
Letošnja rdeča nit projekta »Krepim (oblikujem) sebe in mojo skupnost« nas je povezala z 

upokojenima vzgojiteljicama Edvardo Sajovic in Majdo Božič ter lovcem dedkom Stojanom. 

Z Edvardo smo v tednu Tradicionalnega slovenskega zajtrka spoznali, kako so včasih naribali 

repo in jo vložili v kozarce za ozimnico. Skupaj smo skuhali dušeno repo in krompir. V 

prednovoletnem času pa je otrokom spekla marmorni kolač za čajanko. Z Majdo smo spoznali 

oblačila, ki so jih nekoč nosili otroci in se naučili primorskega ljudskega plesa Cotiš. V aprilu 

smo obeležili DAN ZEMLJE. Otrokom je bila tema všeč. Pogovori so nas pripeljali tudi 

raziskovanja gozdnih živali. Obiskal nas je lovec Stojan, ki je otrokom predstavil kaj in zakaj 

lovci delajo, kakšne gozdne živali poznajo in kako za njih poskrbimo. 

                                 



                                

 

                               

 

Otroci so spoznavali pomen zdrave in lokalno pridelane hrane. Vzgojitelj Domen jim je 

predstavil delo čebelarja. Poskusili so različno zelenjavo, sadje in oreščke, prepoznavali obliko 

in barvo, vohali, tipali. Izdelali so igro FIT BINGO na temo jesenskih dobrot, ki so se jo igrali 

na Soviču. Otroci so tudi prespali v vrtcu in si za večerjo privoščili slastne palačinke. 

 



                        

 

                      

 

Repo so spoznavali na različne načine. Pritegnila jih je pravljica Repa velikanka. Zaigrali so 

dramatizacijo pravljice staršem in sorojencem na zaključnem srečanju. 



                              

V skupini spodbujamo praznovanje rojstnih dni na zdrav način. Otroci se posladkajo s sadnim 

narezkom »torta«. 

                         

V glasbeno-ritmične dejavnosti nas je popeljal akademski glasbeni tolkalec Jaka Strajnar. 

Razvijali so glasben posluh in spomin, koncentracijo in slušno pozornost ter motoriko in 



koordinacijo gibov. Spodbujale se učenje drug od drugega, strpnost in razumevanje. Otroci so 

bili sproščeni in motivirani. 

 

 

            

 

 

Vključeni smo bili v projekt Pasavček. Izvedli smo različne dejavnosti skozi katere so osveščali 

pomen pripetosti s pasom in varnosti v prometu. Obiskal nas je pilot Miha Rogelj, Airx Charter 

Ltd Malta in policist Branko Udovič. Predstavila sta otrokom svoj poklic in opozorila na varnost 

v prometu. Strojevodja Aleš Požrl nas je spremljal in organiziral vožnjo z vlakom do Pivke.  

 



                 

 

 

                

 

Udeležili smo se delavnice prve pomoči ZNAM ZATO POMAGAM in obiskali PGD 

Postojna. 



Gibanje je otrokova primarna dejavnost, ki je pomembna za zdravje in celostni razvoj otroka. 

Izvajali smo dejavnosti po športnem programu Mali sonček in Pastirčkove igre. Igre z vodo so 

bile na bazenu Logatec. Obiskovali smo gozdno učilnico Pot pastirčka Jakoba in pogosto smo 

bili na Soviču. 

 

                              
 

 

                           



                               
 

Veliko je bilo glasbeno-plesnih dejavnosti, ker otroci imajo zelo radi glasbo in ples. Obiskal jih 

je tudi animator Dejan Dogaja (Dejan Kranjc). Posebno doživetje se je otrokom globoko 

vtisnilo v spomin. Na sproščen, prijeten in aktiven način je otroke razgibal in skupaj z 

vzgojiteljem Rudijem razveselil tudi otroke sosednjih skupin. 
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