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Pri otrocih ni
majhnih korakov.
Vse, kar storijo in naredijo,
so velike stvari.
Predvsem srca imajo
večja kot mi - odrasli.
Vanje spravijo vse,
kar vidijo in vse,
česar se zavedajo –
tudi majhen kamenček,
ki so ga opazili na cesti,
listek z drevesa,
poljubček kar-tako,
mravljico ali črička,
predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih ...
(Pearl S. Buck).

Vesela sem, da imam priložnost, da vam napišem nekaj uvodnih besed za novo številko
našega glasila Kr'malček.
Ko ga boste prebirali, bo »težji« del vrtčevskega leta za nami.
Maj je mesec, ko nestrpno pričakujemo začetek poletnih počitnic in veselo čofotanje po morju
ali pa pohajkovanje po hribih.
Številni lepi, zanimivi, vznemirljivi, enkratni ... dogodki, ki so se to leto zgodili, naj vas ob listanju
glasila ponovno popeljejo nazaj na začetek tega vrtčevskega leta in naprej v poletne počitnice.
Glasilo Kr'malček z velikim veseljem ustvarjajo vrtčevski otroci, strokovne delavke vrtca in po
malem tudi vi starši, stari starši, prijatelji in ga enako radi tudi prebiramo, ko ga uspemo izdati.
Kot pomočnica ravnatelja za vrtec sem ponosna na odlične sodelavke in kakovostno delo vseh
zaposlenih.
Ponosna sem na vas, otroke, ki ob igri, ustvarjanju, plesu, pohodih, petju in drugih dejavnostih
v vrtcu ustvarjate nam odraslim na obrazih presenečene nasmehe in nam dovolite, da smo za
trenutke spet otroci.
Novi izdaji glasila želim veliko uspeha in bralcev, vam, dragi otroci in starši, želim, da preživite
vesele, prijetne in zanimive počitnice.

Pomočnica ravnatelja za vrtec
Urška KOMEL

ENKRAT,… SO BILI ENI ŠKRATJE

»Otroku se je hotel približati z besedami, pa so šle pri enem ušesu noter in pri
drugem ven. Približati se mu je hotel s knjigami, pa je požel zmedene poglede.
Obupano se je zazrl vase in zakričal: » Kako naj se približam temu otroku?« tedaj mu
je majhen deček zašepetal na uho: »Pridi, igraj se z mano.«
(avtor neznan)

Skupina škratov iz enote Trnovo, se je v iztekajočem šolskem letu veliko igrala in
ustvarjala. Marljivi, vedoželjni, živahni, iskrivi in prisrčni otroci so polnili vsakdane v
katerih nikoli ni manjkal otroški smeh in ustvarjalni vrvež. Novinci so se s skupino
hitro ujeli in prav kmalu smo v goste povabili otroke iz vrtca Grgar in vrtca Solkan.
Pripravili smo jim zapleten in zanimiv orientacijski pohod.
Praznične decembrske dneve nam je, poleg pravih snežink, pričarala tudi naša
novoletna smrečica. Ponosni smo bili nanjo. Za starše in stare starše pa smo
pripravili že tradicionalno čajanko z novoletno zgodbo.

Skozi dneve nas je spremljal tudi nekoliko nerodni volk, ki se je izgubil in iskal svojo
pravljico. Zavzeto smo mu pomagali do prave rešitve. Ob temu pa smo se naučili
veliko pesmic, deklamacij, spoznali in uživali v ljudskih in modernih pravljicah, ki so
nas bogatile. Vseskozi pa se igrali!

Odkorakali smo tudi v preteklost, med kralje in kraljice, viteze in stražarje. V igralnici
smo si zgradili grad z dvižnimi vrati. Igre in ustvarjalnosti ni zmanjkalo. Srednjeveški
duh smo ohranili tudi za pustovanje in skupaj z učenci podružnične šole Trnovo smo
hodili po vasi v viteških in kraljevih oblačilih z vsemi pripomočki, ki sodijo k odpravi.
Seveda smo si vse izdelali sami v vrtcu. Igle in niti so nam tekle kot pravim
krojačem…

Res nam ni bilo nikoli dolgčas in dnevi so nam kar leteli… vse tja do pozne pomladi,
ko že pričakujemo nova poletna doživetja.

»Razumeti jezik igre pomeni razumeti misli in srce otroka.« (L. K. Franck)

Jerica in Julijana

Sladkosnedi
Trilili, tralala, sledi naša zgodbica.
Sladkosnedi smo mi, ta mali v Grgarju, ki v farovž so šli.
Sprva bilo nas je le pet,
a če na prste prešteješ je to cela roka in pol deset.
Sladkosned res ni vseved, ve pa nekaj že stvari,
da je dober sladoled, da veseli smo mi vsi.
Naša pot nas je vodila, vsak dan, v naši zali svet,
sreča se je v očeh iskrila, lepo je biti sladkosned.
Ko prišla je k nam jesen, barve je prinesla,
bil nam je všeč vsak ten, saj žalost je odnesla.
Spoznali smo, kaj je okroglo, rdeče in zabavno,
igranje z žogami, za nas, bilo je res mikavno.
Hodili gledat smo živali, pa kako se led topi,
vsak dan znova raziskali, kaj se okoli nas godi.
Mu mu, ga ga, hov hov, me, oponašali smo vse.
Rajali smo se igrali, barvali in zgodbe brali.
To nas res je utrudilo, zato masaža je godila in nas znova prebudila.
Ker ne znamo dost´ povedat, in 8 mesecev ni malo,
smo pripravili film za pogledat, kaj nas je zaznamovalo.

Oglejte si naš video na povezavi http://vrtec-sola-solkan.splet.arnes.si/2019/05/23/videosladkosnedov/

Maja Maver, vzgojiteljica in Gordana Magdalenić, vzgojiteljica predšolskih otrok pomočnica vzgojiteljice

JUNAKI
OD SEPTEMBRA PA DO ZDAJ
SMO NAREDILI MARSIKAJ.
SMO NA ATRIJU SE IGRALI,
ZGODBE SI PRIPOVEDOVALI,
NA SPREHODE SMO ODŠLI,
BILI VESELI JIH PRAV VSI.
SLIKALI, LEPILI, CELO GRADILI –
KAJ VSE SMO MI NAREDILI!
TUDI TISTI PRAV NAJMLAJŠI,
KI BI MAMICO NAJRAJŠI,
SO SE IMELI PRAV LEPO,
RES NAM SUPER JE BILO.
PRI NAS POMEMBEN JE PRAV VSAK,
NAJ BO JUNAKINJA ALI JUNAK. 

Pozdravljeni! Letos se vam bojo Junaki predstavili kar sami, saj smo z otroki opravile
en mini intervju. Pa začnimo 
1. Kdo ste vi?
Junaki; otroci; fantje in punce…
2. Kaj delate v vrtcu?
Se igramo; rišemo; barvamo; gremo ven in se igramo na igralih; se
preobuvamo; spimo; jemo kosilo in malico; delamo umetnine; delamo
voščilnice; si umivamo roke; pihamo nos; pospravljamo igralnico; delamo
snežake in metulje; režemo; telovadimo; krasimo vrtec; gledamo in beremo
knjige; gremo na sprehod; pojemo…
3. Kaj jeste v vrtcu?
Mineštro; kus kus; meso; solato; ribo; krompirček; špinačo; pašto; torteline in
sirovo omako; repo; kruh; sadje; jogurt… pa tudi pijemo… čaj in sok…
4. Kaj se igrate?
S kockami; žogicami; dinozavri; rišemo in strižemo; sestavljamo kaj; beremo
knjige; barvamo; s koruzo in fižolčki; na igralih…
5. Kaj vam v vrtcu ni všeč?
Če se kdo tepe; ko dežuje dež; da mi nagajajo; če me porivajo…
6. Kaj ti je v vrtcu najbolj všeč?
Rada delam z barvami; najraje se igram z velikimi kockami; rada barvam in
rišem; všeč so mi žogice; rada delam metuljčke, rožice; všeč mi je, ko beremo
knjige; najbolj všeč mi je, ko smo zunaj…
7. Kdo skrbi za vas v vrtcu?
Katarina in Mojca… in včasih tudi Mila…

Katarina Semič
Mojca Kodelja
Radmila Sladojevič

SLIKARJI

Smo slikarji, najstarejša skupina v vrtcu Grgar. Radi slikamo, rišemo, barvamo in
ustvarjamo. Hodimo na dolge sprehode in opazujemo naravo v vsej svoji raznolikosti.
Najraje pa plešemo, pojemo in se igramo.
V tem šolskem letu smo spoznali, kako ločevati odpadke in kako skrbeti za naš planet.
Pokukali smo v deželo dinozavrov, jih po bliže spoznali, se naučili zaplesati dinozavrov
ples in izdelali čisto prave dinozavre. Pozimi smo se podali v deželo pingvinov, kjer
smo se marsikaj zanimivega o njih naučili in jih upodobili. Prišla je pomlad in z njo
ptički, ki se ženijo ter znanilci pomladi, ki smo jih opazovali v naravi in jih slikali na
različne načine. Spoznali smo tudi domačo kokoš, petelina in piščančka ter jih
opazovali v bližnji okolici. Kaj vse smo ustvarili, pa si lahko pogledate na naslednjih
fotografijah.

O tem kakšni pa mi slikarji smo, pa otroci razmišljamo tako:
»Slikarji:

smo zelo pridni,
se lepo igramo,
smo radovedni in lepi,
imamo ful igrač,
imamo veliko prostora,
imamo ful pesmic,
imamo radi pesmice,
radi izdelujemo in rišemo,
se radi imamo,
se radi igramo s kockami,
imamo veliko prijateljev,
lepo gledamo knjige,
radi se cingamo,
radi smo na igralih,
imamo zelo velika igrala,
se moramo imet ful lepo radi,
se ne prepiramo,
je nas v skupini veliko,
je več fantov in manj punc.«

Otroci iz skupine Slikarji
Suzana Krančan
Alenka Mugerli
In Magda Humar

MI SMO BIBE, TRALALA – V VRTCU SOLKAN SMO DOMA!

KDO RAD ZJUTRAJ V VRTEC PRIDE?
KOMU SE TAKO MUDI?
HITRO SE OBLEČE, UMIJE,
DA KAJ POMEMBNEGA NE ZAMUDI!

TO SO NAŠE MALE BIBE,
NJIM SE RES LEPO GODI,
V VRTCU VSAK DAN PESEM, GLASBA
ZA DOBRO VZDUŠJE POSKRBI!

KADAR GLASBA SE ZASLIŠI,
VSI ZAPLEŠEMO PO HIŠI,
ZRAVEN SI ZAPOJEMO
IN GLASNO ZAPLOSKAMO!

RADI LEPIMO IN RIŠEMO,
BARVAMO, USTVARJAMO,
PAPIR. LEPILO, BARVICA
IN ŽE NASTANE NEKAJ LEPEGA.

DA SO ČISTA NAŠA LIČKA,
SAMI SE POTRUDIMO,
VČASIH NAS ZAVEDE VODA,
DA ROKAVE ZMOČIMO.

DOBRO JUTRO, DOBER DAN,
VOŠČIMO SI PRAV VSAK DAN
IN NASVIDENJE, » ČAO, ČAO«,
NAŠ VSAKDANJI JE POZDRAV!

DUDE SMO ŽE OPUSTILI,
STEKLENIČK NE RABIMO,
SAJ VELIKI SMO POSTALI,
ZDAJ ŽE IZ LONČKOV PIJEMO.

NA IGRIŠČU SMO NAJRAJE,
NA PLEZALA PLEZAMO,
SE V PESKOVNIKU IGRAMO
IN VOZILA VOZIMO.

V MRZLIH DNEVIH DOLGE ZIME
REDKO SMO ODŠLI NA ZRAK,
V TELOVADNICO SMO ŠLI POGOSTO,
TUDI V KINO NEKAJKRAT.

MAMIC SE RAZVESELIMO,
KO NAS PRIDEJO ISKAT,
A ŽE JUTRI SPET V VRTEC
PRIDEMO RAZISKOVAT!

Mojca Šošter Velikonja in Silvana Gadnik

RADI SMO TO, KAR SMO

Vsako potovanje je kot nepopisan list papirja, zemljevid, katerega imamo možnost
zapolniti z nepozabnimi doživetji.
Naše skupno potovanje se je začelo septembra, ko smo v skupino dobili nove obraze.
Počasi in potrpežljivo smo se spoznavali in učili sobivati. Raziskovali smo, kakšni smo,
kaj imamo skupnega in v čem smo si različni. Ti medsebojni eksperimenti so bili včasih
prav smešni, včasih polni solz, večinoma pa zelo poučni. Vsi smo se sprejeli take, kot
smo in stkali prijateljstva.

Z novimi prijateljstvi smo si pogumno utirali pot proti novim dogodivščinam preko raznih
iger, pesmi in plesov, ki so nas družili in naredili močnejše. Skupaj zmoremo!

Skupaj smo prebirali pravljice in zgodbe, ki so nas učile, kaj je prav in kaj ne. Kdo je
moder in kdo »plav«. Ker pa smo želeli nekatere zgodbe narediti boljše in se poskusiti
v različnih vlogah, smo jih tudi odigrali. Kape na glavo, lutke v roke, dodali smo lastne
instrumente, malo zaplesali in predstava se je začela. Na atriju smo iz kock izdelali
mikrofone in na klopi pripravili prave pevske revije. Od »Gasilca Samota«,
»Čebelarja«, »Listki srajčke barvajo« in »Tu tu tu po cesti…«, vse kar smo znali in ne.
Na atriju smo se naučili tudi varno voziti s poganjalci in skiroji. Spretno se izmikati
ostalim in ostati najhitrejši. To je bil podvig! Takšna doživetja so zanimiva, zabavna in
prijetna, kdaj pa kdaj tudi boleča. Ampak nič zato.

Da smo si našo igralnico olepšali in popestrili, smo poprijeli tudi za naše »delovno
orodje«. Škarje, barvice, flomastri, lepilo, tempera barve, glina in še kaj… Izpod naših
rok so tako začele nastajati prave umetnije. Seveda pa naši začetki niso bili ravno
bleščeči, ampak vredno je bilo vztrajati. Iz meseca v mesec so naši prsti postajali
močnejši in spretnejši. Vsak izmed nas se je trudil po svojih najboljših močeh. In veste
kaj? Prav vsakemu izmed nas je uspelo! Kar je bilo za nas najpomembnejše je to, da
smo vztrajali in izpeljali stvar do
konca. Včasih se je potrebno za
dosego cilja tudi malo znajti, kar
pomeni, da ima vsak svojo pot.
Pravo pot, ki vsakega pripelje
na cilj.

Ker pa naših znanj ne dobimo samo v igralnici, smo se Vrtnarji velikokrat odpravili tudi
na sprehode in v naš vrt. Ko smo zunaj, se za nas čas ustavi, in mi samo uživamo.
Hodili smo navkreber in navzdol, po pločniku in kamniti poti, po lužah in po travi. Konja
jahali! Veliko povohali in opazili in se s tem nekaj novega naučili. Proti Kekcu in Novi
Gorici, na Kapeli, z avtobusom in vlakom potovali. Tudi Mestno galerijo smo obiskali.

Učili smo se tudi lepega vedenja in olike. Kako težko se je včasih opravičiti in krivico
popraviti. Po drugi strani smo pa vsi, čisto vsi, ponosno voščilnice za Dan žena delili

in mimoidoče ženske razveselili. Prijetno je kaj podariti in tudi kaj dobiti. Praznovanj
čez celo leto bilo je obilo; rojstni dnevi, prihod letnih časov, Teden otroka, praznični
december in Dedek Mraz, lutkovne predstave in razni gostje… vsega čez in čez.

In kaj nas še čaka? Čas za vrt in sajenje. Spoznanje, da se vse spreminja in raste. Da
jesensko drevo obarva svoje liste in se pozimi ogoli, spomladi zacveti, ozeleni in nam
na poletje svoje sadove podari. In tako smo tudi mi, preko zime zrasli, se marsikaj
naučili, dozoreli vsak po svoje in kmalu se bomo od Vrtnarjev poslovili.
Naš popotniški zemljevid je skoraj poln, ni več veliko prostora…
Vsak bo ta zemljevid s sabo vzel, ko bo na dolge poletne počitnice odhitel.

za navihane Vrtnarje
Mojca Benko Rogelja
in Irena Godnič

JAZ SEM MUZIKANT, KI NOSI BELI GVANT.
MI SMO MUZIKANTJE, KI NOS'MO BELE GVANTE.

Kjer so pesmice doma,
je doma veselje,
ki te v svet z radostjo popelje …
Peli smo, plesali,
nova glasbila spoznali,
nanje ritem in melodije igrali.

Glasbeniki smo dobili pravo ime, saj glasba v veliko veselje nam je. Glasba nas je
spremljala na vsakem koraku, celo ob znaku, ko je bilo potrebno pospraviti ali se v
kolono postaviti.

V igralnici smo glasbeni kotiček imeli in smo ga
bili zelo veseli.

Instrumenti so se izmenjevali, da smo jih čim več spoznali in smo nanje pravilno
igrali. Tudi na svoje telo smo zaigrali in lastne instrumente spoznali.

Male instrumente smo poimenovali in jih tako prepoznali.

Glasbene palice v veliko veselje so nam bile in so iz nas glasbo izvabile.

Na kahonu smo sedeli in ga za boben imeli, zraven pa vesele pesmi peli. V glasbeni
delavnici Jake Strajnarja smo ritem aktivno izvajali in se z glasbo igrali. Ugotovili
smo, da smo vse znali. V skupino smo harmonikaša Andreja Plesničarja povabili in
se o harmoniki učili. Ob zvoku harmonike smo veselo zapeli in se lepo imeli. Smo se
pa tudi v paru zavrteli, v ritmu zaplesali, ples podoživeli, bili smo plesa zelo veseli.

V vrtec smo različna glasbila prinašali in jih opazovali ter nanje igrali.
Tudi otroška glasbila od doma smo v vrtec radi nosili in jih z drugimi delili.

Sedemnajst otrok je pevski zbor obiskovalo, vsak torek je pevske vaje nestrpno
pričakovalo. Nastopov smo se veselili in pogumno nastopili. Aplavzi so jih nagradili in
jim nadalje voljo za petje vlili. Želeli so si, da bi jih očki in mamice, bratje in vsi opazili,
jih poslušali ter se jim veselo smejali. Pesmi so v naši skupini bile doma, zato je
pesem velikokrat iz grla prišla. Zapeli smo, ko smo bili veseli. Zapeli smo, ko smo
prijatelje sprejeli. Zapeli smo, ko nam je bilo hudo. Pesem smo si za rojstni dan
podarili, pesem smo drugim skupinam poklonili. Ko so lepi glasovi skupaj stopili, so
pesmi ubrano zvenele in srca vsem ogrele.

Kdo je glasbenik?
Zala: »Mi.«
Val: »Ustvarjajo, igrajo se z instrumenti.«
Rok: »Pojejo.«
Ivana: »Izdelujejo glasbila.«
Mojca: » Igrajo na harmoniko.«
Dominik: »Nastopajo na televiziji.« in » Igrajo na kitaro.«
Matevž: »Lepo poje.«
Mei: »Moj nono je bil glasbenik. Igral je harmoniko.« in »Uči violino.«
Zoja: »Ustvarjajo glasbila.«
Tian: »Glasno poje.«
Monti: »Piše pesmi.«
Kalei: »Piše note.«
Aneja: »Tata od Lare in je pel s harmoniko.«
Klara: »Igra na televiziji in jaz plešem.«
Mark: »So v glasbeni šoli.«
Ela: »Nastopa na odru.«
Matias: »So na CD-ju.«
Nina: »Ko zvezde plešejo, glasbeniki pojejo in mi to gledamo.«
Samuel: »Videl sem ga na plesu.«
Selina: »Igra instrumente na koncertu.«
Nejc: »Učijo se peti.«
Lan: »Igra na boben in kitaro.«
Armir: »Jaz sem glasbenik, ja.«

Za glasne Glasbenike
Gordana in Nevenka

UČENJAKOVO POTOVANJE VASE

Ne glede na to kaj smo delali in kje smo bili, smo se učili sprejemati drugačnost.
Drugačnost v razmišljanju in drugačnost v načinu življenja. Učili in spoznavali smo, da
je vključevanje posebnih otrok v naša življenja darilo. Da postanemo boljši, bolj prijazni,
sočutni, potrpežljivi, pripravljeni pomagati in zaščititi. Ugotovili smo, da razlike, ki se
kažejo na začetku naše skupne poti, zelo hitro izginejo zato, ker nam niso pomembne.
Ker je vsak izmed nas del Učenjakov in skupaj lahko naredimo velike stvari. Vsakdo
med nami zmore in zna dodati svoj del ustvarjalnosti, znanj, moči in truda, da skupaj
dosežemo cilj. Koliko vsakdo podari, je vprašanje, ki si ga ne postavljamo. Ker ni
bistveno.
Spoznali smo, da prinašamo na ta svet ogromno sočutja in pozornosti do bližnjega.
Vemo, da vsakdo potrebuje pomoč, da je vsakdo žalosten in mu je hudo, da vsakdo
česa ne zna ali ne zmore. Da včasih potrebuješ samo droben objem. In je dan malce
lažji.
Spoznali smo, da četudi imamo pet prstov let, zmoremo popraviti napake, znamo
potolažiti prijatelja, vemo, kako pomagati nekomu v stiski. Znamo zavezati vezalke na
čevljih in zapeti bundo. Počakamo v kopalnici zadnjega, da gresta skupaj v igralnico.

Skupaj smo, ko zlagamo sestavljanke in beremo zgodbe. Skupaj igramo abecedno
tombolo in telovadimo. Ter se pri tem smejimo in uživamo. Vsak dan znova.
Skrbimo drug za drugega, da se nihče ne izgubi ali zaide. Pokažemo pravo pot in ga
na tej poti čuvamo. Ga primemo za roko. Ker je del nas. Ker smo vsi enaki. Ker ima
vsak od nas svoje potrebe. In če je nekdo drugačen, smo zato drugačni vsi. In to je v
redu.
Znamo pohvaliti in znamo grajati. Znamo biti jezikavi in skrivaj početi stvari, ki niso
dovoljene.
Jočemo.
Se smejimo.
Se objamemo.
Se opravičimo.
Se zahvalimo.
Si povemo: »Rad te imam.«

Potovali smo po Solkanu. Potovali po Sloveniji in Evropi. Skozi daljnogled otroških oči
uzrli minula življenja, tradicijo in trdoživost, ki utripa v vsakemu od nas. Začutili ponos
naroda skozi njegov izročilo in delo. Mura nevidno premika prod na dnu reke že leta in
ravno toliko njeni mlini meljejo žito v kruh življenja. Klopotci lahko pojejo sredi
vinogradov, ker svoje lopute nastavljajo vetru, da nanje zaigra napeve z Goričkega.
Kozolci samevajo na travnikih ob poti, kot gradniki ponosa in kljubovanja ter večni
varuhi pokošenih bilk. Povodni možje in presihajoča jezera, škrati iz podzemlja in
zakladi solin. Zmaji in vile, nagrajene sirote in ljudje brez ničesar, Ajdovska deklica in
Prisankovo okno, … tri sestre tri reke in najlepša, najhitrejša med njimi … Soča.

Tu smo doma. Kjer se sreča tisočletna moč z zvedavostjo otroških oči. Med mizarji,
pod oboki največjega kamnitega loka na svetu, pod vznožjem okoliških hribov, na
kmetijah, na katerih se čas začenja pred 400 leti, … Dediščina, v katero smo rojeni.

Včasih je hudo in obupno iščeš zasilni izhod. Vendar se velikokrat zgodi, da za temi
vrati naletiš samo na steno. Ni hitrejše poti. Niti lažje.
Naše Učenjakovo potovanje se bo kmalu zaključilo. Odhajajo z novimi izkušnjami, z
znanjem in radovednostjo, z igrivo domiselnostjo in z vprašanji, ki bodo zahtevala
odgovore.

Odhajajo z vedenjem, da niso vsa dejanja sprejemljiva in je potrebno dobro razmisliti
in pretehtati svoje odločitve. Kot tudi vedo, da imajo ob sebi prijatelje, ki jim bodo
pomagali.

Preizkušnje so priložnosti, ki te naredijo močnejšega. Vsakdo je sam svoj, poseben in
dobrodošel tu in sedaj.
Hvala.
Heidi in Branka

Zbrala in uredila:
Jerica Česnik Antler, dipl. vzg. predš. otrok
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