
SKUPAJ SE IMAMO DOBRO 

Na oddelku Črniče smo v mesecu septembru strmeli k temu, kar je bilo tudi geslo 

Tedna otroka. Otrokom smo želeli vrtec približati kot okolje, ki je varno, ljubeče in 

sprejema vsakogar. Skupaj smo se trudili, da smo se imeli dobro. V mlajši skupini 

Sovice so prijatelji medse sprejeli novovpisane otroke. Z različnimi dejavnostmi ter 

toplimi nasmehi in odprtim naročjem, sta vzgojiteljici ponudili zavetje otrokom in 

brisali solzice, ki so se prikazale po ločitvi od staršev. Otroci so spoznali lik ježka, ki 

je na hrbtu nosil velikansko jabolko, veliko prepevali, ustvarjali so skupno hišico, se 

igrali in odšli na prve sprehode 

.  

 

 V skupini Žirafe smo imeli poseben obisk. Čarovnica Babura nam je pustila svoje 

klobuke, metlo in čarobno paličico. Dodobra smo spoznali pravljico Bi se gnetli na tej 

metli, njeno sporočilo o sodelovanju med prijatelji. Zabavali smo se z dramatizacijo 

pravljice, si izmišljali svoje senčne pošasti, ustvarjali portrete, se veliko igrali in 

preživeli čas v naravi. Ob koncu meseca smo si izdelali čarobne paličice, se naučili 

čarati s pesmico o čarobnih besedah. Čarobne paličice smo si med otroki in vzgojitelji 

izmenjali ter jih uporabili pri slavnostnem kosilu. Izvajali smo veliko socialnih iger in 

tako poskrbeli, da so se otroci medsebojno povezali in zaživeli kot skupina.  



 

 

 

 

 

 

 

 

V tednu otroka smo pozornost namenili druženju. Družili smo se medsebojno na 

oddelku; si pripravili dan odprtih vrat med skupinama, se skupaj igrali na igrišču. 

Seznanili smo se s pravljico Sitnobe sitne. Otroci iz skupine Žirafe so obiskali 

prvošolce na podružnični šoli Črniče. Druženje se je pričelo v večji telovadnici s 

skupno gibalno uro. Igrali smo se igro Bratec reši me, izvajali štafetne igre. Ker nam 

je bilo skupaj tako lepo, so nas prvošolci povabili tudi v njihov razred, kjer so nam 

zapeli pesmice, gospa učiteljica pa je otrokom pripovedovala pravljico O debeli repi. 

Druženje je bilo zelo lepo, srčno. Otroci so pripovedovali o njem in verjamemo, da jim 

bo ostalo v lepem spominu.  

 

Skupaj smo v mesecu septembru zaživeli kot skupina, kot oddelek.  Trudili smo se, 

da smo pri otrocih razvili zaupanje, željo po bivanju v vrtcu, sodelovanju v skupini. 

Menimo, da smo bili pri tem uspešni in z veseljem gledamo naprej v šolsko leto, ko 

bomo še mnogo izzivov opravili skupaj in se ob tem imeli dobro.              

Strokovni delavci na enoti Črniče 


