
PREGANJAMO ZIMO 

Pred pustnim torkom smo izdelali male inštrumente in okrasili garderobo in 

igralnico s pisanimi baloni. 

 

 

 



Naslednji dan pa v vrtec ne pridejo otroci, ampak maškare       

 

 



Pokazali smo se en drugemu, nato pa smo se oblekli in se odpravili na sprevod.  

 

Najprej smo šli do prijateljev na MŠ Center, nato pa smo odšli na občino, da smo 

jim malo popestrili dan       

 

 



Zelo glasno smo preganjali zimo s petjem in igranjem na male inštrumente.  

Naslednji dan smo si v vrtci ogledali CVETONČKE; to so kartončki, na katerih so 

fotografije cvetlic, ki jih najdemo v naših gozdovih in na travnikih. Zadaj je 

napisano ime, kratek opis rastline. Vidi se, kdaj cveti in ali je strupena, užitna, 

zdravilna. Razvrščali smo cvetlice; tiste, ki jih najdemo že zdaj. Nato pa na 

užitne in ostale.  

 

 



Nato smo šli na sprehod preveriti, kje najdemo znanilce pomladi. Med sprehodi si 

popevamo MALI ZVONČEK in TROBENTICA. 

 

 

 



 

Odločimo se, da si bomo v naslednji izlet v gozd sabo prinesli kruh in namaz. Za 

na vrh sendviča pa si bomo nabrali šopek trobentic. In točno to smo tudi naredili. 

Trobentice smo nabrali v strmem bregu, stran od uhojene poti. Sabo smo prinesli 

kruh, namaz, nože       

 

 



 

Sabo smo vzeli tudi GUMBE, jim pokazali, kako se mi v gozdu igramo, nato pa smo 

si privoščili slastno malico       

 



 

 

 



Pogledali smo tudi, če je kje že kaj čemaža in res smo našli mlade lističe. 

Prepričali smo se ,da je res čemaž (tako kot smo se naučili lansko leto na 

delavnici). Listke smo zmečkali med prstki in zavohali vonj po česnu. Gozdni 

sendviči so bili tako dobri, da so otroci pojedli dva hlebca kruha in prav vse 

trobentice; v vrtcu nekateri solato gledajo sumljivo, ampak trobentice, ki so jih 

nabrali sami, so šle pa v veliko slast       

 

V zavetju gozda, ob reki Kokri, je zabavno se vse; igra, učenje in malica       

 



 

 

Neja Marguč 

 



 


