
TEDEN OTROKA-RAZIGRAN, UŽIVAJ DAN 😊 

V tednu otroka z najboljšo temo, smo pripravili šopek dejavnosti, v katerih otroci 

uživajo. Prvi dan smo šli S PALERINO V KINO.  

 

Šli smo do Centra, kjer smo si s prijatelji ogledali risanko PALČEK DAVID in 

PUJSA PEPA. Ker kina brez kokic ni, smo si privoščili tudi te      . 

 



 

 

 



Tudi naslednji dan smo se v naših sončnih pelerinah odpravili na ples v rumenem. 

Vsi smo imeli oblečeno vsaj eno rumeno oblačilo in se tako povezali z oblačili in 

dobro voljo. V oblačen in deževen dan smo prinesli sonce. 

 

 

 



Plesali smo kar nekaj časa in se dobro razmigali. Nato smo se odžejali, se skupaj 

fotografirali in odšli vsak na svoj konec. 

 

Naslednji dan je bilo vreme zelo deževno, zato smo pelerine pustili na 

obešalnikih. Ker nismo mogli nikamor pa je nekdo prišel na obisk k nam       

 

Na obisk je prišel POLŽ AHATNIK, po imenu JOŽA. Ker tale polž ne bi mogel 

prelezti tako dolge poti sam, je z njim prišel tudi vzgojitelj Žiga. 



Povedal nam je veliko zanimivosti o polžu; kaj je, kje živi, kako se premika, kaj 

vse potrebuje v svojem terariju, koliko je star in koliko bo zrasel, ko velik. Polžu 

smo zapeli pesmico, si ga dobro ogledali in ga seveda tudi prijeli. Otroci so 

opisovali, kakšen je občutek polževe noge na njihovi dlani       

 

 

 



 

Sposodili smo si tudi knjigo POLŽ VLADIMIR GRE NA ŠTOP; prebrali smo jo v 

petek, ko je prišel k nam na obisk bolj sramežljiv vrtni polž in ker nam je odpadla 

delavnica NA DIVJE (izvedli jo bomo v kratkem). 

V četrtek pa se je naša igralnica za kratek čas spremenila v čisto pravo 

gledališče. Oder, lučke in lutke so zanetile iskrice v otroških očeh in narisale 

nasmehe na obraze. Ogledali smo si predstavo KRTEK ZLATKO. 

 



Krtku se je nekdo pokakal na glavo in je poskušal ugotoviti kdo je krivec; 

predstava je bila polna humorja in otroci (in vzgojiteljice) smo se večkrat 

nasmejali od srca. 

 

 

V tednu otroka smo bili prav zares in razigrani in smo prav zares uživali!!! 

Neja Marguč 

 


