
NOVA PRIJATELJSTVA 

Začelo se je novo šolsko leto in čas je, da spoznamo nekaj novih prijateljev; 

pravzaprav kar 8. V tem mesecu smo kar dobro spoznali drug drugega, vrtec in 

njegovo okolico. Čeprav je bilo uvajalno obdobje, je bilo izredno malo solzic. 

Veliko delamo na spoznavanju pravil v vrtcu in zelo veliko se pogovarjamo o tem, 

da je pomembno, da se do prijateljev obnašamo tako, kot želimo, da se oni 

obnašajo do nas. Na to temo smo naredili celo plakat in narisali risbice »JAZ IN 

MOJ PRIJATELJ MED NAJLJUBŠO IGRO«. 

 

 

 

Plakat in risbe nas bodo v igralnici še nekaj časa opozarjali na to, kaj si želimo in 

česa ne. 

Otroci so si izbrali vsak svoj simbol. Najdejo ga v garderobi, kjer se urejajo za 

bivanje na prostem. Označijo se, ko pridejo v vrtec. Označijo se za igro v 

različnih kotičkih in vsak dan nestrpno pričakujejo, kdaj bo njihov znak označen 

pri pomočniških opravilih; deljenje žlic, vilic, brisanje miz in pometanje. 



 

Vse to spada tudi pod naš celoletni projekt IGRALNICA KOT MATEMATIČNO 

OKOLJE. Označujemo tudi dneve v tednu, vreme in letne čase. Naš koledar  

rojstnih dni pa moramo malo osvežiti. 

 



Tudi letos rojstne dneve praznujemo z otrokovo najljubšo slikanico. Preberemo 

jo v jutranjem krogu; slavljencu nato zapojemo toliko pesmic, kolikor je star, mu 

voščimo in se posladkamo s sadno kupo. Vsi otroci dobijo skupinsko sliko vseh 

otrok v skupini PIKE v akvarelni tehniki. Najstarejši in sredinci dobijo za darilce 

blazinico za mlečne zobke… 

 

Najmlajši pa igro TRI V VRSTO (barve za kamne izberejo sami in midve vse 

drugo prilagodiva). 

 

V tem mesecu smo praznovali že tri rojstne dneve. 



Potrudimo se, da smo čim več na svežem zraku; na igrišču… 

 

 



Koristimo tudi igrišče za šolo s prijetnih hribčkom in dvema toboganoma; otroci 

se lahko povzpnejo po hribu ali stopnicah. Po toboganu se spuščajo v vse smeri; 

posamično… 

 

…ali v vlaku😊 

 



Opravili smo že tri izlete; za CICIBANA PLANINCA in za MALI SONČEK. Na 

Zlato polje z GUMBI, PIKAPOLONICAMI in ŽABICAMI. 

 

V mesto po presto čez kanjon KOKRE in Huje 😊 

 



Na »Očana« po daljši poti… 

 

In seveda smo se ustavili v našem prekrasnem gozdu. 

 

 



Če je vreme slabše, gremo v telovadnico, vendar se potrudimo, da gremo ven vsaj 

za kratek čas s palerinami in škornji. 

 

Veliko se igramo po kotičkih. Noelova družina nam je prinesla veliko igrač, ki so 

zelo zaposlila naše čute- najlepša hvala!!!😊 

Zelo radi tudi ustvarjamo; pobarvali smo podlage in kasneje narisali vsak sebe. 

Otroci so pri ustvarjanju izredno samostojni. 

 



Lepo vabljeni, da si ogledate našo razstavo v garderobi. 

 

 

Neja Marguč 


