
 v  času Covid-19v času



Koronavirus je tudi nam prekrižal vse načrte, izvedbo različnih obveznosti, projektov
in  dogodkov, ki smo jih načrtovali za starše in otroke. Ne glede na nastalo situacijo

nismo stali križem rok, temveč smo ostali povezani z družinami. 

Vzgojiteljice in njihove  vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljic so preko spletne zbornice
objavljale različne ideje, zamisli in nasvete, kaj početi v času karantene. 

S starši so si izmenjali informacije, kako vsak na svoj način preživlja dneve v izolaciji
in jim ponudile kakršnokoli pomoč pri vzgoji otrok in v primeru, če bi se znašli v stiski. 

Svetovalna delavka je za starše posredovala svoj članek Družina v času epidemije
coronavirus19, vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč pa je v obliki knjižice

prispevala svoje ideje. 

Nekaj utrinkov vam posredujemo na naslednjih straneh.

Na spletni strani vrtca so objavljene dejavnosti za igro otrok tako za prvo kot za drugo
starostno skupino z različnih področij, katerih se starši radi poslužujejo. Prav tako se
starši radi odzovejo in sodelujejo, kljub temu, da gre za stike na daljavo, saj je to v

današnjih dneh edina možnost.



družina v času epidemije coronavirus 19

Vstopamo v tretji teden zaprtja vrtcev in šol zaradi širjenja epidemije coronavirus
19. Otroka sta že iz šole na daljavo. Zbujata se namreč tako kot običajno, ob
sedmih, zajtrkujeta in vsak v svoji sobi opravljata šolske obveznosti, ki jih
učiteljice pošiljajo po elektronski pošti. Ne, ne gre vse gladko, predvsem mlajši sin
ne bi pisal, računal, risal. Mož predava na daljavo, da nismo preglasni, smo
vklopili risanke. Še dobro, da je vreme pisano na kožo popoldanskemu
kolesarjenju, ker sprehajati se je »dolgčas«, sploh če ne moremo zraven povabiti
še prijatelje. Ura je šele deset zjutraj. Kar naenkrat je dan dolg. Toliko časa, da
občutek, kaj vse bi lahko v tem času naredili, prinaša veliko tesnobe.

Šofiranje med vsem tistim, kar je že prej
obstajalo ter novimi izzivi kot so varstvo
predšolskega otroka, šolanjem na domu,
delom na daljavo, fizičnem distanciranjem,
ohranjanjem fizičnega zdravja in mirnosti ni
mačji kašelj. 

Mediji v duhu kvalitetne informiranosti ta občutek le še večajo – če niso novi
podatki o obolelih ali kršitve vladnih ukrepov, so pa nasveti, kako poskrbeti za
sebe, kako zaposliti otroke, kako se povezati kot družina, kaj kuhati, kako
ohraniti fizično kondicijo med štirimi stenami, katere brezplačne on-line tečaje
lahko izkoristimo, kaj družbeno odgovornega lahko še storimo. Kar naenkrat je
toliko idej, da se zlahka znajdemo v vrtincu občutka nemoči obvladovanja
trenutne situacije. Naj sploh ne omenim, v kakšni stiski bi se znašli, če bi kateri
od nas ali naših bližnjih tudi zbolel. Kako lahko ukrotimo tega zmaja,
preplavljenega z negotovostjo, nemirom in strahom? Zbrala sem nekaj misli, ki
jih vzemite kot kompas v dani situaciji, prepričana sem, da idej in nasvetov
imate dovolj.

Piše: Alenka Žavbi, svetovalna delavka Vrtci Brezovica, zakonska in družinska terapevtka



Napetost, tesnoba, nemir je normalen odziv na situacijo, s katero se soočamo. Prihajajo in nas v valovih prežemajo, ker se jim ne moremo
izogniti, ker nad situacijo sami nimamo popolne kontrole, in ker situacija ni povsem predvidljiva. Zato je bolje, da se osredotočimo na tisto, kar
lahko kontroliramo in na kar imamo vpliv – na sebe. 

Osredotočenost na sebe pomeni premislek, kaj lahko storim, da se pripravim, zaščitim

in da ravnam fleksibilno, ne impulzivno ali panično.

Ljudje smo različno opremljeni, kako
tesnobo obvladamo, vendar vsi smo jo
sposobni obvladati. Velja stara modrost -
"Če si šibak, objemi svojega sovražnika." 
 Izmikanje, zanikanje, ignoriranje občutkov
tesnobe zamenjajmo s pogumnim
sprejemanjem in opazovanjem občutkov, ki
se plazijo po našem telesu in umu.
Pomagamo si lahko tako, da se usmerimo
na par stvari, ki jih lahko obvladujemo v tej
situaciji. V tem primeru sta osebna higiena
ter fizično distanciranje zagotovo nekaj,
nad čimer imamo popolno kontrolo. 

Pomagamo si lahko tudi z
zavedanjem, da nastala
situacija ni dokončna, je

trenutna in takšni so tudi naši
občutki. 

Tiščanje v prsih in notranji
nemir si lahko predstavljamo
kot nevihto, ki dirja nad nami

in vemo, da se bo končala.
Življenje se bo ponovno vrnilo

v svoje tire. 

vzemimo tesnobo, paniko in strah v svoje roke

Skušajmo obvladati tudi
svoje občutke, in sicer
tako, da se ustavimo,

začutimo breme
zaskrbljenosti, večkrat

počasi globoko
vdihnemo in izdihnemo. 

Vdih - izdih



Preden zaspimo pomislimo,
za kaj vse smo danes

hvaležni. Ugotovljeno je
namreč, da trening

hvaležnosti brezplačni
antidepresiv. Pozitivno vpliva

na naše razpoloženje, daje
namreč smisel in upanje.

Hvaležnost

Dan za
dnem

Dneve bomo lažje prebrodili, če
si jih vzamemo dan za dnem kot
če razmišljamo, kako dolgo časa

bomo morali biti še doma. 

V duhu pozitivnega razmišljanja
skušajmo videti tudi pozitivne plati
nastale situacije kot je npr. čas za
sprehode, ustvarjanje, premislek,

povezovanje z družino, ponovno lahko
premislimo in prebudimo, kaj radi

počnemo, kaj nam daje občutek varnosti
smisla in ustvarjalnosti. V dobi

tehnologije se nam ni potrebno socialno
distancirati, virus zahteva fizično

distanco. Ko smo v stiski ali pa tudi kar
tako, lahko pokličemo ali se vidimo

preko video klicev s svojimi bližnjimi in
prijatelji.

Pozitivne plati 

Ko umirimo sebe,
lažje umirimo tudi

otroka.



- Lao Tzu

POVEZANOST = bližina in napetost
hkrati

Nove razmere družinam prinašajo veliko skupnega časa, kar je

priložnost za zbližanje in povezanost. 

Bližina in povezanost pa nista nujno nekaj, v čemer je sodobna

družina navajena živeti. 

Predstavljeni sta nam kot ideal, h kateremu naj bi strmeli in že

misel na to, ali sploh smo povezani, koliko je prav da bi bili, na

kakšen način je prav, da smo povezani, lahko prinaša negotovost

in razočaranje. 

Verjetno se večina nas sedaj sooča s prebujanjem konfliktov, ki sicer

spijo skriti pod obilico dela in drugih opravkov. Kolikokrat smo imeli

slab občutek, ker nam med tednom ni uspelo imeti vsaj enega

skupnega obroka? Sedaj je priložnost za skupno pripravo in skupno

druženje za mizo. Kaj hitro pa tako priprava kot druženje za mizo

lahko postane nočna mora. Tako blizu na tak izoliran način kot smo

sedaj verjetno res ni navajena živeti nobena družina.

Cilj ni preživeti, cilj je zaživeti v drugačnih razmerah kot smo vajeni.

Bližina enostavno terja napetosti. Tisti, ki težko shajajo z bližino ali

prej omenjeno tesnobo lahko postanejo razdražljivi tudi nasilni. 

Bližina in povezanost ne pomeni

odsotnost občutkov nelagodja,

napetosti in konfliktov.

Dovolimo sebi, partnerju in tudi

otroku, da se lahko umaknemo

ter prevzemimo odgovornost za

lastne odzive.



W E  C A N  M A K E  T H E  W O R L D  A  B E T T E R  P L A C E .

- Lao Tzu

Kaj povedati otroku?
Eden od otrok mi je rekel, da bi morali sedaj na hitro imeti še enega
dojenčka, da v primeru, če on umre zaradi koronavirusa, ne bomo preveč
žalostni. Otroci srkajo naše pogovore, naše odzive in tudi počutje. Najbolj
postanejo zaskrbljeni, če jih z našim molkom pustimo v negotovosti. 

Napačne predstave, ki si jih ustvarijo v svojem domišljijskem svetu, pa
njihovo stisko le še povečajo. Predšolski otroci negotovost staršev
doživljajo na svoj način, so konkretni misleci, vzrok in posledico povežejo
na njim logični način. Zato s svojimi otroki spregovorite o epidemiji
coronavirus 19.

Preverimo, kaj že sami vedo o epidemiji, kaj so že slišali in kaj jih zanima.
Tako tudi ugotovimo, kaj si razlagajo napačno. Recimo, če otroci slišijo, da
lahko zaradi okužbe z virusom umreš, jih lahko hitro postane strah, da bodo
umrli tudi oni. Svojo zaskrbljenost navadno ne izražajo z besedami, pač pa
z vedenjem, ki jim sicer ni v navadi, npr. se bojijo zaspati, ker se bojijo
umreti, se ne upajo stisniti k nam, ker se bojijo, da se bodo okužili, vendar
to pokažejo z jokom, ipd.

Predšolski otroci so dovolj stari, da jim lahko predstavimo osnovne
informacije, kaj virus je, kako se prenaša, kaj lahko storimo, da se ne
okužimo, kdo zboli in kako se pozdravimo. Pri tem uporabljajmo enostavne,
kratke, konkretne informacije, ki si jih otroci znajo predstavljati. Imeli bodo
vprašanja, pri odgovorih pa ostanimo realni.

Preverimo, kako so nas razumeli. 

»Včasih ljudje zbolimo. To je zaradi virusov ali bakterij, ki so tako
majhni, da se jih s prostim očesom ne vidi. Koronavirus je virus, zaradi
katerega lahko zbolimo. Okužimo se lahko, če smo v bližini nekoga, ki
ima vročino in kašlja. V zadnjem času je zaradi njega zbolelo veliko
ljudi. Nekateri morajo v bolnišnico. Tam jim zdravniki in medicinske
sestre pomagajo, da se počutijo bolje in ozdravijo. Večina ljudi s
koronavirusom po dobrem tednu ali dveh ozdravi. Tudi sami lahko
naredimo veliko, da ne zbolimo, na primer tako, da  redno, natančno
umivamo roke, ne vrtamo po nosu, ne dajemo rok v usta in si ne
manemo oči. Koronavirus se je pričel hitro širiti in ga je potrebno
ustaviti. To bomo storili tako, da nekaj časa ne bomo hodili na obiske
in se družili s prijatelji. Vsak dan pa jih lahko pokličemo in se z njimi
pogovarjamo. V tem času se bomo doma igrali, hodili na sprehode in se
skušali imeli lepo.«

Prisluhnimo tudi 

 otrokovim skrbem in

strahovom.



Otroci potrebujejo zagotovilo, da bo poskrbljeno za njih – da bomo
vedno z njimi mi, da bomo zanje zagotovo poskrbeli, če bo potrebno
tudi drugi strokovnjaki, zdravniki specialisti. »Včasih zbolimo in to je
del življenja. Se spomniš, kako je bilo, ko si bil bolan? Počival boš,
skuhali ti bomo tvoj najljubši čaj, če boš zmogel, boš lahko pogledal
kakšno risanko, morda boš dobil kakšno zdravilo, skratka poskrbeli
bomo, da se boš čim hitreje bolje počutil.« 

Tako kot počitnice postanejo znosnejše, ko ustvarimo neko rutino, tako

nas tudi sedaj varuje pred kaosom in občutki negotovosti. Rutina nam in sploh

otrokom daje občutek predvidljivosti in varnosti, kar je osnovna potreba za

ohranjanje duševnega ravnovesja. Rutina omogoča otroku obvladovati sebe,

svojega počutja kot vedenja, izognemo se tudi dolgočasju. Za vzpostavljanje

strukture smo odgovorni fleksibilni odrasli. Otroci pa jo lahko sooblikujejo. 

Določimo, kaj so dnevna opravila, ki jih je potrebno opraviti in kaj so dejavnosti, ki jih

želimo uresničiti in najdimo čas za oboje. V rutini  je dobro, da so zajete naše kot tudi

otrokove potrebe (potreba po počitku, spontani, prosti igri, potreba po gibanju,

potreba po druženju, ipd). Vsaka družina ima svojo rutino, te rutine sedaj ni potrebno

postavljati na glavo. Kolikor je možno, naj ostane enaka, spreminjajmo le tisto, kar

smo primorani preoblikovati zaradi situacije same. Rutina naj tudi ne bo enolična,

struktura naj bo enaka, vsebina pa raznolika. Doma smo družina, ne potrebujemo

strogo kopirati vrtčevske ali šolske rutine, seveda pa se v

prosti igri lahko igramo vrtec ali šolo. 

Razmislimo še, v katere domače dejavnosti lahko otroke aktivno vključimo in jih

opremimo s spretnostmi (zlaganje perila, pometanje, odnašanje smeti, likanje,

kuhanje, peka kruha in peciva, vrtnarjenje, pomladansko čiščenje, ipd.). Tudi tako

otrokom damo vrednost in mesto v družini.

Kaj otroci še potrebujejo slišati? 

Potrebujejo naše zagotovilo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da ne
bomo zboleli, v kolikor pa se to slučajno zgodi, pa bomo storili vse, da se

bomo pozdravili. 

Bomo umrli?  
»Nekaj ljudi, najpogosteje starejši in bolni, je že umrlo zaradi

koronavirusa, vendar ne veliko. 

Večina ljudi kmalu ozdravi. Zato to ni nekaj, kar bi te moralo posebej
skrbeti.« Ali bo potem umrla naša babica? »Našo babico bomo čuvali

tako, da ji bomo priskrbeli vse stvari, ki jih potrebuje in se nekaj časa ne
bomo preveč družili z njo. Tako jo bomo zaščiti, da se ne okuži. Ko bomo

virus ustavili, bomo spet skupaj z njo.«

OHRANJANJE RUTINE



Igra je otrokova dominantna aktivnost in potreba v predšolskem obdobju, njihov najljubši način preživljanja prostega časa. V igri se otroci učijo,
izražajo sebe brez cenzure, raziskujejo pomene, oblikujejo odnose in uravnavajo stres. Igra je naravni jezik, v katerem spontano izrazijo tudi tisto,
česar še ne znajo izraziti z besedami.

SPONTANA IGRA – naravni regulator stresa

Če imajo v realnem življenju omejene možnosti vplivanja na
potek dogodkov, jo v spontani igri zagotovo imajo. Pri tem imajo svoje rešitve in to jim dovolimo. V tem smislu je spontana igra zdravilna.

Prav zato otrokom omogočimo čim več spontane, nestrukturirane, proste igre,
tudi tistim malo starejšim. Lego kocke, plastične živali, pliškoti, punčke,

avtomobilčki,…vse, kar lahko oživi. Ne ustrašimo se, če se bodo otroci v tem
času igrali bolnišnice, intervencije,… Takšna igra se odraslim včasih zdi

nelogična, kaotična, preglasna, želeli bi popravljati dialoge, ustaviti boje,
ki jih ustvarjajo ali pomagati ranjenim. Igra je okno v počutje otroka. 

V igri imajo priložnost izraziti ves svoj strah, stres, jeza, žalost in stvari

rešujejo na svoj, otroški, način, kar jim daje občutek moči in kontrole. 

V igri otroci povsem naravno, nezavedno urejajo 

svoje notranje psihično dogajanje in

ga regulirajo. 



Umetniške dejavnosti kot so oblikovanje iz gline, plastelina, slanega
testa, risanje, slikanje, plesanje, petje, igranje na inštrumente, gibalne igre

so vse kanali, preko katerih otroci sproščajo svoje notranje napetosti, stres,
strahove, skratka, kjer se lahko izrazijo.

Imajo sprostitveno moč, s čutnim zaznavanjem pa otrokom omogočajo
graditi močan občutek sebe. 

Če ustvarjamo skupaj z otroki, bodimo z njimi – prisotni in pristni. 
Ne osredotočajmo se na končni produkt in njegovo lepoto. 

Izdelkov ne ocenjujmo, pretvarjajmo se, da oživijo
in se igrajmo igro vlog, s tem, da nas v njej vodijo otroci. 

Otrokom omogočimo, da uživajo v procesu, da stvari lahko podirajo in ponovno oblikujejo, da se
»lahko zmotijo«, naj dobijo občutek, da stvari lahko spreminjajo. 

Preko ustvarjalne igre otroci dobijo občutek obvladljivosti sveta, 

kar jim daje dodaten občutek varnosti. 

USTARJALNA IGRA KOT VIR VARNOSTI IN OBVLADLJIVOSTI



KAJ SLEDI?

Kot družba in kot posamezniki bomo zagotovo doživeli neke vrste
postravmatsko rast. 

Ko bo vse za nami, bomo z novo izkušnjo skušali
organizirati življenje. 

Morda bomo premetali prioriteto vrednot in bodo sprehodi v naravi, pristna
prisotnost ob otrocih, skrb zase in soseda postali bolj pomembni kot hitenje,
prezaposlenost, nakupovanje,… Morda nič od tega. 

Ali bo kaj drugače? Če je kaj v dani situaciji nad čimer imamo kontrolo in
popolni vpliv, je to zagotovo premislek, kako se bomo odločili živeti potem.
Do takrat pa vam iskreno želim, da ostanete zdravi.



Vzgojiteljica reče deklici: »Ti popravim čop?«

Deklica odgovori: »Ne, ker je zaposlen!«

" "

Vzgojiteljica: »Dobro jutro! Kako si? Boš
jedel zajtrk?«

Deček:
»Ne hvala, sem ga že včeraj ...«

(Tik pred zaprtjem vrtca zaradi epidemije)

Deček: »Postavimo se v korono(kolono)!«



Vzgojiteljica po božičnih praznikih: »Kako si se imela
med prazniki?«

Deklica: »Lepo. Najprej smo smrekco okrasili, potem
pa jajca barvali ...«

Vzgojiteljica: »Dobro jutro! Ti lahko ponudim
zajtrk?«

Deklica: »Sem ga že doma.«
Vzgojiteljica: »Kaj si pa danes že dobrega

jedla?«
Deklica: »Golaž.«

Deklica
ob odhodu z igralnice: »Gremo gužva (družba)!



USTVARJALNI KOTIČEK 



Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in
pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, s stvarmi, na notranji motivaciji in
reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. Otroška igra
je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela
predšolske vzgoje. Za otroke v predšolskem obdobju je ključnega pomena
izkustveno učenje.

Otrok izkušnje pridobiva s svojo lastno aktivnostjo, zato je pomembno
otrokovo stalno udejstvovanje pri različnih dejavnostih. Vzgojitelj lahko
otroku ponudi veliko možnosti s pripravo ustreznih dejavnosti,
različnih materialov in didaktičnih pripomočkov. Majhni otroci občutijo,
okušajo, vohajo, poslušajo in prijemajo vse, kar je v dosegu njihovih
rok. Ob igri in delu z različnimi materiali ter ob spodbudah, ki jih vodijo
k razmisleku, izkusijo podobnosti in razlike, oblike, velikosti, razdalje,
težo, prostornino, vonj, okus. Starejši otroci pa materiale uporabljajo za
konstruiranje lastnih idej, sklepanj in novih spoznanj.

USTVARJALNI KOTIČEK V VRTCU  NOTRANJE
GORICE - 

PROSTOR ZA IGRO, UČENJE, SPROSTITEV

Obiskovanje naravnega okolja (travniki, gozdovi, potoki…) je za učenje skozi
neposredne izkušnje izrednega pomena. 

Naravna okolja so za otroke ena najbolj primernih okolij za učenje, ki pri otrocih
najbolj uspešno poteka prav na izkustven način in z uporabo konkretnih
materialov. V takšnih okoljih se »filtrirajo« odvečni zunanji dražljaji, ki so
lahko pri vzgoji in izobraževanju otrok, še posebno otrok s posebnimi
potrebami, posebej moteči. Lokacije Vrtcev Brezovica omogočajo, da se
vzgojitelji pogosto poslužujejo bivanja in izvajanja vzgojno-izobraževalnega
dela v naravi. Določene situacije pa nam včasih ne dopuščajo vsakodnevnega
raziskovanja v naravnem okolju, zato lahko del narave prenesemo tudi v
notranji prostor. Z različnimi kotički in dejavnostmi, lahko otrokom omogočimo
samostojno raziskovanje in aktivne oblike učenja. 

Otrok se preko igre,
raziskovanja in lastnega
manipuliranja z
naravnimi materiali in
kvalitetnimi
didaktičnimi igrami nauči
samostojno reševati
probleme, razvija
ustvarjalnost, predvsem
pa ohranja svojo
radovednost.



V vrtcu Brezovica, enota Notranje Gorice, imamo za namen raziskovanja in
ustvarjanja, urejen kotiček, v katerem so predvsem naravni in

nekonstruirani materiali. Otroci imajo v kotičku možnost pridobivati znanja
iz različnih področij: matematika, jezik, narava, družba, gibanje, umetnost.
Kotiček je bil prvotno namenjen otrokom, ki jim nudimo dodatno strokovno

pomoč, vendar so v njem dobrodošli prav vsi otroci. 

V raziskovalnem kotičku so pripomočki za samostojno delo. Različni
materiali so vedno dostopni, da lahko izkoristijo otrokovo trenutno

zanimanje in ga tako osebno motivirajo za igro in učenje. 

V kotičku lahko najdemo zanimive materiale,
pripomočke, pravljice, ki spodbujajo željo po

igri in ustvarjanju. Otroci se tako seznanjajo s
samim materialom, prvimi matematičnimi

pojmi, barvami, oblikami, štetjem, urijo se na
jezikovnem področju, gradijo po lastnih

zamislih in načrtih, spoznavajo poklice, likovno,
glasbeno in plesno ustvarjajo ter izvajajo

gibalne in sprostitvene dejavnosti. 



V kotičku otroci pridobivajo tudi izredno pomembne senzorne izkušnje.
Ponujene so jim senzorno bogate aktivnosti, materiali in dejavnosti s
pomočjo katerih urijo vse svoje čute (tip, vonj, okus, sluh, vid, gibanje,
gravitacija in položaj telesa). Zelo radi se igrajo v peskovniku, ki ga pogosto
izkoristimo za kuhinjski kotiček, skrivalnico drobnih zakladov, progo za
avtomobile, podlago za grafomotorične vaje ali pa za matematično
razmišljanje in sklepanje. Skupaj z otroki si izdelamo različne mase za
gnetenje, se učimo deklamacije in pesmice s pomočjo plastelina,
prepoznavamo različna čustva, se urimo v fino motoriki in grafomotoriki in
si zaupamo drobne tegobe in skrivnosti.



Zavedamo se pomena participacije otrok pri vzgojno-izobraževalnem delu, zato
otroci, s svojimi idejami in sodelovanjem, soustvarjajo življenje v vrtcu. S tem ko
otrokom damo možnost, da izrazijo svoje želje in sodelujejo pri vzgojnem procesu,
pridobijo samozaupanje in samopodobo, kar jim koristi za njihovo prihodnost.
Naučijo se ubesediti svoje želje in razmišljati o svojih dejanjih. Če svoje zamisli
uspešno izpeljejo, razvijejo občutek iniciativnosti in spoznanja, da znajo
kompetentno razmišljati, se odločati in reševati probleme. Poleg tega se pri
uresničevanju svojih idej začnejo zavedati, da so odgovorni za svoje lastne
odločitve, dejanja in posledice le teh. Če njihove ideje in odločitve niso bile prave,
pa se tudi iz tega nekaj naučijo. Vedno obstaja možnost, da zadevo popravimo in
se je lotimo drugače.

Za uspešno vzgojno-izobraževalno delo, zaposleni Vrtcev Brezovica, pripisujemo
tudi sodelovanju med starši in vrtcem. V tem času, ko so vrtci in šole zaprli svoja
vrata, nismo ostali vsak na svojem bregu. Napredna tehnika nam omogoča, da
smo ostali v stikih vsaj preko medijev, kjer si lahko izmenjujemo informacije, si

delimo nasvete, predlagamo dejavnosti, ki jih družine lahko vtkejo v svoje domače
življenje in si izmenjamo izkušnje, kako čim bolj kakovostno in ustvarjalno

izkoristiti čas, ko smo doma. Veselijo nas sporočila staršev, da z otroki veliko časa
preživijo v naravi, kjer nastajajo nove ideje in zanimivi izdelki, ki nam jih, s

pošiljanjem fotografij, otroci in starši ponosno pokažejo. Kljub naši povezavi na
daljavo, pa vsi skupaj komaj čakamo, da se spet srečamo v naših vrtcih in

nadaljujemo zgodbo o srečnih otrocih, zadovoljnih starših in uspešnih vzgojiteljih.

Jasna Hostnik, mag. prof. inkluz. ped.
Vrtci Brezovica



Š

NOTRANJE GORICE



Znašli smo se v obdobju oziroma situaciji, ki je za vse nas neznana, za marsikoga
celo težka, hkrati pa polna negotovosti kaj vse nas še čaka v mesecih, ki so pred
nami. Starši smo zagotovo tisti, ki največ prispevamo k temu  - kako bodo to
obdobje doživeli naši otroci, zato je pomembno, da se jim kolikor je le mogoče
posvetimo, ter  jim omogočimo čimveč pisanih dogodivščin, predvsem pa lepih
spominov. 

Pri nas doma veliko ustvarjamo (rišemo z vodenimi barvami, barvamo
pobarvanke, iz odpadnih materialov izdelujemo različne izdelke, ustvarjamo s
kredami, celo iz makarončkov smo izdelali nakit,...), tudi športno skušamo biti
čimbolj aktivni (radi se odpravimo na kakšen sprehod,  kolesarski izlet - po
osamljenih poteh; na domačem vrtu igramo nogomet, se žogamo in skrivamo). 

Naši dnevi so torej pestri, skušamo jih kar se da najbolje izkoristiti in prilagoditi
otrokom. Je pa nastala situacija seveda nova za vse nas, tako da zahteva kar
nekaj iznajdljivosti, kreativnosti, potrpežljivosti,....  Hvaležni smo tudi vam, saj
ste nam posredovali precej odličnih idej kako obogatiti dneve z našimi sončki. 
 Hvala tudi za spodbudne besede in skrb.

skupina Rege, Notranje Gorice

Pozne popoldanske ure pogosto posvetimo tudi
kakšnim slaščičarskim izzivom (pečemo piškote,
pecivo, torte, različne kolače,....). Skušamo izbirati

aktivnosti v katerih otroci uživajo ter radi
sodelujejo.

Veliko se tudi pogovarjamo o trenutni situaciji.
Ni bilo lahko otrokoma razložiti, zakaj ne
moremo na igrala, zakaj je zadrževanje na

športnih igriščih prepovedano, zakaj so šole in 
 vrtci zaprti, zakaj otroci ne smejo z nami v
trgovino.... Koronavirus naša triletna deklica

imenuje "žužki", ki so se naselili okoli nas. Zaveda
se, da so nevarni za naše zdravje, da se moramo
paziti česa se dotaknemo, ter da je ključno, da
pridno umivamo rokice. Večkrat nas povpraša,

kdaj bodo žužki izginili in mi ji skušamo razložiti,
da tega ne ve nihče, da pa vseeno k temu veliko

prispevamo sami. 



»Deklica« se vama oglaša :) 

Skoraj vsak dan vpraša ali gre jutri v vrtec. 
 Pove, da zadnjič vzgojiteljice ni bilo v vrtcu in
omenja svoje prijateljice. Včasih pa ne vem ali 
 pogreša vrtec ali samo preverja kdaj bo treba
it. Končno me ima skoraj cel dan zase in se
hoče stikat (tako tudi sama reče). Še ponoči
pride k nama v posteljo na sredino in zavzame
skoraj celo posteljo. :)

Prvi teden smo preživeli večino časa zunaj, na
vrtu ali se odpravili pohajkovat in kolesarit po
poljskih poteh, kjer ni bilo ljudi. Prestavili smo

kuhinjico na teraso in zelo rada je kaj skuhala in
nam postregla kavico, piškote ali juhico.

Ta teden je pa drugače, ker smo večino časa
noter. Poslušamo glasbo, ker potem si ona

obleče krilo in pleše. Veliko barvamo. Zelo pazi,
da pri pobarvanki ne gre čez črto. Veliko tudi
reže s škarjami, tako da se vedno kje po hiši

najde kakšen drobcen delček papirja. Smo pa
zdravi in upam, da tako tudi ostane tako pri nas

kot pri vas.

Deček N. in njegova starša so

vzgojiteljicama sporočili, da jim

zaenkrat še ni nič hudega, ravno

nasprotno, zelo cenijo ta čas, ki

ga lahko preživijo skupaj, čeprav

je kdaj pa kdaj tudi malo

naporno zaradi opravljanja dela

od doma. Nik veliko ustvarja,

poje, pleše, prebira knjige, uživa

v igrah na prostem, sprehodih,

vrtnari, sodeluje pri kuhanju in

pospravljanju...skratka ni mu

dolgčas. Karantena pa mu je

prav tako pomagala osvojiti

kahlico in tako je že tri tedne

povsem suh na kar so starši zelo

ponosni.



Hvala za vašo skrb. Smo
potrebovali nekaj dni, da
smo se privadili novemu

ritmu, želeli pa smo ta
čas, ki nam je bil dan

najbolje izkoristiti. Seveda
pogrešamo družino in

prijatelje, vendar nam ni
nikoli dolgčas. Preiskali
smo vsak kotiček okoli

hiše, vsaj dvakrat na dan
gremo na sprehod, skupaj

kuhamo, pospravljamo,
nabiramo regrat in rožice,

pojemo, vrtnarimo,
telovadimo, ustvarjamo,
se igramo in se hkrati še
kaj novega naučimo. V
priponki pošiljam nekaj
slik J. ustvarjanja, res

uživa v barvanju z
vodenimi barvicami.



Vzgojiteljici sva pozvali starše, da z nama delijo, kako preživljajo trenutno obdobje. Napisali so, da veliko plešejo,
pojejo, ustvarjajo, telovadijo in kuhajo. Prav tako so tudi veliko zunaj – gredo na sprehod v bližnji gozd oz. se doma
igrajo skrivalnice, rišejo s kredami, se igrajo z žogami... Ta čas pa izkoriščajo tudi za osvajanja novih znanj: vožnje s

skiroji, poganjalčki in kolesi. Otroci tudi pomagajo staršem pri vrtnih opravilih, skupaj z njimi sadijo krompir. 

Pozdravljeni veliki Kresnički:)
Naša K. neizmerno uživa in je polno zaposlena. Kaj pa drugega, ko pa ima tudi sestrici doma. Plešejo, pojejo, ustavarjajo, telovadijo, kuhajo,..najraje pa ima
barvanje na kamenčke, akrilne barve so skoraj že na vsakih hlačah in majicah, nič hudega, do takrat ko pride spet v vrtec bodo itak premajhni, ker rasteeee. 

Osvaja nova znanja, skiro je prima in veliko kolo, ker je velika punca. Očiju znosi pol delavnice orodja na vrt in popravlja vse mogoče. Čebelice rešuje iz vode, kjer
pijejo in kakšni malo zdrsne. Verjetno čutijo, da jim pomaga, ker jo začuda še nobena ni pičila. 

Zapeti zna angleško abecedo in baby shark je fulll hit, vsak večer imamo nastope. Ta teden se izdelujejo velikonočni zajčki - lutke, zato je ves wc papir brez rolic zbasan
v vrečki:) Zelo rada pogleda slike svojih prijateljčkov v spletni igralnici in jim pošlje poljubčke. Pravi, da vse zelo pogreša, najbolj pa kosilo:)))) Pa tudi krompir je že
posadila, morda pa ne bo segnil, ker ga vsak dan vsaj petkrat zalije. Zelo ji gredo na živce virusi in ko se pojavijo na tv dnevna poročila se vedno krega na tist grd

rdeč stvor, ki se vrti v ospredju. 

Tudi priročnik - pravljico o koronavirusu, ki sta ga poslali je počečkala oz. po njeno olepšala, ker ji ni všeč. Pridno umiva roke ob pesmici ringa raja. In vesta kaj...še
vedno ima dudo, ker je trdno odločena, da jo bo nesla slonu v živalski vrt, kot smo bili zmenjeni. In drugače se ne da pregovorit, mi je pa tudi ne sekiramo, obljuba

dela dolg.

skupina Kresničke, Notranje Gorice

Nekaj utrinkov:



Zdravo draga Mojca in Mateja,

Z N. veliko spiva, vstajava še bolj pozno kot
ponavadi in poskušava zapolnit dan. Sprehodi, kolo,

skiro, poganjalcek pa tudi kakšno kreativno
poskušava. Vendar N. pogreša družbo-I., A., Jošta,

T., Matejo, Mojco....
Upava, da se imate tudi vidve lepo doma z

družinama. Lp
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Pozdravljeni ! 
Upam, da sta zdravi. 

Imamo srečo, da nam vreme dobro služi in tako večino dneva
preživimo na prostem. Nikoli ni dolgčas. 😁😁 

Zunaj se A. s sestrico pelje s skirojem, poganjalčki, igra se z
žogo, riše s kredo, igrata se skrivalnice, igra se z avtomobili ipd. 
Obvezen del našega vsakdana pa je postal sprehod v gozd, ki je

v naši bližini. 
Poskušam ga čim bolj navaditi na kahlico. So dnevi, ko gre brez

problema, včasih je pa sploh videti noče 😁😁 Počasi nam bo
uspelo. 

Želim vama lep dan, A. vama pošilja poljubček.
Ostanita zdravi.



skupina Pisančki, Notranje Gorice

 S svojim znanjem na daljavo sta skušali vzgojiteljici Tjaša in Barbara malce popestriti otroške dni, zato
sta v  ta namen na spletni strani vrtca Brezovica objavili ideje in dejavnosti,  s katerimi bodo starši

lahko zaposlili otroke in zapolnili čas.
Pošiljali sta tudi informacije in aktualna gradiva iz strani vrtca. 

IGRE KONCENTRACIJE

Potreben material :

1. Vsakdanji predmeti (kozarček,

nogavice, dojenček, spodnje hlačke,

zobna pasta…) 

2. Trije temni plastični kozarčki in

nekaj manjših predmetov (figurice

iz Kinder jajčkov…)

3. Lego kocke in 2 igralni plošči.

4. Domine.

5. Simetrično prerisovanje.

6. Za vsakega igralca na list

papirja narisana mreža (9

kvadratkov), 9 podvojenih

predmetov, manjši listki in svinčnik.

1. KAJ MANJKA? Na mizo postaviš izbrane predmete (število določite glede na starost otroka). Otrok si jih naj
ogleda in nato zamiži. Za hrbet skrijte enega izmed predmetov na mizi. Otrok naj ponovno odpre svoje oči in
poskuša ugotoviti kaj manjka. Variacije: Skrijte več predmetov. Otrok skriva, vi ugotavljate….

2. KJE JE SKRITO? Na tla postavite 3 kozarčke, obrnjene naokrog. Pod enega skrijte manjši predmet. Hitro
premikajte kozarčke in skriti predmet. Otrok naj ugotovi pod katerim kozarčkom je sedaj skrit zaklad. Variacije:
otrok skriva in premika kozarčke vi ugibate.

3. LEGO SLIKA… Na igralno ploščo postavite poljuben vzorec nekaj kock. Te naj bodo na podlagi in ne v
stolpcu. Otroku ponudite prazno ploščo in enake kocke, kot ste jih uporabili sami. Otrok naj ponovi vaš vzorec.
Variacije: Otrok si sam izmisli vzorec in ga nato ponovi še na drugi plošči. Gradnja stolpa. Vzorčenje…

4. DOMINE… Otrok naj na ravni podlagi poskusi postaviti v vrsto domine in jih nato, ko vse stojijo, podreti prvo
in te naj podrejo vse ostale… 

5. SIMETRIČNA SLIKA… Na sredino praznega belega A4 formata lista narišite navpično črto. Na levo polovico
narišite polovico pikapolonice. Otrok naj simetrično doriše na drugo stran in s tem nariše celo žival. Variacije:
namesto živali narišite lik, hrano…. 

6. BINGO… Skupaj z otrokom izberite primerne predmete. Vsakega narišite na listek in prepognete. Predmete
poljubno razporedite v svojo in otrokovo mreže. En predmet ena mreža. Izberite listek in ga poimenujte.
Predmet odstranite z mreže. Kdor prvi odstrani 3 predmeti v vrsti zmaga. 



skupina Cekinčki, Notranje Gorice

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)

V vrtcu se Cekinčki veliko smejemo, družimo, zabavamo in igramo. Ker pa v zadnjem
mesecu nismo mogli biti skupaj, smo se povezali preko spletne igralnice vrtcev

Brezovica. Tam sva vzgojiteljici ustvarili forumu, preko katerega se pogovarjava s
starši. Predajamo si misli, ideje, nasvete in dejavnosti za popestritev pomladnih dni.
Starši so nama - Katji in Poloni sporočili, da otroci doma neizmerno uživajo ter da

nekateri nič ne pogrešajo vrtca. 

So pa zelo veseli, če kdo pošlje kakšno sliko, da se ponovno spomnijo svojih prijateljev.
Otroci so se doma še bolj povezali s svojim bratci in sestricami, s katerimi skupaj

preživljajo dneve s prepevanjem, plesom, kuhanjem, bivanjem v naravi, s sprehodi v
gozdu, kolesarjenjem, likovnim ustvarjanjem in odvajanjem od pleničk.  Starši so

sporočili, da jim pri popestritvi dni pomagajo tudi naše dejavnosti, ki jih vzgojitelji vsak
teden objavimo na spletni strani vrtca.



Deček  O. je bil zelo vesel
fotografij vzgojiteljice
Polone, saj se jih ni mogel
nagledati. Tudi on se s
starši veliko igra,
predvsem sestavljanke,
kocke, avti... skupaj veliko
ustvarjajo, plešejo, pojejo,
kuhajo... Ta čas, ko so
veliko skupaj, pa so
izkoristili tudi za odvajanje
od pleničk. Zahvalili so se
za ideje za ustvarjanje, saj
jim pridejo zelo prav.
Pesmica za razgibavanje
od glave do peta je vsako
jutro aktualna. 

Deklica P. se je pridružila dečku O. in povedala, da so tudi v njihovi družini

palačinke zelo pogosto na meniju. Zaradi naklonjenega vremena uživa

zunaj in zelo rada vstaja ob 6h, da ne bi kaj zamudila. Z družino kuhajo,

kolesarijo, se sprehajajo, mamica je sem in tja malce huda, ko P. dobro ne

sliši napotkov. V tem času so šli na sprehod do vrtca.

Vzgojiteljicaici Katja in Polona iz skupine Cekinčki je svojim varovancem poslali fotografije, kako sami preživljata čas v izolaciji.



Danes je čudovit petek in po napotkih ga. Branke
smo se lotili pisanja  zgodbice. Sem  prava

navihanka. Zelo pogrešam svoje sošolce in sošolke iz
vrtca. Še posebej pa Nejca. Ker  moramo biti doma in

ker se moj  bratec šola od doma si tudi  sama 
 prinesem zvezek in svinčnik ter se učim črke in

številke.  Skratka postala sem prava šolarka. Nisem
pa pozabila na igrače in igranje. Ker sem doma na

kmetiji imam s svojimi starši ogromno dela. Zelo rada
pomagam na vrtu ali v kuhinji, če mamica pripravlja
kaj dobrega. Ali peče kruhek ali pa dela kako dobro
pecivo.  Moj čudoviti ati je meni in mojemu bratcu

naredil pravo hiško s toboganom in to je moj pravi raj
za igranje. Čeprav se s sošolci in sošolkami iz vrtca
ne vidimo smo tako doma, da se marsikdo sprehaja
mimo nas in mu na daleč namenim en velik pozdrav
in potem spet odhitijo naprej. Ko se vrne ati iz službe

izkoristim, da se pri njemu pocrkljam. Moj ati mora
vsak dan v službo.  Ker pa je gasilec ga  velikokrat ni
doma. Zato  ne kurite, da bo moj ati več doma. Želim

si, da ostanemo vsi zdravi in da se kmalu vidimo v
vrtcu. (M., 5. let)

Živijo, moji Bobrčki z Branko in Pijo na čelu!  Zadnji  
mesec je pri nas doma vse obrnjeno na glavo. Oči

hodi v službo kar v pižami, sestrica L. ima šolo kar
v jedilnici. Jaz po novem ne hodim več v vrtec,

ampak v šolo. V šolo k učiteljici L.. 
V šoli rišem, pišem in pojem. Obvezen predmet je

tudi telovadba in te se vedno najbolj veselim.
Včasih me zaposlijo tudi kot kuhinjsko pomočnico
in zlagam posodo iz pomivalnega stroja, narežem
sadje in zelenjavo. Ker z Lio pogrešava sladoled,
izdelujeva lučke kar sami in so odlične. Z našo

psičko Elso gremo vsak dan tudi na sprehod  po
Barju in najbolj vesela sem, ko lahko na poti  s
ceste zakličem V.: «Živjo V.!«. Zelo pogrešam vse

prijateljčke iz vrtca, Branko in Pijo in komaj čakam,
da se spet vidimo.

(L., 5 let)

skupina Bobri, Notranje Gorice



Pozdravljeni.

Da se malo oglasimo tudi mi. Naša karantena sicer traja
še en teden dlje kot uradna, pa vendar smo v tem času

marsikaj doživeli skupaj.
Držimo se doma, na domačem dvorišču, travniku, kjer
imamo igrala in tam preživimo res veliko časa. Poleg

igral veliko brcamo žogo, spuščamo zmaja, igramo tenis
in se zabavamo na poligonu.  Prav tako pa veliko časa
preživimo tudi v gozdu, ob lepem vremenu se dopoldne

odpravimo na sprehod, dolg tudi uro in pol, vmes
pomalicamo na travnikih ali gozdni potki.

Ko pa nam vreme malo nagaja, ustvarjamo notri. Žanu se
je kar malo odprlo glede barvanja in risanja, zelo rad
rešuje labirinte in šteje. Loti se tudi zahtevnejšega

sestavljanja kock po načrtih. Tudi v kuhinji ustvarjamo.
Spekli smo že mafine, velikokrat pečemo palačinke,

skuhamo  puding. Oba rada pojeta in plešeta, seveda pa
pogledata tudi kakšno risanko, da se mami malo

odpočije. 
Skratka, dolgčas nam ni. Tudi mi upamo, da vsi ostanemo

zdravi in da se čimprej spet vidimo v vrtcu.
(Ž., 5 let)

Pija, Branka pozdravljeni!

Hvala za vse informacije, ki sta nam jih poslali do sedaj. Zelo so nam v
pomoč!

G. že zelo pogreša vrtec in Bobre. Veliko nas pelje po poteh, kjer se
sprehajate skupaj. Šli smo že v "vaš" gozd, do Nejčeve hiše (po žig
Plešivica), po barju (peš in s kolesi). Skratka, zelo veliko smo zunaj.

Ko smo v hiši, se kratkočasimo z družabnimi igrami, sestavljankami, lego
kockami, ... sestra ga uči črke in številke.

V teh razmerah smo hvaležni, da imamo velik vrt in  da smo vsi zdravi.
😊

Upamo, da ste tudi vi zdravi in da se kmalu vidimo.
(G., 5 let)

Živjo Bobri,
Sem vprašala R., kako se mu zdi sedaj, ko smo ves čas doma, pa je rekel, da je super, da so to dolge

počitnice. Zvečer pred spanjem pa mi je zaupal, da "malo" pa tudi pogreša svoje prijatelje iz vrtca in
Branko in Pijo. Dolgčas preganjamo z veliko igre zunaj (igramo nogomet, gremo teči po barju,

skačemo po trampolinu), raziskujemo sosednji gozd in tam obvezno zgradimo hiško iz vej. Očitno
bo gradbinec, saj je R. za začetek zgradil hiško pod domačim drevesom, potem pa očiju ni dalo
miru, pa smo morali zgraditi še "ta pravo" hiško na drevesu. Dolgčas nam ni, vseeno pa komaj

čakamo, da se spet vidimo v vrtcu.
Pozdravčke vsem skupaj.

(R., 5 let)



IZLET S KOLESOM
 

Šli smo s kolesom do Bevk po strugi stare Ljubljanice.
Najboljše mi je bilo, ko smo na tabli prebrali , da so neki
otroci našli zlatnike in so mislili, da so kamni in so jih na
žabico metali v vodo,  nekaj pa so jih vzeli domov in so

ugotovili, da so zaklad. S kolesom sem skakal in sem padel
in sem se udaril , hotel sem skočit,  pa sem se spotaknil
in padel. Tekla mi je kri na komolcu. Ko smo se ustavili
sem metal kamne v Ljubljanico in kopal z lopato da bi

našel zaklad.
Iz vrtca pogrešam: prijatelje, vzgojiteljice, igrišče,

bobrišče... 
(V., 5 let)

Pozdravljeni,

pošiljam vama sliko našega korenjaka.

Nekaj je narisal za vaju.

Veliko se igramo z lego kockami,

preberemo kakšno knjigico, pogledamo

risanko in se tudi  kaj naučimo.

Lep pozdrav in ostanita zdravi.

(I. L., 5 let)

Pozdravljeni.
M. je rekel, da moram najprej napisati, da

pogreša Branko, Pio in Mijo (njegova
jutranja vzgojiteljica).

Sedaj se nam je čas vsem malo ustavil,
rutina se nam je spremenila.

M. pravi, da se zelo rad igra zunaj na
domačem dvorišču, se guga in  igra

nogomet. Obožuje igro s kartami - dobble in
zdaj že skoraj premaga I. :)

Vsak dan sprašuje kdaj bo tega konec saj
resnično zelo pogreša vse prijatelje in

seveda svoji vzgojiteljici. 
Želimo vam vse dobro, ostanite zdravi in

upam da se vidimo kmalu.
(M., 5 let)



Pozdravljeni moji Bobri!

Te dolge počitnice so mi zelo všeč, ampak vrtec tudi že pošteno pogrešam. Ker mami hodi v službo, me

čuva kar moja babi. Sem zelo priden in čisto nič ne nagajam (mami in babi pravita drugače).  V dnevni

sobi sem si zgradil čisto pravi šotor,  v katerem pa se skoraj nič ne igram. Vsak dan hodimo na sprehod

in s sprehoda obvezno prinesem kak nov kamen.  Imam jih že celo zbirko. V tem času sem se naučil tudi

voziti kolo brez pomožnih koles. Doma rad sestavljam  sestavljanke, barvam pobarvanke in igram igrice.

Najbolj pa mi je všeč, da lahko zvečer dlje časa gledam risanke, ker naslednje jutro ne rabim zgodaj

vstati.

Lepe pozdravčke vsem in upam, da se kmalu vidimo!

(E., 5 let)

Živijo vsi moji Bobri, Branka in Pija. Meni so dnevi, da ni
potrebno hoditi v vrtec kar všeč. Vendar le zato, ker lahko

zjutraj dolgo spim. Drugače pa sem tega virusa že
naveličana. Dopoldan mami hodi v službo, zato na mene
pazi sestrica Lana. Popoldan pa z mami peljeva Tačka na

sprehod. Med tem, ko se nismo videli, sem se naučila voziti
kolo brez pomožnih koleščkov. Učim se skakati s kolebnico in
"tapkati" žogo. Kakšen večer pa si privoščimo dobro glasbo -
"nabijamo musko". Upam, da se kmalu spet vidimo. Ostanite

zdravi!  Čau čau 
(U., 5 let)

Živjo Bobri!
M. se je razmeram oz. koroni kar lepo prilagodila, predvsem pa uživa, ko ji

zjutraj ni potrebno zgodaj vstati in se nam nikamor ne mudi. Celo za
telovadbo si lahko vzame čas. Po zajtrku gre  na daljši sprehod po barju ali

pa v gozdiček preštevat brvi. Celo nova klopica je postavljena. Na
sprehodih sreča tudi kakšnega Bobra s katerim se pozdravita in na hitro
pomahata. Tudi kolo se je naučila voziti. Ko pa utegne pomaga mamici v

kuhinji in svetuje pri sestavi jedilnika za naslednji dan. V nedeljo sta z mami
delali miške po receptu babice, jutri pa narediva še pito. Komaj čaka na

barvanje velikonočnih jajčk. Verjetno se bomo do konca karantene poredili
ob vseh teh dobrotah.
Lepo vas pozdravljam.

(M., 5 let)



skupina Mehurčki, POŠ Notranje Gorice

Občina Brezovica je vsako leto bolj poseljena, saj je zelo blizu glavnega mesta naše države. V občino se priseljujejo tudi ljudje
iz tujine, kar najbolj opazimo v vrtcih in šoli.  V Vrtcih Brezovica, v eni izmed enot je skupina v katero je poleg slovensko
govorečih otrok vključenih kar pet tujejezičnih otrok. Njihovi starši prihajajo iz različnih držav tega sveta. Vzgojitelji v skupini se
učimo tujih jezikov, otroci pa slovenskega. Z dobro voljo, preko igre, fotografij in z različnimi kretnjami se zelo dobro
sporazumevamo, saj v vrtcu prevladuje predvsem dnevna rutina, ki jo otroci zelo hitro usvojijo. Žal je pretekli mesec druženje
preprečil novi koronavirus, posledično smo strokovni delavci in otroci ostali doma. V stiku ostajamo s starši preko elektronske
pošte. Vzgojitelji smo staršem v teh težkih dneh napisali nekaj optimističnih pisem posvečenih njihovim družinam. Da bi jim
dnevi hitro minili, smo jim posredovali nekaj opisov dejavnosti, ki jih lahko izvedejo z otrokom. 

Nekaterim tujejezičnim družinam smo pisali v tujem jeziku, na ta način smo pokazali, da imajo nekoga, ki misli nanje in na katerega se
lahko obrnejo v teh težkih razmerah. Po velikonočnih praznikih so starši in otroci te skupine presenetili nas vzgojitelje, pripravili so nam

PowerPoint predstavitev, v kateri so bile objavljene fotografije otrok, zraven pa so starši zapisali misli otrok in njihove pozdrave. Na
hladen, deževen in zasnežen torek so nam kljub takšnemu vremenu narisali nasmeh na obraz. S pismom so sporočili, da mislijo na nas, da

so nam hvaležni za vse ideje in podporo. 
Kljub trenutnim razmeram, ki vladajo v naši državi, se bomo morali naučiti živeti z novimi ukrepi, pazimo nase in vse okoli sebe.

Virtualno ostajajmo v stiku z najbolj ranljivimi in jih ne izpostavljajmo nevarnosti. 
Za druženja bo še prišel čas in vse bomo lahko nadoknadili. 



Š
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skupina Ribice, Podpeč

V spletni igralnici sta vzgojiteljici odprli novo "poglavje" na temo- navajanje na kahlico. V poglavju so starši našli smernice za odvajanje od
pleničk in e-knjigo: Lahko pokukam v tvojo pleničko?. V to poglavje bosta še dodajali knjige s tematiko o odvajanju pleničk in navajanju na

kahlico.

Sporočamo vama, da nam so bile
vse ideje super, vendar vseh nismo
uspeli poizkusiti, saj je gradiva kar
veliko objavljenega. Najbolj nam je
bila všeč ideja o iskanju plodov v
naravi. Sicer smo potem v lonček
dale kaliti seme fižola, sedaj pa

spremljamo vsak dan kako
napreduje to seme. Lana je že zelo
samostojna, zato mogoče tudi ne

pridejo toliko za nas dejavnosti 1-3
let, ampak se kar bolj poslužujemo

dejavnosti za starejše 3-6 let.
Vsekakor pa imamo vsak dan

sprehode v naravo, večinoma pa
prosto igranje na dvorišču in vrtu in

prosto ustvarjanje s prstnimi
barvami.

 

Do sedaj sva z L.
najbolj uživala v

izdelovanju
šopka, po
navodilih

vzgojiteljic, za
materinski dan.
Zadovoljstvo je

bilo
obojestransko. 

 Čas si
krajšamo s
sprehodi in
mahanjem
vlakom ter
kuhanjem. 
Veliko se
igramo.
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G. v teh dneh zelo rada gleda knjige in posluša
zgodbice, ki jih beremo skupaj. Všeč ji je
zgodbica Zelo lačna gosenica, sploh če poleg
zgodbe še malo zamigamo. Rada se igra igro
"poišči razliko" - včasih škatla z različnimi
figuricami pride zelo prav, saj smo jo tokrat
izkoristili za igro, kaj se je spremenilo ta čas,
ko me ni bilo v sobi. 

Tudi slike starega koledarja so nam prišle prav
za domače sestavljanke, ki sta jih sestavljala
skupaj s starejšim bratom. Popoldneve
preživljamo zunaj na sončku, v raziskovanju
pomladne narave. 

Nastal pa je še en poseben spomin iz obdobja
samoizolacije: G. je preteklo soboto praznovala
svoj 3. rojstni dan. Starša sva ji razložila, da
bomo tokrat praznovali sami. Najprej je bila
malce žalostna, ko pa je videla, da bodo kljub
vsemu baloni, pica, košček torte in darilo, je
žalost izpuhtela.
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skupina Petelinčki, Podpeč

Kmalu po zaprtju vrtca zaradi epidemije sta vzgojitelja Vesna in Mitja vzpostavila stike s starši preko elektronske pošte. Staršem sta napisala, kako 
 preživljata karanteno v domačem okolju. Pozvala sta jih, da sporočijo, kaj oni počnejo in jih nagovorila, da pošljejo tudi kakšno fotografijo, risbico otrok … 
 Odziv staršev je bil izjemen. Veseli so bili oglašanj, pisanj, predvsem, da je strokovnima delavcema mar zanje in za njihove/njune otroke. Zanimivi so bili
komentarji in opisi. Čeprav vsaka družina na svoj način preživlja čas karantene, pa je bilo  iz opisov in fotografij razbrati, kar nekaj skupnih točk. 

Starši otroke vključujejo v
vsakdanja dela in opravila

(pomoč pri kuhanju,
pospravljanju, vrtnarjenju …),
skupaj se igrajo, ustvarjajo,
berejo, pojejo, plešejo, se

crkljajo … in čas preživijo tudi
na prostem. 

Izvedela sta, da so

nekateri napredovali

pri odvajanju od plenic

in dud. Vsi  so sporočili,

da so zdravi in da ju

otroci pogrešajo, prav

tako tudi druge

vrtčevske prijatelje.
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Vsem skupaj in vsaki družini posebej sta odgovorila in jih povabila k spremljanju dejavnosti za igro otrok doma, ki so objavljene na vrtčevski spletni
strani. Nekateri so pokukali, kaj so pripravili, in dejavnosti tudi izvedli. Družine, predvsem mame, pa so bile vesele tudi čestitke ob materinskem

dnevu. 
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Družina s štirimi otroki pa je
med drugim napisala: »Tudi mi
se velikokrat spomnimo na vas,
vas pogrešamo in občudujemo,

ker vsak dan skrbite za naše
angelčke, kar ni lahko delo. Pri

nas doma je djumbus. Šola,
vrtec, kuhanje, pospravljanje,

igranje, sprehodi, smeh, kreg …
Tako, kot ste napisali,

preživljamo čas na drugačen
način, kot smo ga bili vajeni do

sedaj. Prilagajamo se eni
drugim zaradi šole, spanja in

se poskušamo čim bolj
uskladiti in izkoristiti prosti

čas.« 

Nekateri so bili v opisih zelo osebni in so delili
tudi stisko, ki jo doživljajo zaradi nastale
situacije – predvsem v skrbi pred izgubo

službe. In kot je zapisala ena mama: »Vsem
skupaj nam seveda predstavlja tale korona tudi
malo skrbi, ampak se trudimo ostati pozitivni.
Predvsem pa poskušamo ostati zdravi in se

držimo doma.«

V vrtcu bodo vse fotografije in
opise, ki sta jih prejela v tem

času, skupaj z otroki tudi
pogledali. Na ta način so se v

dani situaciji še bolj povezali, si
izpovedali, kako se pogrešajo, si

pošiljali objemčke, poljubčke,
pozitivne misli in ozavestili, da

marsikaj v življenju ni
samoumevno.   



skupina Pikapolonice, Podpeč
Od začetne razlage, kaj se dogaja in zakaj se ne

smemo družiti, zakaj ne gredo več v šolo/vrtec in do
danes je bilo kar nekaj stopenj... Mislim pa, da sedaj,
ko smo se vsi navadili na nov ritem, vse teče super.
Starejši hčerki sta se navadili na delo doma, ni jima
dolgčas, ker se v prostem času zaigrata in počneta

raznorazne stvari... Najmlajši član pa je sedaj del
MOŠKE ekipe, pomaga okoli hiše, v delavnici, venomer v

akciji... Vse želi poizkusiti in opraviti sam, saj je že
velik in močan, če ga kdo vpraša pravi, da ima pet let

in mislim, da se tudi vede tako, čeprav jih ima v
resnici šele tri :). Ne vemo pa, kako bo z vrnitvijo v
vrtec in dnevno rutino v njem... Sedaj doma dnevnega
počitka ni, saj se mladenič boji, da mu kakšna stvar

uide izpod nadzora. Opravljanje male potrebe je
spremenil in jo izvaja popolno po moško - samo še v

naravi na domači zelenici.
Igrače, avtomobilčke, traktorje in plastično orodje, je

sedaj nadomestila prava mehanizacija...



Naš otrok že od nekdaj obožuje naravo, zato tudi v
času virusa ogromno časa preživimo zunaj v naravi.
Veliko se sprehajamo, hodimo na Žalostno goro,

Sv. Jožef, tudi na Sv. Ani smo že bili. Doma se
igramo družabne igrice, sadimo krompir, pečemo

piškote in uživamo v skupnih trenutkih, ki nam jih je
namenil korona virus. 

»Mami, kaj so to izredne razmere?«

 Po tem vprašanju, sva se z možem strinjala, da je otrokom potrebno podrobno razložiti in se pogovoriti
o izrednih razmera, korona virusu in dogajanjih v naši državi. Vsi smo se strinjali, da moramo skupaj

sodelovati, slediti navodilom in upoštevati pravila vezana na korona virus. En teden smo potrebovali, da
smo se navadili na novo rutino in delo od doma. Zelo smo hvaležni, da živimo v neposredni bližini

Ljubljanskega Barja. Vsak dan hodimo v naravo, sprehajamo psa, kolesarimo, opazujemo gozdne živali,
izvajamo športne aktivnosti vezane na šolo. Korona virus je povzročil veliko nevšečnosti in spremenil
našo dnevno rutino, se je pa tudi pokazalo, da se lahko prilagodimo in da bomo na koncu tudi nekaj

pozitivnega nesli v življenje naprej.



Vse nas je presenetilo obdobje, v katerem smo se znašli. Kljub temu, da se ne
moremo videti, smo lahko hvaležni za sodobno tehnologijo, ki nam omogoča
stike. S sodelavko sva se povezali s starši preko e-pošte, in njihov odziv naju je
prijetno presenetil. Opisali so nama kaj v teh dneh počenjajo, kaj pogrešajo in
poslali tudi nekaj fotografij. Ker imava najmlajšo skupino otrok (1-2 let), sva se
zelo razveselili, ko so nama starši opisali napredke otrok na različnih področjih
razvoja.

Veliko staršev je hvaležnih za naklonjeno vreme in okolico bivanja, ki omogoča
veliko igre, raziskovanja in gibanja v naravi. Zahvalili so se tudi za primere
dejavnosti, ki smo jih objavili na spletni strani vrtca.

»Kljub izrednemu stanju v naši družini, je kar
pestro. Jaz še kar hodim v službo, oči dela od doma
in je z otroci. Skupne popoldneve se veliko igramo,
delamo naloge za šolo, se tudi skregamo, pobotamo,

crkljamo. Dokler smo še lahko smo kolesarili,
rolali...v glavnem, ni dolgčas in kar je pomembno,

smo vsi zdravi. D. redno kažem fotografije iz
vrtca, da vas ne pozabi. Ko bi le videli, kako se

nasmehne. Upamo, da se bo tole stanje kmalu
umirilo in, da nadaljujemo z normalnim
življenjem. Ostanite zdravi še naprej.«

»Hvala za sporočilo. Velikokrat se spomnimo na vaju in

mislim, da vas tudi T. že pogreša. Sedaj, ko je lepo vreme,

smo res veliko zunaj, kjer raziskujemo in se gibamo. Z

dvema otrokoma je kar pestro in veliko časa posvetimo

reševanju konfliktov. Dejavnosti, ki ste jih pripravili,

prilagodimo tako, da se lahko kljub starostni razliki lahko

igrata oba otroka. Najbolj nam je bila všeč ideja

»kokoške«, ki smo jo prilepili kar na škatlo od čevljev.

Preizkusili smo tudi poligon, ki ga bomo sigurno še kdaj

preizkusili (sploh ob slabem vremenu). Manjkajo nam socialni

stiki, vendar smo vseeno hvaležni, da lahko več časa

preživimo drug z drugim.« 

skupina Račke, Podpeč



»Lepo od vaju, da se spomnita na nas 😊😊 in hvala za poslane predloge. Tudi mi vas že

pogrešamo. Počasi nama res že zmanjkuje idej, kako zaposliti našo punco. Se mi zdi, da kar

malo tudi ona pogreša vrtec, vaju in ostale otročke. Je že zelo aktivna, je tudi že shodila,

tako, da imamo zelo pestro. Z možem sva oba doma, poskušava se znajti, na srečo imamo

tukaj slepo ulico in na koncu gozd in travnike, kamor gremo z našo psičko vsak dan na

sprehod. sedaj, ko je spet lepo vreme, smo tudi dosti zunaj pred hišo. Čeprav še nimamo

vse urejeno, ker smo pred kratkim zaključili z gradnjo, se vseeno zelo zabava in uživa.

samo, da je na sončku. Ko pa smo notri, pa knjigice, kaj ustvarjamo, sestavljamo,...«



skupina želvice, Podpeč

Obdobje karantene je spremenilo vsakdanjik vsakega izmed nas. Ko se je vrtec začasno zaprl sva Maji iz skupine Želvice pričeli vsakodnevno
sodelovati in si izmenjevati informacije, to pa sva prenesli tudi na starše. Obveščali sva jih sprotno in medtem dobili kar nekaj odzivov, da delava

dobro in naj tako tudi nadaljujeva. 

 Otroci s svojimi
starši radi ustvarjajo,

se igrajo s
plastelinom, pomagajo
peči piškote in slastna

peciva. 

Starši so nama poslali kar nekaj slik,

kako se otroci igrajo zunaj, v

peskovniku in z žogami. 

Otroci so med tem
časom tudi vidno

zelo zrasli in
raziskujejo svet iz
udobja domačega
doma. Veliko otrok
se med tem časom
aktivno navaja tudi

na kahljice in odvaja
od dud, ena deklica
bo medtem časom

tudi shodila.

Zelo radi tudi berejo
pravljice, se vozijo s
poganjalci in kolesi. 



Medtem pa vzgojiteljici Maji
 že komaj čakava, da se otrokom pri raziskovanju sveta

kmalu pridruživa v vrtcu. 

Otroci se tudi najraje v tem času družijo
s svojimi sorojenci in s starši. 



skupina Žabice, Podpeč

V dneh, ko smo vsi bolj ali manj morali ostati doma, smo se sigurno naučili kaj novega, poskusili kaj, česar nismo počeli če zelo dolgo in se med seboj
še bolje spoznali.

 Nekaj otrok iz skupine Žabice se je že javilo in poročali so, da je igra od doma za en čas tudi v redu. V deževnih in oblačnih dneh kaj lepega sešijejo,
kaj dobrega skuhajo in se ustvarjalno igrajo-tudi na priljubljene lego kocke niso pozabili. Ob lepem vremenu se z mamicami in očki urijo v vrtičkarskih
delih, peljejo svoje ravnotežje na potep s kolesom in se sončijo na domačem dvorišču. Nekateri že komaj čakajo, da gredo tile virusi stran, saj malo že

pogrešajo svoje prijatelje in vzgojiteljici.

 

Joooj, kako lepo, da ste nam
poslali te ideje!:) Kljub temu, da
jih imamo tudi sami ogromno
in da nam res ni dolgčas, smo
veseli še česa novega! Hvala,

ker mislite na nas, tudi, ko
nismo skupaj! 

Mi smo vsi zdravi in se imamo
doma prav super. Veliko smo
zunaj in celo nekaj vaših idej

smo že preizkusili!;) Pošiljamo
nekaj slikic in lepe pozdravčke!

Vzgojiteljice Olga, Vanja in Eva so prejele sporočilca:
Živjo! 

Hvala za posredovano. Tudi mi
smo po svoje ustvarjalni in
nam ni dolgčas. Bom pa z

veseljem pregledala, kaj sta
poslali.

Izdelovali smo oblekice za
punčke, ustvarjali iz papirja,

šivali maske, 
pekli piškote, kruh. 

Zunaj vrtnarimo in še in še.
Nika se je tudi opogumila in se
sedaj ponosno vozi s kolesom.

N.vas lepo pozdravlja.

Pozdravljeni,

Zelo smo veseli vašega sporočila, in upam da se dobro držite in da ste zdravi.

Zelo ampak res zelo vas, Olga in Vanja, pogrešamo. Upam, da kaj kmalu vsa ta

situacija mine, ker je že malo zastrašujoča, ampak skupaj nam bo uspelo, če se

bomo le zdržali navodil.

Nasa punčka K., je super cele dneve se igra, sedaj ko so bili lepi dnevi, sta z

bratcem uživala zunaj na zraku, veliko pomaga pri vsakdanjih opravilih, tako da

dnevi zelo hitro minejo.

K.vsak dan, vpraša ali je že konec virusa in kdaj bo lahko videla svoje prijatelje iz

vrtca. In vas Olga in Vanjo.

Omenila sem ji tudi, da lahko pokličeva Olgo,



skupina Levčki, Podpečna Levčkpskup

O., 2 leti: Veliko govori in čeblja, odlično mu gre igra s kartami
ENKA, pri kateri sodeluje vsa družina .-- 

Raziskujejo nepoznane poti, ki se vijejo v bližini Jezera.
Najboljša igra pa je spuščanje po zemlji z lopatko za sneg-

juhu!

T. E., 4 leta:  Veliko berejo in gledajo
slikanice. 

Pravi: " Z bratcem se objemava, se
imava rada in se igrava. Pogrešam

prijatelje iz vrtca." 
Zunaj opazujemo ptičke, kokoške in

muce. Uživam v peskovniku.



O., 4 leta: O. se vozi po
Rakitni s kolesom- brez

pomožnih koleščkov- zelo je
ponosen. Na odprtem ognju
pečejojo hrenovke na palčki-

"Mmmm kako dobre so!"
Raziskujejo travnike in

gozdove, zelo ga je
navdušila učna pot na

Rakitni. Rad pomaga tudi na
vrtu, najraje pa se kotali po

hribu. 

J., 3 leta: Zelo rad pomaga
pri kmečkih opravilih: vozi
se na traktorju in usmerja

voznika, sadi krompir,
grabi,...

Ima tudi svoj traktor in
vozi po omejitvah, rad se

igra in zabava s sestricama,
guga se na gugalnici, je zelo

ustvarjalen.

T., 4 leta: Barvajo polžje
hišice, pečejo okusne

piškote, barvamo
pobarvanke, rada se igra z

mlajšo sestrico.



Š

VNANJE GORICE



Otroci vzgojiteljici Joži in Andrejo zelo pogrešajo, prav tako prijatelje iz skupine
in že težko čakajo, da se zopet vidijo v vrtcu. Pošiljajo jima fotografije
dejavnosti, ki jih izvajajo doma, npr. : plezanje na drevesa, peka kruha s starši,
športni izleti, kopanje v bazenu, šivanje zaščitnih mask, športne igre s starši...
Fotografije je vzgojiteljica naložila v spletno igralnico, tako da otroci lahko
vsakodnevno spremljajo, kaj delajo njihovi prijatelji doma. 
Starši so dobro sprejeli vse skupaj, veseli so, da nismo pozabili na njih, da
sodelujemo z njimi  in  da najdejo v nas osebe, na katere se lahko zanesejo…

V skupini Medvedkov so starši zelo odzivni, vsakodnevno
komunicirajo z vzgojiteljico in vzgojiteljico - pomočnico

vzgojiteljice preko elektronske pošte. Pošiljajo jima zahvale za 
 različne dejavnosti, ki jim jih posredujeta preko spletne igralnice

ali si jih poiščejo na spletni strani Vrtcev Brezovica. Zelo radi
imajo dejavnosti v naravi, zlasti jim je bilo všeč iskanje polžjih

hišic na Gulču. 

skupina Medvedki, Vnanje Gorice

dežnik po zgodbi Tinkin dežnik



skupina Mucki, Vnanje Gorice



skupina Zajčki, Vnanje Gorice

Tudi sedaj, ko se naše poti ne srečujejo vsak dan, smo ostali povezani v mislih.
Že takoj na začetku  sva vzgojiteljici Silvenka in Karmen staršem ponudili pomoč, ker verjamemo, da je marsikateremu v
tem času težko, saj so razdvojeni med delom na domu in vzgojo otroka. Pomoč smo jim ponudili preko spletnih igralnic,

naše spletne strani vrtca in tudi preko telefonskih pogovorov.

Nekaj misli staršev iz zajčkove skupine:

 

Danes praznuje
naš oči.

Pripravljamo mu
praznovanje v

karanteni.

Hvala, ker sta tako
srčni vse lepe in

slabe dni. Mi
pošiljamo le lepe
želje in pozdrave.

Sporočam vama, da sem

se naučila voziti kolo

brez pomožnih
koleščkov in rečem

že črko »R«.

Javljamo, da se veliko

igramo tako zunaj kot notri,

posebej pri srcu pa so nam

izleti s kolesom in sprehodi v

bližnjem gozdu

Hvala za prijazno
sporočilo. Mi vidno

pogrešamo vrtec, a se
ne pritožujemo .

.

.
Vsi starši pa zaključujejo z enako mislijo: bodite zdravi in ostanite doma.



področje aktivnosti po kurikulumu: UMETNOST

starost otrok 1-2
strokovni delavki Urška Čuden, Neža Hladnik

namen aktivnosti:Otrok z recikliranim materialom odtiskuje rože različnih barv in oblik.

Opis aktivnosti: 
1.Tulce toaletnega papirja s
striženjem spremenimo v
štampiljko:
2. Otrok pomaka tulec v barvo
in odtiskuje cvetove na papir. 
morebitne fotografije
dejavnosti iz interneta.

skupina Polžki, Vnanje Gorice

AKTIVNOSTI: POMLADNE CVETLICE

Potreben material: Tulci toaletnega papirja ali
papirnatih brisač, tempera barve, paleta, škarje.



Š

PRESERJE



skupina Bibe, Preserje
Raziskovalci narave

Na fotografiji je deček iz najine skupine. Posneta je v času, ko smo doma. Z lahkoto si predstavljava njegov  obraz;  velike očke, ki se čudijo velikanskemu kupu,
zamišljeno čelo - kako naj splezam gor in izvlečem tisto vejo, rdeča lička – od hoje po gozdu in »dela«; vlačenja vej na kup. 

Ključnega pomena je, da otrokom v prvih letih življenja dovolimo, da se gibljejo po svojih  zmogljivostih in se igrajo v naravi in tako spoznavajo samega sebe in svet
okoli sebe. Skozi mišljenje s telesom se otrok nauči svet dojemati dinamično skozi prostor in čas.

POIŠČITE:
• Nekaj zelenega
• Nekaj okroglega
• Nekaj mehkega
• Nekaj živega
• Pisan kamen

• Nekaj kosmatega
• Zmečkan star list

• Nekaj tankega
• Nekaj visokega

• Pero
• Nekaj malega
• Nekaj gladkega

• Dve različni vrsti listkov

• Nekaj grobega
• Nekaj gladkega

• Nekaj, kar ima vonj
• Pajkovo mrežo
• Nekaj svetlega
• Nekaj temnega

• Hroščka
• Storž
• Ptico

• Nekaj, kar povzroči hrup
• Vedno zeleno drevo

• Nekaj, kar mislite, da je zaklad.

vzgojiteljici Magdalena Rubido in Tina Kušar



P. je zelo vesel pozdravov.

Pravi, da naj povem, da je

pomočnik pri peki, kuhanju in

izdelovanju kruha z drožmi.

Vas nasvet s štampiljkami je

zelooooo pomagal. Imamo za

180° 'čist druzga' fanta.

Vas pogreša in pogreša

vrtec. 

Mi pa prav tako pogrešamo

vrtec in smo neznansko

hvaležni za vas trud, ki ga

vlagate. Vsa čast vam, da

vsak dan obvladate 21

divjakov 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅 

Mi smo zaenkrat vsi zdravi, mož sicer še
hodi v službo, jaz pa sem z otroci doma.

Moram reči, da je bilo v začetku malo krize
glede celotne situacije in organizacije, zdaj

pa nam je vsak dan lažje. 
Kljub vsem obveznostim s šolo, glasbeno

šolo, ki zdaj potekata preko skayp
videoklicev, mi znese še za skupne

trenutke, ki jih preživljamo v okolici doma in
doma. 

K. vas večkrat omeni, predvsem poudari, če
vam bom povedala, kadar naredi kaj

izjemnega / npr pomaga na vrtu, se sanka,
se po tuširanju sam uredi ... večkrat se

spomni tudi na skupino in prijatelje iz vrtca / 
Naučil se je voziti kolo brez koleščkov,

rolanje pa mu gre vsak dan bolje. 

skupina Škrati, Preserje



Naš A. je iz plastelina naredil pošast

Virusarja, ki se ga korona virus boji in

kar poči od strahu. Pošast nas čuva

podnevi in ponoči in straši iz balkona.

Še ena pošast, ki nas čuva pred Korona

virusom, nas brani iz hladilnika. A. jo je

izdelal sam iz sličic Rekordomanije .

F. je situacijo zelo dobro sprejel, zelo mu je všeč,
da je lahko ves čas doma - veliko bolj smo

povezani, umirjeni in se lahko posvečamo drug
drugemu. Čas se je ustavil. 

Veliko se sprehajava po gozdu, nabirava divje
rastline, veliko ustvarjava, se učiva tudi številke,
barvava, riševa...pomaga pri kuhanju, zunaj na

vrtu...veliko kolesari. Trenutno ne pogreša
druženja v vrtcu, vas pa zelo lepo pozdravlja. 

Velik napredek je naredil pri samem učenju novih
veščin..zelo sem ponosna nanj in hvaležna za ta

čas!  

A. sem prebrala vaše sporočilo. Zelo je bil
vesel, da je dobi pozdrav iz vrtca. Veliko mu
pomeni, da se tudi on počuti del nekega dela

na daljavo, saj N. vsak dan dela za šolo,
odrasli pa imamo tudi svoje zadolžitve. 

Takle je povedal: 'Ane, da je Matejka vesela,
ker naredim tisto ,kar moram, vse sem naredil

ane?' 



A. je doma kar zadovoljen.
Veliko smo zunaj. Delamo,

se igramo in živimo z
naravo. Malo pogreša

družbo, ampak razume,
da da bo to hitro minilo in

bo vse po starem...no,
upamo.

E. vas pogreša. Tudi jaz malo ;) Pridejo

dnevi, ko so kar naporni. 

Sončni dnevi nas kar vlečejo ven, veliko

kolesarimo, vrtnarimo. Še dobro, da smo

na kmetiji, ni nam dolgčas med toliko

živalmi.

Vsak dan skupaj pečemo kruh, kaj

sladkega, kuhamo kosilo.



Mi smo razdeljeni, ker delava oba v
bolnišnici, Imava otroke (S. in E..) pri
babi na Dolenjskem. Vidimo se prek

kamere in trenutno vam lahko pošljem ta
dva izdelka. 

Ni fino preživljati ta čas razdvojen, je pa
varnejše za najine otroke. Zato sva se tako

odločila. 

Komaj čakamo na boljše čase in nazaj
rutino hitenja, obveznosti, zamujanja,

brezskrbne igre in izletov.

D. pravi, da vas zelo pogreša in svoje
prijatelje. Velikokrat pove, da bi vas rad
videl in sprašuje, če bo še šel v vrtec.

Drugače smo zdravi vsi in upam da tako
ostane.

D. sicer ni dolgčas. Pri babici ima tudi
svoj gozdni kotiček, kamor zahajata in se
lahko sprosti v naravi. Skupaj ustvarjamo

veliko stvari.
Motivacija je bila seveda VELIKA NOČ in

njegova zaenkrat najljubša risanka
BACEK JON, kjer je naredil svoj travnik z

ovčkami, hišico kjer spijo, potok, kjer
pijejo vodo in seveda pastirja, ki čuva
ovčke. Ves material je pridno nabral v
gozdu, nekaj je bilo pa kupljeno in je

pobarval. 



Š

BREZOVICA



Pozdravljeni,

Najprej vam in Tanji posredujem lepe pozdrave in širok objem v Ž. imenu.

Sporoča vama, da že pogreša vrtec, prijatelje in vaju. Prav tako pogreša vaše

sprehode v gozd...o njih nam pripoveduje vsakič, ko gremu skupaj v gozd nad

vrtcem...Veliko tudi prepeva in nas uči pesmic, ki ste jih peli skupaj. Res

pohvalno, koliko pesmic ste jih naučili ;)

Žiga je naročil naj vam povem, da se v tednih, ko je doma veseli predvsem

vsakodnevnih popoldanskih izhodov ali v gozd ali na polje - po Barju; v zadnjih

dveh tednih  se veliko sprehajamo po Barju, skačemo po zemlji, da vidimo, kako

se tla tresejo (to delamo tako kot ste to naredili vi, ko ste bili skupaj na Barju

;). Ž. pa ima od vsega najraje srnice, ki nas skoraj vsak dan pričakajo na polju.

Ž. jih lovi; zadnjič se je domislil in se sredi travnika  postavil na vse štiri in

dvignil zadnjico v zrak (imej je svetlo sive trenirke), zato, da bi srnice mislile,

da je on srnjaček in bi tako prišle k njemu ;)  Ž. pravi, da zdaj ko je virus,

imajo živali končno mir pred avti in ljudmi, zato jih tudi več srečamo v naravi in

je prav vesel zanje, da so našle svoj mir ;).

V priponki vama za spomin pošilja risbico, ki jo je narisal (narisal je sebe in

srnico).

Obema želimo vsi skupaj mirne in sproščene praznične dni, pazite nase in

ostanite zdravi.

Lepo vas pozdravljamo,

Pozdravljeni,

Upamo, da ste lepo preživeli praznike! T. vas
lepo pozdravlja, zelo je bila vesela klica za

rojstni dan (vsem je povedala, da jo je
poklicala tudi vzgojiteljica Katarina)! 

Pošiljam nekaj slik. Kmalu na snidenje
(upamo)! 😊😊

Lep dan še naprej!

skupina Navihanci, Brezovica



Pozdravljeni Katarina in Tanja, 

Koncno tudi jaz posiljam par slikic od Z.. Kot se vidi, veliko
casa prezivljamo zunaj, gozd poznamo do skoraj vseh skritih
kotickov 😁😁, kolesarimo in tudi kaj ustvarjamo... smo dobro in

upam, da je pri vama tudi vse ok.
Z. je ravno danes zjutraj rekla, da je imela zelo lepe sanje...

sanjala je, da ste sli z vrtcem (Katarina, Tanja, Valci in Katja)
iskat skriti zaklad, lahko so prisli tudi bratci in sestrice

(seveda sta bili zraven T., T. in M. 😂😂). Po vseh namigih ste
prisli do uciteljic iz sole, ki so imele za nagrado velikooo

sladoleda za vse. 😂😂
Ja, tudi ona vas pogresa...

Bodite super in se upam kmalu vidimo.

Šele zdaj se vam javljamo, čeprav
mislimo na vas vsak dan... na vrtec, na
prijateljčke, na same lepe stvari, ki jih

počnete skupaj.

Upam, da boste prejeli par naših slikic.

Drugače smo v redu, kolikor smo
lahko, potrpežljivo čakamo lepše

dneve... 
Vsi smo doma, Gorazd dela od
doma pa je pogosto kar zaprt v

drugi sobi 😂😂 
Jaz osebno uživam doma, mi pa

neskončno manjka družba, ljudje,
smeh, prosto gibanje in opazim, da

otroci čutijo enako.



Največ jim manjkajo prijatelji. A. se
z učiteljico in s sosolci "dobi" na

Skypu, na Zoomu pa imajo plesne
treninge... zato smo mislili vprašati,

ce bi mogoce tudi za nase
Navihance uredili kakšno

"srečanje", mogoče na Skypu?

Kako ste pa vi? Upam, da ste in vi
in vsi vaši zdravi!!!

Lepo vas pozdravljamo in komaj
čakamo, da se tudi objamemo!

Kot vidite, izkoriščamo soncek, okrasujemo morske prašičke z rožicami, A. in
D. se igrata trgovine, pečemo pogače in skutine pite 😊😊 

Medtem ko sestrica dela za šolo, D. zlaga svoje Legice 😂😂
Eno stvar vas pa SPET moram pohvaliti... krasen je občutek, da me moj 6-letni
sin pelje po gozdnih potkah ter razkazuje in pojasnjuje.... toliko da veste, za to
ste pa zaslužne vi, drage tete, in veliko vam hvala. �� Tudi do vase gugalnice

nas je pripeljal! 😉😉



skupina Lunice, OŠ Brezovica

Korone se bojim srednje močno, da me ne
okuži. Najbolj se pa bojim za babico in

dedka, ker je virus za njiju najbolj
nevaren, rada bi ju pa se kdaj videla in

objela. Zaradi virusa se moramo drzati
na razdalji enega avta eni od drugih pa

ne smemo se družiti niti praznovati
rojstnih dnevov. Najbolj pogrešam morje
in plažo, pa vrtec in prijatelje iz vrtca in
našo igralnico in učiteljici. Žalostna sem,
ker sem knjigo o Piki nogavčki  pozabila v
vrtcu- ko se virus konca, jo bom šla iskat.

(M.)

Vzgojiteljici Mateja in Tina sta prejeli odzive otrok:

Korona virus je grozna
bolezen. Počutim se dobro
zato, ker sem z očijem in
mamo doma. Rad posajam

rastline. Strah me je, da bom
zbolel. Vesel sem, da ne hodim

v trgovine. Komaj čakam, da
vidim vzgojiteljici Matejo in

Tino'.
(L.)

Počutim se "ne glih prou uredu" :) zato ker
bi bila rada v vrtcu,  manjka mi družba,

želim se igrati z otroki (ne samo z n Nežo
in Žanom). Ob vprašanju kako se počuti,

ker že dolgo nismo bili nikjer na obisku, ne
fino je zavzdihnia in zajamrala in pravi da

"tut to ni glih uredu
Zdaj ko smo doma, je zelo rada zunaj, se

vozi s skirojem, kolesom, hodi rada na
sprehod v gozd, s kolesom v gozd. Rada

se igra "korona virus". Vse plišaste igrače,
lutke in punčke so dobile masko iz wc

papirja in ležijo. Bolnišnica se razteza čez
2 otroški sobi. En ima zlomljeno nogo,

drugih 30 pa korono.
Pravi da se boji samo teme, ko spi :)

(G.)

ogo

spi



A. pravi, da že pogreša
družbo in svoje prijatelje ter

igro z njimi.
Pravi, da naj gre korona virus
čim prej stran, ker hoče, da so
vsi zdravi, da se nihče več ne
okuži in da gre lahko v miru

na sprehod in na igrala.

V času epidemije se veliko
igra zunaj, če le vreme to

dopušča, včasih igra igrice,
kot sam rad pravi, je že pravi
mojster v tem in rad mamici

pokaze kako se igra, ker mami
po njegovo seveda nima
pojma, pogleda kakšno
otroško serijo, se druži z

babico in dedijem, zvečer
očiju in mamici pove pravljico
ter zapoje kakšno pesmico.

Želi pa si predvsem, da  še
pred šolo vidi obe vzgojiteljici,
ker ju pogreša in pozdravlja.

B. pravi, da je koronavirus zelo huda
bolezen in da pogreša prijatelje. Ni mu
pa hudo, ker lahko gleda risanke, igra

nogomet, karta (enko in spomin),
kolesari, je zunaj na terasi ... Dobro mu

je, ker smo na vrtu posadili veliko
stvari.

Pove, da ga ni strah, malo ga pa je
strah, da ne bi kdo od prijateljev dobil

koronavirus.
Pravi še, da je karantena dobra, ker ni

vrtca :)

B. L. pogreša vrtec, ker se
doma ne sme družiti s prijatelji.
Po drugi strani pa mu je všeč
ker več časa preživi z družino

in lahko več časa preživi v
naravi, gozdu. 

Da mi je lepo, ker ne grem v vrtec, ampak
ga vseeno pogrešam. Doma mi je všeč, ker

se lahko igram skupaj z Janjo (starejšo
sestro).

Kako se počutiš, ker se ne moreš družiti s
prijatelji?

Ene prijatelje pogrešam, drugih ne. Bila
sem zelo vesela, ko sem na sprehodu

videla prijateljico Milo, ki je z mano v vrtcu.
Še bolj sem bila vesela, da sva se naslednji
dan po mamičinem telefonu pogovarjali in

videli (videoklic preko viber-a).
Kako se počutiš, ker ne hodiš na obiske?
Rada bi šla na obisk k babici in dediju v

Velenje.
Kaj rada počneš?

Rada ustvarjam, se igram s sestrinimi lego
kockami, se igram za hišo in gremo s kolesi

na izlet.
Kako si sprejela ukrepe?

Všeč mi je da sem doma ampak vseeno
pogrešam vrtec.

(T.)

lednji
arjrjr ali in

a).
biske?

v

a

cu



skupina Zvezdice, OŠ Brezovica

Rada sem doma s svojo
družino, še posebno

babico. Zato vrtca niti
preveč ne pogrešam.
Veliko časa preživim

zunaj, skupaj kuhamo,
ustvarjamo, malo pa se
pripravljam tudi na šolo.

Učim se abecedo,
seštevam. Vseeno pa si
vsi želimo, da se kmalu

vrnemo nazaj v stare tire,
se vidimo in si kaj

povemo.
(K.)

 

Vzgojiteljice Meta, Nejka in Suzana so se razveselile otrokovih sporočilc:

Malo pogrešam vrtec in prijatelje. V tem času
sta mi izpadla dva zobka, zato me je obiskala
tudi zobna miška, kljub karanteni. Drugače pa
uživam vsak dan na sprehodih v naravi. Najraje
grem v gozd, kolesarim,… Zelo rada tudi rišem
in ustvarjam, med drugim sem najbolj uživala

pri barvanju polžjih hišic
(M.)





Vzgojiteljica: »O, danes si  pa kasneje prišel, kot ponavadi.«

Deček: »Ja, sem rekel očiju naj  vstane,  pa je še kar spal!«

" "

V času poplav je bilo poplavljeno tudi  barje, kamor gremo
velikokrat na sprehod.

Vzgojiteljica: »Poglejte otroci. Ali vidite koliko vode je na
barju?«

Deček: »Jaa, na morju smo!«

Pesem:

»Mi delamo snežaka na kupu kepe tri..«, 

Deklica poje »Mi delamo snežaka na kupu Pepe

tri…«

Vzgojiteljica:  »V katerem mesecu smo?«
Odgovori začnejo kar deževati: » Petek je! Sončno vreme! Mogoče je torek

ali pa februar!«

Vzgojiteljica: »Vzemi kapo«.
Deček: »A papo?«

Vzgojiteljica: »Ja, kapo«.
Deček: »Saj sem vzel  mapo!«
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