsem veliko igrali.

Ogledali smo si lutkovni predstavi in poslušali pravljice.

Veliko smo ustvarjali.

K ustvarjanju smo povabili tudi starše.

Sejali smo žito.

Delali smo poskuse.

Ladjice smo potem spustili po potoku.

Veliko smo se gibali na zraku.

Veliki smo že, hodimo ob vrvici.

ŽOGICE

Mi smo poskočne žogice.
Radi se igramo, pojemo, plešemo.
Zelo zelo radi ustvarjamo, telovadimo in se igramo na igrišču.

GUMBKI
VESELI, NASMEJANI, VČASIH ŽALOSTNI, VEDNO PA RAZIGRANI IN POLNI ENERGIJE. TO SMO
GUMBKI, KI RADI POSKRBIMO ZA DOBRO VOLJO IN KAKŠNO »GALAMO«. SVOJA ČUSTVA
SMO IZLILI NA PAPIR, KO SMO SE JANUARJA POGOVARJALI O NAŠEM TELESU IN ČUSTVIH.
OTROCI SO NARISALI IN OPISALI KAKO SE POČUTIJO.

BRINA: Vesela sem, ko
se doma skupaj igramo.

ELIZABETA: Sem žalostna
in huda, ker me moja
Julija cuka.
GAŠPER: Vesel sem, ko
grem domov in na pijačko.

JAKA: Vesel sem, ker mi je
mamica naredila čopka.

OPAZOVANJE KOSTI

JAKOB: Vesel sem, ko se
igram.

JAN: Vesel sem, ko grem
spat.

LAURA: Vesela sem, ko
grem domov.

KLARA: Vesela sem, ko
pride mami po mene in
grem domov.

LEA: Vesela sem, ko mi ati
namaže nohtke.

IZDELAVA
»RENTGENSKE
SLIKE ROKE«

JAKOB: Žalosten sem, ker
pada dež.

MATIC: Vesel sem, ko
plešem galamo.
NEJA: Jezna sem, ker mi Lana
nagaja.

NIKA: Jezna sem, ker
nimam flaše.

PATRIK: Vesel sem, ker je
Marcel prišel v vrtec.

UČENJE PRAVILNEGA
BRISANJA NOSU

ULA: Vesela sem, ko lahko spim
pri mamici.

ZARA: Vesela sem, ko
gledam risanko, ko grem
ven in ko jem pecivo.

ZOJA: Ko se igram, sem
vesela. Pa ko barvam.

OPAZOVANJE RENTGENSKIH
POSNETKOV

JULIJA: Vesela sem, ko se cartam

ŽAN: Vesel sem, ker
imam sestrico.

BARVICE
Otroci iz skupine Barvice so letos nanizali utrinke različnih dejavnosti, ki so bile povezane s
prednostnimi nalogami vrtca. Skrbeli smo za naše zdravje.
S SKUPNIMI MOČMI SMO NAREDILI ČISTO NARAVNI SOK IZ KORENČKA IN JABOLK. TAKOLE
PA SMO SI NAZDRAVILI!

VELIKO SMO SE GIBALI NA
SVEŽEM ZRAKU IN TAKO
IZVAJALI DEJAVNOSTI V
NARAVI.

Z MLINČKOM SMO ZMLELI PŠENICO IN TAKO NAREDILI POLNOZRNATO MOKO, IZ KATERE
SMO SPEKLI ZDRAVE SLASTNE PALAČINKE. BRAVO MALI KUHARJI!

V MESECU APRILU
PA SMO NAREDILI SVOJ VRTIČEK IN NANJ ZASADILI ZDRAVILNA ZELIŠČA. PRI TEM NAM JE
BILA V VELIKO POMOČ MAJEVA MAMICA, GA. NATAŠA POŽEG DULAR. OTROCI PA SO PO
KONČANEM DELU KOMENTIRALI:
KATJA: »všeč mi je blo, ko smo tko zgradil kamne in smo kr zlagal eno
na drugo .«
LEJA: »Meni je pa najlepši ognjič, ker je tako lepe barve.«
SARA: »Meni je pa najbolj všeč, ker smo delali zeliščni vrt. Pa ognjič
mi je všeč, ker je dober«
ANDRAŽ: »Meni je pa všeč rožmarin, kr je dober pa zdravi srček,
ameriški slamnik pa zato, ker je dober za čaj.«
ALIME: »Meni je pa všeč, ker smo lahko zalivali z vodo zeliščni vrt.«

OB KONCU PA SO OTROCI SESTAVILI SVOJO PRAVLJICO, V KATERI PRINC ZDRAVI Z ZELIŠČI …

BOLNO SRCE

V PREČUDOVITEM GRADU, SREDI MORJA, JE ŽIVELA
MORSKA DEKLICA ARMELA. DALEČ STRAN, NA KOPNEM, PA JE ŽIVEL PRINC HANT. VENDAR
ARMELA GA ŠE NI POZNALA.

MIŠEL VODOPIVC

Z NJO SO ŽIVELE TUDI NJENE TRI SESTRICE, TRIJE BRATCI,
MAMICA IN ATI. VSI SO BILI ZDRAVI, LE ARMELA JE BILA
ZELO BOLNA. NJENO SRCE JE BILO ZELO ŠIBKO IN JE ZELO
POČASI BILO.

TILEN RESNIK

VSAK DAN JI JE BILO ZELO HUDO, KAJTI NJENE
SESTRICE IN BRATCI SO SE LAHKO IGRALI V VODI
IN PLAVALI, LE ONA PA JE MORALA KAR NAPREJ
LEŽATI V SVOJI SOBI.

BLEARD SHURDHAJ
NJENA MAMICA IN ATI STA BILA ZELO ŽALOSTNA
IN ZASKRBLJENA ZARADI NJENEGA ZDRAVJA. ZELO
STA SE BALA, DA BO UMRLA.

LARA OMERZU

KO SO VSI OBUPANI SEDELI OB NJEJ, SE JE KAR NAENKRAT
ZGODILO, DA JE PRIPLUL MIMO PRINC HANT.

MARK BOHORČ

LEJA GLAS

KO JE ZAGLEDAL PREČUDOVITI GRAD, JE REKEL STRAŽARJEMA: »LAHKO
VSTOPIM?«STRAŽARJA STA MU DOVOLILA, DA LAHKO VSTOPI. ZAGLEDAL JE LJUDI IN BOLNO
MORSKO DEKLICO ARMELO. POVEDALA MU JE, DA IMA BOLNO
SRCE.
PRINC JE IZ SVOJEGA ŽEPA VZEL ROŽMARIN IN JI GA DAL, DA GA JE
POJEDLA. ZGODIL SE JE PRAVI ČUDEŽ IN ARMELINO SRCE JE BILO
KAR NAENKRAT ZDRAVO.
OD TISTEGA DNE NAPREJ JE VSAK DAN POJEDLA MALO ROŽMARINA.
S PRINCEM STA SE POROČILA IN SREČNA IN ZDRAVA ŽIVELA DO
KONCA SVOJIH DNI.

ANDRAŽ POVHE

LUCIJA ZUPAN SICILIANI
JAKOB FERLAN

AVTORJI PRAVLJICE:
OTROCI IZ SKUPINE»BARVICE«

Spoznavali smo tudi različne zvrsti glasbe in se tudi sami preizkušali v petju, igranju in plesu.
Nekaj od tega so otroci pokazali tudi na marčevskem nastopu za starše. V kotičkih igralnice
so imeli na voljo male ritmične inštrumente, svoje inštrumente (igrače), ki so jih prinesli od
doma ter čisto prave klaviature, kitaro in harmoniko. Preizkusili so se tudi v petju na
mikrofon in uživali v izražanju glasbe.

OTROCI SO USTVARJALI PO PRAVLJICI: LABODJE JEZERO IN NARISALI SVOJ NAJLJUBŠI
INŠTRUMENT.

ALIME KAHRIMANI

MIŠEL VODOPIVC

NIKITA CVIRN

PINIJA LJUBI

IDA SLUGA

ŽAN ZUPANČIČ JEVŠNIK

Žan: »Meni je najbolj
všeč bazen , ker lahko
v njem plavaš, se
škropiš in ati me lahko
tam heca in potunka.«
In Elektrarna
Brestanica mi je všeč
zato, ker ima visoke
dimnike in ker delajo
elektriko. Vse mi je
najbolj všeč. »

Jakob: »Meni je najbolj všeč
globoka voda pod mostom. Ta
potok mi je všeč zato ker je globok,
pa nič rib ni noter in je globok. Tam
moram jaz še popravit ograjo z
atijem, ker je tam nekje blizu sive
ograje zlomljeno.«

Alime: »Meni je velik
všeč bazen, zato ker
znam plavat. Všeč so mi
tudi hiše, ker so mal
velike in malo majhne.«

Ida: »Bazen, ker se
lahko kopam, vrtec,
ker sem v njem, grad,
ker smo šli k njem in
so mi bli vitezi všeč.«

V SKLOPU PREDNOSTNE NALOGE SMO
SPOZNAVALI NAŠ KRAJ BRESTANICO. OBISKALI
SMO DOM SVOBODE, GRAD RAJHENBURG,
POŠTO, CERKEV … SPOZNALI NEKATERA
DRUŠTVA , OPAZOVALI IN POIMENOVALI
OKOLJSKE GRIČE TER POTOKE IN REKO SAVO.
OB KONCU SO OTROCI TAKOLE KOMENTIRALI,
KAJ JIM JE V BRESTANICI NAJBOLJ VŠEČ:

Maj: »Lutke na
gradu.«

Andraž: »Najbolj všeč mi je cerkev, ker
so tam tako visoke stopnice, ko greš
pogledat orgle, pa brestaniški grad, ko
greš v tist velikanski stolp, tam ko so
gledal, ko so prihajali sovražniki, pa
bazen, zato ker se lahko kopaš pa ješ
sladoled.«

Ana: »Cerkev Bazilika,
ker ima tako ime in
zato ker je tako
velika.«

Žana: »Najbolj všeč mi
je gasilski dom, ker
gasilci gasijo z vodo, jaz
pa mam rada vodo.«

BOMBONČKI

Otroci skupine Bombončki so skozi leto vneto razmišljali, razmišljali, razmišljali… in se
domislili:
 Ogled ure na zvoniku.
Vzgojiteljica: »Na tej uri so
številke drugačne, kot jih
poznate, to so rimske številke.«
Mia: »A veš zakaj se reče rimske
številke? Vzg.: »Zakaj?« Mia:
»Zato, ker se rimajo.«

Mojca


Vzgojiteljica: »Gal, še obiskuješ
kakšen šport, če si izpisan iz
atletike?« Gal: »Ja. Vzg.: Kater
pa? Gal: »Šah.«

 Karla: »Vzgojiteljica, js pa
že znam igrat mošt. Vzg.: » Kaj je
pa to?« Karla: »Ja tista igra s kartami.« Vzg: »A šnops misliš?« Karla: »Ja, to.«
Vzgojiteljica: »Kristjan, no zapoj nam to pesem.« Kristjan: »Ne.« Vzg: »Zakaj pa ne?«
Kristjan: »Ja želve nindže ne pojejo.«




Pogovor o ozvezdjih in horoskopu. Karla: »Mojca, kaj je pa Ema po teleskopu?«
Pogovor o opazovanju zvezd. Vzgojiteljica: »Kako rečemo ljudem, ki opazujejo zvezde
s teleskopi?« Tim:
»Teleskoparji.«



Zavihnjena preproga. Erik:
»Klistjan, dej ležalnik bol tanut
postav, da lahk pleplogo
poplavim.«
Nina in Tim se na sprehodu
pogovarjata o prvih glasovih
besed. Tim Nini našteva besede,
ona pa mu pove prvi glas. Tim:
»Pločnik.« Nina: »P.« Tim: »Ja kaj
pa jegjat?« Nina: »Ja, R!«



Žana





Pogovor vzgojiteljice in Karle. Karla: »A nisi imela že lani te copate? Vzgojiteljica:
»Sem, ja. A niso več dobri? Saj so se celi.« Karla: »Ja, ampak, a so ti še prav?
Vzgojiteljica: »So ja , meni noga več ne raste.«
Pogovor med Žanom in Filipom. Žan: »Js sem tak močen, da lahko to mizo dvignem.«
Filip: »Ja, sej js sem tudi močen, ampak ko bom najstnik, bom še bolj močen.«
 Filip o najstništvu: »Če bi js bil zdej
najstnik, bi imel telefon in bi lahko Liamu
poslal sporočilo, zakaj ne pride v vrtec.«
 Vzgojiteljica: »Kaj je kompas, kako ga
uporabljamo? Kristjan: »Da se uskladi z
magnetnimi silami.«
 Kristjan in Karla ostaneta brez prtička
pri kosilu: Kristjan Karli: »Poglej v kakšno kašo
si naju spravila.«

Žan






Prepoznavanje dinozavrov v slikanici:
dinozaver suhomim. Mojca: »To je
pantomim.«
Taj reče Liamu v stranišču: »Glej, ko
si nisi majčke poplavu, tlebušček
kažeš.« Liam: »Kje? Ne, to je moja
podpajska.«
Igralni dan: Žan občuduje svoj
traktor: »Bog ne svar, da mi tole kdo
zlomi.«

Liam
 Matija in Hana se pogovarjata ob
sestavljanki. Matija Hani: »Hana, js se
bom s tabo držal na igrišču, za vedno bom
tvoj prijatelj in poročil se bom s tabo, če
mi dovoliš, da te črke sam sestavim.«

Ema


Matija na avtobusu iz Črmošnjic: »Mojca, js pa vem, da so volki krvoločni.
Vzgojiteljica: »Kaj pa to pomeni?« Matija: »Da jejo krvoločno meso.«



Vzgojiteljica: »Zakaj ima kitara luknjo?« Ema: »Ker je zračna kitara.« Gal: »Jaz vem
zakaj ima luknjo, zato da
strune dihajo.
 Vzgojiteljica: »Kako
posnamejo film?« Nina:
»Moreš dat ozadje, pa se
oblečt, da lahko igraš filmsko
zvezdo.« Filip: »Da daš
velikansko postavo vzadi,
greš v mesto in vprašaš ljudi,
da če kdo hoče biti v
predstavi filmska zvezda.
 Vzgojiteljica: »Kakšni
umetniki smo, če ustvarjamo
rime? Ema: Rimski umetniki.«

Lina






Hana: »Vedno moraš verjeti
v sebe, če hočeš, da ti uspe.
Kristjan, če boš verjel v
sebe, ti bo uspelo lepo
narisat.
Vzgojiteljica: »Kdo nariše
načrt neke stavbe? Več
otrok skupaj: »Hišnik!« Vzg.:
»Ne, še razmišljajte. Naj
vam pomagam, kdo je po
vašem mnenju narisal načrt
naše cerkve v Brestanici?«
Gal: »Župnik!«
Živa: »Auuu.« Hana: »Kaj je
Živa? Križ?«

Taj

Tim

V okviru majskega tematskega sklopa, ko smo raziskovali vrste umetnosti, je poleg likovne in
ostalih zvrsti umetnosti nastala tudi literarna umetnost. Bombončki smo ob igri z rimami več
dni sestavljali svojo pesem in
se jo ponosno naučili:
Pesem Bombončkov
Z neba spusti se mavrica
in se z barvami igra.
Ko sonce žarke spusti,
oblake vse prepodi.
Ptički lepo pojejo
in po nebu letijo.
Metuljčki jim pomagajo,
zato se radi imajo.
Mucek mijavka, pije mleko
in se uleže na opeko.
Kukavica vse zbudi,
Tinček v šolo že hiti,
Tinček kužka je vesel
in ga je takoj objel.
Piščančki dobro se imajo,
ker jim mame zrnje dajo.
Češnje rastejo poleti,
v njih pa črvi so ujeti.
Želve zlezejo v oklep
in se ugriznejo v rep.
Krokodili ribe jejo,
zelenjave pa ne smejo.
Zajček skače po poti
in lisica ga zaloti.
Kača se zvija in obrača,
lahko je tudi klopotača.

Gal

Urban

Živa

Nina

Sandra

Hana

Aljaž

Mia

Karla

Kristjan

Filip

Matija

Nik
Erik

Maja
Besedilo ni lektorirano.
Zbrala in uredila: Ksenija Bohorč

