
NOČ V VRTCU 

Letošnje leto je bil predšolska generacija prikrajšana za veliko obogatitvenih 

dejavnosti (drsanje, zimovanje plavanje, letovanje), s katerimi urijo različne 

sposobnosti, predvsem pa samostojnost. Zaradi vsega tega sem se odločila, da si 

privoščimo NOČ V VRTCU. Da imamo vsaj eno noč posebno, samostojno, našo… 

Za deklice je bilo to presenečenje, s starši pa je dogovarjanje potekalo že prej. 

Polona, ki je večino deklic del predšolskega obdobja pospremila na poti do 

samostojnosti, je izrazila željo, da se nam pridruži       

 

Dobile smo se ob šestih popoldne in sreča je bila neizmerna. Čustveni vrtiljak je 

vsak junij zelo velik in zgodi se veliko lepega, malo žalostnega, ampak glavno je, 

da ostanejo prelepi spomini       

Slovo od staršev za deklice ni bilo težko, ker so komaj čakale na naša doživetja. 

Najprej smo si uredile postelje in pripravile stolčke za svoje stvari.  



 

 



Spakirale smo si malico, ki sta nam jo pripravila prijazna kuharja, vzele še 

blazinice in seveda našo Piko, ter se odpravile proti kanjonu.  

 

Bile smo tako srečne, da smo celo pot do tja glasno prepevale naše pesmi in naša 

Pika se je selila od ene k drugi, da so bile vse zadovoljne       

 



V kanjonu smo šle do naše plaže, si pripravile večerjo in uživale ob pogledu na 

reko, poslušanju ptic in kramljanju s prijateljicami. 

 

 



Ko smo pojedle večerjo, smo začele z izdelovanjem čarobnih palčk želja, ki bodo 

lahko z nami za vedno       

 

Pisana druščina želja       

 



 

Ema in Ema       

 



 

Lija in Manca       

 



 

Lara in Meta       

 



Malo smo se še poigrale, metale kamne v Kokro, naredile ognjišče v obliki srčka- 

drugače ne gre       

 

 



Pa še ena skupinska za spomin, nato pa se odpravimo nazaj v vrtec, ker 

presenečenj še ni konec       

 

V vrtcu se je potrebo urediti za zabavo v pižamah. Urediti umazana oblačila, se 

počesati, umiti zobe. Kaj pa zdaj??? Lakiranje nohtkov seveda; če smo same 

punce       

 



Vsaka ima svoj faktor       

 

Ko so vsi nohtki urejeni in posušeni, preberemo pravljico Pikec sploh še ni 

utrujen. 

 



Zdaj pa smo že pošteno utrujene in čas je za počitek. Zapojem nekaj uspavank, 

nato pripravim glasbo za umirjanje, s Polono pobožava deklice, da se lažje umirijo. 

Luč v kopalnici je prižgana celo noč, tako da ni popolna tema in nikogar ni strah. 

Brez solzic punce ena za drugo utonejo v sladek spanec       

 

In sladko spančkajo do jutra… 

 

Zjutraj imamo spet veliko dela z urejanjem sebe in igralnice in punce so žalostne, 

ker je prehitro minilo. A lahko še enkrat prespimo?       

Upam, da smo ustvarile nepozabne spomine… Jaz sem jih! Nekatere deklice so 

bile »moje« vsa leta predšolskega obdobja, druge so se priključile kasneje. Na 

tej poti sta ju z mano spremili Polona in Urška in upam, da smo pustile lepe sledi 

in sladek priokus vrtcu       

Neja Marguč 



 

 


