
NAŠA GAJA 
 
 
Dan Gajinega rojstva je bil nekaj posebnega.Ko je odprla oči in nam radovedno  
pomežiknila smo takoj začutili, da nam bo življenje z njo prineslo veliko 
neodkritega in zanimivega. Preselili smo se v svet domišljije in potovanj. Vedeli 
smo ,da smo z Gajo dobili novega otroka  v skupini, ki nas bo odpeljal k 
zanimivim spoznanjem o življenju in odnosih. 
 
Otroci so sodelovali pri nastajanju punčke iz cunj, ki je postopoma prevzemala 
človeške lastnosti. Postala je radovedna, vesela, nagajiva, hudomušna in 
predvsem NAŠA. Vsak dan nas je razveselila s čim novim. Tudi mi smo želeli 
Gajo presenetiti in zgradili smo ji hišo, ki je sčasoma dobila podobo pravega 
doma.V svoji domišljiji so šli otroci še dlje in stanovanje so opremili s 
pohištvom, ki so ga sami izdelali. V hiši je bila vsak dan prisotna ljubezen in 
spoštovanje  otrok do Gaje.Simon je dejal :« Zdaj manjka samo še elektrika!« 
 
Gaja je v svojem novem domu gostila veliko igrač iz Belgije, Finske, Brazilije, 
Italije. Potrebno je bilo narediti še sobe za goste. Hiša se je dograjevala in vsi 
stanovalci so dobili svoj prostor.Gaja je včasih pustila pred hišo plišastega  
haskija Larsa, da je čuval hišo, sama pa je odšla k našim otrokom za nekaj časa 
domov. Z zanimanjem smo brali dnevnik njenih dogodivščin ob vrnitvi. 
V novembru se je odpeljala s pravim letalom na počitnice v Belgijo. Obiskala je 
otroke s posebnimi potrebami. Pred odhodom smo imeli veliko dela z 
pripravami za na pot. Otroci so jo toplo oblekli,ji naredili denarnico, dodali tri 
lešnike,da ne bi bila lačna. Tudi glavnik in pižama nista manjkala. S seboj je 
vzela tudi dežnik, ker v Belgiji pogosto dežuje. Kamenček za srečo je pristavila 
Tisa in vsi so jo krepko stisnili. 
 
Med Gajinimi počitnicami smo dobili pismo iz Belgije v katerem smo 
izvedeli,da se ima Gaja lepo.Peljali so jo na plavalni tečaj, učila se je flamsko, 
najedla se je čokolade, si ogledala gradove in obdaril jo je Miklavž. V tem času  
nas je obiskala Beni iz Belgije, nam predstavila čembalo in nas naučila pesem v 
Flamskem jeziku- »AJAKABAJA«. 
 
Pred novim letom se je Gaja vrnila.Vsi smo odštevali dneve do njene vrnitve. 
Dan, ko je priška je bil poln vriskanja, veselja, božanja, stiskanja in ljubkovanja. 
Deklice so jo takoj preoblekle in ji naredile krono.Fantje pa so si z zanimanjem 
ogledovali njen Belgijski dnevnik.Prijatelji iz Belgije so nas presenetili še z 
voščilnicami in slastno čokolado. 
Po novem letu je Gaja odšla z Janom v Vrtojbanski vrtec, kjer dela njegova 
babica. Jan je vsem otrokom v vrtcu ponosno pokazal našo pončko iz cunj. Čez 
nekaj dni sta se vrnila k nam s pismom v katerem prosijo Gajo, naj spodbudi  



naše otroke, da zbirajo sredstva za ljudi, ki jih je prizadel cunami. Vključili smo 
se v akcijo skupaj s starši in zopet smo ugotovili,da je punčka iz cunj za vse zelo 
močna motivacija. 
V aprilu smo dobili obisk iz Belgije  in presenečenje. Za darilo smo dobili 
izomo material iz katerega je vsak otrok izdelal svoje letalo. Povprašali so tudi  
po Gaji in ji poklonili milo. Seveda to ni navadno milo, ampak na najem piše 
LOREIN. Tako so poimenovali Gajino sestrico,ki smo jo poslali v Belgijo. 
Zgodba traja in Gaja je 24. otrok v skupini. Preko igre z njo otroci spoznavajo 
življenje v kolektivu drugače. Prestavijo se v svet domišljije in skrivnosti. 
Prepoznavajo preprosta čustva in hrepenenja, ki jih imajo tudi sami. 
 
 
O Gaji si je 5 otrok izmislilo pesem : 
 
 
 Zmajčkova Gaja iz krpic nastaja, 
   rada potuje,se sončku smeji, 
     Zmajčki so njeni prijatelji vsi. 
       Se vozi v avtu, na Slavnik hiti, 
         otroke obišče in gre na igrišče. 
             Ko nočka prihaja Gaja zaspi 
                   v  sanjah izpolne želja se ji. 
 
 
Če bi naju s sodelavko Magdo vprašali ali sva tok dogodkov načrtovali bi 
odgovorili :« Izhajali sva iz otrok, njihove brezmejne domišljije, pristnosti in 
tudi sami našli velikega otroka v sebi. 
 
 
                               Vzgojiteljici: Tatjana Umer in Magda Pavšič. 
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Gaja s sestrico 

 
 
 

Metka je postala pravi 
strokovnjak za frizure 



 
 
Gaja pred odhodom v Belgijo 
 
 

 
 
Gaja pripoveduje o obisku pri Oktaviji 



 
 
Po dolgi poti okrepčilo 
 

 
 
»Dag allemal » flamski pozdrav. 
 
 



 
 
Gajina tolažba ob vročini 
 
 

 
 
Obisk iz Belgije 


