
KRTKOV DAN 

Pozdravljeni otroci, 

še vedno smo doma, vendar skupaj z mamico, očkom, bratcem, sestrico,… Skupaj se igramo, 

prepevamo, sprehajamo po sončku. Res, sonce nam daje toploto, svetlobo, prijetno nas boža 

s svojimi  žarki. Na sprehodu opazimo kupček zemlje - krtino, ki jo je tudi sonce segrelo. In kdo 

jo je naredil? KRT. Ja , res je. Krt, majhna žival z gosto, kratko dlako. To je posebna dlaka, ker 

kljub temu, da krt ko  rije pod zemljo in dela svoje rove, si dlake ne umaže z zemljo. Dlaka  še 

vedno ostane gladka, čista. Tudi očke in ušesa so skriti globoko v gosti dlaki. Kljub temu, da 

nima uhljev pa zelo dobro sliši. Očke ima tako majhne kot eno makovo zrno. Saj veste, tista 

črna pikica, ki je na makovkah. To pecivo imamo tudi v vrtcu kdaj za zajtrk, tiste črne pikice, ki 

jih vi radi »lovite« po krožniku😊. Krt ne vidi dobro, zato pa je zanj najbolj pomemben njegov 

smrček, na njem ima še takšen manjši podaljšek. S smrčkom dobro tipa, ker nima rok tako kot 

mi in zelo dobro voha. Krt je zelo koristna žival, ki z ritjem pod zemljo rahlja zemljo in poje 

kake žuželke, ki so škodljive za rastline. 

Še vedno pa krt živi pod zemljo v temi in ne vidi lepega svetlega dne, kakor vsi mi! 

  

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1813 

Vsi skupaj se razveselimo s prstno igrico : 

Miška in krt (Mira Voglar) 

Gremo na vrt, gledat kaj delata miška in krt. 

Miška po vrtu drobenclja, (s prsti se sprehodimo po dlani) 

krtek pa zemljo ravna. (pobožamo se po dlani) 

Miška nabira rožice za krta, (primemo vsak prst posebej) 

krtek pa luknjico vrta. 

Vrta, vrta, luknjo za miško, (vrtamo v levo dlan) 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1813


vrta, vrta luknjo za krta. (vrtamo v desno dlan) 

V prvi luknji miška spi, (palec skrijemo v levo dlan) 

v drugi miški krtek spi: (palec skrijemo v desno dlan) 

Ninaj, ninaj, ninaj, ni! (zazibamo obe dlani) 

Pa še malo za naše možgančke: NASPROTJA 

 

 

 



 

 

 

 

  



POBARVANKA (za krajši čas doma ) 

 


