
PRVI TEDNI V VRTCU 

 

Mi smo Pikapolonice, igrive, navihane in vesele. Za nami so prvi tedni v vrtcu. V 

skupini nas je 18. Nekateri se že dolgo poznamo, drugi so v vrtec Gračišče prišli 

prvič. Prvega septembra smo si lahko izbrali svoj znakec v garderobi. 

Ker je v skupini veliko dečkov, je naš najljubši kotiček postal kotiček Avto. Včasih 

tudi kaj skuhamo. Na pojedino se velikokrat pripeljemo z avtom, pa nas 

vzgojiteljice spomnijo, da je kotiček Avto na drugi strani. Že prvi dan smo odšli na 

sprehod in se fotografirali ob kopaču. 

 

Slika: Novi prijatelji in prijatelji na ogledu kopača. 

Po malici vedno sedemo v jutranji krog in opazujemo vreme. Pomagamo si z 

ilustracijami, ki so na omari. Potem pa se igramo razne igre ter utrjujemo pravila. 

Pred kosilom se med čakanje na voziček s hrano igramo prstne in glasbene igre. 

Všeč nam je tudi pesmica Marko skače. Vzgojiteljica Nataša nam igra na flavto, 

mi pa poskušamo uganiti, katero pesem igra. Po počitku nam pomočnica 

vzgojiteljice Karin postreže s popoldansko malico. 

 



 

Slika: Štejem do tri, skrijete se vsi. Potem pa štejem še do deset in iščem vas 

spet. 

Čas v vrtcu leti in mi hitro rastemo. Igramo se tudi na igrišču in večkrat smo se 

že sprehodili po vas. Vsi vaški kužki so nas že oblajali in nekateri so nas spremljali 

do vrtca kot pravi psi čuvaji. 

Lotili smo se tudi barvanja in rezanja s škarjami. 

 



 

Slika: Naši deklici se kosata z dečki v vseh igrah. 

Vendar najraje tečemo, se lovimo in se igramo prekucniške igre, take prave deške 

igre s kamioni, traktorji, kolesi. Prav tako se radi igramo v peskovniku. 

 

Ob torkih obiščemo telovadnico in spoznavamo nove igre. Po hodniku do telovadnice 

moramo hoditi tiho, saj bi sicer motili pouk šolskih otrok. 



 

 

Narisali smo že prve umetnije in igrali na male instrumente. Pojemo vsak dan in 

pred spanjem prisluhnemo pravljici, ki jo včasih sami izberemo. 

 

Igramo se tudi igre na mizi. Radi imamo igro z magnetki, pisanje v zdrob, 

sestavljanje lesenih kock, vstavljanje lesenih žebljičkov, sortiranje cofkov. Dečki 

se vedno najraje igrajo z motorji in avtomobili. 



 

 

 

Na igrišču se radi vozimo s kolesi oz. tricikli. Energije imamo na pretek, 

radovednosti pa nam tudi ne manjka. 



 

 

Zapisala: Nataša Živkovič, vzgojiteljica 


