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V začetku meseca smo prejeli posebno pismo. Pisal nam je palček Piskalček. Že 

dolgo se nismo odpravili na sprehod v gozd, zato nas je začel pogrešati. V pismu 

smo izvedeli, da se je spomladi začela narava tudi v gozdu prebujati. Sonce in dež 

sta pomagala, da so drevesa vzbrstela in ozelenela. Zacvetele so prve rožice, živali 

pa se veselo igrajo, razigrano skačejo in se nastavljajo spomladanskemu soncu. 

Palček nam je zaupal, kaj se mu je zanimivega dogajalo v zadnjem času. Vse to nam 

je opisal v kratki zgodbi, ki so ji otroci z veseljem prisluhnili (Janez Bitenc: Palček 

Piskalček). Po prebrani zgodbi so otroci narisali palčka Piskalčka. 

Preden pa smo se odpravili na obisk k palčku, smo spoznali še gozdni bonton. 

  



Naslednji dan nas je v igralnici pričakalo novo pismo, v katerem je bil zemljevid. Na 

njem je bila označena pot do palčkovega doma. Primerno smo se oblekli in obuli ter 

sledili začrtani poti.  



  



Po kratkem raziskovanju gozda smo naleteli na novo sporočilo.   



  





Ob drugem obisku gozda je bil palček Piskalček končno doma.  



  



 

 

  



  



V igralnici smo si pripravili poligon na temo Kako palčki v gozdu preživijo dan. Otroci 

so uspešno premagovali ovire.





Iz leskovih palic si je vsak otrok izdelal svojega palčka. 

  



 

 

 

 

 



Spoznali smo dele in vrste dreves.  

  



Obiskali so nas tudi prijatelji palčka Piskalčka in se nam predstavili. 

  



Igrali smo se z naravnimi materiali. 

 

 



V palčkov dom smo se večkrat vračali. Vedno se je dogajalo kaj zanimivega. Čistili 

smo gozdna tla, iz desk in narezanih panjev smo pripravili prostor za druženje, z 

lupami smo opazovali majhne živali in listke dreves, peli pesmi in urejali palčkovo 

hišico. 

  



  







Gozd je tudi dom mnogih živali. Nekaj smo jih spoznali in si jih ogledali na plakatu. S 

pomočjo računalnika pa smo se igrali igrico Ugani, kaj slišiš. Otroci so gozdne živali 

prepoznavali po oglašanju.



Na vrtčevskem igrišču smo si poiskali najljubše drevo, si ga dobro ogledali in ga 

narisali (likovna tehnika frotaž). 

 

 

  



  



Pravo doživetje pa je bil ogled lutkovno igranega muzikala Super Brina. Predstavo 

smo si ogledali v KC Semič. Otroci so predvsem uživali v vožnji z avtobusom.  



V mesecu maju je potekalo reševanje Cici vesele šole. Naloge so reševali tudi otroci 

iz naše skupine. Ob nalogah so se zabavali in jih uspešno rešili. Za rešene naloge 

bodo otroci prejeli Cici pohvalo.  



Zaključili smo z bralnim projektom Pravljični potujoči kovček. Kovček je obiskal vse 

otroke. Ob tej priložnosti smo prebrali otrokom najljubšo knjigo Od glave do peta.  



Ob koncu meseca se je naši skupini pridružil Tibor. Otroci so ga lepo sprejeli in tudi 

Tibor se je na skupino hitro navadil.  



Vzgojiteljico Vesno je neko noč obiskal palček Piskalček. Slišala je trkanje, zato je 

odprla vrata. Pred vrati je zagledala majhen voziček z inštrumenti. Zraven je bila na 

listu zapisana pesem Jaz sem muzikant. Vse skupaj je prinesla v vrtec. Ogledali smo 

si inštrumente in se naučili novo pesem, s katero smo nastopili na šolski prireditvi 

Veselje mladosti.   



Naš najstarejši član skupine je v tem mesecu praznoval 5. rojstni dan.  

  



 

  



Otrokom sva ponudili razne gibalne pripomočke s katerimi so lahko telovadili kot 

palčki v gozdu. Ob koncu dejavnosti smo zaplesali ob pesmi Alenke Kolman: Plesni 

vlak.  



V zadnjih dneh tega meseca smo v igralnico povabili sosednjo skupino Bibe in si 

pripravili skupno gibalno urico. Tokrat smo telovadili z Juvijem. 

  



Mesec maj se tako od nas poslavlja, pred nami pa je še zadnji predpočitniški mesec.  


