
PESMICA NA POLJU 

Vsak dan v mesecu decembru je otroke v žepkih čakala nova 

dejavnost, presenečenje, ideja za ustvarjanje, pravljica, igra …. 

Otroci spoznavajo koledar in številke, saj vsak dan prečrtajo en 

datum in radovedno pokukajo v žepek, kaj jih čaka. V žepku 

številka 13. jih je pričakalo pismo, v katerem je pisalo, da jih na 

polju čaka zeleno pismo. Otroci so želeli takoj pogledat na polje, 

ali je to presenečenje, darilo, ali kaj drugega. Vsak sprehod izven 

cest in pločnikov  izkoristimo za prosto hojo ali tek. Otrokom je to 

zelo všeč. Vedno prosijo, če lahko tečemo. Včasih je težko 

usklajevati večji del skupine, ki je hiter, vzdržljiv s tistimi 

posamezniki, ki so bolj počasni, potrebujejo več spodbud ali celo 

držanje za roko. Potrebno se je prilagajat, vzpodbujat, sodelovat 

in prisluhnit drug drugemu.  Tega se počasi učijo tudi otroci.  

Iskanju pisma smo se posvetili na poti nazaj. V pismu so otroke 

čakale fotografije, s pomočjo katerih so spoznali in se naučili novo 

pesmico Siva kučma (NTC učenje). Zunaj je dejavnosti včasih 

veliko težje izpeljati, saj je mnogo motečih dejavnikov (kamni, 

palice, zemlja, veje ....) s katerimi se otroci igrajo.  

 

 



Pesmico smo zapeli večkrat. Vse fotografije razen ene, so bile izrezane v obliki kvadrata ali 

pravokotnika. Le ena je bila v obliki kroga. Želela sem, da otroci poiščejo tisto fotografijo oziroma 

obliko, ki ne sodi zraven, je drugačna od ostalih 

(vsiljivec). Najprej je to ugotovila ena deklica. Ostali 

otroci so bili preveč osredotočeni na to, kaj je na 

fotografiji narisano. Po nekaj namigih so otroci znali  

ubesedit, da je ena okrogla, druge pa niso. 

 

 

 

 

V neposredni bližini so otroci nato iskali predmete iz 

narave, ki so okrogli. Otroci so prinašali okrogle kamne, 

dele rastlin - liste, polovico orehove lupine, cvet rože - 

regrat, steblo rože .....Skupaj smo si ogledali, kaj so 

otroci nabrali.  

 

Pot nazaj proti vrtcu je minila z glasbeno 

spremljavo. Otroci so peli refren nove 

pesmice Siva kučma. Ponovil se je vsaj 

trideset krat. Ob tem so se zabavali, se 

smejali in nadvse uživali. 

Vzgojiteljica Mateja Komac 

 

 

 


