
SKUPINA  ZVEZDICE     

 

Mesec:  FEBRUAR 

 

Tema:  CIRKUS 

 

Zavihali smo rokave, hodnik in igralnico pa spremenili v pravi cirkus.  

 

 
Foto1: Naša pustna dekoracija 

 

Pripravili smo šotor, cirkuško blagajno, vstopnice in dekoracijo. 

 

 
Foto 2: Cirkuška blagajna 



V dnevih, ki so sledili smo spoznavali cirkuške veščine in norčije cirkuških predstav skozi 

pravljico, izštevanko, matematične didaktične igre, likovne dejavnosti, glasbo in ples. 

 

 Vsebina:     

 

1. Osvajali smo matematične pojme s 

pomočjo matematičnih didaktičnih 

iger: 

           GEOMETRIJSKI LIKI, 

           BARVE. 

 

 

Foto 3,4: matematične didaktične igre 

 

 

2. Piki Jakob nas je seznanil z novo zgodbico. Tokrat nas je popeljal v CIRKUS. 

 

3. Naučili smo se novo izštevanko KLOVN: 

 

Ta je rekel, da bo klovn, 

ta bo raje velik slon, 

ta bi rad bil krokodil,  

pa se bo le umil. 

Ta ostal bi kar doma, 

 noče biti maškara. 



 
4.Dejavnosti ob SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU: 

 

- ogledali smo si predstavo, ob kateri smo spoznali, kdo je bil France prešeren, zakaj 

je tako pomemben 

 

 
Foto5: Počastitev SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA 

 

 

5. Pesem CIRKUŠKA PREDSTAVA  (Sten Vilar) 

 

CIRKUŠKA PREDSTAVA 
 

 

Hip, hura, cirkuška predstava, 

tra la la, zdaj bo pa zabava. 

Tam je lev s petimi nogami, 

pes in konj, morda pa tudi slon. 

 

Lepa reč, glejte strica klovna, 

nos rdeč, čevlja pa kot čolna. 

ta te že v dobro voljo spravi, 

en, dva, tri in vse se že smeji. 

 

Že stoji šotor tam košati, 

že se vsi drenjamo pred vrati. 

Saj poznaš fante cirkusante, 

saj lahko jih jutri več ne bo. 



 

6. Pravljica Nerodna Avguština in predstava 

 

Pravljica o klovnu in njegovi družini, ki je najbolj srečna takrat, ko se NERODNA 

AVGUŠTINA in njen mož – zvezda cirkusa dogovorita, da si bosta v življenju pomagala 

in si v družini delila delo, nam je bila vodilo. 

 

 

       
      Foto6: Ogled lutkovne predstave NERODNA AVGUŠTINA 

 

Ob nagajivi glasbi, cirkuški predstavi NERODNA AVGUŠTINA, peki kokic in plesu je naša 

cirkuška zabava dosegla vrhunec.  

 

Sledil je še je ples v maskah, pustna povorka in seveda krofi. 

 

 



                              
                              Foto7,8: Pustno rajanje 

 

 

 



 

 
 Foto 9,10: Naše pustne maske 

                                        
Pripravila: Vesna Murko 


