
Dogajanja v času prehranjevanja 
Vzgojiteljica deli kosilo: »Ali se vam ne zdi , da je tukaj pri vozičku malo gneča?« 
Larisa odgovori: » Ne, ne. To se ti samo zdi, drugače je vse pod nadzorom.« 
 
Šestletna Ana  pri zajtrku: »Žan ti se samo pazi če bom jaz mela tebe v šoli. Veš kak bom 
huda na tebe. Ful bom huda.« 
 
Larisi kosilo ni po njenem okusu. Toži, da jo bolijo usta. Ana jo potolaži: »Larisa ne sekiraj 
se. Pravijo, da se do poroke vse zaceli.« 
 
Dokaz, da otroci vzgojiteljice poistovetijo s sebi enako 
Tina stopi do vzgojiteljice: »Vzgojiteljica Polona, moja najljubša risanka je Zojina omara. Kaj 
pa tvoja?« 
 
Dogaja se tudi v naravi: na sprehodu, igrišču, izletu 
Na pohodu do Sv. Roka hodi vzgojiteljica večina časa ob dečku in deklici, ki sta skoraj ves 
čas tiho. Tik pred vrhom deček vpraša deklico: »Veš kaj je to: Rumeno je, pa v kotu stoji?« 
Deklica: »Ne.« 
Deček: »Poredna banana.« 
 
Pravijo, da je ljubezen v zraku. Začetki so tudi v vrtcu.  
Na Boču, na planinskem taboru je dečku všeč ena izmed deklic. Vpraša jo, če bi se poročila z 
njim. Ona mu odgovori: »Ja - če boš kuhal, pospravljal, pomival posodo, likal perilo… pa če 
se bova cartala samo takrat, ko bom jaz hotla pa tak dolgo, ko bom jaz rekla.« 
 
Miha odločno pristopi k vzgojiteljici: »Ti lahko nekaj povem?« 
»Prosim, Miha?«, je pozorna vzgojiteljica 
Miha pa: »Kaj zdaj, se boš poročila z menoj ali ne?« 
 
Ali veste, kako se v vrtcu konča ljubezen? 
Otrok vzgojiteljici: »Boš videla, kaj se ti bo zgodilo, ko te ne bom imela več rada!« 
 
V akcijo Očistimo Slovenijo so bili vključeni vsi - vzgojiteljice in otroci. Anekdota je 
nastala v času akcije. 
Otroci prvega starostnega obdobja pobirajo papirčke na dvorišču vrtca. Vzgojiteljica jih pred 
tem razloži, da gre za akcijo Očistimo Slovenijo. Ko triletnik pobere papirček, ga dvigne v 
zrak in veselo izjavi: »Klavdija, Klavdija, glej Slovenija!« 
 
V vrtcu se pripravljamo na bolšji sejem 
Maša in vzgojiteljica se pogovarjata o bolšjem sejmu. 
Vzg.: »Jesensko razprodajo bomo naredili. Lahko boste kupovali, dokler boste imeli denar.« 
Maša: »O, moj bog nebeški!« 
 
V jutranjem krogu imajo otroci možnost spregovoriti o svojem počutju 
Niko pride v ponedeljek zjutraj v vrtec in komentira: »Kratka noč je bla.« 
Vzg.: »Kako to misliš?« 
»Prekratka,« odgovori Niko. 
 
Še ena o dobri zaznavi otrok 
Kuhar, ki je prvi dan v službi pri nas, pripelje v igralnico servirni voziček z zajtrkom. 
Andrej : »O, toti je pa novi!« 



 
Pestrost naših narečij 
Ob koncu šolskega leta se otroci veliko pogovarjajo o šoli. 
Pogovarjali so se tudi, kam gre kdo jeseni v šolo. Deček pove, da gre v Makole. 
Deklica: » V Makole? V kakšnem jeziku se boš pa tam pogovarjal?« 
Deček: » Ja slovensko, kak pa?« 
Druga deklica: » Saj pa te veš: Makoule, Makoule.« 
 
Ko ima Benjamin slab dan 
Petletni Benjamin je imel slab dan, kar se je odražalo pri prihodu v vrtec. Po vstopu v 
igralnico mu vzgojiteljica Zlatka po različnih prigovarjanjih reče: »Sedaj se pa le pomiri!«. 
Benjamin je postal še slabše volje in je odločno zatrjeval: »Zlatka, da veš: ne bom jedel, ne 
bom se igral, nič ne bom delal, nimam te rad!« 
Ampak v vrtcu se razpoloženje lahko hitro spreminja. Tudi pri Benjaminu.  
»Zlatka, ljubim te,« so bile Benjaminove besede sprave po kratkem času. 
»Ja, kje si pa slišal to besedo?« je bila začudena vzgojiteljica. 
A Benjamin je bil odločen: »Nisem je slišal. To sem jaz tebi rekel.« 
 
Angleščina pri kosilu 
Vzgojiteljica: »Otroci, želim vam dober tek!« 
Anže: »Ja, po angleško pa se reče BOG ŽIGNAJ!« 
 
Pri zajtrku 
V oddelku prvega starostnega obdobja so otroci pri zajtrku. Na kruhu imajo rezino sira, katero  
Neli začne z rokama mečkati…. 
Vzgojiteljica: »Neli, kaj pa počneš?« 
Neli odločno: »Silni namaz!« (sirni namaz) 
 


