
Od ljubezeni do zlomljenega zoba 

Štiriletni deklici se igrata v mehkem kotičku.  

Zala pristopi k vzgojiteljici: »A veš, da ima Janette pubeca?« 

Vzgojiteljica presenečeno vpraša: »Kaj ima?« 

»Ja, pubeca,« ponovi deklica. 

Vzgojiteljica: »Kdo pa je ta pubec?« 

Zala iztreli kot iz topa: »Ja, Gagec!« 

Mine nekaj dni, ko se ti dve deklici ponovno igrata skupaj v kotičku. 

Naenkrat Zala reče: »Janette, veš, da me je tvoj pubec povabil na pir?« 

Janette se mirno igra s pšenico in vpraša: »Pa greš?« 

Zala pove: »Ne, dosti si je moj ata zlomil zob zaradi pira. Ne, ne grem!« 

 

Vzgojiteljičina zadnjica  

Zunaj je zima in sneg. Vzgojiteljici in otroci vzamejo sanke in gredo na bližnji breg z namenom, da se 

bodo sankali. Ker so bili otroci prvega starostnega obdobja, sta se zaradi varnosti vzgojiteljici sankali 

skupaj z otroki.  

Vzgojiteljica sede na sanke in povabi k sebi enega izmed dečkov. 

Še preden se spustita po hribu, se deček obrne k vzgojiteljici in reče: »Nimam nič placa, ti maš tak 

veliko lit, idi bolj nazaj!«  

 

Kazen za prijatelja 

V vrtcu je čas popoldanske malice. Vzgojiteljica reže jabolka. Ker je  število otrok še veliko, je potrebno 

počakati.  

Aljan in Bron čakata in vzgojiteljica obljubi Aljanu, da bo zdaj na vrsti on. Ker je Bron neučakan, vzame 

Aljanu jabolko iz rok. Aljan zajoče, vzgojiteljica pa ga takoj potolaži, da bo takoj dobil nov kos jabolka. 

Ko jabolko poje, stopi do vzgojiteljice in reče: »A veš, da bi Brona bilo potrebno kaznovati?« 

Vzgojiteljica vpraša: »Povej, kaj naj naredim?« 

Bron pa odločno reče:« Kaznuj ga z dieto ali pa hišnim priporom!« 

 

Kim ima novo majčko in legice 

Kim pride v vrtec zelo lepo oblečena. 

Vzgojiteljica jo ogovori: » Joj, kako si pa ti danes lepa!« 

Kim se nasmehne in reče: »Ja, mami mi je dala novo MAČKO in nove KOLEGICE.« 

 

Kako velika je vzgojiteljičina zadnjica? 

V vrtcu je čas gibanja. Vzgojiteljica postavi ovire in prosi enega izmed otrok, da pokaže, kako se bo 

potrebno prebiti skozi ovire. 

Ena izmed deklic vse to opazuje in vpraša vzgojiteljico: » Zakaj pa nam ti ne pokažeš tega?« 

Vzgojiteljica razloži: » Veš, sem predebela, da bi lahko prišla skozi te ovire.« 

Deklica brez besed vstane, gre do vzgojiteljice, razširi roke, izmeri vzgojiteljičino zadnjico in z rokami 

primerja širino ovire.  

Obrne se k vzgojiteljici in ji pove: » Šlo bo, tvoja rit je glih, še glih ta prava!« 

 

 

 



Dokaz, da so otrokom sivi lasje všeč 

Starejša vzgojiteljica je žalostna, ker ji tako hitro sivijo lasje. Ne uspe si jih pobarvati, da otroci ne bi 

opazili hitre spremembe. 

Ko na blazini poslušajo pravljico, ki jo bere vzgojiteljica, ena izmed deklic vpraša: »Povej mi, kaj moraš 

jesti, da imaš tako bele lase?« 

 

Atijevi nasveti 

Vzgojiteljica pripravi kotičke za igro. V enem izmed kotičkov so mobilni telefoni. Dva brata uživata v 

skupni igri v kotičku. Ves čas po telefonu kličeta »Jožkota«. 

Vzgojiteljica je mislila, da je tako ime očetu ali kakšnemu stricu. Po pogovoru povesta, da je to gospod, 

ki pride k njim domov, kadar se onadva grizeta in si kažeta jezike ter ker ga mora ati poklicati. Povesta 

tudi, da ta gospod reže jezike. 

Mine nekaj dni, ko se otroka ponovno odločita za igro v istem kotičku. Dečka tokrat kličeta »Slavkota«. 

Vzgojiteljica presenečeno vpraša: »Zakaj ne kličeta atija ali »Jožkota«?« 

Starejši otrok odgovori: »Veš, danes kličeva »Slavkota«. Včeraj sva se ščipala in tepla. Slavko reže roke, 

je rekel ati!« 

 

Otroci pri evalvaciji 

Vzgojiteljica prinese v vrtec različno velika jajca: golobje, račje, kokošje in nojevo. Otroci se seznanijo z 

razlikami in poimenujejo vrsto jajca. 

Pri evalvaciji vzgojiteljica vpraša otroke, če se spomnijo čigavo je največje jajce. Vsi bi radi odgovorili. 

Eden izmed otrok je najbolj glasen in zakriči: »Vzgojiteljica to je GNUJ!« 

(V Oplotniškem dialektu gnuj pomeni tudi gnoj) 

 

Valentinovo 

Vzgojiteljica pripravi na mize samo rdeče voščenke in spodbudi otroke k risanju srčkov. Vzgojiteljica jih 

med risanjem vpraša: »Kaj menite, zakaj so srčki rdeči?« 

Otroci ji obrazložijo: »Ker si nam vse druge voščenke vzela!« 

 

 

 


