
TO SEM JAZ, TO SI TI 

Naš prvi mesec, mesec uvajanja, je minil. Spoznali smo nove prijatelje, se naučili 

pravil v vrtcu, spoznali prostore vrtca. Predvsem pa smo se naučili, da čeprav nas 

je veliko in smo si različni, se imamo lahko zelo lepo. 

 

 

 



 

Dokler nam je vreme naklonjeno, smo čim več na prostem. Tudi dejavnosti 

nesemo na prosto. Otroci uživajo v igri in ko so na vrsti pridejo narisati sebe… 

 

Pobarvamo tudi podlage za drevesa prijateljstva, ki jih bodo otroci dobili ob 

rojstnem dnevu       

 



Ko so podlage pobarvane, so najprej na vrsti jesenski slavljenci, da naslikajo 

svoje drevo. 

 

Ko so drevesa suha, vsak otrok odtisne en list, ki ga takoj podpiševa in tako 

nastane DREVO PRIJATELJSTVA       

 



Na igrišču se da početi marsikaj; ne samo ustvarjati… 

 

 

 



Zelo radi opazujemo živali; otroci na listih in travnih bilkah najdejo hroščke, 

pajke, gosenice, kobilice, mravlje… 

 

 

 



Seveda pa se večkrat odpravimo tudi v svet. Naša radovednost nas je odpeljala v 

naš nov vrtec pri PŠ Center. 

 

 

 



 

Imajo zanimiva in drugačna igrala kot so na našem igrišču, zato otroci zelo 

uživajo. 

 



Seveda nismo pozabili na gozd; večkrat smo se odpravili tja, raziskovali in počeli 

različne stvari. Zdaj odhajamo drugam, ker je most na Ovčana še vedno zaprt in 

iskreno upamo, da bodo to kmalu uredili… 

 

 



 

Odkrivamo nove poti, pojemo že poznane pesmi in UŽIVAMO       

 



Na naših poteh vedno najdemo mnogo srčkov; otroke sem popolnoma okužila s 

tem       

 

Da pa so naša druženja v gozdu še bolj zanimiva, si sabo nesemo tudi 

najrazličnejše materiale, s katerimi si popestrimo naše dejavnosti…. 

 



Poiščemo nekaj okroglega, nekaj mehkega, instrument ( s pomočjo katerega nato 

spremljamo eno od pesmi, ki jih že poznamo), palico, ki je krajša od naše roke, 

sončni in senčni prostor, objamemo drevo, najdemo 5 kamnov… Otroci se tako 

marsikaj naučijo in sodelujejo med sabo       

 

 

 



 

 

 



Prirejamo naravne materiale na barvne palete       

 

Okrasimo gozdno vilo in gozdnega škrata       

 

 



Naše poti pa nas peljejo tudi čez polja… 

 

Z vašimi prostovoljnimi prispevki pa tudi v mesto po presto; čeprav smo si tokrat 

še lahko privoščili sladoled, ker je bilo dovolj toplo       

 



Vračamo se mimo konjev…. 

 

Lepo vreme in dobra volja sta kriva, da imamo za sabo krasen mesec; opravili smo 

že 3 izlete za MALI SONČEK. Praznovali smo dva rojstna dneva. 

 



 

Veliko smo ustvarjali… Za projekt spremljanja razvoja otroške risbe, za rojstne 

dneve, osebne liste pa tudi kar tako      Ven pa se odpravimo tudi v rahlem dežju. 

 

 



Veliko smo peli, se spoznavali, brali, se igrali in se naučili marsikaj novega. 

Predvsem pa smo uživali vsak dan posebej. Otroci so kot rožice; vsaka je 

drugačna in vsaka potrebuje drugačno nego; tudi vsaka zacveti ob svojem času. 

Najina naloga pa je, da ta krasen šopek negujeva in občudujeva       

Naj bo čas otroštva nepopisno srečen, kljub drugačnim časom in kljub mnogim 

zaščitnim ukrepom. 

 

Neja Marguč 


