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Pozdravljeni otroci, starši, stari starši, prijatelji …

Vesela sem, da imam priložnost, da vam napišem nekaj uvodnih besed za novo izdajo našega
glasila Kr'malček.
Čeprav je bilo leto nenehnih prilagajanj in negotovosti, so se v našem vrtcu dogajali številni lepi,
zanimivi, vznemirljivi in enkratni dogodki. Otrokom največ pomenijo prav ta dragocena doživetja v
vrtcu, s prijatelji, vami starši, starimi starši… Za otroka je največje darilo naša in vaša prisotnost.
Nikoli si ne bo toliko zapomnil prejetega darila, kot samega doživetja z osebami, ki so mu blizu –
vzgojitelji, prijatelji, starši, starimi starši … Otroške igre niso samo igre, ampak jih je potrebno
smatrati kot otrokove najresnejše dejavnosti. Ravno skozi to igro nam lahko povrne svet, ki smo ga
mi, kot odrasli, izgubili-svet čudes, lepoto cveta, lesket plamena, metulja, list, ptico …
Izkoristimo ta počitniški poletni čas, da damo otroku možnost, da nam povrne ta svet čudes…

Vse, kar otroci potrebujejo je malo pomoči,
Malo upanja in nekdo, ki verjame vanje.
(Magic Johnson)

Urška Komel, pomočnica ravnatelja za vrtec

MI SMO MLADI UČENJAKI
MI UČENJAKI MLADI SMO,
PO PEDENJPEDU SE IMENUJEMO.
SEPTEMBRA V VRTCU SMO SE ZBRALI,
DA BI VELIKO NOVEGA SPOZNALI.

A TA KORONA ZVITA JE,
PREKRIŽA NAM NAČRTE VSE!
NAM SKUPNI ČAS JE SKRAJŠALA,
A NIČ NAS NI PRIKRAJŠALA.

VELIKO SMO SE SKUPAJ IGRALI,
NOVA PRIJATELJSTVA SMO STKALI.
RADI SI POMAGAMO,
ČE ČESA PAČ NE ZMOREMO.,

V NARAVI VSI UŽIVAMO,
NOVA ZNANJA PRIDOBIVAMO.
V IGRALNICI JE PROSTOR ZA USTVARJANJE,
POGOVOR, PRAVLJICE IN PLESANJE.

NA SPREHOD V PANOVEC SMO ODŠLI,
TAM Z ANDRAŽEM TEKALI,
PREDEN ODŠEL JE V ŠOLO SPET,
PREDSTAVIL NAM JE KLARINET.

IGRAMO MI SE SLEPO MIŠ,
GNILO JAJCE, TI LOVIŠ,
KADAR PA NAM JE HUDO,
NAS ALENKA IN MOJCA POTOLAŽIJO

ZA GIRO DI ITALIA SMO SE POTRUDILI,
Z »GRGARCI« IN »TRNOVCI« RISBO USTVARILI.
Z MAVRICO IN PISANIMI POSVETILI
SE OD VRTCA POSLOVILI!

DA BI PRIJATELJSTVO OHRANILI,
SE V ŠOLI BOMO DRUŽILI,
ČE PA SE RAZIDEJO NAŠE POTI,
NEKOČ SE BOMO SPET SREČALI!

MOJCA IN ALENKA Z UČENJAKI

GLASBENIKI
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nas je
in še Branka in Maja, tako mi preštejemo se.
Kdor nas ne pozna mu lahko povemo da,
kjer note so, tam smo Glasbeniki doma.
Pa rišemo, sestavljamo, igramo smešne igre,
samo da nam je fino in da čas nam hitro mine.
Vardo, Kekec, pa Sočo ogledali smo si,
saj Goriška po tisočerih krasotah slavi.
Čaka nas še dolga pot,
čeprav nekateri znamo črkovat brez zmot.
Tu spodaj pa smo napisali kakšne črke imamo mi
in to nas, Glasbenike, opredeli:

G kot Glasbeniki, glasni;
L kot Lisica, kaj rada ješ (igra), lovimo se, ljubezen, lučke;
A kot abeceda, avti, atrij;
S kot sprehod, smeh do uh, sladoled, sestavljanka, Soča, sončki;
B kot beseda, barvica, bik (orientacijski pohod);
E kot ena, elektrika (socialna igra);
N kot nič, nogomet, nabiramo (rože, listi, kamenje, palice …);
I kot igramo, iščemo (gosenico, črička, polža …);
K kot knjige, Kuža Pazi (pesem), kuhinja, kocke, kino, kričimo (v tunelu na sprehodu);
I kot igrišče, igra;

MAJA IN BRANKA

VRTNARJI
POTEPINKA
“ Z neba so poplesavale snežinke, kot bi pek posipal moko za peko kruha. Počasi in rahlo. Se nežno
vrtele v svojih belih oblačilih iz tila. Kot zbor baletnih plesalk na velikem odru mestne opere. Vse
lepe in urejene premikajoč se v zimski koreografiji ob simfoniji severnega vetra. Vse razen ene.
Snežinka Potepinka je, na svoj najboljši dan,
lase spela v neurejeno gnezdo, kjer je bil vsak
koder uglašen v svojem ritmu. Krilce je frfotalo
in njeni baletni čeveljci so bili razvezani.
Svilene vezalke je vlekla za seboj kot
razkuhane špagete. V primerjavi z ostalimi, je
delovala neurejeno in vsaj malce raztreseno.
Vendar ji je to pristajalo. Njene oči so žarele.
Telo je v pričakovanju vijugalo in poskakovalo
sem ter tja na poti od oblakov do zemlje. Bil
je njen najlepši čas v letu. Zima.” ………..
To je uvod v otroško zgodbo, ki sem jo napisala enkrat ob priliki. Želim vam povadati, da je vsakdo
edinstven, neponovljiv in da je za vsakogar prostor na tem svetu. Verjamem v to. Niti gorski
osamelci se ne dvigajo v nebo sami zase, pač pa so del gorskih verig, ki se vijejo preko sveta.
Zakaj bo potem ljudje živeli samotna osamljena življenja brez stika, brez dotika, brez vezi in brez
besed? Brez sočutja, brez spoštovanja, brez dostojnstva, ponosa in moči? Brez ljubezni? Brez
radosti in smeha?
Ne vidim sveta na brez – poti. Ne pelje nikamor. Svet želim zasukati v obratno smer, da se znova
utiri v pozitivnih tirnicah in smiselnih zapovedih vsakdana.
Kaj so me naučili otroci?
-

da se lahko vsak dan smejim,
da je vedno nekje nekaj dobrega,
da dotik, objem pomirja,
da je vpijajo nova znanja in več
kot jim ponudiš, več si želijo,
da ne obstaja beseda “težko” ali
“nemogoče”,
da zmorem in si upam vse,
da sem lahko ob njih popolnoma
nemočna in ni nič narobe,
da, ko se smejim, se smejejo z
menoj,
da so lahko kruto iskreni in prave
male pošasti,
kaj sta pogum in zaupanje, ko se podajaš na neznano pot z neznanimi ljudmi,
kaj pomeni brezpogojno sprejeti nekoga, ki ga ne poznaš ne glede na starost, spol, delo, ki
ga opravlja, narodnost, barvo kože, jezik, ki ga govori, …
kaj pomeni sočustvovati in potolažiti nekoga,
….

Kaj so me naučili odrasli? To, da moram biti pazljiva na svojih poteh in korake previdno odmerjati.
Otrokom želim, da se sliši njihov glas. Daleč, zelo daleč. Zatorej…. Še konec zgodbe.
»Kam sva tokrat namenjena?« Potepinka se je sklonila, ga objela močno, močno in šepnila na uho:
»Tja, kjer me imajo radi prav takšno kot sem. Domov.«
Veter se je zasmejal, da je odmevalo med vejami dreves. »Koliko radosti je v mali navihanki,« si je
dejal in jo odnesel proti domu.
Nove rokavice so pozabljene ostale ob jezeru,
ki se najraje od vsega igra skrivalnice.

Lepo se imejte.
Heidi Jakopič
Nevenka Ukmar

KORENJAKI
Korenjaki smo junaki.
Otroška radost nam sije iz oči.
Radi se med seboj imamo.
Energijo si razdamo.
Ne vemo še vsega,
Je vrtec naša prva šola bila.
Ali vas zanima, kaj smo
Korenjaki letos počeli?
Igre vsake smo bili veseli.

…z Gordano, Ireno in Mašo

BIBE
BIBE MALE SMO SE ZBRALE,
DA BI SKUPAJ ZAPLESALE.

V SONČNIH IN DEŽEVNIH DNEH,
SMO ODLOČILI SE ZA PLES.

RAJALI SMO IN PLESALI,
TER SI ROKE POPACKALI.

ZDAJ NASTALE SO ŠE SLIKE,
VČASIH MAJHNE, DRUGIČ VELIKE.

KER SE NAŠE RAZISKOVANJE ŠIRI,
NISMO BILI PRAV NIČ PRI MIRI.

NA SPREHODE SMO HODILI
IN SI NOGE UTRDILI.
ENKRAT BLIZU, DRUGIČ STRAN,
SMO PODALI SE V SONČEN DAN.

MOJCA, SILVANA IN TANJA

SLADKOSNEDI

ZOPET SMO SE LETOS ZBRALI,
DA BI SKUPAJ SE IGRALI,
A KER VIRUS JE ŠE TU,
MORALI SMO VSI DOMU.

KO SMO SPET NAZAJ PRIŠLI,
RES VESELI SMO BILI.
SE IGRALI, KLEPETALI,
MALO JEDLI, MALO SPALI.

ČEVLJE OBUVAT SE NAUČILI,
ROKE Z MILOM STOKRAT UMILI.
PRAVLJICE SMO POSLUŠALI,
RAZNE ŽIVALICE IZDELOVALI.

ŽOGE, KOCKE IN VOZILA,
DOMIŠLIJSKA IGRA DA NAM KRILA.
TUDI ŠIVATI ŽE ZNAMO,
ČEPRAV VMES VELIKO KLEPETAMO.

SMO SESTAVLJALI IN BARVALI,
LEPILI IN TRGALI,
A KO VSEGA BILO JE PREVEČ,
MIZE SMO PORINILI PREČ.
TAKRAT SE ŽURKA JE ZAČELA,
DA JE SOSEDE ŽE GLAVA BOLELA.
GLASBO DALI SMO NA GLAS,
PELI, PLESALI VES ČAS.

KOT STE VIDELI, DRAGI VSI,
RES SMO SE DOBRO IMELI MI.
SMEHA VEDNO POLN LONEC
IN NAŠE PRAVLJICE JE KONEC.

Katarina, Mojca in Maša

SLIKARJI
Prišel je september 2020 in Slikarji smo se zbrali… Na začetku nas je bilo 20 (10 deklic in 10 dečkov), v
sredini septembra, pa se nam je pridružil še en deček. V skupini smo bili otroci stari med 3 in 6 let. Pod
skrbno določenimi pravili smo sprejemali tudi obiske.

OBISK ZDRAVSTVENE DELAVKE

OBISK PIŠČANČKOV

Veliko smo se igrali na atriju in se družili, saj nam je tega res manjkalo. Igra na prostem je zelo koristila
vsem nam, posebno pa otrokom, ki so letos prvič prišli v vrtec.

Veliko smo se igrali tudi z avtomobili, ki smo jih pridobili s projektom Trajnostna mobilnost. Zaradi tega
projekta smo pridobili veliko znanj o prometu ter ob zaključku le tega izdelali maketo našega vrtca in
okoliša ( varna pot v vrtec). Projekt je zaradi izrednih razmer potekal skoraj celo šolsko leto.

V pomladanskem času smo se posvetili domačim živalim in življenju na kmetiji.

Tudi sami smo si v naši igralnici ustvarili na panoju svojo kmetijo. Po ponovnem odprtju vrtca v februarju
smo veliko časa preživeli na prostem in leto zaključili na travniku med cvetlicami in žuželkami.

MAGDA IN GORDANA

ŠKRATI

V tem šolskem letu smo zopet veliko novega doživeli, se igrali, ustvarjali in se lepo imeli.

Nekaj časa smo v naši gozdni igralnici preživeli, se v njej veliko novih stvari naučili in zanjo poskrbeli.

S pustnim rajanjem naj bi zimo odgnali, predstavili svojo masko in zaplesali. A to nam ni čisto
uspelo, saj sneg se je znova in znova vračal, kar bilo je zabavno in veselo.

Pa smo le pomlad dočakali, uredili našo gredico in po lužah skakali.

Na sprehodih smo naravo opazovali, najraje pa na igrišču »za piknik« se igrali.

Radi smo inštrumente v roke vzeli, zraven zapeli in poslušali, kako lepo smo zveneli.

Suzana Krančan, Jerica Česnik Antler in Julijana Čehovin

