
VRTEC ŠEMPETER 

ENOTA MAVRICA 

 

1. 

SPET JE ČETRTEK 

 
Pa telovadimo spet skupaj! 

Preden začnemo- seveda se primerno oblečemo, tako kot v vrtcu in si pripravimo vodo za 

pitje med gibanjem. 

Pripravimo si tudi prostor. 

Poglejte spodaj otroke kako telovadijo! Se spomnite kako smo v vrtcu zapeli pesmico 

Abraham ima sedem sinov in vsak je pokazal eno vajo. 

Sličice sem vam pripela za spodbudo! 

 

 



 

Naredimo še poligon? 

 

Otroci uživajo v lazenju, skakanju in nihanju od postaje tudi doma. Oranžni palčki 

dobro vemo kaj so ovire, vsak drugi četrtek postavimo v vrtcu zelo obsežen 

poligon! Postavite ga še doma! 



 

 

Čas priprave: približno 30 minut. 

Čas za zabavo: 20 minut do dve uri. 

Energija, ki jo porabi otrok: večinoma fizična, razen če želite metati 

sestavljanko ali dve. 

 

Kaj potrebujemo: 

 Stvari za skok čez, na ali z njega. Kakšno kolebnico ali drugo vrv, igrače, blazine in 

zelo stabilne kose pohištva. 

 Nogavičke! Jih še imate? Po njih stopajo ali se jih samo dotikajo s prsti rok(hodijo 

po vseh štirih) 

 Nekaj, da se plazijo pod ali skozi. Če še nimate predora za igranje, potegnite rjuho 

med fotelji da bo nastala streha. 

  Koš-lahko je navaden čeber, ali koš za smeti. Na tleh označite črto od koder je 

treba predmet vreči-najbolje mehko žogico. 

 Poiščite nekaj, kar bo služilo kot tobogan, nekakšen ploh-polico, mizico…nekaj kar 

lahko naslonite na kavč, da po njem otroci zdrsnejo 

 



Kako igrati: 

Najboljši način igranja je priprava več postaj, od katerih ima vsaka svoj izziv.  

  

Pomembno je tudi opozoriti, da proge z ovirami niso zgolj fizične 

narave. Temeljijo na pravilih. Dobro je vzpostaviti sistem točk, ki obvešča: čas, 

saj otroke spodbudi, da resnično opravijo nalogo, medtem ko vas spremeni v 

sodnika in razsodnika in ponuja pozitivne povratne informacije, tako da se otroci 

počutijo kot, da sčasoma napredujejo.  

Vključite se tudi vi! Majhna konkurenca, ne glede na to, kako majhna se zdi nam, 

otrokom ponuja način, da tekmujejo z mamo in očetom in razumejo njihove 

sposobnosti in telesa v odnosu do drugih ljudi.  

 

Zaključek: 

Poligoni z ovirami so odličen način, da otroci porabijo  odvečno energijo. In če se 

naveličajo istega gibanja najprej ponovimo vse vaje po nazaj-to počnemo tudi 

mi! 

Lahko pa spremenite temo in vaje naredite kot gozdne živali, kot živali v džungli 

(to jim je zeloo všeč!)kot super junaki…. 

Uživajte medtem, ko gledate svoje otroke, kako se sami rešujejo zastavljene 

izzive in kako uživajo v nečem, kar ste vsi zgradili… četudi je bilo narejeno s  

blazinami iz kavča in vsakdanjimi predmeti. 

Tako kot smo pripravili skupaj, skupaj tudi pospravimo! 

Pospravljanje je del skupne igre! 

  



2. 

BIBA, BUBA, BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Faganel 

  



3. 

 

PIŠČANČEK PIK 

Mama koklja je legla na jajca in valila. V enem izmed jajc spi piščanček Pik. Jutro je. Sončni 

žarek rahlo potrka na jajčno lupino. Tok, tok, ti, tik. 

»Hej, zbudi se!« Piščanček Pik iztegne nožice in s kljunčkom odpre jajčno lupino. »Kje je moja 

mama?« vpraša Pik in se ozira okrog. »Mogoče je šla pripravit zajtrk,« mu odgovori sončni 

žarek. 

»Poiskal jo bom!« se odloči piščanček. Na vrtu za kozolcem se spotakne ob veliko črno nogo. 

Pikne jo s kljunčkom in vpraša: »Si ti moja mama?« »Ah kako si me prestrašil!« zavpije čudno 

bitje. 

»Nisem tvoja mama. Jaz sem strah AH !« 

»Zakaj si se tako prestrašil?« se začudi piščanček Pik 

»Zato, ker si me ugriznil v nogo, » zavrešči strah AH. »Nisem te ugriznil v nogo,« užaljeno čivkne 

Pik. »Saj tudi nočem prestrašene mame« pomisli in stopi dalje po vrtu. Ustavi se pred veliko 

zeleno nogo. In spet vpraša »Si ti moja mama?« 

»Grrr, nisem tvoja mama, jaz sem jeza Grrr,« zarenči Grrr. 

»Zakaj si tako huda,» sprašuje Pik. 

»Ker si me kljunil v nogo«. »Tudi jezne mame ne maram« reče piščanček Pik in steče daleč 

stran, da mu huda jeza ne bi kaj storila. Kmalu zagleda pred sabo veliko sivo nogo. Pikne jo in 

vpraša: »Si ti moja mama?« 

»Joj«, zajavka bitje. »Nisem tvoja mama, jaz sem žalost Joj.« 

»Zakaj si tako žalostna?« 

»Kaj ne bom žalostna, saj si me zbodel v nogo« zastoka žalost Joj. 

»Tudi žalostne mame ne bi rad imel«, si misli piščanček Pik in pohiti dalje. Obstane pred veliko 

pisano nogo. Pikne jo in pogleda navzgor: »Si ti moja mama?« Pisano bitje veselo poskoči in 

se glasno zasmeje. 

»Ha, ha, ha, nisem tvoja mama, hohoho, jaz sem veselje Haha.« 

»Rad bi imel veselo mamo«, tiho pomisli piščanček Pik, glasno pa vpraša: »Zakaj se smeješ?«  

»Ha, ha, ha, ko si me poščegetal po nogi«, odgovori veselje Haha. 

»Hočeš biti moja mama?« plaho vpraša piščanček Pik. 



»Ha, ha, ha, ti pa si šaljivec«, se posmeje veselje in z nogo požgečka piščančka. Zdaj tudi 

piščanček Pik veselo poskoči in se zasmeje. Glasno hihitanje in hohotanje prikliče mamo 

Kokljo, ki že vse jutro išče svojega piščančka. Padeta si v objem in veselje povabita k sebi na 

dvorišče. 

Staršem naj bo ta zgodba v iztočnico v razgovoru s svojimi otroki, kaj je čustvo, kakšna so, kako 

jih izražamo, kdaj ... Otroci pa naj narišejo vsa ta čustva, ki so opisane v zgodbi po svojem 

doživljanju. 

  



4. 

PODARI OBJEM 

 

 



  



5. 

IZ MAJHNEGA ZRASTE VELIKO – OPAZOVANJE RASTI 

 
 
POMLAD JE TU. 

ZANIMIVO BO OPAZOVATI, KAKO IZ SEMENA (ČEBULICE) ZRASTE RASTLINA. 

PRAV GOTOVO IMATE DOMA RAZLIČNE ODPADNE EMBALAŽE, KI ŽE ČAKAJO, DA JIH 

UPORABITE. 

 

 

POTREBUJEMO: 

- PLASTENKO ALI TETRAPAK ALI PLOČEVINKO … 

- NALEPKE, PAPIR ... 

- LEPILO, ŠKARJE 

- ZEMLJO 

- SEMENA ALI ČEBULICE. 

 

 

 

  
                                          

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŽNOSTI JE VELIKO, TUKAJ JE LE NEKAJ PRIMEROV ZA SPODBUDO. 

BODITE USTVARJALNI IN S SKUPNIMI MOČMI IN IDEJAMI USTVARITE SVOJ LONČEK. 

  

V PRIPRAVLJEN LONČEK DAJTE ŠE ZEMLJO IN SEMENA ALI ČEBULICE. 

MORDA PA SE BOSTE ODLOČILI ZA OBOJE IN TAKO BO OPAZOVANJE ŠE ZANIMIVEJŠE. 

 

DNEVNO LAHKO OPAZUJETE SPREMEMBE. 

MOGOČE  SI LAHKO TUDI  OZNAČITE npr. S ČRTICO, PIKO ZA VSAK DAN:  

- OZNAČITE KOLIKO DNI JE POTREBOVALO SEME oz. ČEBULICA, DA JE POKUKALO IZ  ZEMLJE,… 

- PREŠTEJETE ČRTICE oz. PIKE 

- KATERO SEME ALI ČEBULICA JE NAJPREJ VZKLILO, ZRASLO 

- KATERO SEME JE ZRASLO NAJVIŠJE, 

- OPAZUJETE KAKŠNE LISTE IMA RASTLINA … 

 

GLEDE NA VREME, KI GA IMAMO, LAHKO OPAZUJETE IN PRIMERJATE RAST V HIŠI IN NA 

PROSTEM. 

ŽELIM VAM VESELO USTVARJANJE, OPAZOVANJE, ZABAVNO UČENJE, ODKRIVANJE NOVEGA, 

PA ŠE KAJ KAR BOSTE SAMI ODKRILI. 



6. 

TRIJE METULJI 

 

Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi je bil rumen, tretji je bil bel. Imeli so se 

radi. Skupaj so letali , skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. Nekoč  je začelo deževati. 

Metulji so zleteli k rdečemu tulipanu in ga prosili: »Skrij nas v svoj cvet , da se ne zmočimo.« 

Rdeč tulipan je rekel: »Rdečega metulja skrijem, ostala pa zletita drugam.« 

Rdeči metulj je odvrnil: «Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.« 

Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu in ga prosili: «Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo.« 

Rumeni tulipan je rekel: «Rumenega metulja vzamem, ostala poletita drugam.« 

Rumen metulj je dejal: «Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.« 

Metulji so zleteli k belemu tulipanu in ga prosili: «Skrij nas v svoj cvet, da se ne zmočimo!« 

Bel metulj je rekel: «Belega metulja skrijem, ostala poletita drugam!« Bel metulj pa je odvrnil: 

«Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo streho.« 

Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se je sonce. Nasmehnilo se je vsemu svetu. Metulji so 

se posušili. Spet so skupno poletavali s cveta na cvet. 

NAVODILO ZA DELO :  

Na list papirja zgodbo ilustrirajte. Rišete lahko z flomastri ali z barvicami. 


