
MESEC POŽARNE VARNOSTI 

 

Ob mesecu požarne varnosti so nas obiskali gasilci. Po predstavitvi in 

ogledu avtomobilov je sledila gasilska igra. 

 
Slika 1: gasilka igra. 

 

 



JESENSKA OPRAVILA 

Jesen je čas pobiranja in pospravljanja pridelkov. Tudi mi smo v naši 

skupini obudili spomine na »kmečka« opravila.  

 

Slika 2: ličkanje koruze. 

 

Slika 3: luščenje koruze. 

 

 



Na kmetiji je lepo, ija, ija, o, 

v hlevu krave mukajo, ija, ija, o. 

Krava muka, mu, muka, mu, 

na kmetiji je lepo, ija, ija, o. 

Na kmetiji je lepo, ija, ija, o, 

psički glasno lajajo, ija ija o. 

Kuža laja, hov hov, laja, hov hov, 

na kmetiji je lepo, ija, ija, o. 

Na kmetiji je lepo ija, ija, o, 

tudi mucki mjavkajo, ija, ija, o. 

Muca mjavka, mjav, mjavka, mjav, 

na kmetiji je lepo, ija, ija, o. 

 

Slika 4: hranjenje živali. 

 

Slika 5: pri pujsih. 

 



TEDEN OTROKA 

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki je potekal od 3. do 9. oktobra, je bila  

SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. 

Mi se imamo vedno dobro, da je bilo še posebej zanimivo, smo si popestrili s kinom v 

igralnici. 

 

Slika 6, 7, 8: nakup vstopnic za kino in ogled predstave. 

 



TAKO PA MI KUHAMO  

 

Slika 9: med igro. 

Tudi v mesecu oktobru so nas greli sončni žarki. Na soncu so nastajale naše 

umetnine. 

 

Slika 10: risanje s kredo. 

 



ZAPLEŠI Z MANO  

 

 

Slika 11: ples. 

 

ZOBOKROKI V VRTCU 

Obiskala nas je zobna asistentka, ki je s pomočjo Zobokrokija 

demonstrirala umivanje zob. Najbolj zanimivo je bilo v umivalnici, ko so 

zobne krtačke risale sončke, žiga-žagale in pometale zobke. 



 

Slika 12: demonstracija umivanja zob. 

 

Slika 13, 14, 15: umivanje zob.  

 

 



… ČIRA ČARA HOKUS POKUS … 

Obiskala nas je čarovnica Vilma, skupaj z otroki je pripravila 

čarovniški napoj. Čarovnica je imela skrivnostne prijatelje. Vam 

zaupamo kdo so bili? 

DUHCI, PAJKI, ČAROVNIŠKE BUČE 

 

Slika 16: čarovnica na obisku. 

 

Slika 17: priprava napoja. 



 

Slika 18: izdelava duhcev. 

 

Slika 19: sestavljanje in  lepljenje čarovniške buče. 


