
***
Za nami je neverjetnih 10 srecanj.
Uff...minilo je prehitro.
Se danes se spomnim prvega dne..kako smo bili vsi 'trdi'..
Pa vendar v neskončnem pričakovanju..
Vsi smo najbrz razmisljali kdaj bomo sli pod vodo :)
Ceprav smo dobro vedeli da je pot do tja se dolga..da se znebimo vseh strahov in 
preženemo misli da bi bilo z nasimi malcki lahko kaj narobe ce zmocijo laske :)
Res gre zahvala Vam...gospa Irena..
Vesela sem da ste nam pomagali da bomo lahko še boljši starši...da bomo našim malčkom 
pustili da poskusijo vse..pa naj bo tudi malo 'nevarno'.
Dobili smo izjemne izkušje,
doživetja za katera so mnogi..premnogi malčki prikrajšani.
Upam da se čimprej spet vidimo.

Čof čof
Žiga, očka Miha in mamica Petra

***
Pozdravljeni!

Ker se bližamo koncu še ena povratna informacija z naše strani...

Irena, OGROMEN HVALA vam za to, kar počnete! Naš Jernej je postal pravi čofotalček in ni je 
boljše igrače, kot je voda:) in vse, kar je z njo povezano (od pipe naprej:). Ko sem na začetku 
gledala, kako grejo dojenčki pod vodo, se mi je zdelo, da tole bo pa še težka pot do tja... Pa je 
bilo eno pravo veselje... mi smo bili celo tako navdušeni, da smo se s skokom v vodo potopili kar 
predčasno:)))
In se odločili, da se za zaključek čofotarij odpravimo na nekajdnevne počitnice v toplice!!:)) Ker 
bi res radi to navdušenje nad vodo vzdrževali in še stopnjevali. Zaradi čofotarij imava z možem 
sedaj še večje zaupanje v otroka in njegove neverjetne zmožnosti... Res, otrok je en velik zaklad, 
ampak še sami včasih ne vemo, kakšne neverjetne skrite sposobnosti skriva v sebi... in kako zelo 
smo starši pri tem odgovorni, ali bo otrok vse to imel možnost razvijati ali ne... Hvala vam za še 
eno potrditev, da dojenček ni en nebogljenček, ampak pravi mojster, ki zna in zmore mnogo 
mnogo več, kot si upamo misliti... Med drugim tudi plavanje nad in pod vodo:))
Vam želimo čim več veselja z vašimi ČOFOTALČKI in ko se Jerneju pridruži še kakšen 
čofotalček ali čofotalka... se zagotovo spet vidimo:)))

Hvala vam še enkrat in vse dobro tudi vnaprej,

Jernej, Darja in Boštjan

***
Morje, bazen, jezero...samo da je voda. Moj prvi otrok, zdaj fantič pri 3letih že od rojstva 
obožuje vodo. Nikoli mu ni bila kot način sprositve. Ko je šel prvič v banjico je bilo zanj nekaj 
nadfantastičnega. Kakšna utrujenost neki! Po kopanju je šele zaživel! In ker je tudi bolj slabo 
spal, ker nisva imela neke družbe sem ga vpisala na plavanje k Ireni. Kakšen šok! Jokal, ma kaki 
jokal, kričal je skoraj vsako uro- ko je moral kaj narediti, kar njemu ni bilo všeč � �. Odkrito, 
obupavala sem. Bilo mi je nerodno, do amena. Da silim otroka nekam..ampak, ko se ni bilo treba 
držat robu bazena, ko ni bilo treba lebdeti na blazini je užival. In sem vztrajala. Spal zaradi tega 



ni nič bolje ali več. Je pa noro užival v banji doma, ko smo sami šli na dopuste...vsi so ga samo 
gledali. Nato je prišlo obdobje po noricah, ko se ni sestavil. Plavanje smo opustili. V vmesnem 
casu, ko je bil pac ok smo hodili po toplicah in se igrali tako, kot smo se na igrarijah. Travma za 
očija. Ni si zaupal. Otrok jokal pri njem. In kaj je pomagalo- besede tebe, Irena- če si ne boste 
zaupale ve, bo otrok to čutil in ga o strah. Se je vzel v roke in je šlo. Odlično jima je šlo. Doma pa
smo mu tako ali tako vsak vecer pripravili banjo z vodo. Poleti na bazenu sam reče, da bo sam...in 
je plaval. Meter, dva. Sam. Res ni žabica ali pa kravelj, ampak je ostal nad vodo, brcal, mahal. V 
Moravcih je njegov oči vsak večer padel dol pred njim. Kaj ne bi, ko pa sta plavala po 4ure skupaj!
Kakšen otroški bazen nek! Ja, za odpočiti se � �. In zdaj, plava z desko in črvom, kaže finte mlajši
sestrici. Ja, tudi ona je šla na igrarije. Jok samo prvič, nato čisti užitek. Spanje? Kaj je to? 
Dopust na morju? Ma zakon! Večji plava z očijem, jaz s tamalo, zvečer padeta dol � �. In 
najboljše? To, da večji ve, da mora do roba bazena, če pade notri. Ali da se oprime prvega. Tega, 
da bi imel zaprta usta še ni osvojil, ker preveč rad poje med plavanjem. Tamala pa že ve, da je 
fino imet zaprta usta � �.  In je fantastično, ko leži na meni, jaz pa hrbtno odplavam...ali ko sedi 
na robu in čofne notri brez strahu...To- da nimata strahu pred vodo je najbolj pomembno. To je 
moj cilj. Zato plavanje. In da bi morda znala tako dobro plavat, da bi lahko, bog ne daj, komu 
pomagala v stiski v vodi. Da ju ne bo strah, kot je njuno staro mamo. Da si bosta znala pomagati- 
sebi in drugim. In da do tega prideta s pomočjo igre- kaj hočem lepšega za otroka? 
Hvala Irena, za potrpežljivost in razumevanje! In tudi Juliji. Otroci potrebujejo občutek varnosti
in mejo, ki jo dobijo od zrele osebe, odgovorne osebe. In Julija to je. Moj geliki fant pošilja  
pozdravcek in objem geliki teti ( zakaj si skoz na morju? Kaj tam delaš? Kdaj prideš?- stalna 
vprašanja � �), tamala pa poljubček. 

Petra, Klemen, Jonatan, Erin
***
Irena pozdravljeni ;)

Počasi bliža zaljuček naših igrarij :(( in ker Lauri sladko pančka imam nekaj trenutkov, da vam 
napišem še moj feedback oz odziv :)

Voda je moj izziv. Priznam, da se nikoli nisem ravno dobro počutila v njej, čeprav jo obožujem. 
Imam strah še iz časa, ko sem se kot otrok na smrt prestrašila. Kot mularija smo se hodili kopat 
na bazen v Domžalah, nekateri smo se švercali hihi da smo potem lahko imeli za sladoled, seveda 
smo se tudi na veliko škropili in tunkali. Nekemu dečku pa sem najbrž bila najbrž zelo všeč, saj 
me je tunkal nonstop. V nekem trenutku pa me je držal pod vodo malo predolgo. Vmešal se je celo 
njegov oče, ki je vse to videl in ga odrinil dol z mene. Občutek je bil grozen, bolelo me je v 
pljučih, mislim da sem za trenutek izgubila zavest. Od takrat naprej se strašno bojim vode in 
malenkosti za nekoga drugega so zame lahko kar velik izziv.

Vse to počnem za mojo Lauro, da bom suverena ob njej in z njo. Da bo lahko ona suverena v vodi 
in bila brez strahu. Te igrarije so bile in so še moj velik izziv. Vsekakor jih imam namen še 
nadgrajevati v enakem stilu. Z vsako uro sem se počasi opogumljala, odpirala, naredila kak korak 
dlje. Včasih bolj sramežljivo, včasih bolj pogumno. In skočiti z roba v bazen?? Uffff... marička.. 
jap na smrt strah me je bilo. Zdaj me ni več ;) Konec koncev imamo največ zavor starši in ne 
otroci. Ti so vsi pogumni mali srčki. In ja tisti čooofff sem rabila ;) In Laura? Pri njej je opaziti 
ogromen napredek. Bolj ko je bila mamica sproščena, bolj je bila tudi ona ;)
Na koncu vse skupaj zveni kot bi to bila terapija zame ane? Saj je ;) in to velika. In vi Irena ste 
moja nesojena terapevtka ;) veliko sem se naučila, še največ o sebi. Še moža sem prosila, če lahko
ene dvakrat ostane doma. Da lahko z Lauro sama premagujem svoje strahove oz izzive. Tudi Laura



čuti, da sem bolj sproščena. Odločitev, da gremo na Vodne igrarije za dojenčke je bila super 
naložba in ni mi žal.

Se vidimo jutri :D
Bojana in Laura

***
Pozdravljena Irena....
 
...med tem ko Klara spi in se mi namakajo kosmiči za korenčkovo torto, mož v nočni..se lahko 
umiru vsedem za računalnik..in kakšno napišem:):)
...takole,  (ker sama tudi delam s starši in no par urami starimi dojenčki,) vem kako fajn je če 
kdaj pa kdaj dobi človek kakšno povratno informacijo...ki ti da nov zagon, voljo..ali pa te kdaj pa 
kdaj prizemlji na realna tla tudi to je dobro ...
 
Že med nosečnostjo sem se po nasvetu kolegice odločila, da si bom en dan v tednu v moji 
porodniški naredila malo drugačen..no saj so tudi ostali dnevi pestri..ampak vseeno:) Srede so od 
10 tedna Klarine starosti še posebaj drugačne...Torej že takrat sem se odločila, da bom Klaro 
vpisala na vodne igrarije..če bo le rada imela vodo..saj naj bi jo imeli vsi otroci...in nato šok...nismo
dobro začeli...prva kopanja v domači banjici so bili živi polom...jok, kričanje...hehehe..in bila sem 
prepričana da ne bova mogle hodit,...ker vode preprosto ne mara....z možem sva poskušala vse 
živo...bolj topel prostor...topla voda...počasi...nič ni pomagalo..nakar se odločim in jo en dan umijev 
kot v čebričku..vendar ker čebrička nisem kupovala...sem to naredila v navadnem vedru..postravila
na umivalnik..da se je gledala v ogledalo:):)in od tistega dneva naprej...smo začeli uživati v vodi 
(parkrat še v čebričku) in nato...kopanju pod tušem, mali in veliki banji... :)
torej tako sem se lahko brez skrbi prijavila na vodne igrarije..čeprav danes vem...da bi z vašim 
dostopom, pozitivnostjo,,kupom dobre volje...in vsega drugega..tudi klara na pravi način vzljubila 
vodo...
..Danes je v zahvalo Vam... že prava mala čofotalka..no malo se moram zahvaliti tudi sebi in 
njej:)..ker je tako pridna in pridno vadimo in napredujemo...
..in ko me prijateljice...kolegice...znanci vprašajo kaj naj ji prinejo ko pridejo na obisk...že od 
vsega začetka rečem da ne rabi igrač...ker so nekatere zelo neuporabne... da ne rabi oblekic...ker 
jih ima dovolj( posodile prijateljice)....saj otrok rabi predvsem in največ samo ljubezen in nas 
čas....to je tisto kar šteje in to je tisto kar si zapomni otrok:) tudi sama se ne spomnim kdo mi je 
kaj prines..ampak predvsem kam vse smo šli s starši..izlet...dopuast, kopanje, smučanje ali pa samo
preprosti sprehod, skakanje po lužah..in na vse te prigode se še danes lahko smejimo...to so stvari
ki ostanejo in štejejo za vse življenje:):) Grozno mi je samo ko vidim kako pri nekaterih otrokih 
igrače zamenjajo starševsko ljubezen...pa vendar starševska ljubezen in nadomestljiva..tako to 
je...
 
Torej Irena ostanite taka kot ste, polna pozitive....navdušenosti...ter predana delu z Otroki..z 
celim SRCEM....da bi Vas spoznalo čimveč staršev...otrok...s katerimi bi delila svoje 
znanje..navdušenost ,veselje.. in se veselila z nami ob vsakem napredku našega čofotalčka..:)Le 
tako naprej:):)SUPER STE:)
 
MI pa se pripravljamo za čez 14 dni na pri pravi potop....verjetno bo večji problem..za mamico kot
klaro....tako da bomo če bo le lahko pripeljali kar atija...s seboj on je bolj pogumen:)
 



Aja še to kako je z nadaljevanjem..otrok kaj napreduje...se izvaja kakšne nove vaje...? ali se zelo 
zelo ponavlja..oz. gre vse spet od začetka? saj razmišlamo tudi v to smer...verjetno je še malo 
časa da se odločimo:)
 
V prilogi pa še par slikic iz našega mini oddoha v termah Vivat...kjer so Klaro vsi samo gledali in 
občudovali kako plava..no mene pa je pogledalo tudi nekaj čudnih pogledov kaj delam z tako 
majhnim otrokom v vodi...iz slik je razvidno da tudi ati že obvlada:)
 
Imejte se lepo...uživajte....upamo spet na tako lep dan kot danes....sedaj me pa torta vabi...:):)
Polona in Čofotalka Klara

***
Pozdravljeni,

ravno pripravljam stvari za jutrišnje igrarije, ki se jih že cel dan veselim in sem se spomnila, da 
moram še zapisati naše vtise. 

Torej, vsi skupaj zelo uživamo na igrarijah, še posebej Aleksander. Res je neverjetno kako zelo 
uživa v vodi, kako se dobro počuti in se nič kaj dosti ne ustraši (čeprav je sicer mogoče malce 
bolj plašen). Zelo, zelo sem vesela, da smo se odločili priti, ker sem imela kar nekaj pomislekov in 
skrbi - pri 6 mesecih na dopustu nismo mogli niti v bližino bazena, ker je takoj začel jokati, na 
telovadbi kamor hodimo od njegovega 3. meseca ga je zmotil vsak otroški zvok, potem je pa tu še 
vožnja, ki je pri nas kar stresna. Pa saj verjetno lahko vsak starš najde kakšen razlog proti... in 
prav zato sem tako vesela, da smo premagali vse te skrbi, vseeno prišli in od prvega trenutka v 
vodi uživali. Res je nepozabna izkušnja.

Hvala in se vidimo jutri,

Manca, Luka in Aleksander 

***
Na igrarijah fino se imamo,
saj po vodi čofotamo.
Irena je tršica ljuba,
mislim, da ni prav nič huda.
Pojemo, se smejimo, 
v krog kot puščica letimo. 
Včasih me ima, da bi zajokal,
toliko novega in zvokov,
potem pa nova vaja prileti,
še atiju se obraz zjasni.
Komaj čakam na toplice,
da pokal bom nove vodne vice.
Pol' gremo pa še na morje, 
da razširi se mi obzorje. 
Kdor hoče reči, da plavati zna,
na koncu ure v Loki reče: "Pa-pa-pa!"

Tvoj Tine Š.

PS: Hvala, Irena, da si se spomnila na plavanje za dojenčke. 
Simona in Marko    



***
Naj še jaz napišem naše doživljanje vodnih igrarij... Že pred nosečnostjo sem slišala veliko pohval
na organizirano plavanje dojenčkov pa vendar si nisem znala predstavljati kako vse skupaj poteka.
Noč pred začetkom sem bila, priznam, kar malo živčna kako bo, ali se bova uspele urediti, bo 
spala prej, jedla itd.,…en kup nepotrebnih skrbi, na koncu se je vedno izšlo kot je treba. Tako je 
naša ribica s četrtim mesecem spoznala, kako je biti ponovno v vodi. Super je bilo, uživali obe. 
Všeč mi je bilo, da vse poteka na tako sproščen način z igro in pesmicami. Kar nekaj novih pesmic 
sva se v tem času naučila oba z atijem. Ker je bila naša mala nedonošenka, tako drobcena in 
majhna, se mi zdi, da smo je nezavedno »zavijali v vato«. Na igrarijah pa sem se naučila, da 
otročki niso tako krhki kot izgledajo in da zmorejo marsikaj, če jim le pustimo. Tako zdaj še bolj 
vsi uživamo v vodi. Hvala Irena za trud in dobro voljo vsako sredo, hvala za vse poslane maile in 
hvala za čudovite fotografije. Upam, da se kmalu spet vidimo.

Polona, Maša

***
Dobro jutro! 

Takole pa sva midve s Hano strnili najine občutke v kratki pesmici...

Že, ko sem iz porodnišnice prišla,
mi je sestrica prišepnila, 
da je z vami čofotala... 
"Super je bilo!"
se je zasmejala.

Minila sta dva meseca, jaz pa sem čakala...
"Kdaj me bo že mamica na igrarije odpeljala?!"

In končno res prišel je dan,
ko šli sva se igrati k vam...
Postali sva dve žabici,
v vodo sva skočili!

Čofa, čofa, čofa, čof
skupaj čofotamo.
Prepevamo si pesmice,
super se imamo!

In, ko se urica konča,
sem tako zelo utrujena...
Mamica me podoji...zaprem oči...in že me ni... :)

Lahko noč, teta Irena! Se vidimo naslednjič! 

Žabica Hana

Pa lep pozdravček do naslednjič, 
Sabina in Hana

***
Mi smo sestavili eno pesmico, upam da iz nje izveste kako se imamo na teh igrarijah :) pred 
vpisom nismo imeli visokih pričakovanj, dobili pa bogastvo - nove igrice, pesmice, izzive in 
premagovanje strahu pred neznanim :) zdaj vemo da naš malček zmore več kot smo pa mislili :)



Prvi strah sem premagal,
celo očka mi je pri pesmicah pomagal,
čeprav je rekel da nima posluha,
najina usta nikoli niso ostala suha.

Sedaj vsakič ko me mami sleče, 
upam da me spet v kopalke obleče.
V vodi rad čofotam,
se z različnimi igračkami igram
in mnogo novih vragolij poznam.

Na plavanje res vsak teden komaj čakam,
pri pakiranju brisač pomagam. Nato pa mamo žabo pridno ubogam, 
z njo se najraje od vsega žogam.

Celo nič več me ne gane,
če vodica v oči mi kane,
nič več ne zajokam
tudi če se kaj potunkam.

Mislim, da je novih stvari samo staršev strah,
kot mali čofotalček pa res ne smem bit plah.
Vsak dan kaj novega odkrijem, 
se zvečer z veseljem umijem
in se nato utrujen pod odejo skrijem.

Vračamo sončne pozdrave, do naslednjega srečanja, moker poljubček nazaj,

čofotalček Marcel

***
Ojla! :)

Da poročava še midve s Hano, kako sva preživeli današnji dan... :)
Ker je naša Hana prava mala sovica, ki čez dan komaj da zapre očke in, ker je celo dopoldne 
bedela in se veselo smejala mamici...sem pričakovala, da bo na igrarijah, zaradi utrujenosti in nove
situacije, jok in stok.
Na presenečenje mamice, Hana tudi enkrat ni zajokala, ampak bila zelo mirna in samo uživala... :)
Pravo veselje jo je bilo gledati in res je to en poseben način druženja mamice in otroka, ko vidiš 
kako se ti prepusti, ti zaupa in se popolnoma sprosti... še enkrat sem se spomnila zakaj mi je bilo 
tako super hodit na igrarije z Lauro, da je bilo to res eno posebno, super doživetje, ki ga ne bi 
želela zamuditi. :) 
Kot ste videla že v garderobi je bila Hana tudi po igrarijah povsem mirna in zadovoljna in 
popoldne je v vozičku večinoma prespala ;) zdajle pa že lepo spančka v svoji posteljici. :) 
Odlično je bilo danes v vaši družbi in družbi vseh ostalih malih čofotalčkov in vem, da bo naše 
druženje iz tedna v teden bolj fino :) 

Se vidimo naslednjo sredo :)
Lp, Sabina in Laura

***
Živjo,

Hvala za poslano. Z Ajdo sva včeraj res uživali in se imeli super! Prehitro je minilo in že odštevava
dneve do naslednjega čofotanja. Dejanu je bilo kar hudo, ko sva povedali kako se Ajda znajde v 



vodi in upamo, da se nam bo tudi on lahko kdaj pridružil. Pesmice že vadiva zdajle na suho, zvečer 
bo pa pravi "trening" v banji.
V glavnem - program se mi zdi odlično zastavljen in mi ni žal, da smo se odločili za vožnjo v 
Kranj :) 

En res lep dan želim in pa sončno polnjenje energije v Dajli,

Katarina

***
Tiistii fajn obcutek,ko gres zvecer z nasmeskom spat.angelcek ze spancka utrujen poleg 

mene:)tolk lustno je blo danes,da se mi se kar smeji:)mii kooncnoo plaavamooo juuuhuuuu ♡♡♡ 

Pa lepe sanje tudi vam :)
Tanja in Tai :)

***
Draga Zabica Irena!

Prvo kot prvo najlepšaaaa hvala za čudovito, nepozabno in nadvse prijetno pred zadnje cofotanje 
in snorkanje...Bilo je ...jaz kar ne morem in ne morem verjeti kaj vse se, da, če se le hoče in 
predvsem posluša vas in sebe. In ni "bravo" samo nam staršem, predvsem VELIK VELIK BRAVO 
tebi ker si... izjemna ženska... z veliko pozitivne energije, velikim znanjem in "trdo roko". Brez 
tebe, tudi mi ne bi dosegli tega kar smo.

Meni in Tinkari je bilo fenomenalno! Ponosna sem nase, da sem naju prijavila... bila po tvojih 
navodilih suverena.. pogumna... včasih mi samo mišice niso dovolile prav čisto vse... he he he 
(Tinkarca le ni po jusu :)). Toliko ponosa kot sem ga čutila v sredo, ga že dolgo nisem! Zame je 
največja zmagovalka in največji ponos... seveda moja šnjori, ker je velik dokaz, da so igrarije 
najboljša nalozba ever! Predvsem pa,  da je vaše delo in druzenje z vami mnogo, mnogo več kot 
človek lahko pričakuje. 

Draga Irena, še enkrat, res iskrena hvala...

p.s. naslednjo sredo zagotovo prideva in upava, da še mnogo katero:)

Nina in Tinkara
***
Živjo mama žaba Irena,

skoraj polovica igrarij je že za nami in moram povedati, da smo navdušeni nad druženjem z vami, s
Tabo. Vsako sredo se veselimo izleta v Škofjo Loko in čofotanja s celotno skupinico. Tvoja 
energija je čudovita in vedno smo polni pozitivnih vtisov in novih doživetij.

Vse slikice pridno shranjujemo! To, da nam vsakič pridno slikaš in deliš fotografije je kot češnja 
na vrhu sladoledne kupe. Res presegaš pričakovanja in greš ''extra mile''. 

Zdaj pa še nekaj misli o pričakovanjih vs. kako na vse skupaj gledamo sedaj. Za Vodne igrarije 
sem izvedela od kolegice, ki je spomladi čofotala s svojim sinčkom. Takoj sem pregledala vašo 
spletno stran in navezala stik s tabo. Žal spletna stran ni osvežena, so pa zato tvoji emaili in 



slikice na FB toliko bolj zgovorni in vsi koristni nasveti, ki jih deliš z nami. Za prvič nisem vedela, 
kaj pričakovati, zato sem za začetek le vplačala kavcijo, saj nisem vedela, ali bo dovolj topel 
bazen ipd. in kako bo vse skupaj sploh zgledalo. Potem pa je bilo vse skupaj zelo prisrčno, polno 
dobre energije in čudovit pristop z vaše strani. Všeč nam je tudi, da so dobrodošli tudi očki in 
drugi bližnji sorodniki. Kot pa sem že omenila je vrhunsko tudi to, da imamo vse skupaj za spomin 
preko fotografij :) In pa seveda vsi praktični nasveti, tudi izven bazena za otrokov razvoj. Sedaj 
smo tudi doma v kadi bolj sproščeni in se veselo polivamo in špricamo ter plavamo na hrbtu. Noro 
super :) Obožujemo tudi pesmice, ki naredijo celotne igrarije še bolj vesele. Svojo izkušnjo pa 
tudi z veseljem delimo naprej bodočim čofotalčkom!

Lepe jesenske dni tudi tebi in poljubček od čofotalčice Neže!

Se vidimo kmalu! 

Do takrat pa topel in moker pozdrav,
Metka, Neža in Blaž

***
Živjo, Irena.
Upamo, da uživaš v vročem poletju :-)

Pišem pa samo zato, da še enkrat rečem HVALA za vse, kar smo se lahko naučili od tebe na 
vodnih igrarijah. 
Zoji se tako pozna, da je bila mala žabica, ker enostavno zdaj še bolj u-ž-i-v-a v vsaki vodi. (dokaz
v priponkah)

"Nimam prav nobenega strahu, kobacam po bazenčku in tako šibam sem in tja, se potunkam in 
zdrvim naprej. Na robu bazena se postavim na nogice in pofirbcam naokoli. Veš, vsi me gledajo, 
kaj upam in znam. Uživam v plavalnem položaju v velikem bazenu, hrbtno ... Špricam in šarmiram 
vsenaokrog...." pravi ZoJa.

In ja, vse vaje z igrarij nam pridejo prav. Zato hvala. In zagotovo se vidimo jeseni.
Lp Zoja z mamico, tatijem in bratcem Galom � �

***

Prijetno čofotanje še naprej... Hvaležna sva, da sva (kolikor nama je to dopuščalo) čofotala na 
igrarijah. Sven je užival 200/h mami pa se je počasi znebila "strahu"  z rokovanjem prvega 
čofotalčka... :) kljub strogemu nasprotovanju pediatrinje (alergije, dermatitis), sva vesela da sva 
se ji postavila po robu in si upala poskusiti... Hvala za čarobne urice - sedaj jih bomo morali 
organizirati sami :) očka že išče kje je najbližji primeren bazen za čofotanje ;)
 
LP, Simona in Sven

***
Draga Irena.

Ob koncu nasih cofotanj se vam zahvaljujem. Zadovoljni smo, da smo premagali strah in kljub 
zdravniskim priporocilom naj plavanje zaradi zdravstvenih razlogov opustimo, nadaljevali z 
igrarijami. Nas fantek je z 11 meseci zakljucil cofotanja z diplomo, v tem casu ni bil niti enkrat 
bolan ali prehlajen, shodil in dobil bolj pogumno mamico, ki si upa in zmore sama v Skofjo Loko :) 

Pozdravcki od nas 3eh.



Kris, Maša, Marko

***
Pozdravljena Irena, 

v kakšnem prijetnem trenutku s Tonjo naju je je našel ati, ko je prišel s službe, si lahko pogledaš 
na fotografiji (objeti spita).
Na čofotanju uživava vedno bolj in se že veseliva še dveh srečanj. Po čofotanju je bila Tonja 
utrujena, tako da je hitro pojedla in odspala eno kratko kitico. Ker pa je firbčna punca, ni pustila,
da bi ji kaj ušlo na kavici s Polono in Urbanom, zato se je kmalu prebudila. Si je pa zato vzela 
popoldne nekaj več časa za počitek in to celo z mamico :)

Želiva ti lep dan, 
Tonja in Janja

***
Irena, pozdravljena,

danes, ko smo zaključevali plavalne igrarije, moram reči, da sem imela mešane občutke vesela za 
vse izkušnje, žal mi je, da je že konec. 

Vesela, da sem imela možnost z Martinom doživeti skupne trenutke v vodi in se ob tem celo na 
trenutke sprostiti in uživati. Preden sem se odločila za to, da se vam pridruživa, sem imela en kup 
dvomov... Predvsem sem se zavedala, da se moja nenavdušenost nad plavanjem in potapljanjem 
lahko v veliki meri prenese na Martina, ki od samega začetka dobesedno uživa v čofotanju. Khm, 
še danes grem rajši pretečt 10 km (prav z veseljem, samo da dež poneha, no tudi ta me zadnje 
dni ne moti :) in da mož prevzame varstvo... me že ni več doma:)) kot pa se potopit pod gladino 
vode. Že vmes sem imela skušnjave, da bi moža pooblastila za privajanje Martina na vodo in pod 
njo. Mož to obožuje in bo lahko prenesel na otroke na morju. :) Mislim pa, da je prav, da sva tole 
nalogico opravila sama. ;) Skratka, otroke učimo tudi premagovati težave, strahove, vztrajati... To
nama je vsekakor uspelo, Martin pa še vedno obožuje vodo, za en odtenek več tudi jaz z njim. :) 

Irena, hvala za tole prijetno izkušnjo. Če bo možno, bi nadaljevala tudi septembra. Prosim, če 
naju vpišeš na jesenski termin in računaš na naju. 

Pa lepo poletje ti želim , mi bomo uživali 100% , Mateja 

***
Super Irena! Se vidimo jutri!

Res je bilo lusno! Z Vidkom sva uzivala :) Dobila sem veliko idej kaj z njim poceti doma. Obenem 
pa poguma za razne bolj nenavadna pocetja npr. tunkanje in spricanje nasega otrocicka. Tako smo 
ga ta vikend tudi v morcku ze malce namakali, ceprav bi kdo rekel, da je bila veliko premrzla 
voda. 

Vesela sem tudi, da si me spodbudila k odnasanju malega nad umivalnik med previjanjem. Ze prvi 
teden igrarij sem zacela in takoj je bil uspeh. Kasneje sem zacela podaljsevati cas brez plenicke 
in vceraj je bil ze skoraj cel dan brez. Zato res hvala! Upam, da bos se naprej mamice k temu 
spodbujala, kjub temu da je za vecino ta informacija morda cudna, nepotrebna. A ce bo v vsaki 
skupini samo ena mamica, ki jo bo tako sprejela kot jaz, bos naredila ogromno za nase otrocke ...



Se to... Podvodne slikice navdusujejo celo naso sirso druzino ;)

Jaz bi nas z Vidkom prijavila se na jesenske igrarije. Prosim potrdi rezervacijo mesta in sporoci 
ce imas ze kaksne datume, kdaj se zacne. 

Lep dan ti zelim, 
Darja

***
Pozdravljena, draga Irena :) 

S sredino čofotalko Nejo sva se ti odločili povedati, kako se imava fino pri tebi ... :)

Capcap na igrarije hitim,
da slučajno ne zamudim. 
Teta Irena tega ne mara,
"Red je red," pravi
v svoji sicer hudomušni naravi. 

Oma Irena, ta pa ta,
z nami v vodi čofota,
da se mi malčki,
majhni kot palčki,
v vodi počutimo kot veliki plavalčki. 

Seveda še hvala moji mami
v svoji zeleni plavalni opravi,
v vsakem trenutku mi je trdna opora,
pesmice poje, poljubčke deli
in se mi sladko smeji. 

Ko pa igrarij je konec,
mamine zize, polne kot lonec,
take tudi ostanejo,
saj se k počitku podam,
predno sploh pomalicam. 

Rada se vračam na loški bazen,
za moje čofotanje je to pravi teren,
poleti pa ati naju z mami odpelje
na kraj, kjer menda
se voda nikdar ne konča. 

Neja z mamico Majo

***
Zdravo Irena...

evo takole... ko sem brala tale mail, me je kar v srcu stisnilo, ko si napisala (saj se tikamo ane?), 
da ni bilo filma... uf.... no pol sem se pošteno nasmejala,...ti ti tii.... Čeprav je moj Nik vedno bolj 



jokav v vodi (do sedaj tudi v domači banji nismo še opravili kopanja brez jokcanja), pa vseeno zelo
uživava oba... 

Danes je bil po igrarijah "gotof" ... toliko je bil zmatran in zaspan, da je v slačilnici komaj zagrabil
ziziko... no potem se napapcal in zaspal in spal in spal... še bolj pa sem bila zmatrana jaz... nekaj me
je glava začela bolet in bila sem zaspana.. tako da sva pop skupaj eno odspala in se kot prerojena 
rodila :) tako sem še celo teraso pospravila pa zadnje sadike posadila (da se malo pohvalim 
hehe)....

Skratka superrrrrrr jeee biloooo in komaj čakam naslednjo sredo...wiiiiiiii.... 

Irena super oseba si... na Google+ piše, da imaš rojstni dan 14.1. (letnice nisem gledala ali je ni ali 
pozabila... ker itak ni važno)... je to res? Namreč jaz pa 12.1. praznujem :) Naslednje leto torej 
13.1. nazdraviva :) 

Lep večer in pozdravček,
Urška in Nik 

***
Irena, jaz sem (odkar sva prejšnji teden prvič začofotali) prav žalostna, saj sva z Zalo odkrili 
supeeeer zabavo, ki pa je žal samo enkrat na teden, midve bi VSAK DAN, tok uživava!!!

Hvala za super druženje, noro se veseliva torkov, ki prihajajo :)

Neža & Zala

***
Pozdravljeni,

imam vedno namen napisat svoje mnenje o igrarijah, pa me vedno nekaj zmoti. Tako da poskusimo 
sedaj :)
Sem mamica otroka s posebnimi potrebami, kar pomeni, da je naše življenje še malo bolj 
zakomplicirano pa vendar sem se po vseh pozitivnih besedah, ki sem jih slišala, odločila, da se 
midva tudi udeleživa vodnih igrarij. Moj sin ima na podlagi svoje "posebnosti" veliko "posebnih" 
obravnav; fizioterapije, razvojna, specialni pregledi, razvojni vrtec. A hkrati sem želela za njega 
tudi nekaj normalnega, nekaj kjer bi bila le ena izmed ostalih. In to nama nudijo Vodne igrarije. 
On zelo uživa v vodi, uživa v družbi otrok, jaz v družbi ostalih mamic kot tudi osvežitev v vodi mi 
veliko pomeni. Hkrati vidim, da kljub temu, da mogoče malenkost zaostaja za drugimi, da pa z 
vsako igrarijo zelo napreduje. Vsakič zna nekaj novega, se nekaj novega nauči ali pa se naučim jaz
kako ga motivirat, kako z njim ravnat v vodi, da mu najbolj koristi, skratka imava se zelo fajn. On 
pa mi to še posebej pokaže, ker je celo uro nasmejan do ušes in veselo čofota. Znanje pa bova 
veselo uporabljala v vsakem čofotanju na bazenu in morju. Vsekakor priporočava!

Lp,

Katja

***
Pozdravljena lrena!



Sporočam, da ne rabite prestavljati najinega termina v drugo skupinico. Sem ubogala napotke in 
sem se začela izogibat kravjemu mleku in so se krči občutno izboljšali.  Prav ne morm verjet kaka
sprememba je. Kdaj jo še malo zvije, ampak to bolj v večernih urah. Je pa res, da je tu 3 mesec in
upam, da bodo še tisti minili.
 Tako, da upam, da zdaj ne bo več težav pri igrarijah in bova končno začele uživati kot vsi ostali, 
ker je drugače res luštno :)

Bom pa vesela še informacij glede slikanja. Zanima me je to samo ena slikca  ali jih naredi kaj več 
in samo eno obdela, vse pa dobiš?

lp Ana Marija

***
Pozdravljeni!

Da se še midva javiva:). Tale dan je bil pa res poseben....Ažbetu se je videlo, da je zares užival, še
cel dan se je samo smejal. Spanje je bilo bolj kratko, pol ureoh ni -, tako kot ponavadi, tako da ga 
moram naslednjič še bolj utruditi:). Tudi sama sem se počutila odlično (vedno pravim, da bi takoj 
živela pod vodo, če bi bilo le mogoče :D ).

Svoje delo opravljate odlično, všeč mi je vaša direktnost in pa da ste se vsakemu staršu in otroku
posvetili. Verjamem, da imate ogromno čofotalčkov za sabo, trenutno in pred sabo....ampak vidi se
vam, da ste več kot odlični v tem kar delate.

Skratka občutek je zares dober, ko veš, da za svojega otroka delaš nekaj dobrega in vidiš, da je 
to TO!

Želim vam, da se nafilate z energijo, če vam jo slučajno kaj primanjkuje in se vidimo naslednjič. ;)
Mirno noč,

Ažbe in Lejla

***
Zivjo,
moram prav napisati par besed. Danes mi je bilo res noro dobro cofotati. Jakoba ne poznam 
taksnega. Bil je tako navdusen, tako vesel. Navadno ima vedno odpor do vsega novega, tezko se 
sprosti, ne zaupa. Danes pa je bil cisto drug fant. Tudi kar pustil se je prijeti, da sta oponasala 
opice na drogu. Fantasticno res! Hvala za to izkusnjo. :)

Lep vecer in lahko noc!Urša 

***
Pozdravljena Irena.

Sem čakala, da se igrarije zaključijo, tako lažje podam svoje mnenje. Z Oskarjem sva imela 
vzpone in padce - začeli smo zelo obetavno, potem sva imela krizo (rast štirih zob, separacijska 
kriza) in na koncu sva jo uspešno prebrodila. Mislim, da sva nekako rasla skozi celotne igrarije in 
sedaj, ko vidim njegov napredek, obnašanje v vodi, veselje ... sem resnično hvaležna in vesela, da 
sva hodila na druženje z vami. 



Meni osebno je zelo všeč sama zasnova igrarij ... ravno prav vsega - rekvizitov, novosti, 
ponavljanja, ....  Navadit sem se morala sicer na "hitenje", vem da vi poznate igrarije na pamet, 
tudi sredi noči, zame pa je bilo marsikaj novega. Predvsem vzpostavit nov odnos z Oskarjem in 
uspešno veslat med njegovimi potrebami in svojimi pričakovanji - tu se kot mama na vseh 
področjih še zelo lovim :) Malo sem se morala navadit tudi na vaš način izražanja - včasih je bilo 
slišati kot poveljevanje in sem kar iskala tisto toplino, ki jo izžarevate v mailih ... ampak sem jo 
hitro tudi našla. Ste zabavna in topla in morda ravno prav "silna", da gre človek malo izven svoje 
cone ugodja. Ko pogledam celoto ima vse smisel in sem zelo zadovoljna z izkušnjo. Kot pravim, z 
Oskarjem sva se imela fajn, mislim, da sva posejala zdrava semena, žetev pa bo prišla kasneje in 
takrat bom verjetno ponovno presenečena nad tem koliko sva na vaših igrarijah zgradila. 

Kaj bi pustila zanamcem? Morda vseeno počasnejši, toplejši začetek v smislu komunikacije 
(čeprav vas absolutno razumem, tudi sama delam z ljudmi in vem, da v večini primerov, če nisi na 
začetku strog in strikten, potem imaš kaos).
In če se le da, večkrat seboj pripeljite vnukinjo, tista ura mi je bila najljubša.

Vsekakor se veselim ponovnega snidenja z vami, kdaj in kje še ne vem, ampak zagotovo se bomo 
vrnili.

In najlepša hvala za vse vragolije in topel zaključek.

Z lepimi, sladkimi, veselimi, navdušenimi pozdravi,

Maja in Oskar

***
Pozdravljena Irena!  Kmalu bo sreda ki jo ze komaj cakam,ob enem pa sem zalostna ker se 1.del 
igrarij koncuje. Z mamico sva premisljevale ali se bova ponovno vpisale na nadaljevanje igrarij..  
glede na to da prenavljamo stanovanje in imamo veliko stroskov se je moja mami odlocila da me 
pri vodnih igrarijah absolutno nebo prikrajsala ,saj zeloooo uzivam z vsem vami ze od 7 tedna 
moje starosti..(Se še spomnite kako sem bila majhna? Ko sem omagala ze po pol ure v vodi?. Sedaj
pa sem ze prava "baba" in zdrzim do konca)  Res je super! Nepozabno dozivetje. Tudi mami pravi 
da je to res nekaj najlepsega in zabavnega in komaj cakamo vsako sredo da se vidimo in skupaj 
prezivimo uro ki prehitro mine :)!   Tako da jaz Manja se prijavljam na nadaljevanje igrarij.Pa 
lahko noc. Manja mamica in ati.

***
Irena pozdravljena,

tole pismo ti pise mala, navihana, klepetava zabica Hana...rada bi se ti zahvalila za vse urice, ki 
sem jih prezivela v tvoji druzbi. Vodne igrarije so bile res ZAKON! 

Vceraj sem cel dan cakala, da me bo mamica oblekla in bova odhiteli na bazen v Sk.Loko vendar 
sem cakala zaman....saj so pocitnice in vodnih igrarij ni bilo...sem bila kar malo zalostna.... in ker je
mamica opazila, da pogresam bazen mi je pripravila "domac bazen" - banjo...ampak Irena, naj ti 
povem, da to ni to! Imela sem cisto premalo prostora, saj sem se komaj obrnila, lahko sem le 
cofotala in tako sem pospricala celo kopalnico. :) Ampak sem se vsaj malo razveselila, vcasih 
moram biti zadovoljna z malim, mi pravi mamica. :)

Ko sem bila na tvoji prvi uri, me je bilo malo strah. Nisem poznala okolja, novi ljudje in tako 
velikaaaa banja se mi je zdela :) danes pa, ko pogledam nazaj sem vesela, da sta me mamica in ati 



pripeljala do tebe in tvojih igrarij. Spoznala sem veliko novih prijateljev, gibalno sem zelo 
napredovala (danes se ze postavljam na noge, pa ceprav so vsi mamici govorili- tudi zdravniki, da 
ker sem se prej rodila in ker sem bila se malo "nezrela"  bom vse kasneje dosegla, pa sem jim 
dokazala, da to ni res!) Kjer je volja, je tudi pot, jaz pravim. In ti draga Irena, s tvojo pomocjo 
smo nasli pravo pot! 

Ker moja mamica in ati ne "marata" toplic in ker je do morja se tako dalec, mi povej ce je mozno, 
da bi hodila se na nadaljevalne urice? Kdaj bi potekala in predvsem me zanima do kdaj (mesec) 
ker mamica bo morala kaj kmalu ze nazaj v sluzbo. 

Res, sem neutrudljiva, firbcna in navihana, vcasih je mamica bolj utrujena kot jaz, ampak vem, da 
so tudi njej zelo vsec vase igrarije. Mamica je prva, ki opazi razliko v mojem gibanju, 
socializiranosti,...zato naj ti se enkrat povem, da sem se s tabo imela res SUPER, z eno besedo ne 
znam opisati kako FINO sem se imela :) Bilo je nepozabno, neverjetna izkusnja- sploh podvodni 
krst. :) Lahko ti recem le se to, da nadaljuj s tvojim delom, da bos lahko tvoje znanje in izkusnje 
delila tudi ostalim malim zabicam.

Navihana zabica Hana, gre sedaj ven na soncka. Mamica me pelje na tortico, ker danes praznujem 
9 mesecev. :)

Lep navihan pozdrav ti posiljam in se vidimo v sredo!
Do takrat pa PA-PA.

Cofotalka Hana 

***
Živjo, spet Rok tuki :) 

Rad bi povedal, da sem se kooončno pozdravil, znebil sem se nesramnega virusa in zdaj se počutim
veliko bolje. Nekaj imam za povedat, ampak najprej, da ne pozabim... mami se zahvaljuje za 
recept s česnom, ki mi je zelo pomagal.

Zdej pa moram povedati, da sem na igrarijah zelo užival in rad bi jih obiskoval naprej, če se bo za
naju z mami našlo še kaj prostora v nadaljni skupini.? Vodne urice pa niso všeč smo meni, ampak 
tudi moji mamici. Še vedno mi je žal, da sem zamudil podvodni krst, ampak se bova zadnjega 
srečanja zagotovo udeležila in tako upam, da bom nadoknadil vsaj nekaj zamujenga in tudi jaz 
naredil nekaj podvodnih slikic.

Irena, še enkrat hvala za VSE....za naučene vodne vragolije; za nove pesmice, ki mi jih prepeva 
mami; za dobro družbo; za nove prijatelje, ki sem jih spoznal; za zabavo in uživancijo .... in mami 
se zahvaljuje tudi za proste sredine popoldneve, ki sem jih jaz običajno prespal :) HVALA

Lahko noč in lep vikend :)

Rok in mami

***
Pozdravljena Irena! 

Komaj sem čakala (in tudi dočakala) december, da so se začele igrarije....
sprva nekoliko živčna zaradi priprav pred vhodom v bazen in nato iz bazena..... ampak že prvi dan, 
z nasmehom ugotovila, da tu sploh ni problema...vse ostalo me ni niti malo skrbelo, 
nasprotno...komaj sem čakala da bo moja mala (Ema)  v bazenu čofotala. Verjamem da je tudi 
moja brezskrbnost in veselje do vode pripomogla k temu, da je Ema užiiiiivala na polno vsako 



sredo. Res sem vesela in hvaležna tebi za vse napotke, spodbude in pohvale, saj sem tako še bolj 
zaupala sebi in Emi, kar se je poznalo na njenem čofotanju.
Resnično uživava obe, po plavanju pa predvsem jaz pridem na vrsto, saj jo čofotanje utrudi za 
dobre tri urce ;)
Upam da nisva prepozni in da ni že vse zasedeno,saj menim da bi bilo resnično škoda, če bi se tu 
naše poti razšle in nebi več nadaljevali....
Govorimo da svojim otrokom želimo le najboljše...in igrarije so NAJBOOOoooOOOLJŠE!! :D
Lepe počitnice, polne doživetij in sončnih dni ti čofotalka Ema z mamico Matejo želi! :D

***
Pozdravljena Irena, preden mami začne postavljati vprašanja naj ti nekaj povem:)

Že od mojega rojstva naprej so najboljši večeri ko mami in ati pripravita moj mali bazenček in me
dasta v vodo. Takrat jaz tako zelo uživam. Brcam,špricam povsod okoli sebe, se vrtim, včasih malo
čmoknem v vodo in jo tudi malo popijem ... ampak vseeno uživam. To opazi tudi mami in se odloči 
da me odpelje na bazen v Wellnes Živo (z nama gre še babi) juhu si mislim ... Potem mi nadene nek
čuden rdeč obroč in me da v vodo. Jaz se zasanjam, ližem obroč malo brcam z nogami ... saj je 
kar fino ampak malo mi je dolgčas. Čez čas me le vzame ven in zabava se začne ... o kako je bilo 
fino. Mami le pride k pameti malo pobrska po internetu in me prijavi na tvoje IGRARIJE :) joj 
škoda še dva meseca je treba počakati :(

Končno december prve igarije, malo imam treme saj ne vem kaj me čaka (mi bo dolgčas, bom 
zaspana, lačna me bo zeblo, bo naporno ???) No moji strahovi so se razblinili in imela sem se 
SUPER ... peli smo, telovadili, brcali, čofotali, se špricali, gujsali, ... in to kar brez obroča JUHU. 
No naj ti prišepnem, da je moja mamica vsakič ko si rekla npr. primite otroka okoli pasu in ga 
takole zasukajte ali primete ga za gležnje in ga dvignite da visi na glavo, vržite ga v zrak, potopite
ga .. mislila, da se hecaš in jo je malček stisnilo pri srcu ampak je bila pogumna poskusila in ko je 
videla, da se zabavam se je zabavala tudi ona :) (in ati ko je bil z nama). 

Vsakič sem po igarijah hitro zaspala ampak ne za dolgo, nato pa zopet komaj čakala torek, da me 
mami in ati odpeljeta plavat.Skratka hvala ti za čudovite, zabavne, podvodne igrarije :) Upam da 
prepričam mami, da me prijavi še na kakšne, da bodo torki še naprej veselja polni :))

žabica Tinkara in mamica Maruša :D

***
juhuuuuuu :) :) :)

Jooooj kako težko je z besedam opisat najino zadovoljstvo od sredinih igrarijah...
res, NEPRECENLJIVO je bilo tako zame, za mamico, kot tudi za hčerkico EMO, kar mi je pa 
najbolj pomembno.
čeprav prvič v tako velikem bazenu, je uživala in bila ob koncu še vedno neutrudljiva, polna 
energije in nasmeška do ušes....polna energije vse dokler je nisem preoblekla, potem pa 3h spanec,
nato pa malo časa budna in zopet večerni spanec...se zaplavala v sanje, s takim veseljem kot je 
plavala v vodi.
Resnično sem hvaležna staršem otrok iz vrtca za bon, ter prijateljici za priporočitev obiska 
igrarij!! 
Tudi moje priporočilo bo segalo v "deveto vas", saj ne morem skriti navdušenja ob pripovedovanju
občutkov iz sredinih igrarij.
Veselim se tudi fotografij, čeprav jih zaenkrat ne morem videti, saj potrebujem dovoljenje...



V veselem pričakovanju na sredo vas lepo pozdravljava Mateja Fajfar in Ema kocijančič  :D :D :D

***
Draga Irena!

Vodne igrarije so zakon:). Ne vem, kdo je bolj uzival, jaz ali Jus. Ker sva tako navdusena, doma 
pridno vadiva pesmice, jutri pa bova vse kar ze znava pokazala se atiju in bratcu Drejcu, ker 
gremo v bazen:). In seveda ze komaj cakava sredo, ko se spet vidimo. Juhuhu:) (skoda ker ni 
sreda zdaj vsaj 2x v tednu:) ).
Zelimo vam cudovit vikend,
Eva in trije musketirji

***
Irena.
Res moram pohvaliti izvedbo igrarij - meni so bile super, Drejcu prav tako. Se mi zdi, da je v tem 
času kar precej pridobil na sami motoriki, gibanju... kar pa še ni ok, bova pa nadoknadila z raznimi 
vajami in z obiski v razvojni ambulanti (še vedno čakam na vabilo - so zopet nekaj zafrknili s 
papirji, ampak sem, žalostno, tega že povsem navajena, njegovi izvidi/rojstni 
list/davčna/napotnice izginjajo neznano kam). Pohvaliti moram tudi vaše strokovno vodenje, 
pozitivizem, dobro voljo, neverjetno energijo.. Skratka, zaslužite si same lepe pohvale! Vsekakor 
se bom igrarij udeležila z naslednjim otrokom, mogoče pa se vidimo že kaj prej, saj dopuščam 
možnost, da se kasneje pridruživa na ponovitvi igrarij, ali pa na igrararijah za malčke :) 

Želim vam vse lepo na vaši čudoviti poti, res ste enkratna oseba in z največjim veseljem sva se z 
Drejcem udeleževala igrarij - ki so nekaj posebnega, prav tako kot vi.

Lep miklavžev vikend vam želimo!

Simona, Tine in Drejc 

***
Irena,

najlepša hvala za tale email in za ves trud in energijo, ki ju vložiš v vsako uro čofotanja:)
Super delo opravljaš in definitivno po malem spreminjaš svet na bolje:)

Se vidimo v torek!:)
Nina

***
Živjo!

Povratna informacija ... hja ... kaj naj rečem? Zadovoljni otroci, zadovoljni starši. Zagotovo 
nepozabna izkušnja in popotnica za življenje - nas in malčkov. Igrarije so mi dale veliko poguma in 
odkrile nov pogled na ravnanje v vodi z najmanjšimi. 
Kopanje doma od našega prvega srečanja naprej poteka bolj sproščeno in zabavno. Povsod so nas 
opozarjali "ušeska, ušeska je treba merkat"... Zdaj se polivamo čez in čez ;) Ko se bo Zari 
pridružil bratec ali sestrica, se zagotovo spet srečamo ;)
Tako, da če povzamem na hitro ... VSE DOBRO! In pa še naprej toliko elana in pozitive ;)



Pa še to ... krst je bil super. Komaj čakamo fotografije ... ;)

Lep večer,
Naja.

***
Rezultat danasnjega plavanja! Se vedno spimo (ze od 12:30 s kratko pavzo za hranjenje z 
zaprtimi ocmi - ni se pustil motit. Ura je 16.52)! Hvala Omi da se imamo vedno lepse :)
Nena

***
Pozdravljena Irena! 

Moja mala čofotalka po napornem dnevu že pridno spančka :) nekoliko bolj pa je utrujena zadnji 
dve sredi kot ponavadi :) 
Danes pred spanjem, ko sva se kopali je bila kopalnica ošpricana od tal do stropa...od kar je 
čofotala v tako veliki vodi je namreč njena mala banjica postala čisto premajhna...:) 
Rada bi povedala, da nama je v veliko veselje in užitek čofotati z vami. Verjamem pa tudi, da bo iz
ure v ure bolje in, da se bodo malčki vsakič malo bolj sprostili in nazadnje postali res pravi mali 
čofotalčki :)

Lep večer...
Sabina

***
Irena,spiiiiimoooo, jonatan je jedel samo 2x, in nato v kosu spal 5 ur,jedu,spi naprej.... A si 
ziher,da ne more bit plavanje vsak dan ? Hvala za eno bolj naspano noč!

Petra &jonatan gabrscek

***
najprej hvala za izčrpno sporočilo :)

midve sva se imele enkratno..od mamic ki so plavale prej sem slišala same pohvale..pa je bilo 
vseeno nad pričakovanji..vzdušje in moja mala plavalka..
sem vedela da v vodi uživa, nisem pa vedela da toliko.. je pa Ota očitno neverjetno vzdržljiva..da 
bi kaj več spala kot ponavadi?!? to je za softiče :D

komaj čakava naslednjo sredo..se vidimo

ana in ota

***
Pozdravljeni,

bi vam že sinoči napisala povratno informacijo, a sem jo popihala v posteljo malo za Lenartom 
nekaj po 18h. :) 



A kako smo se imeli? Prvi vtis je bil res super! :) Po sosedovem Eneju sodeč sem mislila, da se bo 
Lenart bal vode in bo kričal od strahu, a je v vodnih igrarijah prav užival - kar ne morem 
verjeti! :) Zdi se mi, da smo uživali vsi prisotni. V primerjavi s telovadbo za dojenčke mi je pri 
vodnih igrarijah všeč sproščeno vzdušje, dogajanje v vodi v sončnem bazenu (res prave 
igrarije:)), všeč ste mi vi, multipraktik, polna energije, smisla za humor, občutka za otročke ... 
Upam, da se vsaj delčka vaše energije nalezem tudi jaz ... ;)

Nalepše se vam zahvaljujem tudi za fotografije. 

Zdaj me čaka pa še drug del domače naloge - se grem učit pesmice ... :)

Se vidimo v sredo, do takrat pa uživajte tudi vi, Urša. :)

***
Zdravo Irena!

Danes sva bile navdušene! Pohvale, pohvale in še enkrat pohvale! Že cel dan sem pod odličnimi vtisi
in komaj čakam naslednje čofotanje.Teneja je itak kot vska dojenček navdušena nad vodo, js sem
pa z današnjim dnem premagala dolgoletni grozljivo velik odpor do bazenov. Kar je nekaj! :)
Popoldansko poročilo pa je tako: zaspala je v lupinci, še preden sva zapustile OŠ, spala celo pot do
Bleda, spala ko sem jo iz lupince ven vzela in spala še kako urco v postlci. Skratka ko top. Kasneje 
fejst pojedla in se pokakala že drugič v tem dnevu, kar ji je dalo nasmešek in dobro voljo za cel 
preostanek dneva. Očitno smo dobro masirali. :)
V glavnem pohvale za organizacijo in ves trud, pregledala sem tudi že slike in si jih nekaj shranila.

Naslednji torek 8.10. pa naju ne bo, ker imam izpit ob 10.00 in mi najbrž ne bi uspelo prit do 
12.00.

Torej se vidimo čez 2 tedna. Uf se sliši dolgo. Predolgo... :/

Lepe pozdrave in lahko noč!

Andreja in Teneja

***
Pozdravljeni,
No, naš Maj končno utonil v spanec :)). Na igrarijah je zelo užival in me prav presenetil, da se ni 
nič bal, ampak vriskal in čofal po vodi. Doma sicer uživa v kopanju, ampak bazen pa je čisto nekaj 
novega. Verjetno je res, da bolj kompliciramo in se bojimo starši, otročki pa sila uživajo. 
Zaspal je še preden sva prišla do avta, a kaj ko smo v Lescah kar hitro in se je zbudil :((

Hvala za fotografije, so res krasne in upam, da jih bo še več :))
Se vidimo v torek na novih čofotarijah :))

Lep pozdravček, Sabina

***
Draga Irena, 



hvala za danasnje prelepo dozivetje. Uzivala sva neskoncno. Prav veselje videti nasmeh na obrazu 
svojega otroka, ko cofota v vodi in se dobro pocuti. Zelo prijetna atmosfera, odlicna voditeljica, 
fantasticna voda. (upam, da ni nic na robe, ko se tudi mal spije, ker smo podirali kupcki po celi poti
do Ljubljane)

Hvala in komaj cakam naslednji torek, 

Jana

***
Živjo Irena.

Najprej hvala za prekrasno uro druženja in uživanja v vodi. Po pravici povedano ne vem katera je 

bolj uživala; Neža ali mami 
Moram priznati, da ste zelo topla, prijazna, pozorna oseba in še bi lahko naštevala. 
Sem vas prav opazovala in kar žarite v družbi naših (in po novem) tudi vaših malčkov čofotalčkov. 
Vse je potekalo umirjeno, sproščeno, pa čeprav smo se srečali prvič. 
Tudi ob branju vaših mailov uživam, ker so polni lepih besed, misli.... 

Všeč mi je tudi, da nismo uporabljali pripomočkov pri plavanju, ampak zgolj vodo in njene zdravju 
in razvoju potrebne lastnosti.
Tudi sama sem namreč kar nekaj let trenirala plavanje, potem plavutkanje, sem pa tudi vaditeljica

plavanja, tako da bi lahko rekla, da je voda moj drugi dom 

Neža je zaspala že na bazenu in vse do doma (pol ure) je spala kot polhek. Ko sva prišli domov pa 
se je začelo; precej je jokala, kar je po mojem posledica (pre)velike utrujenosti, zato se tudi ni 

mogla najesti (tudi dojke se ji dalo zagrabit, kaj šele da bi jedla) 

Zdaj sem  končno uspela zmagat - Neža je omagala (upam da do jutra) 

Pesmice se bomo učili, tako da upam, da bo domača naloga uspešno opravljena do naslednjič.

Hvala tudi za fotografije. Super smo prav vsi 

Komaj čakam torek, da se zopet srečamo, do takrat pa vam z Nežo pošiljava 

Maja Remic

***
Ker še nisem 'oddala' svojega feedbacka, ga bom zdaj - bilo je SUPER. Sem pričakovala, da bo, 
ampak je bilo še 100-krat bolje. Laura je napol zaspala že v garderobi, nadaljevala v avtu in doma 
spala 3,5 ure (običajno več kot eno uro ne gre:)). Res sem malo utrujena tudi sama, ampak v 
dobrem smislu. Drugič pripelje tudi babico (če le ne bo v službi), 'naštimujem' pa tudi očija, da se
nam čimprej pridruži.

Spomnila vi vas le na možnost udeležbe v Škofji Loki, če se bo le dalo.



Hvala lepa za vse (tudi prijetne maile) in lahko noč.

Mateja Oman 

***
Pozdravljena! :)))

Danes sva se z Evito prvič udeležili Vodnih igrarij.  :))))
Najbolj zanimivo je to, da smo bile najbolj prestrašene mamice. Otroci pa so bili v vodi več kot 
zadovoljni. Moram reči, da sem se tudi sama na začetku malo bala kako bo, kljub temu, da vem da 
se Evita v vodi krasno počuti. No, ves strah je bil odveč, saj sva se v vodi obe prijetno sprostili in
na koncu tudi nekoliko utrudili. Evita čez dan že od rojstva zelo malo spi, oziroma so njeni počitki 
nekaj minutni (15-20 min), kdaj pa kdaj tudi celo uro (takrat imam že kr preveč časa ;)). 
V glavnem, danes je bila po plavanju prijetno utrujena, čeprav je potem spala le eno urico (ja, žal 
ni podrla rekorda, hahaha), pa sem kljub temu zelo zadovoljna, saj vem, da sva se z vpisom 
pravilno odločila, in da mala v vodi zelo uživa, poleg tega so igrice zanimive in spodbujajoče, bova 
še doma vadili ;))) 
Hkrati se zahvaljujem za fotke, ki so res fajn, saj se mi zdi pomembno, da tako lahko 
spremljamo, kaj smo na posameznih igrarijah počeli in kakšen je napredek. Skratka, hvalaaa 
obema, super sta...mi že komaj čakamo drug teden (škoda, ker ni večkrat na teden ;))))

Aha še to, je kaj posebnega, ker sva z Evito v skupini, kjer so dojenčki mlajši? Vem, da sva s 
sestro sami hoteli, pa vendarle, je kaj takega na kaj naj bom bolj pozorna, naj naredim še kaj 
dodatno ali so vaje enake?

Lep večer :)))

***
Zdravo!
Moje prve vodne igrarije sem imel včeraj. Imel sem se super. Kako prijazna voditeljica in zelo 
simpatične mamice, očki, dedki...
Zelo sem užival in sem potem tudi bil zelo zmatran. Še danes malo več spim, verjetno zaradi 
igric.:) Mami se je imela tudi zelo lepo. Ugotovila je, da sem v rokah malo zategnjen, zato pa sva 
naročena na fizioterapijo in čakava na datum. 
Tudi mami se bo precej natelovadila, saj imam 9kg in že kar težko, kaj dela z mano....vendar ji ne 
bo nič škodilo, če pridobi nekaj mišic.:)

Hvala za nasmejano uro polno novih igric in pesmic, ki se jih že pridno učiva!:)

Se vidimo v sredo ob 12h. Komaj čakava!

Mali čofotač KARL in mami TINA!

LEP IN NASMEJAN TEDEN!!!

***
Pozdravljena Irena

Malo pozno, ampak vseeno - še moj prispevek k povrarnim informacijam; 



Bilo je po pričakovanjih - torej; odlično, super, fino in oh in sploh  Pa moraš vedet da sem kot 

vzgojiteljica fuuul zoprna, in ni lih takoj dovolj dobro zame, kar se dela z otroki tiče  

Iva je sicer na koncu malo potečnarila - ker je bila že ful lačna (nikakor se ni pustila prepričat da

bi malo prestavila obrok in prej jedla, potem pa je bila že reees sestradana) Bo drugič bolje  
Po vadbi je spala 2 uri in pol, kar je zanjo veliko, saj ponavadi spi okrog 45 minut. 

Aja - in HVALA ZA FOTKE 

Evo, to je to od mene in Ive...

Komaj čakamo na sredo...

Čaw  
Urša

***
Pozdrav,
hvala za slikce, luštne so. 

Pa da še mi malo poročamo; mala zaspala že na poti do doma, a ker je bila krepko njena ura za 
hranjenje, smo jo zbudili No, potem okoli četrte smo pa vsi trije dobesedno popadali dol. Tud 
naša frajla popoldan ne spi več kot pol ure, včeraj uro in štirideset minut,... najbolj pomembno pa 
je, da je bila noč spet malo bolj mirna in prespana.

Tko da; upam, da je bila "grožnja", da bo naslednjič še bolj aktivno, bolj za šalo, kot zares. 

Lep sončen dan še naprej

Eva, Zoja, Primož

***
Pozdravljeni Irena,

naša Mia je zaspala že v avtu na poti domov in spala kar 45 minut, kar je za našo dojenčico 
ogromno, saj podnevi ne spi prav dolgo :).

Utrujenost se je nadaljevala še popoldne, ko je spančkala od 5h popoldne do pol 10h zvečer, se 
zbudila za dobro uro in spala celo noč. Tako, da najlepša hvala za igrarije, saj sva z očkom lahko 
preživela prosto popoldne :)

Lep pozdrav,

Neja in Mia

***



Živjo!!

Najprej vam moram povedat, da ste mi full všeč :)
Mi je všeč način komuniciranja preko mailov, mi je zelo domač. Skratka full ste prijetna in res 
sem vesela, da sem se vseeno odločila, da se vozim do vas. 

Luna jo je včeraj zagodla tudi meni... ma me je sram povedat... do Škofje Loke sem rabila URO IN
POL ... nov avto, navigacija... me je peljala na naslov, kjer je Oma servis registriran... in potem 
poiščem notri spet dvorano Poden in me pelje ... ČEZ KRANJ nazaj v Škofjo Loko. Če bi mi ob 
vsem tem možgani kaj delali... bi bilo seveda super!! Jaz pa sem vozila kot fjakarski konj in z 
možgani na OFF šele v Kranju meni "svane" da nekaj ne štima... ugasnem čudo od navigacije in s 
starimi dobrimi možgani nazaj v Škofjo Loko... potem pa še po Škofji loki z lupinico v roki gore in 
dole iščem bazen .... me je potem kar en gospod spustil, čez njihove prostore in učilnice, da sem 
čez zadnja vrata prišla direktno v garderobo.
Ma še danes se ne morem potolažit, da sem tako slepo verjela v navigacijo in da sem bila z 
mislimi, pojma nimam kje ... in da sem šla od doma ob POL DESETIH.... da ja ne bom zamudila, ker 
tega reeeees ne maram .... in evo... 
Uglavnem, posuvam se s pepelom in obljubljam, da naslednjo sredo spet štartam ob pol desetih, 
ampak tokrat res vem kam in bom čisto prezgodaj tam, ampak bom!!! Porkaduš! :)))

Povratne informacije... meni so igrarije super. Naša Nika ima res full rada vodo zato me je še 
toliko bolj vleklo in predvsem se veselim "poguma", ki ga bom tudi jaz dobila in seveda znanja, kaj 
vse se s takimi majhnimi da počet. 
S spanjem je bilo bolj tako tako ... malo je spala v avtu, samo do Kranja, potem pa gledala kot čuk 
do 17h popoldne... potem jo je zmanjkalo za kakšni dve uri, smo se pa potikali naokoli, tako, da je 
bil spet malo drugačen ritem. 
Zvečer, ko smo se vračali domov je spet ravno toliko zaspala, da si je malo napolnila baterije. 
Zato sva zvečer potem še očkatu pokazali vse kar smo delali na ograrijeh. Pa kako se je smejala, 
ko je čofotala NA HRBTU... in debatirala na veliko... skratka super. 
Samo še jest pa spat :)
In je spet prespala praktično vso noč. Ponoči se večkrat zbudi, samo toliko, da ji vrnem dudo, 
potem spi naprej.
Smo jo namreč prejšnji teden preselili v svojo sobo in v svojo posteljico (no v svoji posteljici je 
spala že pri nama) in se super obnese. Se mi zdi, da veliko boljše spi. Samo parkrat se zbudi, ker 
izgubi dudo.... 
Naslednji projekt bo verjetno kar odvajanje od dude... smo jo uvedli, ko so se začeli krči... in nam
je zelo pomagala. Zdej bi jo pa rade volje čim prej dala stran :D
Sej je niti ne išče veliko, se mi zdi, da jo bolj midva iz navade tlačiva v usta ... moram se 
opominjat na to... 

Am am kaj še ... aja. Sem vsekakor kandidatka, ki jo zanima tudi masaža dojenčka. A ekstra tečaj
žal ne bo šel, sem pa interesent, če bomo to delali pri vas. 

Želim vam lep dan, zdele takoj grem pa nakazat še dinarčke. 
Hvala za zaupanje in lep pozdravček. 

***
Vodne igrarije od A do Ž…
“Kaj je to vodna igrarija,
je to spet kakšna traparija?”



Tudi moj očka je mislil le to,
kam mamica spet zvlekla me bo,
da me bo zeblo,
prehladil se bom,
dojenčki so za v toplo posteljico, tam njihov je dom...

Jaz pa radoveden sem postal,
hitro sem sam iz posteljice vstal...
Mamica se je odločila,
da me že pri štirih mesecih med plavalčke bo vključila.

Kmalu tudi očka je spoznal,
da res pravi plavalec sem že postal.
Na morju so dojenčki občudovali,
kako smo jaz, mamica in očka iz pomola v vodico skakali.

“Res ti ne verjamem, da ti je lepo,
saj voda zame strašna je zelo.
Jaz se vodice tako bojim,
in v njej zelo trpim.

Če mamica mi učke poškropi,
zajokam in ven iz vodice se mi takoj mudi.”
To vedno mi pravi prijatelj Matjaž
in si misli, da sem lažnivi Tomaž.

Jaz pa mu pravim “preizkusi tudi ti”, saj
vsak otrok na plavanju strah pred vodo izgubi.
Zdaj pa poslušajte otroci,
vsi vi, ki se bojite vodice,
če vas malo zmoči.
Popeljal vas bom v morje,

reko ali potok,lahko tudi v lužo ali mlakužo.
Vodica za nas otroke koristna je zelo,
Zdaj pa ti povedal bom,
zakaj temu je tako.

Iz izkušenj ti povem, ker tudi sam čofotalček sem.
Voda krepi moj imunski sistem,
Zato vsaj eno čofotanje vsak dan, pregnalo zdravnika je od mene stran.

V vodici močan postal sem zelo,
in moj gibalni razvoj napreduje lepo,
saj na plavanju imamo veliko terena,
ker moramo z rokami kot opice plezati po robu bazena.

Babice, tete in strici se čudijo kje so obroči in rokavčki,
saj takšni mali otroci smo še neplavalčki.
Hja mi plavamo kar brez obročev in drugih plavalnih rekvizitov in



posnemamo plavanje delfinov in kitov.

Jaz preizkusil sem tudi obroč in ti povem,
da sem ga vrgel stran, kar čez noč.
Plavati v obroču je bilo dolgočasno,
in nič špasno.

Pa še pravijo, da ni priporočljiv za naš razvoj,
zato sem se odločil za plavanje brez in ga zamenjal takoj.
Na plavanju bolj pogumen sem postal,
saj nikoli brez prijateljev nisem v bazenu ostal.

Naučil sem si stvari deliti,
oči, nosek in lička lepo umiti.
V vodici pojemo in se igramo
ter se res fletno skupaj z Ireno imamo.

To pa še ni vse,
saj skupaj z učiteljico Ireno na plavanju tudi tunkamo se.
Počnemo res super dobre stvari,
zato v začetku kakšno mamico malo skrbi.

A tudi mamice hitro strah izgubijo in nas otroke kot ladjice po vodi vrtijo.
Na drugi uri plavanja imajo že nasmeh čez vsa lica in da plavanje je kul čivka po mestu že vsaka 
ptica.

Sedaj bom počasi zaključil...in upam, da si se iz moje čofotalčkove zgodbe kaj lepega naučil.
Želim ti vse lepo,
da vodice strah te ne bo.

Pošiljam ti kapljico sreče in otroškega veselja polne vreče.

Čofotalček Tian z mamico Katarino


