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Hočeš pokukati v moje srce? 

Tukaj je zmeraj strahoten nered! 

Vse se nenehno premika, spreminja, 

eno nastaja, a drugo izginja. 

Tamle se sreča kot zvezda blešči, 

          tukaj pa mokra se žalost suši.



 V prvih januarskih dnevih smo se po preživetih praznikih zopet zbrali v vrtcu. Na 

vprašanje kako ste preživeli praznike, sva dobili veliko različnih odgovorov. Večini 

otrok je v spominu najbolj ostala silvestrska noč, ko je bilo nebo razsvetljeno z 

raketami. Ta trenutek so doživljali na različne načine. V njihovih srcih so se skrivala 

različna čustva. To priložnost smo izkoristili za pogovor. Da bi vsa čustva lažje 

razumeli, smo jih skupaj prepoznavali skozi zgodbo o piščančku Piku. Tako smo 

spoznali veselje, žalost, jezo in strah. 



O čustvih smo prebrali kar nekaj zgodbic.  

Veliko smo se o njih pogovarjali in iskali načine  

kaj naredimo kadar smo jezni, kako preženemo strah,  

premagamo žalost ali delimo veselje.  

Svoje počutje so otroci označili s svojo sliko, ki so jo  

prilepili pod obraze štirih osnovnih čustev. 



  



Da bi sprostili svoj um in telo smo vsakodnevno izvajali Tibetančke. Gre za sklop 

petih tibetanskih vaj za otroke, ki smo jih izvajali vsako jutro po umivanju oziroma 

pred začetkom dejavnosti.  

  



 

Kadar sem srečna, sem vsa razigrana, 

sladka kot sok, do ušes nasmejana, 

v mislih mi zrastejo čudežna krila, 

z vsemi sem dobra kot pravljična vila, 

plešem in skačem, kot zvezda žarim, vsem 

naokoli poljubčke delim. 



Razlog za veselje v tem mesecu sta bili  

tudi dve rojstnodnevni zabavi. 

Tokrat sta praznovala Bianca in Patrik. 
   





Čustva, ki smo jih spoznali smo tudi likovno upodobili.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Toda ojoj, če me kaj prizadene, 

moje srce kakor roža ovene, 

zraven pa prav neznosno trpi, 

kajti od žalosti vse ga boli! 

Vendar, kot naša zdravnica predlaga, 

nežen poljubček lahko mu pomaga. 



Otrokom sva ponudili različne didaktične, gibalne in socialne igre ob katerih smo se 

lažje pogovarjali o čustvih.  









 

Vendar občasno, če kaj me razkuri, 

moje srce se neznansko razkuri, 

v njem se nabere razdražena jeza,  

žolčno se v črno togoto pogreza, 

ždi kakor bomba, vsak šum ga nervira, 

torej pozor, ker lahko – eksplodira! 



Na temo čustev si je vsak otrok izdelal svojo igro Človek, ne jezi se. Pri tem nam je 

pomagala Kaja, ki je v  tem času opravljala obvezno prakso. 





Čas smo si krajšali z branjem pesmi o pogumu, strahu, žalosti, veselju in ljubezni. 

Peli smo pesmi Ko si srečen in Kekčevo pesem. Tudi pesem Teden nam je hitro šla v 

uho. Z dnevi v tednu se srečujemo vsakodnevno pri označevanju koledarja, zdaj pa 

so otroci imena dni usvojili še s pomočjo simbolov, ki sva jih dodali besedilu pesmi.  



  



 

Strah se pretvarja, da strašno je strašen, 

toda v resnici je trapast in plašen, 

saj, kakor se ponavadi izkaže, 

strah je prikazen, ki z videzom laže, 

kajti če strahu pogledaš v oči, 

strah se ustraši in že ga več ni. 



Čustva smo prepoznavali tudi ob poslušanju klasične glasbe in jih gibalno uprizorili. 

Pripravili sva različne postaje, na katerih smo z gibanjem ugotavljali, kako se lahko 

odzovemo na različna čustva.  



Mesec januar je bil športno obarvan. V sklopu športnega programa Miška Eli smo 

opravili kar nekaj različnih nalog. V ta namen smo večkrat obiskali šolsko 

telovadnico. Otroci so spretno premagovali ovire in postavljene poligone. 







               Za kratek čas nas je tudi 

            v tem mesecu razveselil sneg.         





 

 

Moje srce je kot čudežni vrt, 

ves zelen in z rastlinjem zastrt. 

V njem se dogaja veliko reči, 

Včasih je vroče in drugič sneži. 
 


