
VRTEC V ČASU KORONE 
 
Živimo v času, ko moramo še posebej skrbeti za svoje zdravje. V času korone 

otroke nenehno spodbujamo k pravilni tehniki umivanja rok in kašljanja ter 

kihanja v rokav. Igro in druge dejavnosti izvajamo tako, da upoštevamo razdaljo 

med otroki, koliko je to možno.  

Veliko dejavnosti izvajamo na prostem, če nam le vreme dopušča. Izkoristili smo 

tudi rahlo deževno vreme in se z dežniki sprehodili po okolici vrtca. Otroci so pri 

tem neizmerno uživali. 

 

 
Sprehod v dežju. 

 

Skupine se med seboj ne združujemo, zato so odpadle vse skupne dejavnosti, ki 

smo imeli načrtovane v letnem delovnem načrtu. Seveda smo jih nadomestili z 

izvedbo v skupini. Tako smo na rdečem igrišču organizirali jesenski kros. Kot 

pred vsakim tekmovanjem smo se najprej razgibali, sledil je start. Ob koncu smo 

bili vsi zmagovalci. Za nagrado smo se, na terasi vrtca, posladkali s sadjem.   

 

 
Tri, štiri, zdaj… in kros se je začel. 



 

 

 
Na cilj smo pritekli vsi kot zmagovalci. 

 

Čas v vrtcu zelo hitro mineva, saj smo vedno aktivni in vpeti v različne dejavnosti. 

Tako je k nam  neopazno prišla jesen. Na sprehodih smo vsakodnevno opazovali 

naravo, ki se je obarvala v jesenske barve. Lepoto narave smo poustvarili tudi v 

igralnici. Rezali smo, lepili in barvali. Nastali so čudoviti izdelki, ki krasijo 

vrtčevske prostore. 

 

 
Naše jesensko drevo! 

 

Tematski sklop JESEN smo zaključili z dramatizacijo zgodbice: Pod 

medvedovim dežnikom. Najprej smo zgodbico večkrat prebrali iz slikanice, 

pripovedovali ob stenskih aplikacijah, nato pa smo jo dramatizirali. Otroke je 

dramatizacija zelo motivirala, zato smo jo več dni igrali in dramatizirali. Vsi so 

se želeli preizkusiti v vseh vlogam. Bilo je čudovito in nepozabno. Uživali smo 



vsi, vzgojiteljice in predvsem otroci, ki so se ob tem urili na govornem področju 

ter se vživljali v vloge drugih. 

 

 
»Le pridi, kjer je prostora za dva, ga bo tudi za tri.« 

 

 

To so utrinki našega dela v skupini Stonoge, ki je res malce spremenjeno, a še 

vedno dovolj zanimivo, saj ga prilagajamo danim razmeram. 

Vsi skupaj pa si seveda želimo, da se vrnejo naši lepi časi, ko se bomo spet družili 

in zabavali kot smo se pred tem. 
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