
DOGAJANJE V NAŠEM VRTCU  
 

»Žaba gre v luknjico, 

primi jo za suknjico, 

žaba pravi – kvak kvak kvak, 

primi jo za zadnji krak, 

če ti žaba kaj poreče, 

primi jo za pleče!« 

 

(Gašperin R.: Enci benci na kamenci 4) 

 

 
V vrtcu Benedikt smo po nekaj tedenskem premoru že komaj čakali, da se ponovno srečamo. 

Pošteno smo se že pogrešali in že nestrpno čakali, da se bomo spet videli. Naše preživljanje 

časa v vrtcu je zelo aktivno, saj niti malo ne počivamo. Naše male glavice in rokice so 

pripravljene na ustvarjanje in v teh dnevih smo ustvarili že nekaj prečudovitih stvari. Čeprav je  

še kislo vreme, nam z vso močjo poletje trka na vrata. Mi smo se odločili, da odpremo vrata na 

stežaj in bomo poletje z veseljem pričakali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Naši najmlajši otroci iz skupine Metuljčki, so spoznali pesem o pikapolonicah in jih tudi 

pobarvali.  

 

Otroci iz skupine Lunice so se podali na bližnji travnik in s pomočjo barv narisali cvetoči 

travnik in pobarvali metuljčke.   

 

Naši Palčki pa so že res veliki in spretni. Najprej so spoznali pesem Pikapolonica in pikice in 

ustvarili nagajive pikapolonice.  



 

Otroci iz skupine Škrati pa že veselo štejejo in računajo. Spoznali so matematično didaktično 

igro Ptički v gnezda, kjer so združili gibalno igro, spoznali so števila, ustvarili prelepe izdelke 

in se neskončno zabavali.  

  

 

Otroci iz skupine Zvezdice pa so si najprej ogledali bližnje cvetoče travnike in ker so jih 

marjetice res navdušile, so se odločili, da jih tudi sami naredijo. Tako so nastale marjetice 

različnih velikosti in oblik v različnih metodah. 



 

Prekrasna oglasna deska Mehurčkov pa nas vabi, da si jo ogledamo od bližje, saj so otroci z 

vzgojiteljicami ustvarili čudovit travnik. Naslovili so ga kar »Travnik vabi«, saj nas res 

povabi na čudovit sprehod med travami, rožami, čebelicami in pikapolonicami.  

 

Otroci iz skupine Oblački pa so nam s posebno slikarsko tehniko ustvarili pisane metuljčke in 

nam pripeljali veliko dobre volje.  

 



 

Naši najstarejši otroci, ki se počasi že poslavljajo od nas in že nestrpno pričakujejo šolo, pa so 

z vzgojiteljicama ustvarili različne rožice. Katere so pa vam najbolj všeč?   

 

 


