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Spoštovani starši, dragi otroci!
Ponosna sem, da ste del našega vrtca. 

Vabim vas, da s pomočjo publikacije začutite naš utrip in se seznanite z 
vsem, kar se bo lepega in zanimivega dogajalo v naših enotah. Nestrpno 
pričakujemo skupna druženja tako z vašimi malčki kot tudi z vami. 

Potrudili se bomo, da bo pri nas prijetno in razigrano vzdušje ter da se bomo 
vsi veselili ponovnega snidenja. Poskrbeli bomo, da se bomo nasmejali, 
naigrali, se kaj koristnega naučili. Predvsem pa – da bodo otroci uspešno 
naredili  svoje prve korake na poti k samostojnosti, se veselili prvih zmag 
in osvojenih veščin ter na vse možne načine izražali svoje kreativne misli in 
ideje. 

Hvala za vašo podporo! Iskreno se veselimo lepega sodelovanja z vami tudi 
v prihodnje!

Jana Fleišer, direktorica

Zasebni vrtec Dobra teta
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PODATKI O VRTCU
Ime vrtca: Zasebni vrtec dobra teta,

vrtec za predšolsko vzgojo in izobraževanje –  rekreacijske, kulturne in športne 
dejavnosti.

Sedež vrtca: Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj

DOBRA TETA je zasebni vrtec s koncesijo.

ORGANIZIRANOST VRTCA
Sedež vrtca: Zasebni vrtec Dobra teta, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj

Ime in naziv: Jana Fleišer, direktorica

Kontaktni podatki: Telefon: 030 293 419

E-pošta: info@dobrateta.si
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PREDSTAVITEV VRTCA
Smo mlad in razigran vrtec, ki z izkušnjami in ljubeznijo skrbi za malčke v varnem, nežnem in 
zaupljivem okolju. 

Otroci in vzgojiteljice se igramo, ustvarjamo, zabavamo in učimo v kakovostno opremljenih 
igralnicah na že kar štirih lokacijah v Kranju.

V kolektivu smo mlade, energične in izkušene vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljic, ki smo z 
vsem srcem predane svojemu delu. Vsak dan se iz malčkov trudimo izvabiti nasmejano energijo 
in motivacijo za igro ter ustvarjanje, s poudarkom na celostnem razvoju socialnih, čustvenih, 
gibalnih in ustvarjalnih sposobnosti. Poseben poudarek damo na individualni razvoj osebnosti in 
sposobnosti otroka, saj je vsak otrok edinstven in neponovljiv.

Predšolsko obdobje je izredno pomembno za razvoj otrokovih intelektualnih sposobnosti, zato 
se dodatno izobražujemo na področju celostnega razvoja otroških možganov in o NTC metodi 
poučevanja. V našem kolektivu imamo tudi angleško govorečo vzgojiteljico (English native 
speaker) in pedagoginjo iz Fakultete za šport. V zasebnem vrtcu Dobra teta želimo vsakemu 
otroku omogočiti možnost za razvoj svojih sposobnosti, zato v popoldanskem času organiziramo 
različne dodatne aktivnosti.

Od ostalih vrtcev nas ločujeta ravno zavzetost za vsakega posameznika in vneta želja po iskanju 
novih poti tako pri vzgoji otrok kot pri vzgoji staršev in nas samih. 

Zavedamo se, da je družina najbolj pomembna. Ker staršem želimo pomagati pri vzgoji otrok, 
organiziramo seminarje in predavanja iz različnih področij (psihoterapije, pediatrije, fizioterapije 
ipd.), raznovrstne ideje za prosti čas pa podajamo tudi preko spletne strani in člankov.

Prisrčen pozdrav, 

Dobre tete

Pri otrocih ni majhnih korakov. 
Vse, kar storijo in naredijo so velike stvari. 
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ENOTE VRTCA DOBRA TETA

Pri Dobri Lučki
Ljubljanska cesta 24d, 4000 Kranj
T: 040 261 855

E: cmrlji@dobrateta.si

 gosenice@dobrateta.si

Pri Dobri Evi
Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj
T: 064 120 227

E: jezki@dobrateta.si,

 sovice@dobrateta.si

 zajcki@dobrateta.si

Pri Dobri Tinci
Partizanska 10, 4000 Kranj
T: 064 120 226

E: mucki.pikapolonice@dobrateta.si

Pri Dobri teti
Gregorčičeva 10, 4000 Kranj
T: 040 472 723

E: medvedki@dobrateta.si

 cebelice@dobrateta.si
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V IZIJA IN CILJ I VRTCA
Vizija zasebnega vrtca Dobra teta je ustvariti za otroke varno in zaupljivo okolje, v katerem 
preko igre spodbujamo razvoj njihove celotne osebnosti in ustvarjalnosti.

Otrokom znanja podajamo s spodbujanjem njihovega razmišljanja, tako da sami iščejo rešitve 
za probleme in izzive prihodnosti, pri čemer uporabljamo NTC metode poučevanja.

V zasebnem vrtcu Dobra teta poudarjamo otrokov individualni razvoj, saj s tem otroci razvijajo 
lastno identiteto in pridobivajo samozaupanje. Obenem stremimo k temu, da bi otroke na razigran 
in poučen način popeljali na pot samostojnosti in odgovornosti.

Želimo si, da bi otroci imeli možnost razvoja svojih individualnih sposobnosti, zato imamo v okviru 
dnevnega programa (npr. učenje angleščine) razne obogatitvene aktivnosti, v popoldanskem 
času pa dodatne aktivnosti, za katere se starši odločijo posebej.

Prizadevamo si pomagati staršem pri vzgoji, zato smo se povezali s številnimi strokovnjaki na 
različnih področjih (psihoterapije, pediatrije in fizioterapije), v sodelovanju z njimi pa organiziramo 
razne seminarje in predavanja. V vrtcu si želimo, da bi starši z malčki preživeli čim bolj kvaliteten 
čas, zato raznovrstne ideje in članke podajamo tudi preko spletne strani in člankov, v prihodnosti 
pa bi se radi lotili še več projektov in se povezali s strokovnjaki iz še več različnih področij.
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PREDNOSTNA PODROČJA V ZASEBNEM 
VRTCU DOBRA TETA
Izobraževanje strokovnih delavcev
V sodelovanju s psihoterapevtko bomo zaposlene posebej izobraževali in usposabljali tudi na 
področju psihologije otroka in odraslega izobraževanje z naslovom »CELOSTNI RAZVOJ OTROKA; 
TO SO NAŠI OTROCI IN VSAK OD NJIH JE POPOLN!«, ki ga bo izvajal Center za družinsko terapijo 
Kamnik.

Kakovostno komuniciranje med starši in strokovnjaki v vrtcu
Želimo se približati željam in potrebam staršem. V ta namen zaposlene izobražujemo tudi na 
področju komunikacije s starši in v delovnem kolektivu. Zavedamo se, da je dobra komunikacija s 
starši osnova, da otroci z veseljem obiskujejo naš vrtec, obenem pa jih z zgledom učimo zdravega 
in spoštljivega komuniciranja.

Skladen telesni razvoj otroka
Velik poudarek dajemo na samostojnost otrok pri osebni negi, hranjenju in oblačenju ter pri 
navajanju na higienske navade in čistočo. Poudarjamo tudi pomembnost vsakodnevnega gibanja 
na svežem zraku in razvijanja motoričnih sposobnosti.

Razvijanje ekološke zavesti in zdravega načina življenja
Z razvijanjem ekološke zavesti želimo pri otrocih povečati občutljivost otrok za opazovanje 
narave in njene onesnaženosti. Spodbuditi jih želimo k ločenemu zbiranju odpadkov, izdelovanju 
ekoloških košev za razvrščanje različnih vrst odpadkov, ozaveščanju glede varčevanja z naravnimi 
viri in materiali (voda, hrana in elektrika... ), izdelovanju ekoloških igrač iz odpadnih materialov 
ipd.
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SODELOVANJE S STARŠI
V zasebnem vrtcu Dobra teta dajemo poseben poudarek sodelovanju s starši. Dobro sodelovanje 
se pomembno odraža v kvaliteti otrokovega življenja. Staršem želimo dati možnost, da soodločajo 
o otrokovem življenju v vrtcu, vendar pri odnosu z vrtcem poudarjamo delitev odgovornosti in 
pristojnosti. Spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade 
in običaje otroka oz. staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo 
posegati v strokovnost in avtonomijo vrtca.

CIlJI sODElOvANJA s sTARšI
Kvalitetno in aktivno sodelovanje s starši: sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik 
kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske 
in institucionalne vzgoje.

Izboljšanje kvalitete življenja in vzgoje otrok: sodelovanje s starši se nam zdi posebej 
pomembno iz vidika izmenjave pomembnih informacij o otroku, ki lahko enim in drugim 
pomagajo pri razumevanju otrokovega delovanja kot posameznika. S skladnim delovanjem vrtca 
in staršev pomembno prispevamo k njegovemu razvoju. Staršem preko spletne strani in profila 
na Facebooku obenem posredujemo ideje za kvalitetno preživljanje družinskega časa na več 
področjih (ustvarjalno, gibalno, jezikovno ipd).

Sodelovanje v uvajalnem obdobju: posebej pomembna je dobra komunikacija s starši in 
sodelovanje v obdobju, ko se otrok uvaja v vrtec. V tem obdobju želimo nuditi podporo tako 
otrokom kot staršem, ki se ob tem soočajo z raznimi stiskami.

Zaupanje: Predvsem si želimo, da bi nam starši zaupali in se na nas obrnili takrat, ko potrebujejo 
nasvet, s katerim bi lahko izboljšali kvaliteto vzgoje in vsakdanjega življenja.

Celostna vključitev staršev v vrtec: staršem preko spletne strani redno posredujemo informacije 
o tem, kaj so otroci čez dan počeli, kaj bodo počeli, kakšen je jedilnik za tekoči teden ipd.

Odprtost vrtca za želje in potrebe staršev: v okviru profesionalnosti in prepričanja vrtca smo 
odprti za potrebe in želje staršev ter otrok.

Organiziranje izobraževanj za starše: v okviru šole za starše bomo organizirali 3 predavanja:

Marko Juhant: Obredi kot osnova vzgoje - navajanje na samostojnost v prvih treh letih 
življenja.

Nataša Bider Humar: Kaj mi otrok sporoča s svojim vedenjem?

Mia Bone: Čuječnost: kako ohraniti mirno kri pri vzponih in padcih starševstva?
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OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
 ■ roditeljski sestanki (2-krat letno),

 ■ pogovorne urice (1-krat mesečno oziroma po potrebi),

 ■ individualni pogovori s staršem pred otrokovim vstopom v vrtec,

 ■ skupna srečanja enot in celega vrtca (piknik, zaključna prireditev, novoletni bazar, 
pustovanje),

 ■ delavnice za otroke in starše, stare starše, tete in strice (jesenska in decembrska delavnica, 
materinski dan, delavnica v tednu otroka),

 ■ obiski v skupinah otrok (dan odprtih vrat, starši, ostali družinski člani ali prijatelji predstavijo 
poklice),

 ■ strokovna predavanja in delavnice za starše (pediatrinja, psihoterapevtka ipd.),

 ■ oglasne deske v hodniku vrtca, spletna stran, digitalna oglasna deska,

 ■ svet staršev,

 ■ obveščanje o dnevnem programu osebno, preko e-pošte, SMS-ov, spletne strani in 
Facebooka (v skladu s standardi varstva osebnih podatkov).
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PRAVICE OTROK IN STARŠEV

OTROCI IMAJO PRAvICO:
 ■ do zagotovljenih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo 
veroizpovedi, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo,

 ■ do enakih možnosti ob upoštevanju razlik,

 ■ do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu, do vzgoje za 
strpnost, solidarnost in odgovornost.

sTARšI IMAJO PRAvICO:
 ■ do postopnega uvajanja otrok v vrtec ter do dogovora z vzgojiteljem o najbolj sprejemljivem 
načinu vključevanja do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter 
po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morajo 
starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca,

 ■ do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu (z obvestili na oglasnih deskah in v elektronski 
obliki),

 ■ do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku z vzgojiteljico,

 ■ do sodelovanja v svetu staršev,

 ■ do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,

 ■ dobiti ali posredovati dnevno aktualno informacijo o otroku.
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OBVEZNOST I STARŠEV DO VRTCA:
 ■ spoštovati sprejete dogovore in poslovni čas vrtca,

 ■ v vrtec pripeljati zdravega otroka,

 ■ obveščati strokovne delavce o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka in o njegovih 
posebnostih,

 ■ redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve,

 ■ s prihodom v vrtec do 9. ure zjutraj otroku omogočati primerno vključevanje v otroško igro in 
druge dejavnosti,

 ■ do 10. ure zjutraj sporočiti otrokovo odsotnost,

 ■ sporočiti spremembe potrebnih podatkov (naslov, telefon … ),

 ■ otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem 
(v vsakem vremenu),

 ■ zagotoviti, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih ali dragih predmetov in igrač,

 ■ pravočasno prihajati po otroka.
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PROGRAMI VRTCA
DNEvNI PROgRAM
Dnevni program v zasebnem vrtcu Dobra teta 
traja od 6 do 9 ur v dopoldanskem času. Dnevni 
program zajema vzgojo, varstvo in prehrano 
otroka, cena programa pa se določi na podlagi 
metodologije za izračun cene programa. Plačilo 
staršev se določi in izračuna po Pravilniku o 
plačilih staršev za programe v vrtcu.

Delo v vrtcu v osnovi temelji na nacionalnem 
dokumentu Kurikulum za vrtce (1999), 
vendar strokovne delavke v svoje delo ves 
čas vključujejo znanja, ki so jih pridobile na 
dodatnih izobraževanjih (izobraževanje o NTC 
metodi poučevanja, izobraževanje o psihologiji 
otroka, individualna izbira izobraževanj).

V družbi je vedno bolj pomembno in tudi potrebno znanje tujega jezika, še posebej angleščine, 
zato v okviru dnevnega programa z otroki pleše, poje in se igra angleško govoreča vzgojiteljica 
(English native speaker). Naš cilj je, da se otroci preko neposrednega stika z jezikom nanj 
privajajo, kar bo v prihodnosti močno pripomoglo k njihovi samozavesti pri učenju angleščine.

Za otrokov razvoj je v predšolskem obdobju izredno pomembno tudi gibalno področje. Ideje, 
znanja in izkušnje o pripravi gibalnih dejavnosti z Dobrimi tetami deli svetovalka za gibalne in 
športne dejavnosti.

sODElOvANJE Z OKOlJEM
Dobre tete življenje v vrtcu popestrimo v sodelovanju z okoljem, saj želimo s prepričanjem 
»sodelovanje je ključ do uspeha« otrokom dati dober zgled za njihovo prihodnost. Ne le, da 
s tem poudarjamo pomembnost medsebojne pomoči in sodelovanja ter se vključujemo v širše 
okolje, ampak otrokom obenem zagotovimo pridobitev izkušenj in znanj, ki jih samo v okviru 
vrtca ne bi pridobili.
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OBOGATITVENI PROGRAM
Dobre tete smo takšne kot otroci – igrive, nasmejane in predvsem radovedne. Rade iščemo 
nove poti in priložnosti, ki bi naše že tako zabavno življenje v vrtcu še popestrile in nam dale 
možnost, da se naučimo še kaj novega.  Nekatere dodatne dejavnosti izvajamo znotraj dnevnega 
programa, glede na potrebe in želje otrok ter staršev pa tudi izven dnevnega programa.

DEJAvNOsTI ZNOTRAJ DNEvNEgA PROgRAMA
Naslednje dejavnosti izvajamo integrirano v osnovnem programu in so jih deležni vsi otroci v 
skupini. Vsakdanjik pri Dobri teti si popestrimo z dejavnostmi, kot so:

 ■ dan si popestrimo z obiskom knjižnice, pošte, lekarne,

 ■ vsekakor nas zanimajo različni poklici – le kdo nam bo poklic gasilca predstavil bolje kot gasilec 
sam,

 ■ veselo energijo, ki jo imamo med plesom, petjem in igro delimo na otroških prireditvah,

 ■ dan nam popestri učenje angleščine in učenje novih zabavnih gibalnih iger,

 ■ ker smo mali raziskovalci, dan preživimo na izletu v mestu, muzeju ali v naravi,

 ■ norčije, ki jih uganjajo klovni, so še bolj zabavne na pustovanju, kostanj je še bolj okusen na 
kostanjevem pikniku, december pa še bolj prazničen na decembrski delavnici za otroke in 
starše,

 ■ ker radi spoznavamo različne ljudi in različne starosti, sodelujemo z ostarelimi iz Doma za 
upokojence Kranj in z osebami s posebnimi potrebami iz Zavoda Korak,

 ■ na novoletnem bazarju se združimo s skupnim ciljem – pomagati pomoči potrebnim do lepših 
praznikov,

 ■ s projekti si zastavimo dodatne cilje: eko projekt, projekt spodbujanja likovnega izražanja in 
športno / gibalni program Mali sonček.
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DODATNE DEJAVNOST I IZVEN DNEVNEGA 
PROGRAMA 
Vsak posameznik ima svoje sposobnosti, želje in področja, ki mu gredo bolje od rok. Tako smo 
nekateri boljši na gibalnem, drugi na jezikovnem, tretji pa na ustvarjalnem področju. Pri Dobri 
teti si vneto prizadevamo, da bi vsak otrok imel možnost razvoja vseh svojih sposobnosti in zato 
organiziramo vrsto dodatnih aktivnosti.

Med dodatnimi aktivnostmi izvajamo:

 ■ urice angleščine Mali popotnik,

 ■ gibalne urice,

 ■ plesne urice in

 ■ glasbene urice. 

Za naše člane, pa tudi za zunanje skupine organiziramo tematske rojstne dneve z raznovrstnimi 
tematikami in zelo atraktivnimi programi: Migi zažigi v vesolju, Čarodejska šola zabave, Kuhamo 
s Piko Nogavičko in mnogimi drugimi. 
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Enota PRI DOBRI TET I
Enota Pri Dobri teti se nahaja v 
centru Kranja in je organizirana 
v pritličju večstanovanjske hiše. 
Ima en oddelek prve starostne 
skupine in en kombiniran oddelek 
ter lahko skupno sprejme 30 otrok. 
Enota ima dve igralnici, razdelilno 
kuhinjo, umivalnico in garderobo. 
Pred vrtcem je igrišče z igrali, ki 
otrokom omogoča veliko veselja in 
prijetnega bivanja na prostem.

Enota je odprta od 6.00 do 17.00.

KDO sMO DOBRE TETE
Dobre tete smo 4 vzgojiteljice ustvarjalnega in energičnega duha. Skupaj z otroki rade prepevamo, 
se igramo in zabavamo. Idej nam nikoli ne zmanjka, vedno pa se najde čas tudi za umiritev ter 
crkljanje. Skrbimo za Čebelice in Medvedke. 

sKUPINE

Ime skupine: Čebelice Medvedki
Starost otrok: 1–3 leta 2–5 let
Vzgojiteljica in
pomočnica vzgojiteljice: 

Urška Studen in
Karmen Hrast 

Karmen Potočnik / Sanja Vojnović in
Maja Kern

Telefon: 040 472 723

Elektronska pošta: medvedki@dobrateta.si in cebelice@dobrateta.si
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Enota PRI DOBRI EV I
Enota Pri Dobri Evi se nahaja na 
Planini v Kranju in je organizirana v 
prvem nadstropju poslovne stavbe. 
Ima dva oddelka prve starostne 
skupine in eno polovično skupino 
drugega starostnega obdobja 
ter lahko skupno sprejme 38 
otrok. V enoti sta dve večji in ena 
manjša igralnica, dve garderobi in 
razdelilna kuhinja. Otroci se igrajo 
na igrišču, ki se nahaja v bližini.

Enota je odprta od 6.00 do 16.30.

KDO sMO DOBRE EvE
Na obrobju mesta, v majhni hiši, ob velikih stolpnicah živi dobra Eva. Z njo živimo Zajčki, Sovice 
in Ježki. 10 Zajčkov, ki so najstarejši, se trudijo biti zgled 14 mlajšim Ježkom in 14 najmlajšim 
Sovicam. Skupaj z Evo radi pojemo, plešemo, ustvarjamo, se gibamo, hodimo na sprehode. 
Poleti se hladimo s sladoledom v bližnji slaščičarni, pozimi pa se sankamo po gričih, kepamo ter 
oblikujemo snežake. Dneve pa si popestrimo s kakšno lutkovno predstavo. V kuhinji nastajajo 
prave čarovnije izpod pridnih prstkov malčkov, iz katere se širi vonj po odličnih dobrotah. Pri Evi 
se res zelo zabavamo zato nas le obiščite.

sKUPINE

Ime skupine: sovice Ježki Zajčki 
Starost otrok: 1–2 let 2–3 leta 3–4 leta
Vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice: 

Tadeja Roblek in
Tina Predalič

Kristina Tavčar in 
Edisa Henda

Vanja Trobevšek in 
Petra Kramolc

Telefon: 064 120 227

Elektronska pošta: sovice@dobrateta.si, jezki@dobrateta.si in zajcki@dobrateta.si
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Enota PRI DOBRI T INCI
Enota Pri Dobri Tinci se nahaja v 
centru Kranja in je organizirana 
v pritličju večstanovanjske hiše, 
sprejme pa lahko skupno 14 
otrok. V enoti sta v dveh manjših 
igralnicah dve polovični skupini, 
manjša telovadnica, umivalnica in 
razdelilna kuhinja. Otroci se igrajo 
tudi na svežem zraku pred vrtcem, 
saj ima enota dve manjši igrišči.

Enota je odprta od 6.30 do 16.30.

KDO sMO DOBRE TINCE
V pritličju velike rumene hiše ob obrobju mestnega jedra domujemo Dobre Tince.

Da je v hiši zares živahno, poskrbi 14 otrok v dveh polovičnih skupinah prvega starostnega 
obdobja. Mucki in Pikapolonice smo tisti, ki pri Dobri Tinci vsak dan maksimalno izkoristimo 
privilegij velikega števila kvadratnih metrov, ki jih imamo na razpolago. Tako lahko vsak prostor 
najbolje služi svojemu namenu in tudi otroci vsakemu prostoru dajejo svoj, edinstven pomen. 
Enota z majhnim številom vključenih otrok in ogromno prostora diha kot velika družina, v kateri 
so stkane tesne vezi med vzgojiteljicami, otroki in starši.

sKUPINE

Ime skupine: Mucki  Pikapolonice  
Starost otrok: 1–2 let 2–3 leta
Vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice: 

Marija Kosem Nataša Delavec

Telefon: 064 120 226

Elektronska pošta: mucki.pikapolonice@dobrateta.si
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Enota PRI DOBRI LUČKI
Enota Pri Dobri Lučki se nahaja v 
poslovni coni Iskratela na Laborah 
v Kranju v pritličju poslovne stavbe. 
Enota ima dva oddelka in lahko 
skupno sprejme 28 otrok. Ima dve 
igralnici, umivalnico, garderobo, 
razdelilno kuhinjo in svoje igrišče, 
na voljo pa ima tudi velik park pred 
poslovno stavbo Iskratel.

Enota je odprta od 6.00 do 16.30.

KDO SmO DObRE LuČKE
Tam, kjer sonce zadnje žarke lovi, tam, kjer ptički najlepše prepevajo, je vrtec Dobre tete Lučke. 
Pred vrtcem je velik vrt, kjer se skriva tetkin krt. Vzgojiteljice smo vesele, nasmejane, polne idej 
in razigrane. Vsako jutro nestrpno čakamo otroški smeh, razigranost in radovedne oči ter se 
hkrati zavedamo, da so nam otroci dani »na posodo« za zelo kratek čas. Otroci k nam pridejo kot 
zavojčki cvetličnih semen, brez slike na sprednji strani in brez garancije. Ne vemo, kakšni bodo 
videti, kako bodo delovali ali kakšne so njihove zmožnosti.

Naša naloga je podobna kot vrtnarjeva, ustreči njihovim potrebam, kakor najbolje znamo, jih 
pravilno hraniti, ljubiti, jim posvečati pozornost. Pa en vrtnarski pozdrav.

sKUPINE

Ime skupine: gosenice Čmrlji
Starost otrok: 1-2 leti 1-2 leti
Vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice: 

Nataša Kos / Karmen Potočnik 
Gregor Urh

Manca Sever in
Katja Avsenek

Telefon: 040 261 855

Elektronska pošta: cmrlji@dobrateta.si in gosenice@dobrateta.si
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