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Tako se je pričel zadnji mesec pred počitnicami. Bil je pevsko in plesno obarvan. 

Zvrstilo se je kar nekaj različnih dogodkov, zaključkov, nastopov in različnih dejavnosti. 



Začeli smo na velikem odru z nastopom na šolski prireditvi Veselje mladosti. Zapeli 

smo pesem Jaz sem muzikant.   



V mesecu juniju je s knjigo na obisk prišel prijazen in navihan Gingo. Z njim smo 

vsakodnevno razgibavali naše telo, še posebej pa jezičke.  





Skupaj z Nežo in Nušo smo proslavili rojstvo njune sestrice.  



Na željo otrok smo v igralnici uredili zdravniško ordinacijo. V tem času nas je obiskala 

medicinska sestra iz ZD Črnomelj. Predstavila nam je delo medicinske sestre in 

zdravnika ter potek zdravniškega pregleda. Otroci so si lahko ogledali pripomočke, ki 

so se skrivali v zdravniškem kovčku.  



  



  



Ob zaključku bralnega projekta Pravljični potujoči kovček so nas knjižničarke knjižnice 

Črnomelj povabile na e-prireditev. Po končani prireditvi smo si ogledali risani film z 

naslovom Koyaa in nagajivi predmeti 2.   



Nekateri otroci so naju že dlje časa spraševali, kako se napiše njihovo ime, zato smo 

tokrat vzeli v roke abecedo in si črke pobližje ogledali. Presenetili so naju s 

prepoznavanjem prvih in zadnjih glasov. Naredili smo še razpredelnico in ugotavljali, 

koliko črk ima naše ime. 





  



Poslušali smo kratke pesmi zbrane v knjigi Mišja abeceda.  

Po ogledu knjige so otroci risali ob branju pesmi Lepi mišek.  



Poleg razgibavanja jezičkov smo s pomočjo plastelina in grafomotorične table 

razgibavali tudi naše prstke.



Veliko časa smo preživeli na igrišču, kjer smo lovili mehurčke, se igrali na igralih in 

uživali v senci dreves.   



Zaključili smo tudi s projektom Malček bralček. 

Naša knjižničarka Barbara nas je razveselila s pravljico 

Mavrična ribica. Po prebrani zgodbi so otroci ustvarili 

čudovite mavrične ribice, ki krasijo našo garderobo. 

 



Praznovali smo Tinkarin rojstni dan.   



Pa smo ga le dočakali – zaključek skupine. Palček Piskalček nas je povabil v svoj 

skromen gozdni dom. Pred nami je poletje in podal se bo na daljše potovanje. Obiskal 

bo svoje prijatelje palčke in gozdne živali, ki živijo v gozdovih po Sloveniji. Zato si je 

zaželel, da bi se pred tem še malo družili, se igrali, mogoče skupaj še kakšno zapeli. 

Primerno smo se obuli in oblekli ter se odpravili v gozd. Tam nas je pričakala prava 

gozdna igralnica. Kljub slabi vremenski napovedi smo v gozdu preživeli prijeten večer.  



  



In tako smo prišli do konca šolskega leta. Miške je čakala le še slavnostna podelitev 

priznanj in pohval za pridno delo. Prejele so tudi medalje za uspešno opravljen 

športni program Miška Eli. Iskrene čestitke!  



  



  



  





  



 

  



Dragi bralci Mišjih novic, dragi starši in otroci skupine Miške! 

 

Šolsko leto se izteka in naši skupni dnevi v vrtcu bodo odslej malo drugačni. Nekateri 

že uživate doma ali na morju, nekatere vse to še čaka. Težko smo čakali počitnice, 

kljub temu pa nam je hudo, ker se skupina Miške poslavlja.  

S Špelo se zadovoljni in s ponosom spominjava vsega, kar smo skupaj preživeli. 

Veselili smo se vseh uspehov in novo pridobljenih veščin, si pomagali, kadar nam kaj 

ni šlo, se učili drug od drugega in se veliko pogovarjali.  

Drage »Miške« hvala vam za čudovito leto. 

Dragi starši, hvala vam za vso podporo. 

Dragi bralci Mišjih novic, hvala ker ste nas spremljali. 

 

Se vidimo spet septembra, v novi sestavi z novimi izzivi in idejami. 

Lepe počitnice vam želiva. 

 

                                                                                                               Vesna in Špela 


