
ČAKAMO POLETJE 

Takoj, ko je vreme lepše, mi preživimo skoraj vse dopoldne na prostem. Ven si 

nesemo dejavnost, konstruktorje. Otroci se igrajo, tekajo, lovijo vitamin D in 

uživajo       

 

 



 

Nastaja skupna poletna risba za pred vrata naša igralnice…Delamo jo na prostem. 

 



 

V teh dneh se polnijo likovne mape z vsemi otroškimi izdelki, priznanji, 

diplomami… 

 

Tudi letos se opazi, da smo bili dolgo zaprti. Smo pa vseeno kar nekaj ustvarjali 

na različnih formatih z različnimi tehnikami….pasteli, tempere, tiskanje, svinčnik, 



flomastri, barvice, vodene barve… Delali smo za fino motoriko z majhnimi vzorci, 

strigli po predlogi in spremljali razvoj risanja človeške figure. V mapi so otroci 

dobili tudi darilce ob koncu šolskega leta. Drevo osebnostnih lastnosti in 

fotografijo v gozdu, ker smo gozdni vrtec. Drevo je seveda vsako drugačno. 

Naslikali so ga otroci, listke pa sva naredili midve. Vsak otrok je malo drugačen in 

zato je tudi vsako drevo malo drugačno       

 

 



Najstarejše deklice pa prejmejo še posebno darilce, ker gredo v šolo. Lonček za 

svinčnike, obdelan s servietno tehniko, motiv pa seveda gozd       

 

Proti koncu šolskega leta vedno praznujemo vse rojstne dneve, ki se zgodijo čez 

poletje. Tako da se konec junija veliko sladkamo s sladoledom. Zunaj zapojemo 

pesmice, voščimo in si v senci privoščimo sladoled. 

 



 

Nekateri prinesejo sabo še mehurčke, vodne balone, frizbi, tako da je še bolj 

zabavno       

 



 

Za en rojstni dan pa smo šli kar v svet na sladoled. Odšli smo takoj zjutraj, sabo 

smo imeli razpršilnik z vodo, da smo se po poti hladili. Kar po poti smo peli pesmi 

za rojstni dan in se na koncu takole posladkali       

 



Ko smo se odžejali in posladkali pa smo se nazaj odpravili kar čez kanjon Kokre. 

Ker je bilo tako vroče, smo sezuli čevlje, se malo ohladili v Kokri in potem kar 

bosi nadaljevali pot po gozdu       

 

 

 



 

 



V teh dneh smo skoraj ves čas bosi       

 

Veliko se igramo z vodo       

 



 

Iščemo si nove izzive       

 



 

Krepimo sodelovanje in pridobivamo nove izkušnje       

 



 

Preden smo popravili, je kotiček za vodo puščal. Otroci so opazili in uporabili 

odpadni material, ki so ga dobili za igro, zato da bi ustavili v vodo. Veliko otrok je 

sodelovalo in naredili so dolgo cev, po kateri je voda počasneje odtekala       

 

Katera mivka gre hitreje skozi mlinček; mokra ali suha? 



Na igrišču si privoščimo sadno malico, voda pa ni na voljo samo za igro, ampak 

tudi za odžejati       

 

V skupini imamo mnogo deklic, ki se zelo rade frizirajo. Ker je pod vsemi temi 

lasmi vroče in ker imam veliko elastik, vsak dan na igrišču delam tudi frizure       

 



Tako smo pojoč, nasmejanih obrazov ter bosih in umazanih nog spet dočakali 

poletje. Nekateri se od nas poslavljajo, ker odhajajo v šolo, drugi gredo na dolge 

počitnice, tretji pa na malo krajše. Čisto vsi pa jih malo potrebujemo, čeprav se 

imamo v vrtcu lepo       

TO SMO MI, PIKE       

 

Neja Marguč 

 

 


