
Vrtec Košana
Skupina: Zvezde
Starost: od 4 do 6 let
Število otrok: 18
Mentorici: Vanja Kontelj in Lara Kovač Trbižan
Maj, 2021



• Likovna tema: ZVEZDAM SE 
ROLA

• Likovna tehnika: 
KOMBINIRANA           
(FLOMASTER, VODENE BARVE)

• Izhodišče: Povezava 
likovnega ustvarjanja in 
gibalnih  „zrolanih uric“





NEKAJ ZANIMIVEGA SMO POVEDALI … 

Kaj more imeti vsak

„rolermojster“?

Rabi čelado, ščitnike, 

rolerje . (Nik, 6 let)

Kako se imenujejo ti 

ščitniki?

Komolčniki. (Liam, 5 let)



Zakaj potrebujemo čelado, ko 
rolamo?

- Čelado rabiš, da ne prebiješ glave. 
(Gaja, 6 let)
- Zato, da ne greš šivat glave. 
(Megi, 4. leta)
-Da si ne razbiješ glave, ker moraš k 
zdravniku. (Ina, 4 leta)
-Če kdo brcne kamen, da ne prileti v 
glavo. (Teo, 5 let)
-Zato da se ne spodtaknemo in 
pademo. (Marli, 4 leta)



Zakaj potrebujemo dlančnike?

-Da ne padeš, ker se žila razpoči. 

(Nik, 6 let)

- Ker si lahko zlomiš zapestje.

(Gaja, 6 let)

- Da se ne opraskamo in da ti ne teče 
kri. (Eva, 5 let)

- Da si ne obrusiš roko. (Niko, 4 leta)

-Zato, da se ne udarimo, če 
rolamo.(Marli, 4 leta)



Zakaj ti je rolanje všeč? Kaj ti je 
bilo na naših dosedanjih 
„zrolanih“ uricah najbolj všeč?

-Ker rada se učim rolat. 

(Eva, 5 let)

-Sem vesel, ker se bom naučil 
rolat. (Nik, 5 let)

-Ko smo se igrali mačke pa miši 
na rolejih. (Liam, 5 let)

-Ko smo tekali na rolerjih.

(Ina, 4 leta)

-Meni je bil všeč poligon. 

(Teo, 5 let)



Zakaj ti je rolanje všeč? Kaj ti 
je bilo na naših dosedanjih 
„zrolanih“ uricah najbolj 
všeč?

-Ker se rad učim. (Žiga, 6. let)

-Ko smo se igrali mačke in 
miši. (Megi, 4 leta)

-Ko smo se igrali bratec reši 
me na rolerjih. (Zala, 4 leta)

- Ko smo obuli ščitnike in se 
igrali igrice v igralnici. 
(Marli, 4 leta)








