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MEDVEDKI …
… pri izdelovanju senzornih plastenk.

… pri sladkanju s kostanji.

… pri risanju.

… pri mizi.

… na terasi.

… v jutranjem krogu.

… na sprehodu.

Kljub vsem, na trenutke neugodnim situacijam, smo medvedki uspešno »prikobacali« do
konca vrtčevskega leta. Jok iz našega medvedjega brloga se je spremenil v igriv smeh, prvi
negotovi koraki so postali odločni in trdni, čebljanje se je spremenilo v klepetanje in previdni
dotiki so postali srčni objemi.
Medvedki smo pripravljeni na nove dogodivščine. 
Pripravila vzg. Alenka

SOVICE – TO SMO MI!

»Na kmetiji je lepo, ija, ija, o …« Ta zabavna otroška pesmica nas je v uvajalnem obdobju
spremljala skozi trenutke, ko smo spoznavali vrstnike in se navajali drug na drugega, ko smo
morda pogrešali svoje domače, a bili že dovolj pogumni, da smo se pocrkljali v naročju
vzgojiteljice ter nam risala nasmeške na obraze, ko smo po svoje uprizarjali gibanja in
oglašanja pisane živalske druščine. Če bi takrat pokukali k nam v igralnico, bi opazili in slišali
petelinčke, kužke, račke, pa kokoške in mucke…
In kaj kmalu smo ugotovili, da ni lepo le na kmetiji, ampak tudi – v vrtcu!

Spomladi pa je k nam prilezla še zelooo lačna gosenica; pojedla je vse, kar smo ji pripravili v
našem kuhinjskem kotičku. No, ne čisto vsega… Ker smo nekaj že slišali in se naučili o
zdravem načinu prehranjevanja, smo tudi za gosenico pripravljali zdrave obroke iz različnega
sadja in zelenjave, ki pa ji vselej niso bili po godu… Pssst! Verjetno je pogrešala velike kose
tort in potic… Zato pa smo toliko bolj pridno poizkušali različno sadje in zelenjavo mi, otroci!
Pravzaprav sta nas k temu dosledno spodbujali naši vzgojiteljici. In zagotovo se tudi gosenici
brez sočnih rdečih jagod in zelenih listov ne bi uspelo spremeniti v čudovitega pisanega
metulja!

Z zgodbico o navihani in predvsem radovedni miški, ki svoj smrček vtika celo v pleničke svojih
prijateljev, smo prišli do konca… Miškini prijatelji so že verjetno popolnoma osvojili uporabo
kahlice oz. stranišča, nam pa so prikupne živalice pokazale, kako zabavno je pravzaprav
sedeti na kahlici… še posebej, če se lahko ob tem igraš z ropotuljo ali pa prebiraš slikanico. In
če se zgodi, da kaj vanjo »pade«, je še toliko bolj zabavno! In nenazadnje, obiskala nas je tudi
miška iz zgodbe, tista, ki povsod vtika svoj nosek, in nam prinesla KAHLICO BAHLICO!
Rumeno, z velikimi okroglimi očmi in vijolično pentljo! Če ne verjamete, jo pridite pogledat, z
veseljem vam jo bomo pokazali…

SKUPINA METULJČKI
Otrokom v skupini Metuljčki je v letošnjem vrtčevskem letu v spominu najbolj ostala pravljica
o Piščančku Piku, ki se je srečal s čustvi. V jutranjem krogu smo se večkrat pogovarjali, česa
se razveselimo, prestrašimo, kdaj se
razjočemo in kdaj se jezimo.
ŽALOST

»Kdo in kaj te razveseli?«
OSKAR: »Ko Grem k dediju.«
VESELJE

GABRIEL

STRAH

OSKAR

JEZA

GABRIEL: »Ko jem sladoled, in ko cartam
muco.«
VESELJE
ŽALOST

NIK STIPIČ: »Mami.«

DOMINIK:
»Vesel sem,
ko vidim
mamico.«

JURIJ: »Ko z
Matijo
skačeva.«

JEZA
STRAH

NIK S.

ERIK: »Ko z mami igrava nogomet.

STRAH
JEZA

ERIK
ŽALOST

NARA: »Ko pride oči.«

NARA
ŽANA

VESELJE

ŽALOST
VESELJE

JEZA

STRAH

ŽANA: »Ko grem v vrtec.«

TADEJ: »Ko se igram z Evo.«

TADEJ

MAŠA

MAŠA: »Ko sem z mamico in z atijem.«

JEZA
STRAH

LOVRENC: »Ko vidim babico in dedota.«
ŽALOST
VESELJE

LOVRENC

»Kdaj, česa te je strah?«
ANAMARIA: »Morskega psa.«

ANAMARIA

MIA
JEZA
ŽALOST

VESELJE

STRAH

MIA: »Strah me je ježa.«

DOMINIK

DOMINIK: »Ko pride strah jokam, ko
kapljice dol padejo.«
JURIJ:
»Dinozavra in
sovice.«

ŽANA:
»Jazbeca
.«

GABRIEL:
»Pajka in pesa.
Zvečer me je
strah.«

NIK STIPIČ:
»Pošasti noter v
strehi v hiši.«

OSKAR:
»Volka.
«

»Kaj te razjezi?«
ANA: »Mene, ko opraska muca.«
ŽALOST

VESELJE

ANA
NIK LAZNIK: »Ko me opraska kuža in volka, da
ne bo grizel.«

NIK L.

JEZA
STRAH

DOMINIK: »Če gre muca po avtu.«

JURIJ

»Kdaj si žalosten?«
JURIJ: »Malo čez šest.«
OSKAR: »Jokam, ko
sem jezen.«

GABRIEL: »Jokam,
ko padem s
kolesom.«

ERIK: »Ko
padem in boli.«

SKUPINA JEŽKI
MOJA DRUŽINA

ZARA PAVLIČ: «Rada
imam svojo družino,
ker gremo z Grofom
na sprehod, na
kavico, na igrala.«

SARA PAVLIČ: »Rada jih imam,
ker se skupaj igramo.«

EVA KOČEVAR: » Rada jih imam, ker so moji.«
NIK CVIRN: »Rad jih imam, ker
skupaj kuhamo kosilo in
pijemo. Rad se cartam
z njimi.«

NIK REMIH:« Rad jih imam,
ker smo skupaj.«

NIK ZAKŠEK: «Rad jih imam, ker me imajo tudi
oni radi.«

NIKA PEČNIK: »Rada jih imam,
ker se skupaj igramo. Skupaj se cartamo.«

JURIJ HOSTNIK: »
Skupaj gremo k babici.«
JAKOB KUČKO GORENC: » Svojo
družino imam rad, ker se skupaj
igramo in gremo na sprehod.«

MIHAEL PIRC: »Skupaj skakamo.«

LUKA RAKAR: » Mamico in atija imam
rad, ker me cartata. Ata me na glavo
da. To mi je všeč.«

NIKA CVIRN: » Rada jih imam, ker so
moja družina. Skupaj se igramo, pa
jemo hamburger.«

EMA KOSTANJŠEK: »Rada jih
imam, ker se skupaj igramo.«
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ADRIAN KUNEJ: »Mamico imam rad, ker mi skuha juho.
Atija imam rad, ker me vrti. Sestrice pa mi dajo bonbone.«

LIAM KIKKOLAT VARLEC: »Skupaj se igramo
s kockami.«

ZALA OMAHEN: »Hodimo se kopat.«

OMER SHURDHAJ: »Mami, babi.«

EVA NOVAK: »Rada jih imam,
ker smo mi družina.«

ZARA ABRAM: » Rada ju imam, ker me je
mamica rodila,
ati me je pa še čuval. Pa še z njima
grem ven.«

SKUPINA MRAVLJICE

V tem šolskem letu je našo skupino obiskovalo 8 »mravljic« in
16 »mravljinčkov«. Že prvi dan smo spoznali našo maskoto
mravljico, s katero smo se največkrat zjutraj pozdravili in ji
zaupali svoja imena.

LEON ŽUPANIĆ

DOROTEA

ŽIGA

LINA

Seveda smo pridno upoštevali zdravstvena priporočila, zato smo izvajali veliko dejavnosti v naravi. Kar
nekajkrat smo se odpravili v gozd, kjer smo premagovali različne ovire, telovadili, gradili dom za škrata, se
učili opazovati, kaj vse nam ponuja gozd in na koncu smo iskali in našli tudi škratov zaklad. Ob pravljici »Pod
medvedovim dežnikom« smo spoznali nekatere gozdne živali. Glavna junaka pa so otroci upodobili v sliki.

RENE

LEON MLAKAR

MIA

ALEA

Ob pravljici »Kapitan Volkec in morska pošast« so se otroci vživeli v prave gusarje in svoje izkušnje na ladji
poustvarjali.

ERAZEM
NEJC

BLAŽ

LOVRO

VITO
ALJAŽ

Ker gre »mravljicam« iskanje zakladov dobro od
rok, so otroci nekega dne odkrili zemljevid, kjer je
bila označena pot do zaklada. Sledili smo mu,
opravili vse naloge na poti in našli pravi gusarski
zaklad.

Ob sprehodih po Brestanici so največkrat fantje z
velikim navdušenjem opazovali promet in tako dali
povod, da smo se pričeli pogovarjati o prometu,
vozilih, avtomobilskih znamkah … Otroci pa so bili
najbolj navdušeni, ko so se kot kolesarji na »cesti«
preizkusili sami. Svojo izkušnjo dneva s kolesi so tudi
narisali.

ANŽE

PATRIK

ANDRAŽ

NIK

JAKOB

V mesecu maju smo se večkrat ustavljali ob travnikih, kje smo raziskovali in spoznavali travniške rožice ter
žuželke. Vedno smo odkrili kakšno novo rožico ali živalico. Če pa je nismo znali poimenovati, smo se naučili,
da v knjigi poiščemo njeno ime.

NAOMI

NADJA

KAJA

FLORJAN

ESRA

Čebelar, g. Vlado Grahovac, nam je zelo nazorno in zanimivo predstavil življenje čebel, način pridobivanja
medu ter njegovo delo z željo, da bi tudi kdo od nas postal čebelar.

Res je lepo, ko skupaj opazujemo in odkrivamo svet okoli sebe ter ustvarjamo vedno znova in znova.

SKUPINA PIKAPOLONICE
Tudi v letošnjem letu smo bili vključeni v projekt Turistične Zveze Slovenije pod naslovom
Zelišča iz mojega kraja. Namen projekta je bil otroke seznaniti z zelišči, ki rastejo v okolici,
njihovo uporabo, ter jim predstavit različne pristope k spoznavanju in doživljanju narave.
Otroci so si bogatili besedni zaklad, spoznali so zdravilne rastline in zelišča, ter njihovo
uporabo.
Sprehod, nabiranje in opazovanje zelišč in travniških rastlin v okolici vrtca

Izdelava herbarija

Sajenje zelišča

Priprava vode z okusom in čaja

Izdelava mošnjičkov za lepe sanje

Naučili smo se deklamacijo Regrat lučke seje, nato smo se odpravili do travnika, kjer smo
uživali v pihanju regratovih lučk.

Ob raziskovanju travnika smo opazovali različne živali in cvetlice ter jih nato tudi narisali.

ANA

BELKISA

TINA

EMA GLAS
EMA PAŠKULIN

STAŠA

EVA

JOŠT

SAŠO

NIK

KLARA

ŽIGA ŠTURBEJ

HANA

ŽIGA HRIBERŠEK

GABER

LEON

MAŠA

ADMIR

NINA LUŽAR

MINEA

NINA KOS

Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznali travniške rastline in zelišča. Naučili so se novo
pesem in se odgovorno in spoštljivo obnašali do narave. Posadili so zelišče in sadiko presadili
doma v vrt. Spoznali so kako pripraviti čaj, bezgov sok in vodo z okusom. Med potekom
projekta so otroci naravo doživljali v vsemi čutili (gledali, tipali, vonjali, okušali, poslušali).
Vsak dan so bolj opazovali naravo in uživali v njej.

Besedilo ni lektorirano.
Zbrala in uredila: Mojca Kolman

