
TO SEM JAZ, TO SI TI 

Septembra se po dolgem času spet zberemo vsi v naši igralnici. Nekateri 

prijatelji so odšli v šolo, zato lahko dobimo nekaj novih. Naše igrače so spet zelo 

zanimive in naše igrišče prav tako. Novim prijateljem pomagamo pri spoznavanju 

naših prostorov in pravil.  V septembru si damo čas, da se spoznamo, navadimo 

drug na drugega in zelo dobro ponovimo pravila, ki veljajo v vrtcu. Po zajtrku 

imamo jutranji krog, kjer zapojemo jutranjo pesem in se pozdravimo. Sledi igra 

po kotičkih, v enem od kotičkov pa po navadi poteka dejavnost. 

 

 



 

 

Če nam vreme dopušča pa se še vseeno raje kar takoj po zajtrku odpravimo ven. 

Tudi zunaj imamo lahko dejavnosti. Rišemo skupne risbe za rojstne dneve, 

ustvarjamo z lepilom in žaganjem in se predvsem veliko gibamo na svežem zraku. 

Poligon, plezalo, drevesa, gugalnice nam ponujajo veliko gibalnih izzivov in ko jih 

premagamo, smo zelo ponosni sami nase. Poleg gibalnih sposobnosti pa s tem 

krepimo tudi samozavest in samopodobo. 



 

 

 



 

Večkrat pa se odpravimo naokrog. Gremo na obisk na OŠ Simona Jenka in tam 

tečemo po njihovi progi. 

 



Na obisk gremo tudi na PŠ Center, kjer imajo drugačna igrala kot pri nas in zato 

uživamo v novih gibalnih izzivih       

 

 



 

Odpravimo se tudi v kanjon reke Kokre, kjer v Kokro vržemo kamen želja, se 

igramo ob reki in med koreninami dreves… 

 

 



 

Povsod, kamor koli gremo pa v naravi najdemo ljubezen       

 

 



Gremo na izlet za MALI SONČEK; čez polje mimo stadiona do Rupe, okoli Rupe 

proti Ilovki in skozi gozd nazaj v naš vrtec. 

 

 

Vmes velikokrat tečemo; otroci poslušajo navodila, tečejo do dogovorjenega 

mesta in tam počakajo. 



V našem gozdu smo se igrali tudi senzorno igro…Objemi nekaj velikega… 

 

Usedi se na nekaj velikega… 

 



Poišči nekaj drobnega… 

 

Postavi se ob nekaj, kar je tako veliko kot ti       

 



Med igro s storži smo našli semena in jih posadili v gozdu. Luknjico smo skopali 

kar s palico in si pomagali s prstki. 

 

 

Raziskovanje gozda in igra v njem ponuja neomejene možnosti…najdemo hotel za 

male živali       

 



V vrtcu smo skupaj naslikali dve veliki drevesi, ki bosta postali drevesi 

prijateljstva.  

 

 



Vsak otrok v vrtcu bo prispeval odtis svoje dlani, pobarvan v barve jesenskega 

listja. 

 

Nato pa si na prostem in v gozdu najprej dobro ogledamo listke; jih razvrščamo 

po barvi in obliki… 

 

 



Si jih ogledamo od blizu in obrnjene proti svetlobi… 

 

 

Opazimo, da imajo posebne črte- žile. Opazimo, da niso na vseh listkih enake… 



Preden se odpravimo nazaj v vrtec, z liski tudi ustvarjamo; vzorce, mandale, 

umetnije       

 

 

Seveda pa ne pozabimo na igro v strmem klancu       

 



V vrtcu nato na svoje odtise dlani narišemo take črte kot smo jih videli na listkih. 

 

 

 



Naši listki so prav posebni, ker so odtis vsakega posameznika in prav vsak listek 

je malo drugačen, tako kot smo si različni tudi mi       

 

23.septembra pa nas je obiskala TETKA JESEN. Okrašena z jesenskim listjem in 

šopkom sončnic, nam je prinesla polno košaro jesenskih dobrot. Vse smo si 

ogledali, potipali, poskusili       

 



 

Zapeli smo tudi nekaj jesenskih pesmi in lepo pozdravili TETKO JESEN       

 



Čeprav je prišla jesen pa znamo še vseeno dobro izkoristiti tople in sončne 

dneve. Veliko hodimo, se igramo na prostem in se nekajkrat posladkamo s 

sladoledom. Tako pridno smo zbirali kovančke, da je bilo za celo poletje in še za 

začetek jeseni       

 

 

Neja Marguč 

 


