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DRAGI OTROCI,
MAME IN OČETJE

V vrtcu živimo in ustvarjamo okolje, v katerem se otroci počutijo 
varne in sprejete. Tako lahko na igriv način pridobivajo izkušnje 
in se učijo temeljnih življenjskih resnic. V procesu učenja 
upoštevamo aktivno vlogo otrok, spoštujemo individualnost, 
razlike in drugačnost. V iskanju novih poti želimo vzgajati 
otroke v zdrave, samostojne, samoiniciativne, radovedne, 
razmišljajoče in ustvarjalne posameznike.

Vabim vas, da zaživite z nami.

Aleš Bole, ravnatelj

Nagovor ravnatelja
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Vrtec Mladi rod je javni zavod, naše poslan-
stvo je vzgoja in izobraževanje predšolskih 
otrok po programih, ki jih določi Strokovni 
svet Republike Slovenije za izobraževanje. 
Otrokom, ki obiskujejo naš vrtec, zagotav-
ljamo varno, ljubeče in spodbudno okolje, 
v katerem se počutijo sprejete in zaželene. 
Načrtno si prizadevamo ohranjati in krepiti 
pozitivno delovno klimo med zaposlenimi, 
starši in otroki.  
Vsakodnevno pripravljamo kakovostne in 
pestre dejavnosti na vseh področjih nacion-
alnega Kurikuluma za vrtce, ki ponujajo opti-
malen razvoj otrokovih kompetenc.  
Iščemo tako otrokove talente kot področja, 
pri katerih potrebujejo dodatne spodbude. 
Dejavnosti  načrtujemo tako, da so otroci 
obravnavani v čim večji meri individualno, 
glede na njihove potrebe. Prav tako pripravl-
jamo zanje okolja in dejavnosti, v katerih lah-
ko urijo socialne veščine in se učijo ravnati s 
čustvi. Otrokom omogočamo učenje temel-
jnih spretnosti in znanj, ki jim bodo v oporo 
vse življenje.
Strokovna znanja zaposlenih nadgrajujemo 
z razvojnimi projekti, s stalnim izobraževan-
jem in s spremljanjem sodobnih pedagoških 
praks na državni in mednarodni ravni.
Delujemo v petih enotah na območju ljubljan-
skega Bežigrada.

NAŠ VRTEC
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ENOTA VETRNICA
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Enota Vetrnica je največja enota Vrtca 
Mladi rod. Vsako leto v njej prebiva, se 
igra, počiva, teče in raja več kot 200 otrok. 
Nahaja se v Župančičevi jami. Ima pros-
torno in senčno igrišče, zeleno oazo sredi 
betonske džungle z razgibanim terenom 
in različnimi igrali, pa tudi svojo telovad-
nico. V spodnjih prostorih vrtca se nahaja 

centralna kuhinja, kjer kuharji poskrbijo, 
da otroci in zaposleni nismo nikoli lačni. 
V enoti Vetrnica najdete tudi upravo vrtca, 
računovodsko-administrativno službo in  
še kaj.
Med prazniki in počitnicami enota Vetrnica 
prijazno sprejme pod svoje okrilje otroke iz 
drugih, manjših enot našega vrtca.
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ENOTA ČIRA ČARA

Enota Čira čara se nahaja v samem središču 
Savskega naselja. Sestavljena je iz dveh hiš 
… stare vile v novi preobleki s pikami, v kat-
eri prebivajo tri skupine, in »nove« vile, ki v 
resnici to ni, v kateri prebiva sedem skupin. 
Hiši sta povezani. Oddelki najmlajših otrok, 
ki prebivajo v pritličju, imajo izhod v atrije 
z najlepšim pogledom na celotno igrišče. 
Na velikem otroškem igrišču imamo poleg 
razgibanega terena tudi različna igrala, pes- 

kovnike, gugalnice in veliko sence. V osrčju 
igrišča igramo nogomet in košarko na mini 
igrišču, ob robu pa stoji zeliščni vrtiček in 
mali nasad jagod.

V vili najdete tudi Čutno sobo in Senzorno 
sobo ter pisarno svetovalne delavke. Za to, 
da otroci in odrasli nismo nikoli lačni in žejni 
skrbita dve kuharici v razdelilni kuhinji. B
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ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC

Enota Kostanjčkov vrtec stoji ob Gimnaziji 
Bežigrad. V tej pritlični zgradbi igrivega vi-
deza bivajo otroci v šestih skupinah. Odd-
elki najmlajših imajo iz igralnic izhod na 
atrije, tako se lahko igrajo na svežem zraku 
celo leto. Enoto obdaja prostorno igrišče, 
v senci kostanjevega drevesa lahko otro-
ci tekajo, vozijo pogajalce in raziskujejo. 
Del igrišča prekriva prod, del pa razgibana 

travna površina.
V dvignjenih gredicah otroci gojijo različna 
zelišča in rože. Lahko plezajo in uživajo na 
številnih igralih ali pa se igrajo z žogo.
Enota ima lastno kuhinjo, iz katere vedno 
diši po okusnih jedeh, ki jih kuharici priprav-
ljata za otroke. Otroci se lahko sproščajo in 
razgibajo tudi v večnamenskem skupnem 
prostoru.
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ENOTA MAVRICA

Enoto Mavrica boste našli ob robu Savskega 
naselja. V tej stavbi se je leta 1948 zgodba 
Vrtca Mladi rod začela. Otroci se igrajo in 
učijo v pritličnem delu stavbe, ki jo delimo 
s stanovalci v nadstropju. Enota ima šti-
ri skupine vseh starosti, ki rade med seboj 
sodelujejo in se družijo. Mlajši otroci imajo 
iz igralnice izhod v atrij, ki ga ščiti sončna 

streha. Tako se otroci lahko igrajo zunaj tudi 
ko dežuje. Igrišče otrokom ponuja možnosti 
tako za plezanje, kot igre z žogo.
V senci mogočnih dreves jih vabijo pes- 
kovnik, tobogan in gugalnice.

V enoti je razdelilna kuhinja, kjer kuharica za 
otroke in odrasle pripravlja okusno hrano.

S
av

sk
a 

ul
ic

a 
1,

 L
ju

bl
ja

na
P

os
lo

vn
i č

as
: 6

.0
0–

17
.0

0

4
Število
oddelkov

1-6
Starost
otrok



17



18

ENOTA STONOGA

Enota Stonoga stoji ob stavbi bežigrajske 
občine v pritličju večje stanovanjske zgrad-
be. Otroci se družijo, pojejo, rajajo in učijo 
v treh prostornih igralnicah. Sončni atrij s 
streho otrokom omogoča igro na prostem v 
vsakem vremenu. 
Neposredna okolica vrtca otrokom ponuja 

številne varne javne površine in igrišča. 
Stonoge so redni obiskovalci igrišč v Ko-
stanjčkovem vrtcu, v Vetrnici, v Severnem 
parku.
V enoti je razdelilna kuhinja, v njej pa ku-
harica skrbno pripravlja okusno hrano za 
otroke in odrasle.
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INFORMACIJE
ZA STARŠE
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PROGRAMI V VRTCU

Vsi otroci so vključeni v DNEVNI PROGRAM, ki 
obsega vzgojo, varstvo, izobraževanje in preh-
rano. Dnevni program traja 6–9 ur. Organizira-
mo predšolsko vzgojo in izobraževanje za prvo 
(za otroke do 3 let) in drugo starostno obdobje 
(za otroke od 3 let do vstopa v šolo). Otroci so 
razporejeni v starostno homogene, heterogene 
ali kombinirane oddelke. Naše strokovno delo 
temelji na Kurikulumu za vrtce, ki obsega vsa 
področja otrokovega razvoja.
Strokovno delo prilagajamo potrebam 
posameznega otroka in skupine. V redne 
oddelke vrtca vključujemo tudi otroke s pose-
bnimi potrebami, za katere imamo organizira-
no svetovalno službo in dodatno strokovno  
pomoč.

Za več informacij o ritmu bivanja v vrtcu vas va-
bimo k obisku naše spletne strani.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI pomenijo vse-
binsko popestritev dnevnega programa in so 
brezplačne. Vsako leto za otroke pripravljamo 
različne dejavnosti, med drugim: Motorično 
delavnico, Program Mali sonček, Predšolsko 
bralno značko, Cici veselo šolo, dejavnosti v 
čutni in senzorni sobi,  pevski zbor z Glasbeno 
matico ter različne krožke za najstarejše otroke 

(prometni, prva pomoč, joga, planinski, gradovi, 
naravoslovni, kamišibaj, likovni, dramski, rolan-
je, čutno-glasbeni).

DOPLACLJIVE – NADSTANDARDNE PRO-
GRAME izvajamo v sodelovanju z zunanjimi 
izvajalci. Starši se lahko za pomoč za plačilo 
obrnete na Sklad vrtca, MOL pa vsako leto 
predšolskim otrokom sofinancira eno izmed 
dejavnosti. 

Vrtec v naravi – Spoznavamo tradicionalno 
življenje na kmetiji, domačo hrano, prijazne do-
mačine in kako zaživeti z naravo.

Letovanje – Spoznavamo morske rastline in 
živali. Ob morju nabiramo školjke in lovimo 
tople sončne žarke.

Zimovanje – veliko možnosti za svobodno gib-
anje na višinskem zraku, za pohode in igro na 
snegu.

Otroški kulturni abonma je namenjen otrokom v 
starosti od 2 do 6 let.  Otroci si v vrtcu ogledajo 
od 2 do 4 kulturne predstave na leto.

DODATNE PROGRAME za otroke v starosti od 
4 do 6 let izvajajo zunanji izvajalci v popoldan-
skem času v prostorih vrtca.
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• Plesno-gibalne urice
• Tečaj angleškega jezika
• Športna dejavnost  
• Ritmična gimnastika
• Športna gimnastika
• Karate

SVETOVALNO DELO V VRTCU: (NE)
VIDNA VEZ MED OTROKI, STARŠI IN 
STROKOVNIMI DELAVCI

Delovanje svetovalne službe v vrtcu nudi oporo 
pri vzgojnih, komunikacijskih in drugih vprašan-
jih, ki se pojavijo otrokom, staršem, strokovnim 
delavcem in vodstvu.

Starši se soočamo z različnimi vprašanji, kot npr.:
• Moj otrok še ne govori, ali naj čakam?
• Preselili smo se iz druge države. Kateri jezik 

naj uporabljamo, da bo otroku lažje? Kako 
uskladiti  vrednote različnih kultur?

• Kakšna je razlika med trmo in izgubo kon-
trole nad vedenjem?

• Zakaj je moj otrok agresiven? 
• Moj otrok grize druge otroke. Kako ravnati?
• Kako naj pomagam otroku, da premaga 

stiske ob ločitvi staršev?
• Kako naj pomagam otroku, da ne bo jokal ob 

prihodu v vrtec? 
• Moj otrok je neješč, še posebej v vrtcu je zelo 

malo.

• Kako pomagati otroku, ki je dobil sorojenca, 
da ne bo občutil prikrajšanosti?

• Moj štiriletnik si še ne obuje čevljev, ne pre-
pozna svojih oblačil …, ali me mora skrbeti?

Za nasvet se lahko obrnete na psihologinjo, ki 
bo skupaj z vami poiskala odgovore. Pripravili 
bomo načrt dejavnosti, ki bodo potekale v smeri 
reševanja in izboljšanja položaja. 

Včasih je za otroka izredno pomembna pra-
vočasna dodatna strokovna pomoč, ki jo v 
okviru zgodnje obravnave izvajata specialna in 
inkluzivna pedagoginja ob timsko zastavljenem 
sodelovanju z zunanjimi institucijami. Pomoč 
poteka v igralnici ali v posebnem prostoru za 
individualno delo, v senzorni sobi,  v čutni sobi. 
Izvajamo jo v različnih oblikah: individualno, v 
paru, v manjši skupini, v skupini. Otrokom se 
v okviru dodatne strokovne pomoči zagotavlja 
prilagojeno izvajanje programa za predšolske 
otroke, kar je opredeljeno v individualnem načr-
tu otroka in družine.

Pokličite, skupaj bomo poiskali rešitev.

PREHRANA IN ZDRAVJE

Prehranjevanje je za otroke v vrtcu obred, 
ki ima velik vpliv na zdravje. Jedilnike skrb-
no načrtujemo. Pri tem upoštevamo preh-
ranske potrebe otrok in zagotavljamo varno, 
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ob prihodu v vrtec, na individualnih pogovorih, 
roditeljskih sestankih, igralnih uricah, pogov-
ornih srečanjih in popoldanskih dejavnostih. 
Starši se povezujejo v Svetu staršev in sodelu-
jejo pri upravljanju v Svetu vrtca.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV, 
PRAVICE OTROK

Otroci so enaki in enakopravni, ne glede na 
barvo oči, las, kože.
Otroci imajo vedno prednost.
Otroci imajo pravico živeti, rasti in odrasti z obe-
ma staršema ali s tistimi, ki bodo zanje najbolje 
skrbeli.
Otroci imajo pravico, da povejo, kaj mislijo.
Otroci imajo pravico, da imajo dovolj možnosti 
za počitek, igro in razvedrilo.
Otroci imajo pravico, da ne opravljajo dela, ki 
je zanje pretežko. Učenje ima vedno prednost 
pred delom.
Otroci imajo pravico do izobrazbe.
Otroci imajo pravico do varnosti in do zaščite 
pred poškodbami, zanemarjanjem in zlora-
bami.
Otroci imajo pravico do zadostne količine 
zdrave hrane in do čiste vode.
Otroci brez družine in otroci s posebnimi potre-
bami imajo pravico do posebne skrbi in pomoči.
Otroci imajo pravico, da dobijo ustrezno zdra-

raznovrstno in uravnoteženo prehrano, ki te-
melji na smernicah zdravega prehranjevanja 
predšolskih otrok. Vašim otrokom ponudimo 
štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico 
(sveže sadje in zelenjava), kosilo in popoldan-
sko malico. Jedilnik tedensko objavljamo na 
spletni strani. Pri naročanju živil skrbimo, da so 
ta v čim večji meri pridelana lokalno na ekološki 
način. Vrtčevsko okolje je zagotovo prostor za 
spodbujanje kulture prehranjevanja, uživanja 
raznovrstnih živil in za spoznavanje različnih 
okusov. V vrtcu poskrbimo tudi za otroke, ki 
zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo uživa-
ti določenih vrst živil. Za potešitev žeje imajo 
otroci v času bivanja na voljo vodo ali neslad-
kan čaj.

V vrtcu skrbimo za čisto in varno okolje. Po-
leg uživanja zdrave prehrane spodbujamo pri 
vsakodnevnih dejavnostih zdrav način življen-
ja: veliko gibanja na prostem, skrb za osebno 
higieno, počitek ter občutek sprejetosti in var-
nosti.

SODELOVANJE S STARŠI

Starše v našem vrtcu sprejemamo kot enak-
ovredne partnerje v vzgojnem procesu. Pove-
zujemo se z namenom delovanja v korist vsa-
kega otroka. S starši sodelujemo vsakodnevno 
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vstveno nego in skrb, ki ju potrebujejo.
Otroci imajo pravico, da govorijo jezik svojih 
staršev.
Vsi otroci imajo pravico, da jih vzgajajo njihovi 
starši, če je to mogoče.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomem-
ben vidik kakovosti predšolske vzgoje in prispe-
va k ustreznemu dopolnjevanju družinske in in-
stitucionalne vzgoje.

Pri odnosu med vrtcem in starši je pomemb-
na delitev odgovornosti in različnih pristojnos-
ti. Vrtec staršem nudi storitve in ne posega v 
njihovo zasebnost: Spoštuje kulturo, identiteto, 
jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, 
navade in običaje otrokovih staršev, starši pa 
upoštevajo meje svojega soodločanja, ki ne 
smejo posegati v strokovnost institucije.

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovan-
ju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po 
dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati 
pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju 
strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko 
ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem oziroma 
popoldanskem času krajši ali daljši čas zadržijo 
v igralnici in se vključijo v različne dejavnosti v 

dogovoru z vzgojiteljem ali na njegovo povabi-
lo. Starši imajo pravico do postopnega uvajanja 
otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj 
sprejemljivem načinu vključevanja svojega 
otroka v vrtec.

KAKO VPIŠEM OTROKA V VRTEC

Vpis otrok v Vrtec Mladi rod poteka v skladu z 
zakonodajo in z Odlokom o sprejemu otrok v 
vrtec (Uradni list RS št. 76/2010, 1. 10. 2020). 
Vrtec sprejema otroke od prvega leta starosti 
(11 mesecev) do vstopa v šolo. Vpis uredite v 
upravi vrtca v enoti Vetrnica. Otroke sprejema-
mo na podlagi oddane vloge. Vpis za novo 
šolsko leto praviloma poteka v mesecu marcu. 
Natančen datum je predhodno objavljen na 
naši in MOL-ovi spletni strani. Če je vpisanih 
otrok več, kot je prostih mest, o sprejemu otrok 
odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec na 
podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Če 
oddate vlogo po roku, otroka sprejmemo le, če 
imamo prostor.

Več informacij o vpisu ter vlogo dobite na naši 
spletni strani pod zavihkom vpis. Vabimo vas, 
da si tam ogledate tudi zgibanko Dobrodošli v 
vrtcu Mladi rod, v kateri odgovarjamo na nekaj 
vprašanj povezanih s prvim vstopom otroka v 
vrtec.
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Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana
spletna stran: www.vrtec-mladirod.si
Facebook stran: Facebook Vrtec Mladi rod
e-naslov: info@vrtec-mladirod.si

Ravnatelj:
Aleš Bole
01 437 51 81
ales.bole@vrtec-mladirod.si

Pomočnici ravnatelja:
 Aleksandra Zupan

01 620 37 93
aleksandra.zupan@vrtec-mladirod.si

Branka Barkovič
01 620 37 90
branka.barkovic@vrtec-mladirod.si

Svetovalna delavka:  
Andreja Koler Križe
01 620 36 75
andreja.koler@guest.arnes.si

Specialni pedagoginji:
 Janja Krautberger

031 635 099
janja.krautberger@guest.arnes.si

Mina Orešek
01 620 36 77
mina.oresek@guest.arnes.si

Inkluzivna pedagoginja:
Branka Pavasović Rus
051 613 472
branka.pavasovic-rus@guest.arnes.si 

Organizatorka prehrane in 
zdravstveno higienskega režima:
Mojca Zupan Štante
01 620 37 91
mojca.zupan-stante@guest.arnes.si

Računovodja:
Marija Purkat
01 436 47 91
marija.purkat@guest.arnes.si

Knjigovodja (oskrbnine):
 Milka Đuković

01 436 47 90
milka.dukovic@guest.arnes.si

Knjigovodja:
Franja Kotar
01 436 47 90
franja.kotar@guest.arnes.si 

Poslovni sekretar:
 Klemen Polimac

01 437 51 81
klemen.polimac@guest.arnes.si

KJE NAS NAJDETE
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ENOTA VETRNICA:

Paviljon A
a.paviljon@vrtec-mladirod.si

A1 Gosenice
01 620 37 79
gosenice-a1@vrtec-mladirod.si

A2 Pikapolonice
01 620 37 80
pikapolonice-a2@vrtec-mladirod.si

A3 Čebelice
01 437 99 94
cebelice-a3@vrtec-mladirod.si

A4 Mravljice
01 620 37 81
mravljice-a4@vrtec-mladirod.si

Paviljon B
b.paviljon@vrtec-mladirod.si

B1 Račke
01 620 37 82
racke-b1@vrtec-mladirod.si

B2 Zajčki
01 620 37 83
zajcki-b2@vrtec-mladirod.si

B3 Mucki
01 437 99 95
mucki-b3@vrtec-mladirod.si

B4 Petelinčki
01 620 37 84
petelincki-b4@vrtec-mladirod.si

Paviljon C
c.paviljon@vrtec-mladirod.si

C1 Medvedki
01 620 37 85
medvedki-c1@vrtec-mladirod.si

C2 Ježki
01 620 37 86
jezki-c2@vrtec-mladirod.si

C3 Polžki
01 620 37 87
polzki-c3@vrtec-mladirod.si

C4 Lisičke
01 437 99 92
lisicke-c4@vrtec-mladirod.si

C5 Veveričke
01 620 37 88
vevericke-c5@vrtec-mladirod.si

C6 Sovice
01 620 37 89
sovice-c6@vrtec-mladirod.si
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KOSTANJCKOV VRTEC
kostanjcek@vrtec-mladirod.si

P1 Mucki
01 620 37 99
mucki-p1@vrtec-mladirod.si

P2 Metuljčki
01 620 37 97
metuljcki-p2@vrtec-mladirod.si

P3 Polžki
01 620 37 96
polzki-p3@vrtec-mladirod.si

P4 Račke
01 620 37 98
racke-p4@vrtec-mladirod.si

P5 Sovice
01 620 36 73
sovice-p5@vrtec-mladirod.si

P6 Ježki
01 620 36 72
jezki-p6@vrtec-mladirod.si

CIRA CARA
ciracara@vrtec-mladirod.si

Bel1 Račke
01 620 37 72
racke-bel1@vrtec-mladirod.si

Bel2 Pikapolonice
01 620 37 76
pikapolonice-bel2@vrtec-mladirod.si

Bel3 Mucki
01 620 37 73
muce-bel3@vrtec-mladirod.si

Bel4 Polžki
01 620 37 74
polzki-bel4@vrtec-mladirod.si

Bel5 Ježki
01 620 37 77
jezki-bel5@vrtec-mladirod.si

Bel6 Metuljčki
01 620 37 78
metuljcki-bel6@vrtec-mladirod.si

Bel7 Čebelice
01 620 38 21
cebelice-bel7@vrtec-mladirod.si

Enota KOSTANJCKOV VRTEC
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BelV1 Žabice
01 437 76 09
zabice-belv1@vrtec-mladirod.si

BelV2 Sovice
01 620 37 75
sovice-belv2@vrtec-mladirod.si

BelV3 Miške
01 437 65 65
miske-belv3@vrtec-mladirod.si

STONOGA
stonoga@vrtec-mladirod.si

L1 Zelena stonoga
01 620 38 20
zelenastonoga-l1@vrtec-mladirod.si

L2 Rdeča stonoga
01 620 37 94
rdecastonoga-l2@vrtec-mladirod.si

L3 Rumena stonoga
01 620 37 95
rumenastonoga-l3@vrtec-mladirod.si

MAVRICA
mavrica@vrtec-mladirod.si

S1 Modra mavrica
01 620 38 01
modramavrica-s1@vrtec-mladirod.si

S2 Rdeča mavrica
01 620 38 02
rdecamavrica-s2@vrtec-mladirod.si

S3 Rumena mavrica
01 620 38 03
rumenamavrica-s3@vrtec-mladirod.si

S4 Zelena mavrica
01 620 38 19
zelenamavrica-s4@vrtec-mladirod.si
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KAKO JE MATIC ZAMENJAL VRTEC

Matic se je z mamo, očetom in enoletnima sestricama dvojčica-
ma preselil na drug konec Ljubljane – za Bežigrad. Zamenjal bo 
vrtec, sestrici pa bosta septembra vanj vstopili prvič. Z mamo sta 
skupaj prišla v Vrtec Mladi rod urediti dokumentacijo za vpis. 

Malo jo skrbi, kako bo Matic sprejel nov vrtec, saj se je zelo 
navezal na prijatelje in vzgojitelje v prejšnjem vrtcu. Skrbi jo, kako 
bosta vrtec doživeli dvojčici, saj še nikoli nista bili v drugem okol-
ju. Z Maticem sta pozvonila na zvonec uprave in vrata jima je 
odprla prijazna gospa. Matic je takoj pozabil na skrbi, zagledal 
je akvarij z ribicami. Nemogoče je prešteti vse, saj se tako hitro 
premikajo po vodi, si je mislil. Nekaj časa je opazoval ribe, nato 
pa ga je začelo zanimati, kaj počnejo otroci, saj se je njihov živ 
žav slišal po hodniku. Zaželel si je pogledati, kje so otroci in kaj 
počnejo. Mami, greva pogledat, boš šla potem urejat vpis.
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OTROCI TECEJO,
SKACEJO, PLEZAJO…

Zakaj otrok ni v sobi, kam so šli? Poglej jih, na 
igrišču so. Tečejo po hribu gor, kotalijo se dol, 
po potki vozijo pogajalce, kolesa in se igrajo 
skrivalnice med drevesi in grmovjem, plezajo 
na drevo, žogajo se in ciljajo na koš. Deževati 
je začelo, nič jih ne moti, skačejo po lužah, od-
tiskujejo blatne stopinje. 

Kam gredo pa zdaj? Na sprehod. Do Tivolija, 
pravijo. Prejšnji teden so bili na Ljubljanskem 
gradu, vse prostore v okolici vrtca poznajo, s 
planinskim krožkom so odšli še na Toško čelo. 

Tam gre še ena skupina otrok. V telovadnico 
gredo. Delali bodo prevale, plezali po pajkovi 
mreži, skakali po trampolinu, šli čez poligon 
poln ovir, se igrali »Bratec, reši me«. Pravijo, 
da velikokrat pridejo sem, tudi najmlajši. 

Mami, tu bosta Mija in Vesna telovadili. Moram 
povedati očiju. In zdaj so tudi v tej sobi, ki je 
bila prej prazna, otroci. Plazijo se pod mizami, 
vozijo slalom med stoli, hodijo po prstih, lovijo 
balone. Pravijo, da bodo po kosilu izvajali še 
jogo za umiritev in lažji počitek.
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CAROBNI SVET GLASOV, BESED 
IN PRAVLJIC

Vzgojiteljica Evelina otrokom pred počitkom 
bere pravljico. Veliko pravljic že poznajo. Mog-
oče berejo tudi mojo najljubšo Peter Nos je 
vsemu kos. Tudi sami si izmišljujejo zgodbice, 
zabavne stavke, rime in bibarije. Kaj piše tam-
le? To znam tudi sam prebrati, saj so zraven 
slike: »Porivamo omaro, ne prijatelja.« Seve-
da ne, prijatelji so za to, da se lahko z njimi 
pogovarjam. Tudi če ne znajo slovensko, z 
rokami in slikami si veliko povemo. Sicer pa, 
v vrtcu se hitro učimo, tudi slovenskega jezika. 
Pssst, v sosednji sobi pravi vzgojiteljica Lidija: 
»Jutri gremo v prostor, KI NI ŽICA. Tam bomo 
poiskali nekaj, kar tudi SLIKA ANICA. Kdo 
ugane, kam gremo? Bravo: gremo v vrtčevsko 
knjižnico. Slikanice bomo odnesli tudi najmla-
jšim otrokom, ki smo jim včeraj zaigrali lutk-
ovno predstavo.«
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OTROCI USTVARJAJO Z RISBO, 
GIBOM IN ZVOKOM

Včeraj so otroci zaigrali lutkovno predstavo 
Pod medvedovim dežnikom. Lutke so naredili 
otroci sami iz odpadnega materiala. Vzgojitel-
jica Maruša jim je pomagala zašiti obleke. Iz 
kartona so naredili en veeeelik rdeč dežnik. 
Jutri pridejo k njim na obisk otroci iz enote Sto-
noga. Skupaj se bodo učili eskimsko pesem 
Atte katte nuwa, ki jo bodo zapeli na nasto-
pu za upokojence. Moja najljubša pesem je 
Marko skače. Vzgojiteljici bom predlagal, da 
jo zapojemo in zarajamo, ko bomo praznovali 
moj rojstni dan. Prav rad bi se vključil tudi v 
pevski krožek. 

Čas je, da urediva vpis v upravi, pravi mami … 
Je že končala. Zdaj greva pogledat enoto Čira 
čara, kamor bom hodil v vrtec. Kakšna lepa 
hiša, prava vila, kot pri Piki Nogavički. Tu ima-
jo čutno sobo, kjer se igrajo z različnimi mate-
riali, zvoki, sencami, občutji in senzorno sobo 
s svetlobnimi efekti. In glineno peč, kjer pečejo 
izdelke iz gline. Tudi tukaj slišim glasbo, poglej 
mami, otroci plešejo in se ustavijo in plešejo 
in se ustavijo. Kako zabavna igra, tatarata – 
stop, tataratata – hop, tataratata tataratata – 
hop hop, tatarata tataratata  – stop hop … 

Na poti domov se bova ustavila še v enoti 
Mavrica, saj bi mami rada pozdravila svojo 
vzgojiteljico Bojano iz otroških let. In res je 
videti kot ena mavrica, vsaka soba ima dru-
gačno barvo. Tukaj otroci tako veliko rišejo 
in ustvarjajo. Kako visok nebotičnik iz jesen-
skega listja, kar prostora na listu je zmanjkalo. 
Tukaj je videti, kot da so se barve polile po tleh 
in otroci kar bosi drsajo po barvah. In nič se 
niso umazali, kako je to mogoče? Je pa nas-
tala zanimiva slika. Vzgojiteljica Olga ne na-
jde zelene barve. Fantek pravi, da naj vzame 
modro in rumeno, če ju zmeša, bodo dobili 
zeleno. To se je naučil pri likovnem krožku. 

Tukaj so obrisali svoje sence, tu s čopiči 
obrisali predmete … krog, kvadrat, mami, 
kaj je pa to?
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OTROCI RAZISKUJEJO OBLIKE 
IN ŠTEVILA 

»To, je pa trikotnik.« Kako je smešen, nekdo 
mu je narisal oči in roke, kar oživel je. Otro-
ci se tudi zvijajo kot nekakšne preste, sedaj 
so krog, sedaj kvadrat in palica, sedaj zgoraj, 
spodaj, zadaj, majhna pika, velik balon ...  V 
sosednji sobi rišejo zemljevid. Na igrišču so 
zakopali zaklad, druga skupina bo morala 
po njihovih navodilih in zemljevidu ta zaklad 
najti … Me prav zanima, kaj je, pravijo, da je 
skrivnost in da ne smejo povedati. Ena skupi-
na odhaja na obisk v Kostanjčkov vrtec. Vem, 
kje je to, nasproti šole, ki jo je obiskoval moj 
oči. Do tja se gre dvakrat čez cesto. Previdno 
poglejte levo in desno in spet levo in gremo 
čez prehod. Potem počakamo na semaforju 
in štejemo 10, 9, … 4, 3, 2, 1, zeeeeleeeena. 
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OTROCI SPOZNAVAJO DRUG  
DRUGEGA IN SE DRUŽIJO

Danes je moj prvi dan v vrtcu. Mami je malo 
ostala z mano in spoznala moje nove prijatel-
je, potem je šla v službo. Imeli smo kolesarsko 
delavnico. V sobi smo razstavili in popravili 
kolo. Potem smo obiskali pravo kolesarsko 
delavnico, jutri pa bomo še gasilsko postajo. V 
vrtec vsako leto pridejo gasilci, celo ena vzgo-
jiteljica Anka je gasilka, ima čisto pravo oble-
ko. Naslednji teden se odpravljamo pogledat 
policijske helikopterje na Brnik (juhej). Gasilci 
nam bodo pokazali, kako se pogasi ogenj in 
kako je treba paziti, da se ne zgodi nesreča. 

Povedali so mi, da se je včeraj v Kostanjčk-
ovem vrtcu pripetila nesreča. Nič hudega ni 
bilo, dva otroka sta se zaletela in imata buški 
na čelu. Pogovarjamo se o pravilih v vrtcu in 
kako je treba paziti tudi na druge otroke. Toliko 
se je zgodilo danes, da sem pozabil, da je že 
čas za odhod domov. »Ja, mami, všeč mi je 
bilo v vrtcu. 

Oh, ta čevelj gre težko čez peto, ampak se 
bom potrudil in ga sam obul. Mami, veš kaj 
vse bomo počeli naslednji teden: Naredili 
bomo plakat, ki pravi, da grizemo jabolka in ne 
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otrok. Jaz sicer raje grizem jabolčni zavitek, ki 
ga bomo spekli jutri. Prejšnji teden so nabrali 
jabolka na Kmetijskem inštitutu čez cesto. Ko 
bo prišlo novo leto, bomo pekli tudi piškote 
in naredili čajanko, spremenili se bomo v 
graščake.

OTROCI SPOZNAVAJO RASTLINE, 
ŽIVALI IN RAZISKUJEJO SVET 
OKROG SEBE

Danes je petek, z mami odhajava domov, 
naslednji teden me ne bo v vrtec, ker grem 
k babici na počitnice. Komaj čakam, da bom 
šel tudi z vrtcem na počitnice, na kmetijo, na 
smučanje in na morje. Mami, pojdiva čez ig-
rišče, da ti pokažem, kako velika buča je zrast-
la na vrtčevskem vrtu. Prav v vseh enotah 
imajo vrtičke, ki ih urejajo otroci skupaj z vzgo-
jiteljicami. Posadili so tudi smreko in češnjo. V 
Vetrnici imajo še kostanj in jablano, oreh, lipo 
in macesen, ki je edini iglavec, ki jeseni odvrže 
iglice. A si to vedela, mami? 

Vzgojiteljica Laura mi je postavila nekaj 
vprašanj, vendar ne poznam odgovorov. Kdaj 
jajce plava in kdaj potone, kako lahko rišemo z 
vodo? Vem pa, kako lahko stopimo na most iz 
papirja in se ta ne strga. Jim bom pokazal, ko 

pridem s počitnic. Veš, mami, samo malo sem 
žalosten, jutri bodo imeli za kosilo rdečo juho 
in marelične cmoke. To je moja najljubša jed, 
bom prosil babi, da mi jih skuha. In pokazal 
bom babici, kako lepo znam že sam jesti. V 
vrtcu si pripravimo pogrinjke in pribor. Zaželi-
mo si dober tek in potem jemo … makarone, 
pečen krompir, joto, lososa v omaki, sadje 
in solato, mesno-zelenjavni namaz, bučno 
juho, in še in še. Vsak dan nam kuharji v vrt-
cu pripravijo sveže jedi. Mogoče mi bodo kdaj 
pustili, da jim pomagam. Kaj praviš, mami?
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Enota Vetrnica

Enota Stonoga Enota Čira čara
Enota
Mavrica

Enota Kostanjčkov vrtec

Enota Mavrica

Urednica: Urša Zalar   Avtorji: sodelavci vrtca Mladi rod   Naklada: 300 kosov   Leto izdaje: junij, 2021


