
V mesecu marcu smo se posvetili družinam; družine so namreč zelo različne, 

vendar zaradi svoje različnosti nič manj ljubeče. Pogovarjamo se o naših 

družinskih članih; povemo imena in sorodstvene vezi. Otroci večinoma zelo dobro 

vedo, kaj je kdo njim. Težje pa razumejo, kaj so oni drugim- otrok, sin, hči, vnuk, 

nečak….Naštevamo družinske člane širše in ožje družine. Ožjo družino 

ponazorimo tudi s kockami v igralnici       

 

Nato pa vse sestavljene stolpe primerjamo med sabo… 

 

 



Podobno naredimo tudi v gozdu ob reki. Poiščemo čim bolj ploščate kamne; za 

vsakega člana družine en kamen in sestavimo stolp. 

 

 



Nato pa vse kamne vržemo v vodo in si zaželimo nekaj lepega za našo družino       

 

Narava nas spodbuja k igri… 

 



…in k ustvarjanju. Za naše družine naredimo prav posebne slike. Lokalni mizar 

nam je daroval narezana hrbtišča, hišnik je zvrtal luknjice, otroci pa so 

ustvarjali. Slika, ki smo naredili jeseni s storži, vam je bila tako všeč, da je prav, 

da jo imate vsi doma       

 

 

 



Nastale so prekrasne slike, ki so jih otroci podarili svoji družini       

 

Ogledovali smo si različne knjige na temo družine; podobnosti in razlik, kako 

pridemo na svet ipd. 

 



Ugotovili smo, da vsi rastemo v mamicah, da smo z mamico povezani s posebno 

cevko- popkovino in da imamo vsi nanjo prav poseben spomin- popek       

 

Pogovarjamo se o tem, kdo je podoben mamici in kdo očku. Spodbudiva jih, da si 

ogledajo otroške fotografije svojih staršev in sami poskušajo ugotoviti, kdo je 

podoben komu. Geni ne lažejo       

 



Pregleduje otroško strokovno literaturo in prebiramo zgodbe: LJUBA MAMICA, 

FRANČEK IN DOJENČEK. 

 

Nato pa smo naredili še bolj trajen matematični prikaz števila družinskih članov. 

Zraven smo urili risanje človeške figure in to na zelo omejenem prostoru       

 



Nekateri imajo več družinskih članov kot drugi, zato je naš prikaz raznolik       

 

 



V tem mesecu se je začela tudi pomlad. Opazujemo spremembe v naravi na 

vsakem koraku, pojamo pomladne pesmi, na obisk pa je prišla tudi TETKA 

POMLAD       

 

Prinesla nam je košaro pisanega cvetja, prebrala zgodbo o MALEM ZVONČKU, 

skupaj smo zapeli nekaj pesmi, nato pa je odšla naprej       

 



Narisali smo skupno risbo na temo pomlad za pred vrata naše igralnice in ustvarili 

smo prav posebno darilo za nekoga res posebnega       

 

 



Ogledali smo si tudi lutkovno predstavo O BELEM MUCU, KI JE BIL ČISTO ČRN. 

Pridružili pa smo se tudi čistilni akciji. Počistili smo našo priljubljeno gozdno pot. 

Med pobiranjem smo ločevali odpadke in se pogovarjali iz kakšnega materiala so. 

 

 



Očistili smo tudi obrežje Kokre … 

 

Za konec pa smo dobili prav posebne obeske za nagrado in opomin na to, da smo 

sodelovali v nečem pomembnem. 

 



V sklopu meseca družine in čistilnih akcij ter poudarka na recikliranju in ponovni 

uporabi, smo združili vse v eno in imeli prav posebno srečanje. Ponovno smo 

uporabili gumijaste škornje in z donacijo BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO, s 

pomočjo naših družin posadili, rože, zelišča in celo jagode. 

 

 

 



V škorenj smo najprej dali borov storž, ga zasuli z zemljo, dodali rastlino in jo 

dobro obdali s prstjo. Na koncu smo dodali še žičko v že prej narejene luknje. 

 

 



Škornje smo razporedili po ograji našega igrišča v različne višine       

 

 



Rastline pa je nato potrebno tudi zaliti. 

 

 



Starejše sestre in brate smo zadolžili za saditev v koritih ob vhodu v vrtec. Tam 

so v eno korito zasadili tajnice. V drugo pa žajbelj,  rožmarin, pehtran, meto. 

 

 

 



Ko smo vse posadili, zalili in pospravili pa je sledil še prijeten klepet in igra otrok 

na igrišču. Skupaj z našimi družinami nam je uspelo nekaj lepega       

 

Neja Marguč 


