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Spoštovani slavljenci!

Predšolska vzgoja predstavlja pomembno področje v življenju prebivalcev vsake občine. Zavedamo 
se, da ima prisotnost vrtca v lokalnem prostoru velik pomen in tradicijo. 

Tudi v naši občini je vrtec ena izmed najbolj prepoznavnih ustanov, s katero se sreča veliko družin. 
Obletnica ponuja priložnost za pogled v preteklost in pregled nad številnimi organizacijskimi, 
kadrovskimi in drugimi spremembami, ki jih je v času svojega delovanja doživljal vrtec. Predvsem pa 
je potrebno poudariti, da se vodstvo in zaposleni vseskozi trudijo svojim mladim varovancem nuditi 
kvalitetno in raznoliko storitev, ki  otrokom omogoča razvoj njihovih sposobnosti.

Občina za dejavnost in razvoj predšolske vzgoje vseskozi odgovorno skrbi. Zagotavlja vzpodbudno 
bivalno okolje, ker so otroci tisti, ki bodo nadgrajevali našo prihodnost.

V imenu Občine Komenda vam ob jubileju iskreno čestitam z željo, da bi bilo vaše delo tudi v prihodnje 
tako uspešno in kakovostno.  

Komenda, oktober 2019

Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

 

Spoštovani,

predšolska vzgoja v slovenskem prostoru ima dolgo tradicijo in je priznano kakovostna. V Komendi 
v tem prav nič ne zaostajamo. Pred štirimi desetletji so bili zastavljeni temelji na podlagi tedanjih 
potreb po varstvu otrok. Skupaj z razvojem kraja so se širili in bogatili tudi »Mehurčki«. V štiridesetih 
letih se v vrtcu marsikaj spremeni, ves čas pa so navzoči otroški smeh, radovednost in veselje. To 
začutimo vsak dan, ko prestopimo prag našega vrtca. Smeh, radovednost in veselje spremljajo 
kakovostni, skrbno izbrani program vrtca, temelječ na vrednotah, ki krepijo spoštovanje, poštenost, 
sodelovanje in medsebojno pomoč. Vsi, ki skrbimo za naše najmlajše, si želimo, da bi bilo tako tudi v 
prihodnje in da bi v vrtcu Mehurčki kakovostno poskrbeli za vse predšolske otroke naše občine, saj 
tu ustvarjamo prihodnost.

Ob jubileju gre iskrena zahvala vsem nekdanjim in sedanjim zaposlenim. Samo s skupnim delom 
omogočamo nenehni napredek vrtca, temelječ na znanju in izkušnjah, ter si prizadevamo za iskanje 
novih ustvarjalnih možnosti v prihodnosti. Iskrena hvala tudi vsem staršem, ki nam zaupate otroke.
  
Komenda, oktober 2019

Blaž Kölner
ravnatelj 



Vrtec v Komendi je prvič odprl svoja vrata leta 
1979, kot del Osnovne šole Komenda Moste, in 
jeseni tega leta so bili sprejeti prvi varovanci. 
Postavljena je bila povsem nova montažna 
zgradba na Glavarjevi cesti 35 v Komendi, v 
kateri je bilo pet igralnic, dva večja garderobna 
prostora, kuhinja, pralnica, štirje manjši prostori in 
pripadajoče lastno urejeno igrišče.

Dve leti kasneje, leta 1981, je vrtec postal enota 
Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda 
Kamnik. Istega leta je vrtec dobil tudi ime 
Mehurčki  – po zbirki otroških pesmi znamenitega 
slovenskega pesnika Otona Župančiča. 

Celotno obdobje, ko je bila Komenda del Občine Kamnik, je bil vrtec organizacijsko del VVZ Antona Medveda Kamnik.

Leto 1999 je bilo v vrtcu prelomno. Do tedaj veljavni Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je zamenjal nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Ta 
je skupaj z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (1995) in Zakonom o vrtcih (1996) uokviril koncept in sistem predšolske vzgoje v Sloveniji.

Do organizacijskih sprememb pa je leta 1999 prišlo tudi zaradi ustanovitve Občine Komenda. Z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Komenda Moste, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 30. 6. 1999, je v sestavo OŠ Komenda Moste prišla tudi enota vrtca 
Mehurčki v Komendi. Vrtec je tega leta v stavbi na Glavarjevi cesti 35 obiskovalo 99 otrok v petih oddelkih. 

V letu 2000 so delavci vrtca ob pomoči staršev uredili zunanje površine.

Leto 2000 Leto 2000
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Leto 2008 Leto 2009

V šolskem letu 2001/02 je bil osrednji dogodek otvoritev dveh novih oddelkov, ki sta bila preurejena za dejavnost predšolske vzgoje v prostorih Osnovne šole v Komendi.

Jeseni leta 2008 je vrtec prvič prišel tudi v Moste. V prostorih osnovne šole v Mostah se je odprla nova enota vrtca z dvema oddelkoma. V te prostore so 
vključeni otroci najstarejših skupin in običajno je, da leto pred vstopom v šolo otroci obiskujejo to enoto.

Jeseni 2009 je bilo na čakalnem seznamu za vpis v vrtec 56 otrok in Občina Komenda se je odločila za najem mobilnega vrtca. Mobilni vrtec je bil dodan k 
obstoječemu in je prve varovance sprejel v mesecu novembru.

Število otrok je še kar naraščalo in v šolskem letu 2011/12 se je Vrtec Mehurčki povečal še za dva oddelka v prostorih osnovne šole v Mostah. Skupaj vrtec šteje 
18 oddelkov, v katere je vključeno 328 otrok.

Leto 2012/2013
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V začetku leta 2012 je bila oblikovana nova celostna grafična podoba Vrtca Mehurčki.

V šolskem letu 2012/13 je bila postavljena nova mobilna enota Čebelica. Pridobljene so bile tudi nove 
površine za bivanje na prostem.     
Vrtec Mehurčki je pred petimi leti, 1. septembra 2014 postal samostojen javni vzgojno-izobraževalni zavod. 
Deluje na treh lokacijah (enota Mehurčki, enota Čebelica  in enota Moste). Skupaj vrtec obiskuje približno 
350 otrok.

V letih 2015/16 in 2016/17 je bil zaradi prostorske 
stiske v vrtcu en oddelek manj, ob nadzidavi 
Osnovne šole poleti 2017 pa je Vrtec Mehurčki 
pridobil en oddelek ter prepotreben prostor za 
upravo in v njem svetovalno službo vrtca. 

V preteklih štirih desetletjih se je spreminjala 
tudi vsebina programov v vrtcu. Začetek 
predšolske vzgoje v Komendi sovpada z razvojnimi 
spremembami (razvoj programov, zvišanje stopnje 
izobrazbe za strokovne delavce, kakovostnejša 
oprema in naraščanje deleža vključenih otrok).

Nova konceptualna in kurikularna prenova vrtcev 
oziroma predšolske vzgoje je bila vnovič izpeljana 
v devetdesetih letih z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) 
in Zakonom o vrtcih (1996), ter nacionalnim 
dokumentom Kurikulom za vrtce (1999). Leto 2012/13

Poleg načel, ciljev in smernic, ki ga le ta določa, pa vrtci na izvedbeni ravni ostajajo zelo avtonomni. Poleg javnega programa so tako v Vrtcu Mehurčki zaživele 
in postale tradicionalne dejavnosti: Mehurčkov dan, jesenski (kostanjev) piknik ter pomladno srečanje ob Kriškem bajerju za gregorjevo. Medeni dan v mesecu 
novembru je prerasel v tradicionalni slovenski zajtrk. Vrtec vsako leto pripravi tudi večdnevno bivanje zunaj vrtčevskih prostorov za najstarejše otroke, 
organiziramo plavalne tečaje, itd.   

Sodelujoči na naravoslovnem taboru v Logarski dolini leta 2017

Plavalni tečaj 2018Obisk predsedniške palače 2016Prireditev ob tednu kulturne dediščine 2018
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Vrtec vsa leta uspešno sodeluje tudi z društvi, klubi oziroma posamezniki v Občini Komenda, pa tudi širše. Naš ustanovitelj Občina Komenda nam poleg 
finančnih virov pomaga tudi pri drugih projektih, kot je npr. gozdna učilnica v gozdičku ob šolski poti, uporaba Kulturnega doma za predstave vrtčevske 
gledališke skupine KuSmeh idr. Kljub razdružitvi, ostajamo tesno povezani z Osnovno šolo Komenda  Moste. Poleg različnega sodelovanja med vodstvenim, 
pedagoškim in administrativno-tehničnim kadrom je intenzivno tudi povezovanje otrok obeh ustanov.  Sodelujemo s Knjižnico Franceta Balantiča, z enoto 
Komenda, s Turističnim društvom Komenda, Ustanovo Petra Pavla Glavarja, Glasbeno šolo in lokalnimi gasilskimi društvi.

Vrtec vsako leto izda Publikacijo. Strokovni delavci redno objavljajo utrinke iz skupnih dejavnosti na spletnih straneh vrtca. Vse od ustanovitve objavljamo tudi 
redne mesečne prispevke v občinskem glasilu Aplenca.

publikacija 1999/2000 publikacija 2009/2010 publikacija 2018/2019

Zaposleni leta 1999

Zaposleni v enoti Mehurčki Zaposleni v kuhinji Vrtca Mehurčki

Zaposleni v enoti ČebelicaZaposleni v enoti Moste

Zaposleni leta 2009

Zaposleni v Vrtcu Mehurčki v šolskem letu 2019/2020: Blaž Kölner, Maja Spruk, Damjana Ciglič, Martina Ciperle, Hana Čebulj, Jana Dolenc, Mojca Fujan, 
Irena Goropečnik, Ema Hacin, Jana Jenko, Josipa Juhant, Maja Klopčič, Silva Korbar, Saša Krawczyk, Marjana Peterlin, Natalija Saje, Maša Sitar, Silva Spruk, 
Simona Strgar, Lucija Tešar, Janja Zupančič, Špela Žnidar, Andraž Banovec, Neja Dragar, Cirila Horvat, Anka Hribar, Renata Kimovec, Sara Košak, Tadeja 
Mali, Rebeka Prosenc, Ajda Spruk, Nika Spruk, Petra Sršen, Simona Š. Gregorc, Martina Ugovšek, Mojca Uranič, Nataša Urbanc, Rebeka Velkavrh, Urška 
Vidmar, Anja Virient, Irena Žirovnik, Urška Žumer, Urša Močnik, Melita Podgoršek, Melita Kveder, Tadeja Kralj, Katarina Bajde, Damjan Kristan, Marko Jordan,  
Anica Mlakar, Romana Parkelj, Nada Kaker, Bernarda Šuštar, Simon Zarnik, Helena Tičar, Matej Močnik, Nataša Hribar, Mojca Repič Veber, Danica Čebulj, Tina Bodlaj.
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Skupina KRTKI
Starost: 1-2 leti
Vzgojiteljici: Hana Čebulj in Anka Hribar

Mi smo »Krtki«, najmlajši med vsemi »vrtičkarji«. Septembra smo prvič prestopili prag vrtca, za nas, novega širnega sveta. Začeli smo ga opazovati. Malo z 
navdušenjem, malo s previdnostjo in seveda našo neizmerno zvedavostjo. Novi prostori, novi obrazi, nove igrače. Zanimivo je to. Ampak včasih vseeno še 
malo pogrešamo mamico in očka. Ko pa se stisnemo k Hani in Anki ter pogledamo, kaj delajo drugi »Krtki«, pa je spet veselo.
Nekateri že hodimo in se tudi kam napotimo, spet drugi svet okoli nas spoznavamo še po kolenih. Učimo se varno gibati in jesti, da ne pade preveč mimo ust. 
Ker smo »Krtki« zelo zvedavi, neprestano raziskujemo. Vzgojiteljici skrbita, da nam je prijetno, da smo čisti in previti, da je vsak dan za nas pomemben drobec 
v mozaiku našega odraščanja. Učita nas, da s sodelovanjem in prijateljstvom lahko stvari rešujemo in razvijamo.
Včasih nas vidite v okolici vrtca v naših posebnih avtomobilih, saj sprehodi še niso za nas. A počakajte nekaj mesecev, ko bomo tudi mi živahno korakali naokoli.
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Skupina PINGVINČKI
Starost: 1 – 2 leti
Vzgojiteljici: Simona Strgar in Cirila Horvat

V skupini PINGVINČKI smo otroci, ki smo meseca septembra prvič prišli v vrtec. Stari smo od dvanajst pa do šestnajst mesecev. V skupini nas je štirinajst, 
in sicer Gloria Maria, Alja, Vita, Lana, Ela, Izak, Luka, Luka Mark, Tarik, Svit, Oto, Uroš, Mark, Matic ter vzgojiteljici Simona in Cirila. V vrtcu se zelo radi igramo, 
poslušamo pesmice, najbolj pa smo veseli, kadar se peljemo z vozički na sprehod.
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Skupina METULJČKI

Starost: 1-2 leti
Vzgojiteljici: Silva Korbar in Nika Spruk

Štirinajst malčkov, ki prvič prestopajo prag našega vrtca. Velik izziv, še večja odgovornost in tudi veliko zadovoljstvo. Po prvih korakih v nov svet (včasih tudi 
skozi solzne oči) smo ob veliki pomoči staršev začeli skupaj odkrivati nove igrače, prijatelje, naše želje in potrebe. V prvih tednih skupnega bivanja smo se 
že dodobra spoznali, naučili veliko novega, veliko peli in plesali, se crkljali in tolažili. Postali smo pogumnejši, samostojnejši, radovedni, klepetavi in navihani. 
Veselimo se novih dogodivščin, sprehodov, igre, novih prijateljstev z vrstniki iz sosednjih oddelkov. Naučili se bomo veliko novih pesmic, plesali bomo in rajali, 
risali, slikali, sestavljali, spoznali nove zgodbice in pravljice, bibarije in vragolije.
Jan, Tobija, Nik, Tjaša, Gal, Neža, Sofija, Ian, Vita, Ajda, Filip, Meta, Hana, Maja in vzgojiteljici Silva Korbar ter Nika Spruk.
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Skupina ŽELVICE
Starost: 2 – 3 leta
Vzgojiteljici: Irena Goropečnik in Ajda Spruk

Otroci smo pogumna in nadvse radovedna bitja. Prvič potrdimo svoj pogum s prihodom na svet, kasneje s samostojno hojo, hranjenjem in nato pride na vrsto 
odhod v vrtec oziroma naša služba. Kaj pa zdaj? Tako kot vse, gre tudi to.
Septembra smo prišli v skupino Želvice k dvema velikima »Želvama«: Ireni in Ajdi, ki skrbita, da smo njune »Želvice« zaposlene ter dobre volje. Tako pod 
njunim oklepom domuje osem dečkov in šest deklic. 
Sodimo med mlajšo skupino otrok v vrtcu, saj smo nekateri drugo svečko upihnili šele v drugi polovici tega leta, pet otrok pa jih bo šele v naslednjem letu. Prav vsi 
otroci smo novinci, zato je bilo septembra pri nas zelo živahno. Prvi dnevi v vrtcu so bili dnevi uvajanja, privajanja, spoznavanja in seveda brez joka ter prošenj, da ne 
bi šli v vrtec, ni šlo. 
Pa vendar smo se vsi presenetljivo hitro navadili, nekateri že v prvem tednu. Pozorna skrb Irene in Ajde je odgnala našo tesnobo v novem okolju in nam 
omogočila, da smo sprejeli vrtec kot kraj, kjer doživimo kaj novega in zanimivega, kaj drugačnega kot doma. 
Vedno nas pritegnejo dejavnosti povezane s plesom, petjem in igranjem na instrumente. Pri gibanju izživimo svojo odvečno energijo. Radi se že potepamo po 
okolici vrtca in v gozdu z mini avtobusom, kjer opazujemo živali, vozila na cesti, ljudi pri delu … Urimo pa se tudi v hoji z vrvico. 
V dopoldanskem času tudi beremo, postopoma vstopamo v svet barvic, čopičev in barv, papirja, gnetljivih mas, najraje pa se igramo. Na kratko bi želeli 
napisati, kaj vse smo in bomo še delali, a se to ne da. Tukaj je namreč nešteto besed, petja, risanja, lepljenja, razgibavanja, branja, spoznavanja novega, 
crkljanja, objemanja. 
Le še eno ostaja, kar v vrtcu ni dobro. Če do sedaj nismo poznali vročine in smrklja, se bomo s temi nadlogami pogosto bojevali. Pa tudi to bomo premagali 
skupaj – otroci, starši in naši izkušeni vzgojiteljici. Vsakodnevno se bomo skupaj trudili za lepši dan.
Kolo časa se bo vztrajno vrtelo naprej in kmalu bo prišel čas, ko nas bo že prehitro čakal naslednji preizkus poguma – odhod v šolo.
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Skupina PIKAPOLONICE
Starost: 2 – 3 leta
Vzgojiteljici: Natalija Saje in Renata Kimovec

V Vrtcu Mehurčki, ki v Komendi stoji, smo eden od oddelkov tudi mi.

Pikapolonice imenujemo se, 6 deklic in 8 dečkov, skupaj 14 malih, razigranih in veselih malčkov.

S toplim srcem, širokim nasmehom in odprtimi rokami jih sprejmeva Renata in Natalija.

Skupaj se igramo, sprehajamo in učimo o prijateljstvu, sobivanju, sočutju do ljudi, živali ter rastlin.

Da vsak dan v vrtcu dolgčas ni, se skupaj trudimo vsi, saj nam pomembno je le to, da se imamo radi tukaj in povsod, kjer smo.
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Skupina MIŠKE
Starost: 2 – 3 leta
Vzgojiteljici: Martina Ciperle in Irena Žirovnik

»Miške« smo eno leto bivanja v vrtcu že preživele in pričelo se je drugo leto našega skupnega druženja. V skupino je vključenih 14 otrok, od tega pet »Mišonk« in 
devet »Mišonov«.

Vsako jutro se zberemo v jutranjem krogu, pozdravimo in ugotavljamo, če smo vsi prišli v vrtec. Pri dopoldanskih dejavnostih telovadimo, beremo, plešemo, 
ustvarjamo, raziskujemo, praznujemo, se igramo, razvijamo najrazličnejše spretnosti in še in še. Poleg vsega naštetega radi odidemo na sprehod, raziskujemo  
bližnjo in daljno okolico, gozd, naravo … Uživamo pa tudi v aktivnostih na igrišču.

Čas nam neverjetno hitro mineva, saj poleg dejavnosti poskrbimo tudi za naše želodčke, da niso lačni in da nam ne zmanjka moči ter energije za vsakodnevne 
podvige. Seveda nekateri komaj pričakamo počitek, ki je za nas še kako potreben.

Trudimo se, da skupaj preživimo lep in prijeten dan z mislijo J.Thompsona: “
Otroci hočejo objem, naročje, prijazno besedo, dotik;  nekoga, da jim prebere pravljico, nekoga, da se z njimi smeje in pogovarja! “
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Skupina ČMRLJI 

Starost: 2 – 3 leta
Vzgojiteljici: Mojca Fujan in Simona Š. Gregorc

Čeprav smo majhni, imamo polno želja,                         
Mi bi šli kar okoli sveta.
Radi imamo drevesa, rože, živali,
Ljubimo vse sončne dni in seveda ljudi.
Je pa res, da prava stvar za nas je igranje,
Igranje ni kar tako, to je včasih pravo garanje.
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Skupina ČEBELICE
Starost: 2 – 3 leta
Vzgojiteljici: Jana Jenko in Petra Sršen

Otroci iz oddelka Čebelice so vključeni v starostno skupino 2–3 leta. Dan pričnemo z jutranjo dobrodošlico lutke, zajčka Tineta, ki prejme od otrok veliko 
nežnosti. Zelo radi prebiramo otroško poezijo, prisluhnemo krajšim pravljicam in prepevamo. Dnevno bivamo na svežem zraku in z vso radovednostjo 
opazujemo in raziskujemo našo okolico. Razveselimo se račk v potoku, tečemo ob gozdu, opazujemo majhne živali in radi poklepetamo z domačini. Vsak dan 
se z veseljem vračamo v naš vrtec in odkrivamo nove radosti otroštva. Vzgojiteljici nas seznanjata z življenjskimi modrostmi: kako živeti v skupini, kako se 
prilagajati, deliti, pomagati in se postaviti zase.
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Skupina GOSENICE 
Starost: 3 – 4 leta
Vzgojiteljici: Damjana Ciglič in Rebeka Velkavrh

V našo skupino je vključenih 10 vedoželjnih deklic in 9 razigranih dečkov. Večina od nas je v vrtcu že tretje leto, dvema na novo vključenima deklicama pa 
skupaj pomagamo pri njunih prvih dnevih pri nas. Iz meseca v mesec postajamo večji in samostojnejši. Naše prijateljske vezi nam privabljajo nasmehe na 
obraze. Družijo nas radovednost, igrivost in navihanost. Vrtec je prostor, kjer se vedno kaj lepega in zanimivega dogaja. Ob jutranjih urah si privoščimo obilen 
zajtrk, nato pa si dopoldneve zapolnimo na najrazličnejše načine. Radi se igramo, pojemo, plešemo, oblikujemo s plastelinom in raziskujemo naše telesne 
spretnosti prek gibalnih aktivnosti. S posebnim navdušenjem spoznavamo barviti svet, ki nam ga odkrivajo čopiči in tempera barve. In tisto najslajše se zgodi 
zunaj v stiku z naravo. Obožujemo igrišča ob vrtcu, raziskovanje gozdov in dolge pohode do naših priljubljenih kotičkov v naravi, kjer se na poti vedno srečamo 
z našimi prijatelji iz živalskega sveta. Mimoidoči psički, račke v potoku, ovčke in konji so tista čudovita bitja, ki zapolnijo naša srca v času odsotnosti staršev.  
Po napornem dopoldnevu naše želodčke napolni zdravo kosilo, po katerem se prileže počitek. Ko se spočiti prebudimo, vemo, da smo že zelo blizu najlepšemu 
koščku dneva, ko na vratih zagledamo naše starše in stečemo v njihov varen, topel objem.
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Skupina PETELINČKI
Starost: 3 – 4 leta
Vzgojiteljici: Špela Žnidar in Neja Dragar

Smo iz skupine Petelinčki, stari 3 leta, nekateri že malce več. Dan v vrtcu začnemo že zgodaj, včasih pa pridemo šele k zajtrku – kakor nas pripeljejo starši. Po 
zajtrku se veselimo proste igre, ko si lahko sami izberemo prijatelje za igro in igrače, ki so nam všeč. Radi ustvarjamo s čopiči, plešemo, poslušamo pravljice 
in zgodbe. Vsak dan odidemo ven raziskovat – na igrišče, gozd ali pa se odločimo za sprehod. 
Tudi samostojni smo že – na to smo zelo ponosni. Skoraj vsi smo brez pleničk. Sami se trudimo obleči, obuti, skrbimo za svoje igrače, sodelujemo pri 
vsakodnevnih opravilih – zelooooo pomagamo Špeli in Neji. 
Na kratko – radi smo »Petelinčki« in v vrtcu nam je lepo. 
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Skupina POLHI
Starost: 3 – 4 leta
Vzgojiteljici:  Lucija Tešar, Sara Košak

Vrtec Mehurčki v Komendi stoji,
v njem devetnajst 
navihanih »Polhkov« živi.

Skupaj z Lucijo in Saro 
se res fino imamo
in vsak dan poskrbimo 
za prijetno zabavo.

Da v vrtcu ni dolgčas, 
poskrbijo tudi naši kotički
in sprehodi po gozdu, 
kjer se spoznavamo s ptički.

Dejavnosti v vrtcu res nam ne zmanjka
in veliko stvari za nas je uganka.

Vendar, ko zberemo skupne moči,
vedno uspe nam,  
kar vsak »Polh« si lahko zaželi.
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Skupina MRAVLJICE
Starost: 4 – 5 let
Vzgojiteljici: Saša Krawczyk in Ana Zotler / Andraž Banovec

UGANETE, KDO SMO MI?

ZVEDAVE OČI, KI SPOZNAVAJO SVET,

IN USTA, KI UČIJO SE NOVIH BESED,

IN MEHKE ROČICE IN LAHKE NOGE,

ZDAJ MAJHNI, A KMALU ODRASLI LJUDJE.

(Anja Štefan)

IZ SMREČJA, IGEL DOM IMAJO,

NIČ IGER-DELO LE POZNAJO,

NA TISOČE JIH V GNEZDU GOMAZI,

ZA MOLZNE KRAVE IMAJO – UŠI.

/Povežite skupaj vse odebeljene črke in dobili boste rešitev/
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Skupina JEŽKI
Starost: 4 – 5 let
Vzgojiteljici:  Marjana Peterlin, Tadeja Mali

»Ježki« bežki, kam pa kam?
V vrtec gremo mi vsak dan.

Štiri leta stari smo,
v vrtec radi hodimo.

Tam počnemo vse mogoče, 
včasih tudi nemogoče.

Jemo, spimo, se igramo,
radi hodimo v naravo.

Pojemo in plešemo,
tečemo, kot da bi b’lo za stavo.

Vrtec rojstni dan ima,
štirideset se mu že pozna, 
zato želimo vse najboljše,
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Skupina LEVČKI
Starost: 4 – 5 let
Vzgojiteljici: Maša Sitar in Anja Virient



Skupina MUCKI
Starost: 4 – 5 let
Vzgojiteljici:  Ema Hacin, Rebeka Prosenc

Smo skupina Mucki. V skupini je 22 otrok ter vzgojiteljici Ema in Rebeka. Skupaj smo že nekaj let, a letos je v skupino prišlo še nekaj novih otrok.
Drug do drugega smo pozorni, si pomagamo in se imamo radi. Pri igri se tudi spremo, a smo hitro zopet prijatelji..
Pri sprehodih opazujemo konje, drevesa ... in utrjujemo pravila hoje. Pozorni smo na promet in mimoidoče, ki jih srečamo. Pogosto na sprehodih tečemo, kar 
nam je še posebno všeč.
Na srečanjih razveselimo starše z igrico in pesmicami. Zelo veseli smo dedkov in babic, ki nas vedno obiščejo v velikem številu.
Smo veseli, razigrani in vedno pripravljeni na nova doživetja.
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Skupina ŽABICE
Starost: 5 – 6 let
Vzgojiteljici:  Silva Spruk, Nataša Urbanc / Mojca Uranič

Skupina ima svoj drugi dom v enoti Moste. V naši igralnici nas je 24 žabic Skupina ima svoj drugi dom v enoti Moste. V naši igralnici nas je 24 »Žabic« in dve 
veliki »Žabi«. 12 »Žabic« in 12 »Žabonov«. Skupino vodita Silva in Mojca.
Naša glavna naloga je igra, zabava in prijetno druženje s prijatelji. Radi pojemo, plešemo in ustvarjamo. Imamo se radi in smo prijazni drug do drugega. Smo 
tudi »paglavčki prostovoljčki«, saj radi pomagamo drugim otrokom, ki nimajo toliko, kot imamo mi.
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Skupina RAČKE
Starost: 5 – 6 let
Vzgojiteljici:  Janja Zupančič, Uška Žumer

Naš oddelek se imenuje Račke. V vrtec smo prišli zelo majhni, zdaj pa smo največji in naslednje leto gremo v šolo. Najraje se igramo, zapeti znamo veliko 
pesmic in zelo radi ustvarjamo. Ker smo povečini skupaj že peto leto in smo veliki prijatelji, se radi seveda tudi spremo in potem znova pobotamo. Letos nas 
čaka veliko zanimivega. Šli bomo na tabor, imeli bomo plavalni tečaj, angleške urice in izlete. Življenje v vrtcu je res zabavno in zanimivo. 
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Skupina DELFINČKI
Starost: 5 – 6 let
Vzgojiteljici: Jana Dolenc in Tjaša Zaletel/Urška Vidmar
Spremljevalka: Nataša Hribar
 

V majhni vasi Komenda je majhen vrtec z belimi okni, rjavo streho in pisanimi 
zidovi. Okoli vrtca so zelena trava, visoka drevesa in igrala. 
Zjutraj starši pripeljejo otroke v vrtec. Včasih se zgodi, da otroci iščejo svoje copate, ker 
jih prejšnji dan niso pospravili. Starši se poslovijo od svojih otrok in odhitijo v službo. 
Otroke v skupini pričakamo Jana, Tjaša in Nataša. Če je otroku hudo, ga potolažimo. 
Po zajtrku otroci začnejo s svojo »službo«. Rok, Tim in Timon so arhitekti in iz 
Lego kock sestavljajo makete hiš, ladij, garaž …. Njihovi izdelki so bili že večkrat 
razstavljeni. Lara, Zara in Ela poskrbijo, da imajo dekleta urejene pričeske, še 
bolj všeč pa jim je, ko jim Tjaša in Nataša spleteta kite. Urh, Leon, Erik, Bor in 
Danis, strastni nogometaši, večkrat igralnico zamenjajo za nogometno igrišče, 
kar pa Jani ni najbolj všeč. Naše likovne umetnice Maša, Zala, Lea neprestano 
rišejo in ko zmanjka listov, rišejo kar po mizi. Skrbni, nežni in prijazni Naja in Lili 
poskrbita, da dojenčki niso lačni in goli. Njuno prijaznost pa spretno izkoristi Filip 
in se jima z veseljem prepusti, da poskrbita tudi zanj. Igrače so vedno na svojem 
mestu po zaslugi Jerce in Lejle. Triperesna deteljica, Tanja, Sara in Kaja, so se 
nam pridružile šele septembra in se v skupini zelo dobro počutijo. Da pa vse 
poteka gladko in brez težav, poskrbita Lana in Žana. 
Dopoldnevi so prekratki za vse domislice, besede, vragolije in norčije. Pa nič zato, 
saj zdaj, ko so še v vrtcu, imamo čas za to, a že drugo leto, v šoli, vse drugače bo. 
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Skupina RIBICE
Starost: 5 – 6 let
Vzgojiteljici:  Joži Juhant, Martina Ugovšek

Majhni smo, res, to drži, a radi se imamo vsi.

Igra nam je glavno delo, včasih tudi kaj, kar ne bi smelo.

Sonce nas na igro vabi, hitro, čevlje, jopo, kdo kaj rabi.

Mostove prijateljstva skrbno gradimo, rojstne dneve skupaj proslavimo.

Oprosti, hvala, prosim, pridno se učimo, proti šoli, znanju vsi že zdaj hitimo.

Rina, Lili, Ariana so se letos povezale, Ula, Ema in še Klara na igrišču skupaj zaplesale.

Igra z žogo, nogomet, ob petkih se igra, Gašper, Liam, Bor, Tomaž obvladajo, naj se zna!

Barvice in list papirja, to je tisto, kar želijo, Sofija, Zoja, Jana, Eva vsako jutro to dobijo.

Igrajo se pri mizi skupaj, legice povsod ležijo, Jaka, Oton, Svit in Maks in letala že letijo.

Copatke Ema že pospravlja, David, Pavle stole vse, Filip, Vid, Lamar sešteje in kolona je zdaj že.

Evo, pesmica je ta pri koncu, še bi nekaj zapisali, z Joži bomo in Martino na to pesem zaplesali.
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HIMNA VRTCA MEHURČKI
Naš vrtec je v Komendi,
kjer gozdovi so in polja,

tu je dobra volja,
tu smo mi doma.

V vrtcu se igramo,
hodimo v naravo,

se gibamo, packamo,
in vemo tudi to:

da konj stoje počiva,
glina pa je siva,

čebela je marljiva,
kako pisan je naš svet!

Naš vrtec je v Komendi,
kjer gozdovi so in polja,

tu je dobra volja,
tu smo mi doma.

50



Zbornik ob 40-letnici Vrtca Mehurčki

Izdajatelj: Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda

Za izdajatelja: Blaž Kölner

Pripravili in pregledali: Blaž Kölner in kolektiv Vrtca Mehurčki

Fotografije: arhiv Vrtca Mehurčki

Tisk: Prijatelj & Prijatelj, fotografija, oblikovanje in tisk, d.o.o.

Naklada: 500 izvodov

Komenda, oktober 2019


