
ČAKAMO POLETJE 

V juniju smo imeli mnogo dejavnosti za MALI SONČEK in mnogo praznovanj 

rojstnih dni; imeli pa smo tudi cel kup »luštnih igrarij« in dejavnosti, s katerimi 

smo pričakali poletje 😊 

Tudi če nam vreme ni vedno naklonjeno, pobegnemo na zrak 😊 

 

 



Tečemo po ploščadi, skačemo v luže, rešujemo deževnike… 

 

Ko je vreme lepše, se s prijatelji igramo na igrišču 😊 

 



Ponovno postavimo poligon, ki nam daje veliko različnih možnosti za gibalni razvoj 

😊 

 

 



 

Ves čas si postavljamo različne poligone in s tem ustvarjamo nove gibalne 

probleme, ki jih nato rešujemo vsak po svojih zmožnostih 😊 

 



Odpravimo se tudi na sprehode v različne smeri… 

 

S prijatelji v mesto na sladoled 😊 

 



Gibanje v vseh smereh… 

 

In sladkanje tudi ob drugačnih priložnostih; od nekaterih se ne poslavljamo samo 

za čas počitnic, ker gredo v šolo. 

 



Ob teh čustvenih trenutkih obujamo tudi spomine; pregledamo vse zvezke in 

mape za starše zadnjih let in opazujemo, kako smo zrastli in se spremenili 😊 

 

Nekateri so tukaj že od malih nog 😊 

 



Še vedno prijatelja 😊 

 

Ob zaključku šolskega leta so otroci dobili likovno mapo, priznanje oz. medaljo za 

MALI SONČEK, knjižico CICIBAN PLANINEC z nagradnimi nalepkami (tisti, ki 

so imeli dovolj izletov), rožico, da bo rastla z njimi (zrastla je v naši igralnici, 

zdaj pa bo z njimi doma), predšolski pa še lonček za svinčnike z gozdnim motivom 

😊 

 



Čez leto se trudimo, da ustvarjamo z različnimi tehnikami: risanje s svinčnikom 

(mesečno RAZVOJ RISANJA ČLOVEŠKE FIGURE), risanje z ogljem, z 

voščenkami, barvicami, flomastri. Slikanje z vodenimi barvicami in tempera 

barvami. Uporabili smo tudi pastele in akvarelne barvice. Seveda je letos izdelkov 

manj, ker smo bili kar nekaj časa doma, ampak še vseeno smo veliko ustvarjali 😊 

 

 



V pričakovanju poletja, smo naredili tudi skupinsko sliko morja; za različnimi 

morskimi živalmi in rastlinami, ki smo jih poiskali v knjigah in dvema ladjama 😊 

 

Tudi na prostem se lahko spremenimo v slikarje; postavitev lista je drugačna kot 

v igralnici in tudi format je večji, zato imajo otroci nov izziv 😊 

 



Nastanejo krasne umetnije, ki bodo na razstavi, dokler jih ne bo uničil 

dež…potem pa lahko ustvarimo nove 😉 

 

 Za nami je še eno šolsko leto, v katerem se je zvrstilo mnogo zanimivih 

dejavnosti, mnogo novih dosežkov, cela paleta čustev in polno novih izzivov, ki 

smo jih premagali skupaj. Med izolacijo smo zelo dobro sodelovali kot vrtec na 

daljavo in se na prav poseben način povezali še bolj. 

Vesela sem, da imam tak poklic, da postavljam temelje majhnim, iskrenim in 

ljubečim otrokom; da skupaj ustvarjamo nepozabne spomine in da sem prisotna 

pri toliko mejnikih, ki zaznamujejo ta mlada življenja. 

Neja Marguč 


