PUST V NAŠEM VRTCU
MAŠKARE
(Janez Bitenc)
Od hiše do hiše,
od vrat do vrat,
prinašamo smeh vam in s smehom pomlad.
Zato pa nam dajte en dinarček dva,
tri krofe, tri bobe in košček mesa.

V pustnem tednu so v našem vrtcu potekale različne dejavnosti. Otroci so spoznavali pomen
pusta, izdelovali lastne maske, prepevali pustne pesmice in prisluhnili različnim ritmom glasbe.
Otroci so imeli možnosti izražanja skozi različna področja in izrazna sredstva.
Vsaka skupina otrok si je izdelala svoje maske ali dekoracijo, ki krasijo njihove igralnice in
garderobe. Najbolj nestrpno pa smo se veselili glavnega dogodka; pustnega torka in pustne
povorke.
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Slika 1: Najmlajši otroci iz skupine Metuljčki so izdelali metuljčke.

Slika 2: Otroci iz skupine Lunice so z vzgojiteljicama izdelali obrazne maske.
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Slika 3: Oglasno desko Palčkov krasijo pisani metuljčki.

Slika 4: Naši Škrati so z vzgojiteljicami ustvarili zvite lisičke.
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Slika 5: Zvezdice so s pomočjo vzgojiteljev pripravile tradicionalno masko kurenta.

Slika 6: Otroci, iz skupine Mehurčki, so z vzgojiteljicami pripravili pravo pustno rajanje.
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Slika 7: V skupini Oblački pa se odvija prava cirkuška zabava.

Slika 8: Najstarejši otroci iz skupine Sončki pa so izdelali prekrasne afriške maske.
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Na pustni torek so se po našem vrtcu sprehodile prekrasne maškare. Otroci so se prelevili v vile,
princeske, pikapolonice in različne junake. Pustno povorko smo začeli s pohodom po naši
okolici in nadaljevali s pravim pustnim rajanjem na šolskem igrišču. Tu ni manjkalo dobre volje
in prijetne glasbe, ob kateri smo prav vsi zaplesali. Ker pa pusta ni brez slastnega krofa, smo se
z največjim veseljem s krofi posladkali tudi mi. Po končani zabavi je sledilo kosilo in zaslužen
počitek.
Čeprav letos maškare niso imele dosti dela s preganjanjem zime, ker nam le-ta ni pokazala svoje
prave veličine, so dosegle svoj namen in k nam priklicale pomlad. Naše pustno rajanje pa je
bilo prežeto z ustvarjalnostjo, razigranostjo in z obilico dobre volje.

-6-

