
TO SEM JAZ, TO SI TI, KOT MAVRICA 

SMO MI 

Za nami je mesec september. Tkali smo dosedanje in nove prijateljske vezi, 

ustvarjali v naši igralnici in raziskovali preko igre. Toplo vreme pa nas je kar 

vabilo na sonce. 

 

Slika 1: Pripovedovanje pravljice. 

Mavrica je tista, ki nam s prosojno lepoto polepša ponevihtno nebo. In kako je z 

barvami v mavričnem loku, nam lepo pojasni ta zgodba. 



 

Slika 2: ustvarjanje mavrice. 

SONCE NAS GREJE  

 

Slika 3: na gugalnici. 



 

Slika 4: tekanje. 



 

Slika 5: v peskovniku. 



 

Slika 6: na travniku. 

 

 

 



TO SEM JAZ 

 

Slika 7: barvanje z voščenkami. 

 



OBISK GOZDA 

 

Jesen je čudovit čas za raziskovanje gozda. Spreminjajo se barve, odpadajo 

plodovi, rastejo gobe, srečujemo živali in ravno prav za naše raziskovalno 

delo. 

 

Slika 8: Opravila v gozdu. 



 

Slika 9: opravila v gozdu.  

 

 



BOTRA JESEN 

(Janez Kuhar) 

Botra jesen že v deželo prihaja, 

z dežjem in vetrom nam rada nagaja. 

V polje in gozd je že urno zavila, 

barve jesenske povsod je razlila. 

S kapljico rose je barve zmešala, 

kaplje dežja pa še zraven dodala. 

 

Obiskala naj je botra jesen, prinesla nam je toplo jesen in košaro jesenskih 

dobrot. Skupaj smo spoznali pesem BOTRA JESEN in ob njej zaplesali.  

 

Slika 10: obisk botre jeseni. 

 



 

Slika 11: obisk botre jeseni. 

PROJEKT: VARNO V VRTEC 

Naš namen in cilj je bil seznaniti in ozavestiti otroke o pomenu varnosti v prometu. Prometna 

vzgoja se začne že pri najmlajših, saj so v promet vključeni že ob prihodu v vrtec. Vsi mi 

odrasli (starši in vzgojitelji) smo otrokom velik vzgled.  V našem oddelku Mavrice smo 

najprej spoznavali prometna sredstva. V uvodu smo jih poimenovali, ugotavljali kje vozijo, 

njihov pomen, utrjevali barve in jih razvrščali. V igralnici smo naredili na tleh cesto in otroci 

so se  igrali s prometnimi sredstvi po njej. Na kar smo začeli spoznavati osnovne prometne 

znake pomembne za nas kot udeležence v prometu. Slike prometnih znakov smo dodali naši 

cesti in ob igri začeli upoštevati pravila. Za utrjevanje prometnih znakov smo barvali različne 

pobarvanke.  

Dejavnosti smo razširili s pogovorom o varnosti v prometu. Spoznali smo čelado in kresničko 

ter pomen sedeža za otroke v avtomobilu. Podali smo se na cesto, kjer smo opazovali promet, 

prehod za pešce, pločnike, prometne znake in vse to upoštevali. Plesali smo na otroške pesmi, 

ki vključujejo prevozna sredstva. Za zaključek projekta smo skupaj naredili plakat VARNO V 

VRTEC. Vso znanje smo ob tem ponovili in otroci so z zanimanjem in veseljem lepili slike o 

prometu.  

Ker so otroci udeleženci v prometu vsak dan, je toliko bolj pomembno, da se naučijo varnega 

udeleževanja v prometu.  



  

Slika 12: spoznavanje prometnih sredstev in znakov. 

 



S

  

Slika 13:  igra z upoštevanjem pravil. 
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Slika 14: izdelava plakata.  

 

 

 

 

 



UTRINKI MED IGRO 

 

Slika 15: igra v kotičku dom. 

 



 

Slika 16: igra z lesenimi gradniki in traktorji. 

 

 



 

Slika 17: lovljenje milnih mehurčkov. 

PRAVLJICA RAZBITA BUČA 

 

Spoznali smo pravljico RAZBITA BUČA. Pogovarjali smo se o živalih, o 

buči in pokukali kaj se skriva v njej. Najbolj zanimivo je bilo jemanje sem 

iz buč.  

Buča sem okrogloglava, 

manjka mi samo postava. 

Sem na polju včasih ždela 

in na soncu rumenela. 

 

 



 

 

Slika 18: Jemanje semen iz buč. 

 

Slika 19: Jemanje semen iz buč. 

 

 



 

Slika 20: barvanje buče. 

 


