
S PRAVLJICO V SVET 

Zaradi pomankanje ČAROBNE VREČE DEJAVNOSTI v decembru, smo se s starši 

dogovorili za ČAROBNO VREČO PRAVLJIC. Prinesli so lepo zapakirane 

pravljice/zgodbice, ki smo jih dali v čarobno vrečo in potem skoraj vsak dan cel 

marec brali, poslušali, obnavljali ob slikah 😊Pa še nekaj jih je ostalo…. 

 

 



Tudi Pika je poslušala pravljice z nami 😊 

 

Otroci so ob poslušanju urili pozornost, napredovali so v oblikovanju povedi s tem, 

ko smo vsako zgodbo obnovili ob slikah in bogatili besedni zaklad. Nismo pa vedno 

brali samo v jutranjem krogu. Tudi pred počitkom in kar na igrišču 😊 

 



Otroci so tudi igrali branje zgodbic 😉 

 

Vedno je treba pokazati tudi ilustracijo 😊 

 



Z najstarejšimi smo imeli še eno dejavnost. Iz kock za zgodbe, so sestavile vsaka 

svojo zgodbo. Izbrale so si najprej barvo, nato vrgle vseh 9 kock naenkrat in iz 

sličic, ki so jih dobile sestavile zgodbo. Ker to ni enostavna dejavnost, so jo 

delale samo predšolske deklice in še to individualno pred našo igralnico. Zgodbe 

bom pretipkala in bodo šle v njihovo mapo. 

 

 



Marca pa se v naravi prebuja tudi pomlad. Morali smo iti poiskati prve znanilce 

pomladi…Le kdo so? 

 

 

 



 

Našli smo veliko spomladanskih rastlin; zvončki, trobentice, telohi, žafrani, tevje, 

jetrniki. Kakšne lepe barve in kako različni cvetovi. Naučili smo se dve pesmi: 

MALI ZVONČEK in TROBENTICA. 

Seveda pa ni dovolj, da te prekrasne cvetlice opazujemo v naravi. Naslikati jih 

moramo tudi za v naš vrtec. Veselo na delo! 

   



Najprej pobarvamo podlago…. 

 

Ko se le-ta posuši pa naslikamo različne cvetlice. Vsak slika po svojih zmožnostih 

in s svojim ustvarjalnim zanosom 😊 

 



Nastanejo krasne slike, ki našo garderobo krasijo cel marec… 

 

 



11.marca pa smo imeli še eno prav posebno dejavnost. En dan pred Gregorjevim, 

ko se ženijo ptički, so v starih časih obrtniki dali luč v vodo, ker se je dan 

podaljšal in niso potrebovali več toliko petrolejk ali sveč. 

Tudi mi smo naredili prav posebne gregorčke. Iz naravnih materialov, da ne bomo 

onesnaževali okolja. Lubje, storžki, kamenčki in sveča brez embalaže. 

 

Otroci so sami izbrali ves potreben material, ga razporedili, Urška pa je 

pomagala zalepiti. 

 



 

 

Z nami je delala tudi Pika; no malo smo ji pomagali 😉 

 



Odpravili smo se v kanjon Kokre, po poti gregorčka okrasili še s cvetovi vijolice, 

trobentice in drobno prazno polžkovo hišo. Spustili smo ga v vodo in čeprav se je 

hitro prevrnil, ga je voda odnesla naprej… 

 

 



Mahamo našemu gregorčku…. 

 

Otroci so gregorčke odnesli domov in dobili navodilo, da ga lahko skupaj s svojo 

družino spustijo proti večeru, ko se bo plamen na svečki bolj videl. Nekateri so 

poslali fotografije, nekateri pa povedali, da bi gregorčka radi imeli za spomin, ker 

je prelep 😊 

 



 

 



 

V mesecu marcu praznujemo tudi mnogo posebnih dni; za otroke najbolj 

posebnega smo tudi obeležili in se nanj dobro pripravili. To je dan za 

mamice…Pripravljati smo se začeli že dobra dva tedna pred materinskim dnevom. 

Otroci so sami izbrali dekorativni papir za cvetlico, barvni papir za krog, krog 

izstrigli, narisali mamico. Zraven pa smo se naučili tudi pesem MAMICA, ki smo 

jo vadili kar nekaj časa. 

 



 

 



Nastal je krasen šopek rožic, ki so jih otroci razdelili svojim mamicam. Upam, da 

so zraven zapeli tudi pesmico in da so bile mamice vesele 😊 

 

 



Narisali smo tudi novo skupno spomladansko sliko za pred igralnico. Vsak letni čas 

zamenjamo sliko 😊 

 

Naše poti nas večkrat vodijo v gozd, kjer raziskujemo kaj vse najdemo v prsti… 

 

 



Seboj nesemo različne pripomočke; plastificirane delovne liste, barvne lestvice, 

opazovalne lončke… 

 

 



Iščemo značilnosti pomladi, se igramo cvetoči bingo in s tem urimo našo 

sposobnost opazovanja in pozornosti na več stvari hkrati. 

 

Prirejamo barvne lestvice različnim rastlinam…. 

 



 

 

 



Še vseeno pa se v gozdu najraje igramo. Otroci zelo radi poiščejo različne 

gibalne ovire in probleme in jih sami ali s pomočjo vrstnikov rešujejo. Med igro v 

gozdu jih je res pravo veselje opazovati 😊 

 

 



Na fotografijah se ne vidi tako dobro, ampak se igramo na zelo strmem klancu, 

kar izredno spodbuja te male noge in glave 😊 

 

 

Meta je postala jelenček 😊 



Ne pozabimo tudi na igro na igrišču… 

 

Tudi tukaj si postavljamo vedno nove izzive. Metanje teniških žogic na streho 

peskovnika ni enostavno. Ker pa se po klancu vedno pripeljejo nazaj, je to zelo 

vzpodbudno in zabavno. Nekateri jih lovijo kar s pripomočki, kar pa je kar težko. 

 



Občasno si privoščimo tudi vožnje v vse smeri na toboganu. Tečemo po hribu 

navzgor in navzdol, pa po stopnicah je tudi zabavno 😊 

 

Kamorkoli pa se odpravimo na naših poteh vedno najdemo ljubezen; otroke sem 

zastrupila z iskanjem srčkov v naravi in zdaj nam kar skačejo pod noge 😊 

 



 

 



Kmalu pa je prišel naš zadnji dan vrtca. Odločili smo se, da si naredimo lep in 

poseben dan in da se kmalu spet vidimo 😊 

 

V mesto smo se odpravili po običajni poti, nato pa smo se v kanjon prvič spustili 

po stopnicah. Še prej smo v pekarni kupili prav posebne piškotke, ki smo jih ob 

reki razdelili 😊 

 



Tudi piškoti so seveda srčkasti, ker se imamo tako radi 😊 

 

Mhmmm, kako so dobri…. 

 



Potem smo se zabavali še z metanjem kamnov v vodo. Seveda moramo biti pozorni 

na prijatelje, da se ne zgodi nesreča… 

 

Uživali smo do zadnjega trenutka, zdaj si privoščimo kratke počitnice in kmalu 

bomo spet skupaj. Igralnica nas čaka, prav tako naš gozd… 

 

Neja Marguč 


