
   *** 

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  

 

 



*** Pozdravljena Irena.... ...med tem ko Klara spi in se mi 

namakajo kosmiči za korenčkovo torto, mož v nočni..se lahko v miru usedem 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 posebej 

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 umije kot v 

čebričku..vendar ker čebrička nisem kupovala...sem to naredila v navadnem 

vedru..postavila 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 pridejo 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 prinesel.., ampak predvsem kam vse 

smo šli s starši..izlet...dopust, 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 otrocih 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 čim več 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 oddiha 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, č 

ofotalček 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 na obali, 

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 

 



  *** 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  

 

                                    

 

        *** 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                                                       

 

 

 

 



Ojla Irena! 

Naše druženje se že počasi bliža koncu, zato je čas, da tudi midve s Tajo napiševa 

nekaj besed in strneva vtise... 

Kot veš, je Taja že tretja punčka, s katero sem se udeležila vodnih igrarij... Preprosto 

ne morem si predstavljati porodniškega dopusta brez. :) 

Seveda pri tretjem otroku samozavest ni več vprašljiva, pa vendar, koliko novega ti 

vedno znova pokaže otrok, če mu le daš možnost.  

Neverjetno je kako se otroci sprostijo in uživajo, ko se vrnejo v svoj prvotni dom. 

Čudovito jih je opazovati in biti del tega..  že tako majhni so ponosni nase. Zaupajo in 

verjamejo, da zmorejo, zato ker mi zaupamo in verjamemo. :)  

Doma imam še dve starejši hčerki, s katerima sem pred leti prav tako doživljala vse te 

občutke in sedaj ko vidim, da še vedno obožujeta vodo in plavanje in, da se tudi z 

vsemi ostalimi izzivi otroštva spoprijemata samozavestno.. vem, da sem se naučila 

nekaj dobrega, nekaj pomembnega - pokazati otroku, da zmore in, da verjamem 

vanj.  

Zato mislim, da so igrarije na začetku otrokove poti, predvsem dobra šola za starše, 

saj pade marsikatera ovira v glavi in tako se naučiš verjeti vase in v svojega otroka. :)  

Se vidimo še naslednjič.. Se že veseliva, da še malo počofotava z vami! ;) 

Sabina in Taja 

                  

Draga nasa Irena :) 

Prve igrarije so bile za nas prelepe!  

Mia je maksimalno uzivala, midva pa tudi, morda sva malo bolj korajzna kot prvic z 

Maticem :) 

Nikakor pa ne bi bilo tako, ce ne bi bilo vas, ki ste naju ogromno naucila, pa ne 

govorim samo o plavanju ampak o sprejemanju zivljenja na splosno. 

Mia je po plavanju lepo mirno spala, ampak lepo spi tudi drugace :)  

Hvala vam iz srca, mi se neznansko veselimo torka, do takrat pa bomo prav tako 

uzivali, kot vi :) 

Pozdravcki in objemcki od nas 4 :)  Jeršinovi 



 

*** 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  

 

                                                                       

        *** 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  



*** 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  

                                         

*** 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  

 



 

 

                                

 

*** 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 ure 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 

 

 



*** 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  

*** 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.  

 

*** 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!  

 

 *** 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  

                                                              

*** 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  

 



 

 

 *** 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 

 

 

*** 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 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  

 

*** 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



 

                                              *** 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  

                                                                                               
 

*** 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.  



 *** 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 ... ;)  

Najlepše 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 tudi vi uživajte...  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 vsak 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                                

                                                          

*** 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 

 *** 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 :)))  

 

                                               

 

*** 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 

*** 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!!! 

 

 



 
 

*** 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.  

 

 

                                     

 

***Na kratko: 

Najbolje zapravljeni €..:=) 

 

Na dolgo: 

Super kvalitetno druženje, z vrhunsko inštruktorico, novimi spoznanji in predvsem 

uživanjem v vodi..:=) 

Od majhnega, nesigurnega fantaki je imel prvih nekaj obiskov težave s kapljicami na 

obrazu, sva pod budnim očesom inštruktorice, prišla do samozavestnega fanta, ki je 

pod vodo in nad njo povsem miren in sproščen, z razumevanjem kako voda deluje in 

kdaj je treba zadržati dih, ter kako se vrniti na površje. 

Z največjim veseljem se vračavana tečaj za malčke 1-3, kjer bova lahko premaknila 

meje poznanstva z vodo in jo vzljubila še bolj..<3 <3  

 

Hvala Irena OMA, za to izkušnjo, hvaležna sva, da si del najine zgodbe..<3 

 



                                        

 

 

*** 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 

 



   

                                  

Živjo!  

Naša Sofija je na igrarijah tako uživala, da imamo sedaj med kopanjem kopalnico 

pod vodo. 

Sicer pa nevem katera se torka bolj veseli... mami ali Sofija. Lp, Anja & Sofija 

                                                  

 

Decembra mali čofotalček sem postal, 

da voda res je prima kmalu sem spoznal. 

Toda preden v vodo pobegnem, 

na blazini telo si raztegnem. 

Malo nad vodo, malo pod njo, 



vsi skupaj ringa raja zapojemo. 

Tudi četvorko mi plešemo, 

zraven pa se glasno smejemo. 

"Čof čof čof" po vodi škropim, 

nasmešek za fotografijo mimogrede podarim. 

"Mami poglej za rob bazena se sam držim, 

pa tudi na vodni gladini lebdim." 

Za zaključek dobil sem še diplomo, 

da pohvalil se z njo bom pred nono. 

Hvala za vse vodne norčije, 

ki spremeniš jih v prave igrarije. 

Z tabo čas res hitro mine, 

toda ustvari nepozabne spomine. 

V desetih tednih postal sem vodni znalček, 

a jeseni vrnem se, ko pridružim se skupini malček. 

Še 1x velik hvala za vse pesmice, plese, potope, skoke... ki sva jih lahko doživela 

zaradi tebe in tvoje energije. =) 

Jaka z mamico Nežo 

                         

 

*** Živjo draga Irena! 

Se me še spomniš? To sem jaz, mala drobcena Pika, ki sem pred enim letom prvič 

plavala na Igrarijah pri komaj 7 tednih..! 

Noro sem uživala, osvojila veliko veščin in znanja, ki mi pridejo prav pri premagovanju 

dnevnih ovir in izzivov. Kar pa se tiče stika z vodo in svobode, ki jo imam lahko pri igri z 



njo in v njej, pa je neprecenljivo..! 

Pa koliko si pomagala mojima staršema, da sta postala bolj suverena, samozavestna 

in uspešna pri rokovanju z mano, tako v vodi, kot izven nje! 

Danes sem že kar velika malčica, ki takole čofotam in neizmerno uživam v vodi! 

Hvala ti, za to, kar daješ iz sebe vsem nam, ki ti prekrižamo pot, tako ali drugače" 

Upam, da se nam poti še kdaj prekrižajo! 

Objemček od Pike (ter mamice Sanje in očka Štefana)  

 

 

                                                                       

 

 

*** Spoštovana Irena! 

Čeprav danes Loti ni pretirano sodelovala, vam pošiljam obljubljeno povratno 

informacijo oziroma naše vtise. 

Na žalost mi tokrat, kljub trudu, ni uspelo, tako kakor prejšnjič, da bi Loti prišla na 

vodne igrarije naspana, zato nisva uspele tako slediti kot prejšnjič. Upam, da bo 

naslednjič bolje. 

Odločitev, da se udeležimo vodnih igrarij je padla že veliko preden se nama je sploh 

rodila Loti. Že pred cca 10 leti, ko so se starejše kolegice udeleževale vaših igrarij in jih 

zelo pohvalile, oziroma še pred tem, ko sem brala o dojenčkovem refleksu. Sicer se 

zaradi Matičevih in mojih študijskih obveznosti, le-teh nisva uspela udeležiti prej, 

ampak naj povem, da sem takoj po vaši potrditvi o prostih mestih, vsem veselo 

razlagala, kako bo šla Loti "plavati". Na spoznavnem srečanju ste me s svojim 

pristopom, energijo in nekompliciranjem še bolj navdušila.  Skratka začetek igrarij sem 

komaj čakala. Še bolj tudi zaradi tega, ker se nama zdi. da ima Loti zelo rada vodo. 

Na žalost doma nimamo banje, hkrati pa Matic ni dobil dopusta v septembru, zato 

sva jo od prvega dne, ko smo prišli iz porodnišnice tuširala, nato pa kopala v banjici, 

stika z večjo "lužo" pa še ni imela. Po prvih uricah v vaši družbi, lahko zanesljivo trdiva, 

da sva se pravilno odločila, da se udeleživa vaših igrarij in da bova definitivno z vami 

še v naslednjem terminu. Všeč nam je vaš celovit pristop. Ne morem ubesediti, kako 



sva bila ponosna, ko ste jo vzela in potopila pod vodo, ona pa brez joka. Skratka bili 

smo navdušeni. Na žalost pri nas tisto o 5ih urah spanja ni držalo, čeprav sva močno 

upala, da bo. Midva sva bila bolj utrujena kot ihona. No, tudi Loti je bila utrujena, 

vendar je zaspala šele okoli 17ih za kakšne pol ure. 

Na to zadnje bi rada navezala tudi moje vprašanje (bom napisala na široko, upam, 

da vam ne bo vzelo preveč časa). Na spoznavnem srečanju ste omenila, da 

bownova terapija lahko pomaga tudi pri nespečnosti. Nevem sicer, kdaj se lahko 

reče, da gre pri dojenčkih za nespečnost. Pri Loti smo že od začetka uvedli spalno 

rutino glede nočnega spanja, ki vključuje kopanje, včasih pred tem ali po (odvisno 

od utrujenosti) še kratka pravljica, pogosto masaža z oljem in nato dojenje v 

zatemnjeni in "tihi" spalnici (v ozadju imamo večinoma white noise, ker imamo 

majhno stanovanje in se drugače vse sliši). Večinoma med dojenjem zaspi, jo sicer 

spodbujam, da čimveč poje, nato jo odložim v njeno posteljico. Večinoma zaspi brez 

problema, včasih se zbudi v joku, jo še enkrat podojim in spi. Skratka, nočno 

uspavanje ni problem. Sem jo nosila med dojenjem v času večernega uspavanja v 

času krčev (do 3 meseca), vendar zdaj to večinoma opraviva v leže. Nato se čez 

noč doji nekje na 3 ali 2 uri oziroma po 4 uri zjutraj na 1 uro. Na začetku je bilo nočno 

spanje odlično (na 3 ure), vendar je sedaj slabše. Vstaja nekje med 6 in 7 uro zjutraj (z 

nočno rutino začenjava po 18i uri, tako da ob 19ih ali 19:30 že spi). Se pa velikokrat 

zbudi okoli 4ih, 5ih in ne zaspi tudi 1h in pol.Tudi če od 4ih naprej spi poleg mene, ni 

veliko bolje. Vendar to nočno vstajanje, ni problem, saj to spada k dojenčkom, sploh 

pa sem nočnega vstajanja navajena že od opravljanja dežurstev v službi. Kar je že 

od začetka "kritično" je njeno dnevno spanje. Spi maximalno 2 uri in pol čez dan. 

Večinoma je to eno daljše spanje (1h) in eno ali dva po 15/20 min. Ne spi v vozičku 

(tudi v lupinici oz. avtosedežu samo po določenem času) oz. sploh ni navdušena nad 

njim, tako da prakticiramo nosilko (kljub vsem odsvetovanjem le-te v šoli za starše), 

kjer po določenem času zaspi in spi tudi kakšno uro. Uglavnem, Loti kaže vse znake 

utrujenosti, vendar kar nekako ne zna zaspati. Tudi če jo takoj, ko pokaže kakšen 

znak za spanje (umirjenost, mencanje, zehanje), hočem uspavati (nošenje, dojenje) 

mi v večini primerov ne uspe oz. uspe le za kratek čas (15 min), pri čemer se iz spanja 

večinoma prebudi v glasnem joku, uspavanje nazaj pa ni uspešno. Večinoma pa se 

predrami že ob koncu dojenja ali med odlaganjem v posteljico. Je sicer večinoma 

na tleh na blazini (pase kravice, se kotali in se na kratke razdalje splazi do igračke), 

ko je zelo utrujena pa bolj kot ne v naročju. Čez dan tudi veliko poliva (z uvajanjem 

goste hrane začnemo januarja, morda bo takrat bolje). 

Ne želim komplicirati, vem da nespanje spada k dojenčkom in da si bom v njeni 

puberteti najbrž želela, da manj spi, vendar pa bi ji, v primeru, da obstaja možnost, 

rada pomagala. 

Se opravičujem za celoten esej. Obrnila sem se na vas, ker vem, da imate veliko 

izkušenj tako z dojenčki kot z bownovo terapijo in ostalimi metodami ter vas na 

podlagi tega lahko prosim za nasvet. 



Še enkrat želim izraziti našo navdušenost nad igrarijami (čeprav danes Loti tega ni 

kazala). Opravljate res čudovito poslanstvo. 

Zahvaljujem se vam za nasvet glede naše "težave" in vam želim čudovite praznike ter 

vse dobro v novem letu. 

Saša (& Loti & Matic)     

         

      

                 

                            

*** Pozdravljeni, ga. Irena, 

Mi smo se vsi veselili današnjega dne, Lovro razlaga, da bo šel na bazen k gospe Ireni 

že dva dni. Imava pa danes spet pediatra, ker se je vnetje poslabšalo in bomo 

danes spet morali manjkati. 

Sicer pa so vodne igrarije super, odlično zasnovane in izpeljane. Kot povsod pa smo 

ljudje različni, vzgoja staršev prav tako, na kar pa vi nimate vpliva. Mi vam lahko 

rečemo samo VELIK IN ISKREN HVALA!!! IN KAPO DOL! SUPER STE!  

Šibam se igrat z Lovrom. Pošiljava velik pozdrav, 

Lovro in Katarina 



 

*** Pozdravljena Irena, 

Da se še midva javiva! 

Naj se pohvalim, da Bine plava! Brez joka! 

Sedaj joka ko ne sme v vodo oz. Ko mora iz nje... Pa naj bo to morje, bazen, potok ali 

škafek... 

Mali sam pristopiclja do vode in ko mu voda pride do prsi se sam uleže na prsa in 

čaka na zabavo! Brez vseh možnih napihljih dodatkov, samo da so od nekoga roke 

ali naročje poleg in je to to! 

Moram pa povedati, da smo atrakcija plaže ker nas vsi malo debelo gledajo ko 

mečemo malega po zraku v vodi, se špricamo in tunkamo. Mislim, da določene 

mame kar s strahom opazujejo našo zabavo. Bine se pa na ves glas smeje in čofota. 

Trenutno sva po dveh mesecih morja doma ampak na srečo poletje še ni zaključeno 

in oba se že veseliva naslednjega skoka v morje! 

Irena hvala vam za vse napotke predvsem pa to, da ste me prepričala, da 

VZTRAJAM! Več kot očitno se je splačalo 😉 

Želim vam lep preostanek poletja! 

Stela in Bine 

*** 

Skratka, draga Irena mene si že 5 let nazaj očarala in sedaj je bilo enako.  

Vidi se, čuti se, kako delaš s srcem in čisto vsako sekundo časa, ki jo namenis nam in 

našim malčkom, je polna energije in ljubezni. Neskončno sem lahko srečna, da sem 

imela to čast biti del tako posebne zgodbe in nepozabne pravljice.  

Že naš ta večji sin, Vid, je neizmerno užival v vodi, kar se mu še danes zelo pozna. 

Takrat smo hodili z možem in zelo uživali. Tokrat sva se čofotanja udeležila sama z 

Maksom, vendar je mož preko mojih pripovedovanj, ter Maksovemu napredovanju 

opazil, kako neizmerno uživava. Mi je le žal, da si nisem prej upala, ampak težave s 

kožo so me malo prestrašile. 



Maks je neverjetno užival na igrarijah. Takoj ko je zagledal bazen, se je na široko 

smejal, v vodi je pa veselo čofotal. Ti pa si ga čisto očarala. Ker pa je imel nekaj 

težav s spanjem, se je tudi hitreje utrudil in enkrat celo zaspal v bazenu, ampak ne 

glede na vse je užival sto na uro. Tudi doma se lepše kopava, tuširava in igrava z 

vodo, predvsem pa mami si spet več upa :) ker si me opomnila kako otroci zmorejo 

več kot si me mame upamo, če jim le dovolimo.. in hvala tebi je naš otroček še bolj 

vesel in zelo hvaležen za tako izkušnjo.  

Hvala, ker si nam dala novo znanje, veliko zabave, nepopisno srečo in veselje.  

Hvala, ker si drugačna in hkrati edinstvena, hvala, ker verjameš v nas in naše sončke, 

hvala, ker si nam poleg plavanja omogočila super druženje, nova znanja in dala 

navdih za naprej. Hvala ker si preprosto ti! 

Velik objem od družine Godina ❤ 

                                       

*** Pozdravljena ga. Irena, 

Moram vam povedati, da sem nad igrariji navdušena. Pred obiskom niti nisem 

vedela kaj pričakovati. Nisem si znala predstavljati kako Igrarije potekajo. Že na 

prvem obisku, ko je minila začetna trema mi je bilo pa super. Všeč mi je, ker z otroci 

delamo vaje že zunaj. Marsikateri prijem sem se naučila na novo. V vodi Ajda sicer ni 

ravno nasmejana :) ampak mi je pomembno, da se jo privadi in da se jaz naučim 

kako jo prijeti, obrniti, pošpricati  :) ker bova veliko na morju.  

Vsega tega se bova pri vas naučili. Kaj drugega pri Ajdi nisem opazila, ampak saj niti 

nima nobenih težav (nespanje, zaprtost ali kaj podobnega). Opažam pa, da je 

vedno bolj stabilna, vedno lepše drži glavo in lepo pase kravice.  

Skratka na Igrarije prideva z veseljem, sproščeno in nasmejano. Če tam slučajno 

malo pojokava ni nič hudega, ker takoj pozabiva 😉  

Lp Meta & Ajda                                                   



                                                                                                      

*** Pozdravljena Irena, 

Hvala za vse spodbudne maile in prijetne tecaje. S Filipom sva vsako sredo zares 

rada prisla, se naucila novih igric, pesmic (to, da ste jih prej poslala po mailu je 

odlicna ideja, jaz sem cisto iz vaje, oz. vecino pesmic sploh nisem poznala) in seveda 

vodnih vragolij. Ker imamo to sreco, da lahko vecino pomladnih, poletnih in toplih 

jesenskih dni prezivimo na morju nama bo vse to znanje prislo zelo prav. Ze komaj 

cakam, da se potunkava v morju in babicam, dedkom in tetam pokazeva kaj sva se 

naucila. Z mozem smo se nekje ravno na polovici tecaja odpravili na podaljsan 

vikend v Banovce - je bil tati zelo ponosen na svojega dalmatinca, sta se z uzitkom 

namakala v bazenu (seveda smo imeli tudi veliko publike).  

Prav so prisle tudi vaje in igrice, saj mi je tekom tedna ze zmanjkovalo idej (najbolj se 

zabavao, ko se gremo gugalnico in ko narediva salto). Vsec mi je bil tudi nasvet o 

tusiranju skupaj z dojenckom, to zdaj redno prakticiramo. 

Se povratna informacija glede zdravja in spanja - Filip je zelo zdrav dojencek, 

verjamem, da je bazen pomagal, poleg tega pa sva tudi vozickala celo zimo (psa je 

treba sprehoditi v vsakem vremenu). Zbolel je samo enkrat, se je zelo mocno 

prehladil...no tudi to mora biti. Ob rojstvu je imel Filip tezave z ledvicami, vendar je 

zdaj vse to k sreci izvenelo - mislim, da je bil tudi zaradi bazena bolj odporen in niti 

enkrat ni imel nobenega vnetja (ze trkam po lesu). Po plavanju nisem opazila da 

veliko vec spi, morda je kaksno uro dlje potegnil, je bil pa zato ta dan veliko bolj 

lacen. 

Pohvalila bi tudi vse razlicne igracke, ki jih vsakic prinesete s seboj, super. 

Na nadaljevalni tecaj bi se z veseljem vpisala, vendar bova jeseni ze vecinoma v ZG 

in bo logisticno to tezje izpeljati. Zelim vam veliko srece in dobrega dela se naprej. 

Alja in Filip Zanetic 

     

 

       

*** Ojla. 

Moram reči,da sva v torek z Jonom zelo 

uživala. Zelo pozitivno presenečena nad 

tem kako je z zanimanjem Jon sprejel 



vodo in vso dogajanje okoli. Upam,da se bo to navdušenje samo stopnjevalo. 

Glede spanja pa...hmmmm...Pobralo ga je že malo na bazenu..Doma je oddremal 

še slabo urico.Ampak to je pač naš Jon. Bohnedej,da bi kej zamudil..več bo spal 

potem..ko bo najstnik..hehe... 

Pozdravček od naju.  

Tatijana & Jon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Živjo Irena, 

Ko se spravim pisat, ponavadi težko neham, bom probala biti jedernata 😉 

Veliko dobrega sem slišala o vodnih igrarijah, tudi vedela sem, da imajo dojenčki radi 

vodo, tako sem rekla, da morva z Živo sprobat 😉 Sama sicer rada plavam in 

obožujem morje, vendar imam pa strah pred tunkanjem, zato mi tudi potapljanje ni 

nikoli šlo. Pa nisem pomislila, da bo to kakšen problem 😉  



Živa je rojena s carskim rezom in zaradi tega ter poteka poroda je bila tudi 

zategnjena v ramenih. Vodo ima sicer rada, ampak je zaradi vseh teh dejavnikov 

(carski rez, zategnjenost, moj strah) veliko prejokala na igrarijah. Nič ni pomagalo, da 

sem bila še malo štorasta (sploh skok z roba bazena 😉) in nesigurna. Malo sem se 

sekirala, ker nisem mogla slediti vsem vajam, da Živa določenih stvari za njeno starost 

še ni osvojila in predvsem mi ni bilo jasno kdaj bo začela uživati. 

Ker sem trma in ker voda je zakon sem se odločila nadaljevati še en sklop. Začele sva 

pri petih mesecih, sedaj ima že devet. Vmes sva hodili še na Bownovo terapijo. Na 

prvem srečanju druge skupine je zopet jokala... Nato je pa kar naenkrat popustilo in 

naslednjič nisem mogla verjeti... Otrok uživa ☺️ Čofota, brca, vriska, čeblja, vaje ji niso 

problem... Stvari, ki jih še par tednov nazaj ni mogla jih sedaj z lahkoto opravi. Giba se 

noro rada in odkriva novo svobodo, ki je prej ni poznala. 

Enim rata v prvo, enim v drugo, večini v tretje 😉... A nama je ratalo v dvanajsto 😉 In 

od tu nadaljujeva...postopoma, ona in jaz. Mogoče sploh ne vemo katere vse 

strahove nosimo s seboj, prej ali slej se jih moramo soočiti. Splača se potrudili in 

vztrajati, če ne probaš nikoli ne veš česa vse si zmožen. Če bi mi kdo rekel, da bom 

po operaciji kolena (ki ima še poškodbo) začela teči in prelavfala 22ko, bi se mu 

smejala. Vse se da, če se hoče. 

In otroci imajo ves potencial... naučiti se moramo, da jih s svojimi strahovi in 

prepričanji ne oviramo. Tako bodo svobodni. En drugega učimo ... celo življenje. Vse 

se zgodi z razlogom in vesela sem tudi, da sva se srečali z Bownovo terapijo na 

igrarijah ter da sva se obe odločili za to, saj nama je očitno obema pomagala - 

predvsem predelati rojstvo, saj je carski rez in posledična ločitev mame in otroka stres 

za oba, predvsem pa za otroka. 

Hvala Irena za potrpežljivost in zaupanje 😉 

Vem, da včasih ni lahko, ampak smo močnejši in bolj sposobni kot mislimo. In nič ni 

lepšega od otroškega smeha... Tako da, skok in v vodo čof 😉  

 

Lep pozdrav od žabic Žive in Nataše     

*** Pozdravljena Irena,  

z Tinkaro sva včeraj tako zelo uživali na Igrarijah, da sva bili obe popolnoma uničeni, 

in je skoraj še mami zaspala ter tako skoraj zamudili k zdravniku. 

Lp Špela in Tinkara 

*** Pozdravljena Irena, 

vesela sem, da sem sprejela odločitev, da 

svojemu otroku in sebi približam vodni svet brez 

strahu. Prvo čofotanje ocenjujem zelo pozitivno. 

Všeč mi je vaš pristop, vzpodbude in nasveti. 



Rezultat prve vadbe je bil dolg popoldanski spanec. Se veseliva torka! 😉 

Želiva lep sončen dan, Maja in Eva  

                                                

*** Pozdravljeni,  

No, da še midva javiva, kako nama je bilo na prvih dveh čofotanjih. In res res odlično 

je bilo, že po prvi uri sem vedela, da bo to nepozabna izkušnja! In pa prejšnjo sredo 

so začeli biti dolgi tedni, ker komaj čakava na sredo, da greva spet na Igrarije :)  

Sicer sem bila na začetku malo v skrbeh, malo zaradi tega, kako se bo Lovro znajdel 

v vodi, ki ni banjica s par litri vode, bolj pa zaradi kože, ker ima precej občutljivo (ad). 

Ampak je šlo gladko čez, ni bilo nobenih poslabšanj, tako da veselo nadaljujeva! :)  

Moram pa še nekaj omeniti - že po prvem čofotanju pa sem sama pridobila neko 

samozavest.. Sicer je bil tud Lovro zelo priden, ampak vseeno, vidla sm da ni 

potrebne nobene panike, da se lahko vse spelje mirno in sproščeno.. Zato sem tudi 

nad to kemijo v bazenu navdušena, ker je vse tako sproščeno in pozitivno! :)  

No, tako sem se potem tudi samozavestno odločila, da to soboto, ko gre očka na 

Obalo na ribolov, se mu midva z Lovrom pridruživa in  obiščeva kakšen bazen s slano 

vodo, ker mu bo dobro naredilo za suho in občutljivo kožo. Poznam pa samo bazene 

v Bernardinu, kjer pa bo najverjetneje gneča, ker je sobota.. In tu bi vas lepo prosila, 

če nama lahko svetujete kam naj greva malo počofotat?  

In še mimogrede, v prejšnjem tednu smo v družini dobili še enega novega člana, 

fantka Marka in komaj čakamo, da ga obiščemo in da ga z Lovrom nalezeva 

navdušenja nad čofotanjem na Igrarijah! :)  

Skratka, hvala za vse že do sedaj in seveda komaj čakava na naslednjo sredo! 

Lep pozdrav,  

Majda in Lovro 

 

 

 *** Irena živjo, 

končno se oglašam še jaz ...  

Po vseh letih, ko sem govorila, da bom zagotovo svoje otroke preko Ome spoznala z 

vodo, bazenom in vsemi igrarijami v vodi, sem po pravici povedano pred prijavo 



malce "cincala". Ko dejansko dojenčka 

imaš, se ti zdi tako nebogljen, pa še sam 

ne veš kako se boš obrnil, da moraš kar 

zbrati pogum, da se prijaviš. Sploh, ko 

odločitev deliš še z drugimi, pa te 

vprašajo, če boš resno s tako majhnim 

dojenčkom šel v bazen. Vesela sem, da 

sem se odločila za ta program in v 

ponedeljek, na prvih igrarijah, sem prav 

uživala - čeprav mogoče ni delovalo. 

Liam pa je, kljub začetnemu strahu, 

vseeno na koncu dobro prenesel prvi 

obisk tako velike banje. :) Zdelali sta ga 

predvsem lakota in utrujenost :). Zaspal je, 

preden sem ga v garderobah sploh do 

konca oblekla in niti najedel se ni! :) A ko sva prišla domov, se je takoj prebudil, 

pojedel trikratno dozo mleka ter dobesedno pokal od energije :D. Do pol polnoči se 

je smejal, igral in veselo komuniciral z mano in atijem ... zagotovo je želel povedati, 

kako fino se je imel v bazenu in kako ponosen je, da je čofotal po vodi. Večerni 

termin sem izbrala prav zato, da bi Liam po igrarijah omagal kakšno urco prej kot po 

navadi, na koncu pa sem omagala jaz! Hahaha ... A tudi če bo tako, komaj čakava 

ponedeljek in nove dogodivščine v vodi! ;) 

Med tvojimi maili sem zasledila, da se pri tebi da dobiti knjigo IQ otroka - skrb staršev, 

če še imaš kakšen izvod, bi ga z veseljem kupila. Sem bila čisto navdušena nad 

intervjujem avtorja, ki si ga objavila na Facebook-u in od takrat že iščem knjigo. Pri 

Mensi sem sicer opazila, da se jo da naročiti, pa še nisem uspela. 

In hvala za fotografije ... res lep spomin! 

Se vidimo v ponedeljek, Lp, Polona 

 *** Živijo!  

Nama je bilo super, vsekakor so slikice vrhunske in smo globoko hvalezni, da se vam 

da poleg vsega potruditi se za te nebozabne detajle 😉  

Se ves dan je bil Lev sproscen in seveda prijetno utrujen (heheheh), jaz pa z njim!  

Se nasednjega srecanja nadvse veselim! ☘️   

Z najlepsimi pozdravi, Ana Maria  

 

*** Pozdravljena Irena, 

Midva s Kalčkom sva ful uživala na igrarijah. Tamal je spal kot top.  

Urice so bile pa super. Res na nivoju- samo se pesmice se naučiva pa bo:) 

Lp, Klara&Kal 



                              

*** Pozdravljeni, z injo sva še vedno pod vtisom včerajšnjega čofotanja! Res je bilo 

nad pričakovanji lepo. Naslednjič, ko se bo še mama Nija sprostila bo pa še lepše😉 

res zanimivo, da sem sama že od nekdaj vodni tip, še rodila v vodi, vceraj pa sem 

bila kar malo “v krču”.  

Inja včeraj ni več spala kot ponavadi. Je pa pojedla dvakrat več😉 

Komaj čakava naslednji torek!  

Hvala za prekrasno vodno izkušnjo! 

Lep sončen dan vam želiva žabici Inja in Nija 

                       

*** pozdravljeni, 

današnji deževni dan je kot nalašč za pisanje domače naloge ;) 



Sporočam, da sva z Maksom prvič zelo uživala, mali je nato celo popoldne prespal ( 

vmes se je enkrat zbudil samo toliko, da je pomalical) in komaj čakava sredo, da 

greva zopet čofa-čof.  

Jaz pa sem najbolj vesela, da sem poslušala samo sebe in naju prijavila, kljub temu, 

da je atija močno skrbelo vprašanje "kaj pa če mu ne bo všeč in se bo samo drl?". 

No, če ga poročilo po koncu igrarij še ni pomirilo, so ga definitivno prepričale 

fotografije naslednji dan, kjer se vidi kako je Maks užival, še bolj pa mami, ki ima 

nasmeh do ušes :) in je celo obljubil, da si bo enkrat vzel dopust in se nam pridružil. 

In ne vem zakaj, toda imam občutek, da letos na morju ne bomo namakali samo 

nogic,.....toda do takrat je še kar nekaj časa in še nekaj sred, kjer bova uživala in 

vežbala v družbi vas in ostalih čofotalčkov ;) 

lepo vas pozdravljava in se veseliva snidenja, 

Katarina in Maks 

                                                                      

 

*** Pozdravljena, 

najprej naj se zahvalim za odlične slike. Sem si najine z Izo že zlovdala ;) 

Hkrati pa naj se zahvalim in pohvalim tele Igrarije :) za prvič sem bila malo zmedena, 

ne veš še kako delati same vaje, kako točno prijeti, itd. Ampak nama je za prvič kar 

steklo, mala Iza je zelo uživala, jaz pa prav tako. Tako da se reklama za Igrarije že širi 

;)  Res sem zadovoljna in komaj čakam naslednji teden :D 

Hvala in želiva lep preostanek tedna ter sončen vikend! 

Čof čof :) 

Maruša&Iza 



          

*** Irena, živjo! 

Srčno se ti zahvaljujem za vse izjemno poučne urice, ki smo jih skupaj preživeli v 

bazenu, tako s Klemnom, kot z Julijo. Hvala, da rušiš stereotipe o tem, kaj otroci 

zmorejo in opogumljaš novodobne starše! Bilo bi mi v največje veselje nadaljevati s 

tečaji še naprej, pa gremo z aprilom na dooolg družinski dopust v Indonezijo (3 

mesece) in septembra se vsi skupaj selimo v Beograd. 

Kljub temu, upam, da se še kdaj snidemo! 

Fajn čofotajte :** 

Nuša, Klemen & Julija 

 

*** Živijo, 

Čudovite slike, obraz moje dojenčice malo manj hehe😉 

Jaz sem morala zadevo kar malce prespati, da sem doumela kaj dejansko se je 

včeraj dogajalo in zakaj tak odziv moje princeske (na ves ta handling, bazen, druge 

dojenčke, jok...). Mislim da sva se za prvič čisto solidno odzvali, glede na to da tudi 

sama ravno nisem neka huda plavalka😉 ves čas sem se namreč bala da mi bo ušla iz 

rok in seveda sem komaj sledila vsem tem prijemom, ampak verjamem v vas tečaj in 

v naju, tako da že komaj čakava na naslednjo uro😉 hvala za vzpodbudne besede in 

en cofacofasti pozdrav do naslednjič. 

Jasmina in Zara 



        

  

*** Draga Irena, 

ob končanem druženju naj se vam zahvalim za vaš trud in za to, da opogumljate 

naše otroke in predvsem nas mamice.  

Čeprav se mi je kdaj zdelo, da nam na uricah ne "pustite dihat", se je ves trud 

pokazal, ko smo bili sami v toplicah, takrat pa se je vse zdelo tako enostavno, saj 

Rene kar nori, ko zagleda vodo, sama pa grem z njim samozavestno v vodo in se ne 

sekiram tudi, če se tunka in popije nekaj vode. 

Hvala tudi za pesmice in bibarije, od igrarij naprej se pri naši hiši kar naprej nekaj 

poje. 

 Želimo vam vse dobro in se vidimo, ko se bomo odločili še za kakšnega člana :) 

Rene, Mateja in Gašper 

 

                                                                               

*** Kris je navdušen!! Ves cas je 

govoril naj gremo nazaj :)  

Se vidimo v torek.   

Lp, Masa  

 

*** Irena, 

Hvala Vam za nepozabno 

dozivetje! 

 

S Kosto sva na Igrarijah zelo uzivala. Lp, Maja 

 



*** Irena, 

Kot sva govorili v bazenu, sva z Markom že plavala. Udeležba na Igrarijah OMA pa se 

mi je zdelo pravo NORO DIVJE doživetje. 

Na plavanje sva se prijavila po priporočilu večih prijateljic - od vseh sem prejela 

enako mnenje, da ste posebna gospa, prava čudodelka, ki ve, kaj dela. 

Najbrž vas bom tekom plavanja še veliko spraševala. Prosim, da ne dobite občutka, 

da je to slučajno zaradi tega, ker bi kakorkoli dvomila v vas, Po naravi sem precej 

radovedna in aktivna, prav tak je tudi najin otrok. Zato bova z veseljem poskusila vse 

nore stvari, ki nam jih boste pokazali. 

Samozavest, zaupanje v otroka, in še kakšen faktor xy sta očitno zares pomembna.... 

nisem mogla verjeti, kako vam zaupajo vsi otroci, kako se v vaših rokah sprostijo... 

Komaj čakava sredo :) 

Tina in Mark 

 

 

*** Pozdravljena, 

Hvala za hitro poslane utrinke.  

Danes je bilo super.  

Z drugacnim pristopom kot sem ga vajena na nekem drugem plavalnem tecaju, pa 

zato bolj pristnim, domacim vzdusjem! Komaj cakava na nov teden.  

Sama sem pri Jasi opazila da je bil v nekaterih plavalnih polozajih kar malo 

presenecen, najljubsi mu je bil tisti na hrbtu, kot v banjici.. Bo pa vsakic boljse.  

Sem pa mislila da ga bo plavanje zmatralo, da bo vec spal..  

Sama sem pa tudi nepricakovana zmatrana, sem ob 8h zaspala kar z 

drugorojencem :)  

Hvala za super dan in se vidimo!  

Lp, Špela in Jaša 

 



   *** Draga Irena, 

naj strnem nekaj misli po končanih 

vodnih igrarijah.  

Moje dete nikoli ni pretirano 

oboževalo vode, kopanja v 

domači banji so ponavadi minila 

dokaj hitro, saj je bila vidno napeta 

in prestrašena. Tudi na samih 

igrarijah je potrebovala kar nekaj 

časa, da se je sprostila 

(predvidevam sicer, da bi se 

hitreje, če bi jo pripeljala prej kot 

pri 9 mesecih), a je bilo res 

navdušujoče opazovati, kako je 

tvoj otrok iz tedna v teden bolj 

sproščen in kako vedno bolj uživa. 

Sedaj je tudi doma popolnoma druga pesem - v banji se igra, nori, smeje, se suka 

sem in tja, šprica, poskakuje, vriska in brca, ko jo vzameva ven, pa se jezno dere. 

Igrarije pa niso bile zgolj čofotanje in uživanje v vodi, ampak tudi neke vrste šola za 

starševstvo. Ko vidiš, kaj tvoj otrok zmore, kako se hitro uči in prilagaja, kako zna 

premagati svoj strah, te to opomni, da ga ne smeš zavijati v vato, ampak mu moraš 

dati priložnost, da sam raziskuje svet in se razvija, saj je sam sposoben veliko več, kot 

me, zaščitniške mame, včasih mislimo. 

Lp, Urša (od Tinkare) 

 

*** Pozdravljena Irena, 

Hvala vam za tako lepo doživetje, moram reči da sem (že po parih srečanjih) čisto 

drugače začela delat s tamalo - glede prijemov itd.  

Prej se mi zdi, da sem se obnašala kot da je iz porcelana : ) tako da hvala vam za to 

in  z veseljem bova nadaljevali : ) 

 

Imam pa eno prošnjo - nikjer ne najdem  posnetka, ko sva snemali Mio pod vodo - vi 

ste jo držala jaz sem snemala : )) Bi vas lepo prosila, če lahko mogoče pogledate za 

posnetek bi bila zelo vesela če mi ga pošljete - hvala 100 x  

 

Lep zaključek vikenda,  

Ajda Tratar, 
 



 

*** Zdravo Irena,  

najprej moram pohvaliti vaš program, ker mislim, da kaj drugega tako dobrega v 

Sloveniji za naše male srčke ne obstaja 😉😉.. Ko se vse skupaj približuje h koncu, mi je 

kar hudo.. Res smo veliko odnesli od teh uric in res je.. kaj vse so zmožni že tako 

majčkeni, pa jih včasih sami omejujemo in zaviramo njihov razvoj, ker mislimo, da ne 

zmorejo.. Zato hvala 😉😉 

Zdaj me pa se zanima.. Maks je star 6m.. Se pravi zanj pride v poštev ponovitev 

igrarij..ali je kakšen nadaljevalni program?  

Pozdravček, Maša in Maks  

                      

 

 



 

*** Heiii  

Pozdravljena  

Lepa hvala za tako lepo popovdne ki ste naštimala za nase male žabe , superca res. 

Lep vecer  pa se vidimo naslednji ponedeljek 😉 ...Sandra 

 

 

*** Pozdravljeni!  

No pa mi je le uspeli moje občutke spisat v ta mail:)  

Za vaše igrarije sem dobila reees zelo veliko pohval:)  

Skoraj vse moje prijateljice so bile pri vas s svojimi malimi sončki:)) Tako, da po 

razmisleku sem se odločila, da ste vi in vaše igrarije popolna izbira zame in za mojo 

pikico Tio:)  

Priznam, da sem bila na začetka, kar malo skeptična in v strahu, da pa mogoče to ni 

za naju ampak ste me po 1minuti prepričali, da je to to in da bolših igrarij in boljše 

učiteljice že nebi mogla izbrati! :) Tako, da sem fullll navdušena in zelo zadovoljna in 

se veselim vsake srede in komaj čakam naše druženje:) Upam, da bova s Tio kos 

vsem vašim izzivom in, da bova osvojili čim več gibov in korakov v vodi. Je pa to v še 

večje veselje, ko vidim kako moja mala žabica uživa v vodi in zvečer, ko se kopamo 

tako rogovili s svojimi nogicami, da imava celo kopalnico mokro ona pa nasmešek 

na obrazu in to je neprecenljivo! ❤️ 

Hvala vam za vse!! 😉 

Hvala še enkrat in lep večer še naprej! :)  

Lp,  Dagmar & Tia 



                                           
*** Najlepsa hvala za slikice, super so! 😉 

Prvi vtis nad igrarijam je odlicen, komaj cakam na naslednji torek😉😉 

Pozdravček,  Maša in Maks 

*** Joooj jaz sem tako vesela, da ste naju vzeli!!!! Zelo nama je bilo všeč, navdušena 

sva:-) 

Hvala in lep preostanek tedna vam želiva, Miša in Matija  

 

*** Hej Irena, 

Nisem si znala predstavljat kako bodo zgledale najine ponovne Igrarije, pa mi res ni 

žal da sem se odločila da zopet prideva. Starejši Tristan, enake vaje, popolnoma 

drugačne igrarije ... noro res. Kakšna razlika. Nekaj stvari sva na novo osvojila, ker jih 

takrat nisva ker je bil premajhen ali pa je spal :D 

V glavnem res noro, ko pa vidiš to razliko, opaziš spremembe in razvoj v parih 

mesecih, kar se tiče obnašanja pri enakih nalogah - NORO!!! Midva sva itak 

navdušena. In res je za mene neprecenljivo ko vidim njegov nasmeh ko sva v vodi <3 

In ko nama je kljub neskončnemu negodovanju in groznemu joku ter zvijanju pa 

vseeno uspelo za nekaj trenutkov tiho poležat na hrbtu - ja itak čist presrečna mami. 

Naslednjič se le še malo bolj sprosti - seveda govorim o mami, pa bo tud Tristanu lažje 

:D 

Lep pozdrav, Ana 



 

 

*** Irena pozdravljena. 

Najprej naj povem, da z Oto 

neskončno pogrešava morske 

igrarije, a zaradi težav z varstvom, se 

jih žal tokratni termin ne moreva 

udeležiti. 

Družinske počitnice na morju so bile 

neskončni užitek. Ne le zato, ker smo končno več časa preživeli skupaj kot družina, 

ampak tudi zato, ker moja otroka obužujeta vodo, če tudi je ta bolj hladna. Morje res 

ni imelo več kot 23-24 stopinj, ampak nas ni to prav nič motilo. Uživali smo v vodnih 

vragolijah, z Oto sva večkrat dnevno brez pripomočkov plavali do boj in nazaj, 

skakali v morje s pomola, se tunkali, špricali...skratka uživali. O začudenih pogledih s 

plaže pa tko ne rabim pisat. 😉😉😉 Ampak Otin nasmeh in navdušenje nad morjem jih je 

šokiral še bolj. 😉 

In ja, ves napor, organizacija in vožnja do Loke in nazaj je bila vredna. 😉 Hvala. 

Portorož in slana voda pa sta bila itak še boljša izbira. 😉 

Vse dobro in ogromno vodnih vragolij tudi v prihodnje ti želiva morski deklici Ota in 

Tjaša. 

P.s.: in še foto dokaz 😉😉                 

*** Pozdravljena Irena, 

Ze kar nekaj casa se spravljam k pisanju tegale maila, pa nekako nisem uspela zbrat 

misli... No, zdajle je sla Pika z ockotom malo “v lajf”, Dan ze spi, jaz sem si pa najprej po 

dveh tednih privoscila vroc tus v solo varianti (ker imam vedno vsaj enega otroka zraven, 

vecinoma pa oba), zdaj pa imam cas in energijo, da malo napisem, kako zelo 

pomembni koraki naprej se dogajajo pri nas.  

Pika in Dan bosta letos zaradi moje porodniske res zeloooooo izkoristila morske pocitnice - 

in sicer smo ze od 16.6. skoz na morju (na razlicnih lokacijah - na sreco imamo druznski 

vikend na morju, drugace seveda to ne bi slo) in se kaksen mesec bomo. Posledicno sta 

oba veliko v stiku z morsko vodo. In jo oba obozujeta. 

Pika (3 leta) je zacela s plavanjem s crvom (rokavckov in podobno seveda nismo 

uporabljali), in zelo hitro splavala tudi brez njega!!  

Zeljo je izrazila sama in se potem zelo zelo trudila, trenirala zelo zavzeto, vsak dan ji je slo 

bolje in zdaj odplava sigurno ze kaksnih 5 metrov, ce ne se dlje. Zelo pomembno pa je 



tudi to, da plava pod vodo - se potopi in plava. Dela obrate pod vodo. Zdaj je dobila 

svojo masko in z ockotom gledata ribe in tauhata kamne ali skoljke.  

 

Prav ne morem verjet, da je to ista Pika, ki ji ni smela niti kapljica spricnit na glavo, Pika, ki 

ji nismo mogli niti las oprat brez hujsega joka, Pika, ki je morala nujno obrisat ucke takoj, 

ko si je zmocila glavo, in tako dalje. Skratka, zelo pomembni koraki naprej so se zgodili. In 

to vecinoma in predvsem zaradi vas, Irena, in vasega nacina dela. Seveda tudi zaradi 

ocka, s katerim sta bila in sta s Piko super plavalni par, in zaradi nje same, da je bila in je 

tako zavzeta. Ampak se enkrat, brez vas tega sigurno (se) ne bi bilo in tako zelo sem 

vesela, da sem ju lansko zimo odpeljala v Skofjo Loko in rekla “sem bosta zdaj hodila!” 

Hehe :) 

No, nas mali Dan (8 mesecev) pa je tudi totalni ljubitelj vode! Ko ga nesem proti morju, se 

mu kar “odpelje” - brca, se smeje, krici...in komaj caka, da se potopiva v vodo. Ne glede 

na temperaturo (ok, razen, ce je zelooooo mrzla).  

V vodi pojemo, skacemo, se spricamo, malo tudi tunkamo (slednje mu je se najmanj 

vsec hehe) in on res zelo zelo uziva. Tukaj gre pa zahvala vam predvsem za to, da sem 

jaz dobila preklop v glavi, da so tudi dojencki lahko v vodi “doma” in jih ni treba zelo 

previdno spuscati v vodo in da ce popijejo vodo, ni to nic takega, in podobne 

prestrasene manevre (ki jih precej vidim tukaj na morju). In moram rect, da je Danci 

prava atrakcija tukaj - kot morski volk rije po vodi in vsi ga gledajo in se cudijo, kako je z 

vodo domac. Ceprav sva hodila samo na del vasih vodnih igrarij, je bilo vec kot ocitno 

dovolj in kljucno za tole naso morsko izkusnjo, v kateri res neizmerno uzivam!! 

Na kratko, Pika in Dan sta atrakciji, kamorkoli prideta - Pika, ker pri 3 letih samostojno 

plava nad in pod vodo, Dan, ker se pri 8 mesecih zakadi proti vodi in v valove (tudi, ce 

mu gredo cez glavo) in se zraven smeji :)  

 

Zato HVALA HVALA HVALA, Irena, za premik mindseta in za vse spodbude na vasih 

vodnih igrarijah!! 

Lepo poletje zelimo in posiljamo pozdravcke (trenutno) s Cresa!! 

Pika, Dan, Gaj, Klara 

*** Povratna pesem: 

Irena, lepo sem začofotal, 

saj sem že prej, v trebuhu, plavati znal. 

Zdaj takoj v vodo skočim, 

z mamico vragolij se lotim. 

Po Igrarijah strašno dobro spim, 

a še zmer sem potepin. 

Pesmic se pa žal ne bom naučil, 

saj pogled na Gajo s čopki me je preveč uročil. 

😉😉😉  Tvoj Nace 

                                                       



*** Pozdravljena,  

včeraj je bilo zelo zanimivo za prvo urico v bazenu. Žan je zaspal takoj ko sem ga 

položila v lupinico! Tako trdno še ni nikoli čez dan zaspal, da se ni zbudil niti ko sem 

ga prestavljala iz lupinice v posteljico. 

Zahvaljujeva se vam za pesmice in vas lepo pozdravljava, Maja in Žan 

                         

*** waw, superca, hvala za slikice in za nepozabne spomine, vsak trenutek, ki je 

zabeležen in tudi tisti ki ne, nam bo za vedno ostal v srcu, res super druženje, poleg 

vsega pa smo tako starši kot naši malčki, že v tako kratkem času pridobili nova 

prijateljstva. 

lepe počitnice in se vidimo čez 14 dni. 

moker poljubček Maks, Barbara, Marjan 

 

 

 

 

 

*** O, Irena,  

ne vem, če imate toliko časa, da boste vedno brali moje povratne informacije... ker 

sem strašna čvekula, tudi po tipkovnici Upam, da bom kratka in da bom kaj 

povedala... 

 Hm... najprej minus, ane: čisto prehitro je šlo tole naše prvo srečanje! Na tak način bi 

bil človek v vodi (in izven vode) lahko doooooolgo.  

No, to so bili minusi.  

Ko sva z Arnejem odhajala od doma, me je malo tiščalo v trebuhu. Sva šla še na 

bankomat, tu, 50 m od doma. Ko sem stopila iz avta, sem z levo Allstarko zaplula v 

eno res globoko lužo, tako da sem se morala iti preobut. Slab začetek dober konec?  



Vse ostalo nama je uspelo: parkiranje, podhod in končno: midva v kopalkah – res sva 

tukaj, juhuhu!  

Arne je, po mojem občutku, sočustvoval z drugimi jokavčki, čeprav, moram priznati, 

me je skrbelo kako bo glasen. Naslednjič bo zagotovo bolje  

Vodni del pa zmaga! Precej hitro gre vse, prvič pa sploh. Ugotoviti moram, kako 

samo “uživati v trenutku”, ne preveč razmišljati... Sem že hotela prebrskati splet in 

naštudirati prilagajanje otrok na vodo, pa sem se premislila. Moj moto je “go with the 

flow”, pa kar bo pa bo. Če se bo otrok spuntal, ga bomo pa prepričali, da se punta 

brez veze. Ampak mislim, da se ne bo.  

Všeč mi je vaša spontanost, ideje, prijemi, vaje. Vse. Stvari se zdijo “simpl”, kar mi je 

všeč. Brez kompliciranja. Odlično! No, ja, ko vas človek hoče posnemat, pa včasih 

prav nerodno spodleti. Ampak bo že bolje vaja dela mojstra.   

 Veselim(va) se vseh naslednjih druženj. Komaj čakam sredo. Kot kakšen majhen 

otrok haha. Aja: tako, kot v sredo popoldne, je Arne spal samo enkrat prej. V petih 

mesecih...  

 No, naslednjič pa spet kaj napišem. Krajše. Obljubim!  

 Pa en film za v fotkiča bom prinesla, ga imam že 20 let v predalu... Odkar so nehali 

take fotkiče delat, haha. Hec.  

Lep pozdrav pa lep vikend želim, Ema (pa Arne)  

Hvalaaaaa  za slikeeeeee, itak.  

  

 

 

*** Dobro jutro☺ 

Ne morem da ne bi pohvalila včerejšnjega potopljaškega žura. Z Brino že tako 

obožujeva srede in ure plavanja, a včerajnšnja je bila pa sploh nekaj posebnega, še 

bolj navihana, čofotajoča in mokra!☺ Kar ne morem vrjeti kaj naši otročki vse 

zmorejo! Hvala za ves trud in potrplenje, ter super slikce☺ 

Lep dan, Brina in Klavdija 

                                                                       

*** Pozdravljeni,  

sem se mogla spravit spisat moje oz 

najine obcutke in dozivljanje na 

igrarijah. Moram priznati, da sem 

komaj cakala da zacneva hodit. 

Sama res obozujem vodo in sem 



hotela to prenest na svojega sincka. Prvic je bil bolj jokav, jaz malo preplasena. 

Vceraj pa mislim da je bilo ze boljse. Doma sva vadila in sem bolj zaupala vase. Joka 

je bilo manj, na koncu sem videla, da je uzival. In to sem si res zelela. Najbolj 

presenecena pa sem bila, ko sva prisla domov. Nas fantek bolj slabo spi, cez dan in 

ponoci. V kosu spi samo pol urce, vceraj pa kar dobro urco, kar nisem mogla verjet. 

Bilo pa me je strah kako bo ponoci in zacuda smo spali, se en sok :D. Uglavnem 

midva ful uzivava na igrarijah, malo sicer se joka, ampak vem da bo vsakic boljse.  

Lep pozdrav, Andreja in Kevin Zrimšek 

 

*** Draga Irena, 

Danes sva se z Maksom prvic udelezila igrarij. Prvo se vam morm zahvalit da ste 

nama to omogocla. 

 

Danes sem sicer videla da nasemu čofotalčku "suhi trening" 😉 ne lezi najbolje, ja bila 

pa zato velika razlika ko smo se premaknili v vodo, malo me je kar cel čas skrbelo 

kako bo naš fant sprejel "vecji" prostor za čofotanje in/ali se bo jok iz blazine prenesel 

v vodo (drugace se nas Maks zelo veliko smeji), no razlika je bila neverjetna, videlo se 

je da zelo uziva (mamica pa tudi sedaj ko mali spi ze skoraj 3ure in imam cas da 

malo na hitro pospravim😉) tako da komaj cakava naslednji torek, da se zopet 

premigamo in poigramo,... 

Resnicno hvala, da ste mi "zatrla" vse strahove in dvome o tem kako bomo preziveli 

cofotanje (ali bo uzival, ali bom skos jokal, ali bo lacen,...) 

 

En moker pozdravcek 

Barbara in Maks 

 

 

*** Nikoli nisem znala pisat esejev 

ampak naj bo :) 

Pozitivno presenecena nad 

cofotanjem!  

Ker se oba s partnerjem prosto 

potapljava in res veliko casa 

preziviva pod vodo tako na bazenih 

kot v morju, sva se odlocila da 

Maksa vkljuciva v vaso skupinico, da 

se bo kmalu lahko potapljal z nama.  

Pobudnica sem bila najbolj jaz, saj sem hotela, da mi nekdo, ki se s tem ze vec casa 

ukvarja, pokaze, kako otroka seznanit z vodnim svetom, ne da se med tem utopi 



haha, saj vem da bi bila panicna, ko bi ocka ob prvem obisku toplic, z malim delal 

kake traparije, za katere pa zdaj vem da sploh niso nevarne. 

Moram priznat da sem sicer kar oklevala, bila sem ze cisto odlocena da pridemo, 

potem spet da ne. Bala sem se da ga bo strah, pa ceprav se doma vsak vecer kopa 

in v tem zelo uziva. A bazen je le nekaj drugega. Potem me je bilo strah da se bo 

prehladil, da bo moral v bolnico in take cvetke, ki so zrasle predvsem zaradi raznih 

negativnih govoric ljudi, ki otrok sploh niso vodili na bazene, ali pa imajo pac sami 

slabe izkusnje z vodo in ze da se je dotaknejo dobijo razna vnetja, glivice. 

Na koncu sem videla, da je bil problem v meni, mali je uzival sto na uro, jaz (prevec) 

skrbna mami se na zacetku sicer nisem uspela ravno sprostiti, ko pa ga je Irena 

potunkala in pokazala da se mu res ne more zgodit nic hujsega, mi je zelo odleglo :) 

Tako da se ze veselim naslednjega torka in pa prvomajskega morja. 

Meta Drobnič  

                                                                                               

 

*** Draga Irena! 

 

Kaj naj recem....zopet navdusena....pa 

hvalezna za spanje pravicnega ;)....3,5h 

zasluzenega dremuckanja! 

Hvala in vse lepo do naslednjega tedna. 

Ita & Vesna 

 

Ps: Izgledas pa fantasticno :) 
 

 

 

*** Pozdravljena Irena, 

Vam moram ze zdaj pisat :) 

Danes na igrarijah mi je bilo res super. Danu pa tudi, ceprav je na koncu ze zelo 

protestital. Obljubim, da bomo zdaj tudi doma bolj dejavni kar se kopanja tice. In 

predvsem manj previdni, od kje in kam pride voda :) Vidim, da moram najprej tudi 

jaz malo spremeniti zorni kot, pa se bodo stvari mal izboljsale.  

Glede spanja pa takole: prvic se je zgodilo, da je zaspal leze na hrbtu kar sam na 

klopci se v garderobi bazena hahaha :) In tudi prvic se je zgodilo, da se ni zbudil 

med premikanjem v nek drug polozaj (tokrat v lupino). Potem se je zbudil za 

hranjenje in zdaj spet spi v nosilki - ze eno uro, kar je tudi redkost (ponavadi ima 

polurne intervale). Zdej pa samo se upam na super nocno spanje ;) Skratka, za 

nasega fanta je bilo ocitno kar dosti intenzivno ;) 



Hvala za danes in se vidimo naslednji teden.  

Lep preostanek soncnega dneva! 

Lp, klara 

 

                   

 

*** Ura je 18:16 in jaz sem se pravkar zbudil :-) Ob 11 sem skupaj s svojimi novimi 

prijateljčki čofotal pri teti Ireni Oma in, če prav povem danes sem malo bil tečen! Ma 

ne glede na jok in vse moje lačne solzice (...mama je lepo zjutraj doma ponudila 

joškico in rekla, da je bolj da pojem pred plavanjem...) sem prav užival v vodi in 

očitno se lepo utrudil...  

Mamico sem presenetil kako dobro mi gre (...mi je tiho rekla na poti domov...) a 

priznam tudi jaz da takega vodnega uživanja nisem pričakoval!  

Na sliki vidite kako sva oba bila pridna, jaz sem lepo spal a mama je v miru spekla 

zdravo sladico!  Ana 

  Pozdravljena Irena!  

Naj ti povem da sem to poletje neizmerno 

uživala v vodi, v slani in sladki. Z mamico in 

očkom smo se velikokrat odpravili malo 

namakat in čofotat. Hvala ti, da si moji mamici 

dala pogum, da mi pusti svobodo ob vodi in 

verjame vame, da zmorem. Jaz takooo uživam. 

Ali se samo igram ob vodi (no moja ritka mora 

biti nujno v njej) ali pa plavam. Najraje sem pri očku na hrbtu in skupaj zaplavava v 

globoko vodo. Nič se ne bojim. 

Konec septembra sem postala velika sestrica. Zelo sem ponosna. In komaj čakam, 

da toliko zraste, da se bova skupaj igrali. Povedala sem ji zate in tvoje vodne igrarije. 

Rada bi ji kar rezervirala mesto v ekipci plavalčkov. Prosim te, sporoči moji mamici 

kdaj bojo naslednje igrarije, katere bi lahko obiskovala moja sestrica Zarja. 



Pozdravček, Cilka 

*** Irena, lepo pozdravljena! 

Včeraj sva se s Marečkom (češka različica imena Marko, ki je postala precej 

popularna v družini :) udeležila vodnih igrarij v Ljubljani.  

BILO JE FANTASTIČNO!  

Ne vem, ali je to zaradi vašega navdušenja in motivacije ki jo širite naprej, ali zaradi 

pač vode, kot nečesa kar je osnovni element na tem svetu... Ampak je bilo pa res 

UŽIVANJE!  

Zanimivo je bilo videti, kako nam, mamicam, premikate v glavah meje tega, kar je v 

redu za naše dojenčke, ko so v vodi:) sama ne bi nikoli namenoma špricnila otroku 

vodo v obraz:) se pa res navadi!  

Najlepša hvala, se že veselim naslednjega srečanja.  

... Mareček pa ni spal nič več kot ponavadi... Jaz mam pač take otroke, voda, 

sonce, sneg, zrak, gibanje... Jim zgleda samo še doda energijo :))  

Lep dan še naprej Jitka Hreščak 

 

                                                                              

 *** Draga ga. Irena, 

Mi smo bili, tako kot pri prvem sinu, tudi danes z drugim sinom zelo navduseni nad 

vodnimi igrarijami! Glede na to, da smo z Jakobom zaceli ze pri njegovih dveh 

mesecih (pri Danu smo zaceli pri 4 mesecih) sem zelo presenecena, kako je ze uzival 

v vodi in kako je tudi on ze plaval kot velik fant😉 ce se naprej primerjam, sem bila 

tokrat veliko bolj sproscena, saj z Danom na ta nacin plavamo se zdaj😉 in sem 

prepricana, da ce bi imeli letos moznost biti na morju dlje casa (bili smo samo en 

teden😉), da bi lahko ze splaval sam brez pomoci, saj res rad plava in cofota😉 in brez 

tega tecaja sigurno nebi bili v vodi tako sprosceni kot smo!  

Kar se pa tice nasega spanca po prvih igrarijah - 4 ure, pa sem prepricana da bi se 

naprej spal, ampak sem ga zelela v pojsteljo prestavit in ga s tem prebudila! Je pa 

zvecer zaspal veliko hitreje kot ponavadi😉  

Tako da komaj cakamo naslednji teden😉 



Se vidimo!  

Nastja Hojc 

                                                               

*** Dober večer. 

Ne morem, da ne bi poslala odziva na današnje igrarije. 

Bilo je zares supeeeer, upam da nisva z možem preveč razgrajala, ampak ob 

pogledu na Zalo, ki je zares uživala v vodi, sva bila oba razigrana :) 

Zelo se veselimo naslednjega tedna, Zala je zvečer pridno zaspala(kakšne pol ure 

prej kot sicer), in že odšteva, kolikokrat gre še spat do čofotanja. 

lep večer, Petra, Zala in Miha 

 

 

 

 

*** Ok Irena...zdaj je za nekaj casa res konec z nasimi druzenji...in je primerno da ti 

dam en feedback...ki res ne more bit drugacen kot pozitiven... 

Ko pripeljes domov malega skrata se ti svet obrne na glavo... vsi strahovi in 

nesigurnosti, katere si ves cas odrival na stran...vse neresene stvari...ti s tem malim 

bitjem privrejo na plan. In igrarije so del terapije.  

Mami je bila vsako uro bolj prepricana vase, bolj samozavestna in bolj pogumna. 

Najpomebneje pa je, da sem skozi igrarije se bolj spoznala Saro in se z njo 

povezala.... spoznala da je mala neustrasna, pogumna in uzivacka ;) nekaj 

najlepsega je opazovati razvoj in napredek svojega otroka in posledicno sebe.... 

Tako da, Irena, hvala za vsako uro, potrpezljivost in spodbudo.... z malo Saro se jeseni 

vracava :) edina tezava je, da bomo po vsej verjetnosti cel septemer na morju in 

bova zacetke zamudile... kako bomo s tem? :)  

Pa lep pozdrav, Alenka in Sara 



   *** Zivjooo! :) 

Evo, se malo javim s povratno informacijo o igrarijah :) meni so suuuuper, ker se 

ogromno naucim, vidim koliko so dejansko malcki sposobni in kaj vse zmorejo.:) 

moram pa prav povedat, da ze drugic zapored nas Lan cel dan potem spi.:P zbudi 

se za josko in zaspi nazaj. Vmes je bil danes zbujen dvakrat po dve uri, drugace pa 

samo spi 

:) - kar ne pomeni, da je meni uspelo kaj pospravit, sem tud sama 'utrujena od 

plavanja' in lenarim😉 kar mi je posebej vsec na igrarijah je to, da se malckov (in nas 

starsev, ki veckrat 'brzamo') ne sili za vse ali nic, vidi se, da imate ogromno znanja in 

izkusenj, skratka res uzivamo :) Lanu kaksna vajica vmes ni vsec in na koncu rata ze 

preutrujen (ko med previjanjem v vozicku zaspi niti ne cuti, da ga prestvim v lupinico 

in doma v posteljo 😉), kar pokaze z jokom, ampak kako pac drugace.;) Sem pa pri 

vas videla tudi prijem (rokice spredaj prekrizane), ki nama pomaga, da se hitreje 

pomiri.:) mi uzivamo :)  

Lepe pozdravcke do naslednjic,  

Karmen, Lan in Luka 

 

*** Zdravo :)  

Kolikor sva se trudila, sva zamudila za kar se še enkrat opravicujeva. 

Še dobro za zelo prijaznega fanta, ki mi je pomagal :)  



Filip je pokazal kako se zaspi v bazenu. Ze v slacilnici se je smejal :) in se takoj najedel. 

Sama zaradi vode in bazena nisem bila zaskrbljena, tudi zaradi njegovega cvekanja 

ne.  

Ponoci je prvic dlje kot ponavadi, spal skupaj 3 ure, 4,5 ure in nato se 3,5 ure.  

Pesmice zacneva danes ponavljati :) 

In cofotanje v njegovi banjici kolikor bova lahko in pod tušem.  

Lep pozdravcek, Anja & Filip 

 

*** Živjo! 

No, zdaj ko Lila končno in dejansko spi, si lahko vzamem minutko časa in kaj napišem 

😊. Vtisi so krasni, nismo pa niti dvomili, da nam ne bo lepo, tudi če nismo vedeli, kaj 

bomo počeli oz. na kakšen način. 

Veselimo se nadaljnjih srečanj in verjamemo, da bo vsakič lažje in še bolj zabavno. 

Poleg tega pa bodo kakšne morske dogodivščine precej bolj enostavne. 

Zelo sva bila navdušena, ko je Lila čofotala v vaših rokah. Tako starši na lastne oči 

pridobimo neko samozaupanje, vidimo, da gre za nekaj povsem naravnega in 

prijetnega. Tudi lokacija je nadvse simpatična, domačna in urejena. 

Ne vem pa, ali je od toliko navdušenja po plavanju zelo malo spala in tudi potem 

tekom dneva…a na srečo je zdaj zvečer zaspala in bom lahko šla tudi jaz počivat, 

hehe. Ali je kaj takega, kar bi poleg pesmic tudi še lahko ponovili doma? Samo 

čofotanje bolj težko, ker ni bazena… 

Hvala tudi za knjigo. Zanima me, ali je na uvodnem sestanku bila predstavljena ta ali 

ena druga? 

Veliko sonca do naslednjič, čau čau, Milijanka 

 

*** Zdravo Irena.  

Nisva pozabila na povratne informacije, le par dni dopusta sva si vzela, zato se 

javljava malo kasneje... 

Rada bi se ti zahvalila za poučne in zabavne urice na tvojih plavalnih igrarijah. 

Jure je ugotovil, da je čofotanje enkratno, da je tunkanje v bistvu prav zabavna reč 

in da bazenska voda niti nima tako slabega okusa...:). 

Res je bilo vmes nekaj malo bolj "napornih" uric za oba, a je bila to po mojih 

ugotovitvah le posledica tega, da mu nekateri položaji in prijemi niso ustrezali. To so 

bili dnevi, ko smo se srečevali z go. Marjeto in imeli terapijo. Ko je "zategnjenost" 

popustila in smo zaključili z Bownovo, je bil takoj bolj sproščen in je užival. V bazenu 

mu je uspelo celo za par minutk zaspati.:) 



Kar se pa mamice tiče.... Na igrarije sem prišla odprta za nove stvari, brez 

predsodkov. Sama sem precej adrenalinski tip, rada imam izzive, z veseljem 

poizkusim kaj novega in vem, da smo ljudje sposobni marsičesa. 

Hvala ti, da si mi pokazala, da je tudi moj Jure sposoben mnogih stvari in da njegova 

starost ni ovira, da ne bi užival v vodi. Da tudi 6-mesečnik lahko lebdi, se potopi" in 

priplava" na površje. 

Vse to jemljem kot zelo lepo popotnico v prihajajoče poletje. Morje, reke in jezera, 

pazite se, prihajamo! 

Zdaj je na meni in očku, da tvoje osnove nadgradiva in da Jure iz čofotalčka in 

potapljavčka postane plavalček. 

Še enkrat hvala! Bilo je nepozabno. Žal nama je le, da sva izpustila 9. igrarije - dan, ko 

ste se slikali. Zagodlo nama ga je cepljenje in posledično slabo počutje. Škoda.  

Čofotalski pozdrav, Jure in Alja (februarčka) 

P.S.: Lepo te prosiva, če nama lahko pošlješ slikce in filmčke, ki smo jih posneli zadnji 

dan igrarij, v sredo 10.5. v Škofji Loki. To so najine edine fotke pri potapljanju, zato 

nama res veliko pomenijo. Hvala!!! 

                                            

 

*** Draga moja velika žabica Irena! 

Kako sem pogrešala tole ponedeljkovo čofotanje! Tako velikokrat je bilo treba spat, 

preden je spet prišel dan za veliko lužo, v katero lahko skočim kar brez škorenjčkov... 

da sem ti napisala kar kratko pisemce. 

 

Draga Irena, s svojimi skodranimi laski si kot mali sonček in tako fino mi daš petko, da 

se na lička kar sam nariše nasmeh. Pa še take fine balončke razdeliš med nas male 

žabice, da se naše druženje začne kot čisto prava zabava. Saj tudi je, sploh ko se 

nogice dotaknejo vode! Ko sem bila še čisto majcen dojenček (seveda sem zdaj že 

velika punca!), sem se še oklepala mamice okrog vratu, zdaj pa že sama pohitim po 

stopnicah v bazen in se spustim mamici v objem. Mami kar poka od sreče, no, jaz pa 

od zadovoljstva! 

 



In potem lahko brcamo na vse strani, pa čofotamo, da se vse poškropi! A ni fino, 

kako smo vsi že zrasli, sliši se samo še smeh in vriskanje, pa veliki pljuski, ko skočimo v 

naše malo morje...  

 

Z mamico še celo pot do doma pojeva pesmice o žabicah in morju in se že veseliva 

naslednjega druženja! 

Kaj ko bi uvedli celoletno druženje ob ponedeljkih? Lepše se teden ne bi mogel 

začeti! 

En velik, moker poljubček ti pošilja  

Anamari 

 

  *** Irena, HVALA za čudovita vodna doživetja!  

Jaz se v vodi že od nekdaj počutim kot doma in mislim, da se tudi Filipu obeta nekaj 

takega :) Domača tla so po kopanju vedno čista,ker z nogami tako čofota, da pol 

vode zunaj banje konča. Pesmic žal še ne znam vseh, se pa trudim s petjem po svojih 

najboljših močeh. Včeraj je Filip prvič okusil morje in z nogicami malce pobrcal v 

njem. Mislim, da bo poleti z veseljem čofotal v njem. 

Želim ti, da bi še naprej z takim veseljem malim čofotalčkom predajala svoje znanje. 

SUPER SI!!!!! 

*** Pozdravljena Irena, 

danes je bil res nepozaben dan! Šele sedaj se zavedam kako sem sinčka Vida 

"šparala" vse prejšnje vodne vadbe :) Kar nisem mogla verjeti očem kaj vse je zmogel 

in kaj so zmogli tudi ostali čofotalčki. Še 

enkrat iskrena hvala za tako izkušnjo!  

Lep pozdrav, Ana 

 

 

*** Draga Irena  

Kaj naj recem? Top, top, top! 

Fenomenalna izkusnja. Z Evo sva 

pridobili ogromno poguma, bogatejsi 

sva za novo znanje in nove ideje. Uzivali sva vsako minuto cofotanja z vami, vcasih s 

solzicami (za katere je kriva mami, ker ni dobro planirala pocitka), vecinoma pa z 

nasmeskom in dobro voljo.   

Eva je z Igrarijami pricela, ko je bila stara 13 tednov, en teden za tem smo morali 

ukiniti njeno cofotanje v banjici in ga uvesti v veliki banji, saj je bila cela pralnica tako 

mokra od brcanja in obracanja, da je se iz stropa kapljalo, kaksne so bile stene in tla 

raje ne bom povedala :) 

Ne morem opisati kako sem ponosna na mojo puncko, ker je iz tedna v teden super 

napredovala in ker zadnjih nekaj ur ni jokala tudi, ce je sla kdaj glava pod vodo.  



Rekordov v spanju nisva ravno podirali, saj je bilo treba 

popoldan v vrtec po bratca in v sluzbo po atija, je pa 

njen najdaljsi spanec po plavanju trajal 4,5 h. In ne bom 

pozabila, ko sem jo po prvi uri pripeljala domov, slekla iz 

jakne, dala iz lupinice v posteljo, cez dve uri spet 

oblekla in dala nazaj v lupinico in v avto, sla po moza v 

sluzbo, prisla domov in je se potem spala malo vec kot 

pol ure v lupinici. Aja pa edino po cofotanju jo lahko 

prestavim iz lupinice v posteljico brez, da se zbudi.  

Z danasnjim podvodnim krstom in fotografiranjem, so pa Igrarije itak presegle vsa 

moja pricakovanja.  

Eva je po novem zacela plavati tudi na suhem (po ogledanem videu, bo vse bolj 

jasno), zato se z veseljem javljava za nadaljevanje cofotanja :)  

Irena, hvalezna sem vam za nepozabno izkusnjo, za trud, vedno dobro voljo in za 

sirjenje krasne energije. Hvala tudi za slike, ki bodo vedno dragocen spomin na nase 

druzenje.  

Edino kar mi je zal, je to, da vas nisem nasla ze pri prvem otroku.  

Lep pozdrav, Barbara in Eva Cerar 

*** Pozdravljeni Irena! 

Vam moramo pokazati vasega plavalca, ki pri dveh letih skače in ze skoraj plava :) 

Hvala za izkusnjo igrarij. Razen problem ga je prepricat, da bi bilo dobro, da gre 

malo ven iz vode ;) 

Z lepimi pozdravi iz Zadra, Kris, Maša, Marko 

 

 

 

*** Draga Irena,  

Povratna info se iz moje strani... 

 

Odkar sem prejela cudovito novicko, da sem noseca z Iro, sem sanjala o tem kako 

bova hodile na plavanje. Vendar sem vedno nekako zamudila pricetek programa in 

po brskanju po netu sem naletela na vas in po vsem prvem povratnem mailu drzala 

pesti da bova sprejeti v skupino in da zacneva cofotati.  

In COF prvi skok v vodo (oziroma previdno spuscanje po stopnicah) uspelo nama je, 

sprejeti v skupini, koncno v vodi, vrjetno jaz se bolj vesela od Ire (ker mi je voda 

vedno bila in bo blizu).  

Komaj cakava vsak torek ki pride, da lahko cofotava v vodi, ceprav se Ira polovico 

casa dere na ves glas in je meni posteno nerodno, vendar se ne dava!  



Tudi midve bova lepega dne velike cofotalke, brez jokcanja z nasmehom na obrazu, 

pod vodo 😊 

 

Prav tako pa sem vesela da sem spoznala vas in vas pristop.  Vase besede, zapisi 

mimika, dejanja... mi orisejo podobo vas... 

Tako pogumna in svobodna se mi zdite!   

Vase objave/share na fb-ju zmeraj z zanimanjem preberem ker so v nasprotju s 

sindromom ki razsaja zadnje case, jaz mu pravim "ovca sindrom" ko ljudje ne znajo 

razmisljat z zdravo pametjo oz s svojo pametjo.  

Oba z partnerjem se trudiva da naju nebi ta bolana druzba, katera zal ratujemo, 

posrkala vase. Zato je vedno vzpodbudno ko spoznas nekoga ki je "free spirit", kot se 

mi zdi da ste vi.  

 

In ker se z Iro ne dava, bi z veseljem nadaljevali s plavanjem, ce sem pravilno 

prebrala, s polovicnim programom do sredine junija.  

 

 

Z lepimi pozdravcki,  

Kaja  

                                                                                            

 

 

                                               

*** Irena pozdravljena,  malčica Sara in mami sva 

včeraj prav uživali in že komaj čakava naslednjo sredo da spet malo počofotava :) 

Sicer pa...voda je najboljše uspavalo ;) že na bazenu je po dojenju zaspala :) doma 

sva sicer še enkrat jedli- je voda tudi najboljše sredstvo za apetit :) potem pa koma 

do večera. Tudi ponoči nobenih težav :) 

Še jst sm bla utrujena, kako ne bo naša mala čofotalka. 

Res super izkušnja.... sploh vez otroček-mami, spoznavanje, opazovanje, sprostitev. 

Se vidimo v sredo. Pozdravček- mami in Sara :                

            *** Dragi Ireni, Ena iz srca 

Pa saj star sem komaj 12 tednov in oči mamici govori:  

»Kok super bi bilo, da tudi Žiga Ireno spoznal bi. 

Že Ažbe mi je povedal, da se bova z mami super imela in  

da tam je še nekdo, ki zelo všeč mi bo. 

Potem pa vsak teden, torek za torkom sem spoznal,  

da vodne igrarije z Ireno so nekaj posebnega.   

Mami je pokazala, kako naj me drži in bravo moji mamici,  

saj od takrat je samozavestna in spretna, da od veselja kar kipi,  

zvečer pa očiju govori: »Pa dej vzemi si že dopust, da čofotati ga boš videl tudi ti«. 

Sej ne da bi te hvalil tja v tri dni, jaz dobro vidim, kako velik vzor si moji mamici. 



In ni tako da se samo razmigam in sprostim.  

Toliko novih stvari za nadaljnje življenje pridobim.  

Mami pa se vsakič kaj novega nauči. 

In ti otroci okrog mene. Prav vsi so mi všeč.  

Ko jokajo in ko se smejijo, ko malo z rezervo v vodo pohitijo.  

Potem pa jim v očeh vidiš, kako zelo se veselijo,  

da se jim ob pesmih vse kapljice po obrazu zaiskrijo. 

In hvala ti za toplo in veliko srce… 

In za znanje, za posluh in za pomoč.  

Hvala ti za mišljenje, da igra bi morala biti, kot je bila nekoč. 

Bodi taka še naprej! 

In šele sedaj razumem zakaj mami govori:  

» Če bomo imeli še tretjega otročka, tudi ta bo pri njej!« Tvoj Žiga 

 

 

*** Irena pozdravljena :) 

No tole je pa bil nek prenos misli :-) Že par dni razmišljam, kako bomo vse pridobljeno 

znanje poleti kar v največji meri uporabljali naprej, še bolj pa o tem, da bi vas septembra 

z Niko zopet obiskali. In prav včeraj sva o tem govorila tudi z očijem, ki me je sam vprašal, 

če bova šli jeseni še plavat :-) Očitno tudi on vidi napredek pri najinem sončku ;-) 

Seveda pa mi je zelo zanimiva tudi ideja še malo plavati z vami do poletja, saj domača 

banja postaja premajhna za čofotanje naše vsak dan večje punce, jo bomo rajši 

uporabili za polivanje in igranje ;-)  

Zelo pa sem vesela, če bo res naslednji teden z nami tudi fotograf, saj sva z očijem že 

nekaj časa dogovorjena, da se nama naslednji teden pridruži :-) Je sicer bolj boječe 

sorte in “polplavalec“ (kot sam pravi ;-)) ampak bo pa luštno skupaj doživeti trenutke, ki 

so naju z Niko povezali na drugačen način :-) in imeti o tem tudi kak foto spominček. Če 



se bomo opogumili za podvodni krst pa še ne vem :-) Verjetno jaz prej kot oči, pa še jaz 

sem zajec pri podvodnih trenutkih ;-) Skoraj sigurno bo Nika največji plavalec v družini. 

Veseli me, da ste tudi sama opazila Nikin napredek od neutolažljive jokice s prve ure do 

tega, kar zna danes. Na žalost sva enkrat morali manjkati in opazila sem, da se ji je to ob 

naslednjih igrarijah poznalo, saj imamo zopet malo več joka in pritoževanja :) Ampak s 

pogostejšim kopanjem doma poskušam prijetne občutke priklicati nazaj. Je pa res, da jo 

vsak dan bolj zanima svet okoli nje in ji samo čofotanje v banji ni dovolj - se nama nekje 

na polovici pridruži tudi kakšna igračka, da je bolj zanimivo :) 

Že pred leti je bila moja želja, da se s svojim otrokom nekoč udeležim plavanja že v času 

porodniške in vesela sem, da je to storila prijateljica pred menoj in zelo priporočila vaše 

igrarije. In ko sem jo lansko poletje skupaj s sinom opazovala na morju, nisem niti za 

trenutek podvomila v to svojo željo, ampak sem se vedno bolj veselila trenutka, ko bova 

z Niko lahko začeli. Čeprav sem sprva mislila začeti kasneje, sem zelo zadovoljna, da ste 

mi poudarili pomembnost zgodnjega začetka in odločitev da začneva pri 4 mesecih je 

bila odlična :-) Zdaj imava namreč možnost še nadaljevati ;-) 

Ne smem pa pozabiti omeniti ga. Marjete in odlične dodane vrednosti k igrarijam z 

Bownovo terapijo :) Nikino “aviončkanje“ je odpravljeno, (na dan prve terapije se je 

sama obrnila na trebušček), sedaj morava paziti samo še na komolčke in prepričana 

sem, da bova uspeli... 

Predno pošljem mail s prijavo se moram žal dotakniti še finančne plati - kakšna bo cena 

polovičnih igrarij in potem igrarij za malčke 1-3 leta? Finance imamo malo omejene, 

ampak s planiranjem je vse lažje ;-) 

Včeraj je zaspala že na bazenu in po uri in pol je bila tako lačna, da je bil dober tudi 

ohrovt ;) Na splošno pa je zelo različno - včasih jo plavanje utrudi in spi do doma, včasih 

še tudi doma, včasih pa jo tudi predrami in ima veliko več energije za raziskovanje sveta 

in novih okusov :-) 

Lep dan in čimprejšnji povratek sončnih dni... Nika in Tamara 

 

***Joj Irena jaz bi si zelo želela nadaljevati s Saro, da se 

navadi vode brez joka, odgovarja mi tudi termin do sredine 

junija, ker potem sem jaz dva meseca na morju z obema.... 

Včasih bi res najraje obupala in nehala hodit zaradi njenega 

joka....kot da ji voda ne paše...doma jo tusiramo,  kopamo, 

je ne šparamo,  niti učk pa je ok...v bazenu pa - jok...čeprav 

zdej ko smo bili za par ur v Olimjah je bila ok, mal joka 

predno je zaspala in to je bilo to...pa sem jo tudi potunkala, 

 da sva ociju pokazale kaj počnemo na igrarijah... Sara je 

bila ok, res skoraj nič joka...res pa je, da jo je prevzel oči...ne 

vem, mogoče se pri njem počuti bolj varno... 



Mi smo vsi morski, res ribice,vem, da bo Sara tudi, zgleda,da bolj počasi, ampak 

zagotovo...  

Mi je pa zanimivo, ko ljudem razlagam kam hodiva in mi začnejo ja sej mi tudi ali pa 

smo hodili tja pa tja in jaz to ni isto, tam se namakate, tam ne počnete tega kar mi in 

vsi ja itak kaj pa ima za bit drugače in povem, kaj so otroci sposobni, kaj pri vas 

delajo. Dejansko plavajo pod vodo...vsi samo gledajo in zapirajo usta... 

Vem in upam, da bo tudi moja Sara čimprej premagala strah oz.nelagodje in 

zaplavala pod vodo. Hvala 

Lep pozdrav, Saša Krelj 

 

 

*** Pozdravljeni! 

Vaš pristop in celoten program je super, nimam nobene pripombe! Poleg tega, da 

nam pokažete, kaj vse naši malčki zmorejo, nam daste tudi ideje za igrice in 

telovadbo z dojenčkom.  

Mamice v večini mislimo, da je treba dojenčke ''zavijati v vato'', zato je verjetno bil za 

nekatere mamice že šok, ko smo jih na prvem srečanju s prijemom okrog pasu 

obrnile okrog. Ker vem, da imate izkušnje in dobro veste, kaj zmorejo naši malčki, sem 

zelo vesela, da to delite z nami, da se mamice s tem učimo, kaj vse lahko z malčki 

delamo, pa se jim zaradi tega ne bo nič zgodilo.  

Včasih je res naporno, ko se dojenček joka in ti je nerodno, kaj si bodo mislili, ampak 

to spada zraven, logično je, da se ne bo že v prvi uri navadil vsega. Veliko pa vpliva 

verjetno to, ker so kdaj že lačni ali pa utrujeni. Ampak sem že sedaj  presenečena, 

kako uživa v vodi. Tako da vse pohvale! 

Lep dan vam želita David in Sabina!  

 

  *** Irena, res si fenomenalna. Imaš 

neverjetno energijo. Mislim, da je ta 

program nekaj najboljšega, kar 

obstaja za otroke v Sloveniji. Uživala 

sem / Uživala sva. Kdaj malo s 

solzicami, a zato je bilo še toliko bolj 

sladko, ko je zadevo ponovil - tokrat 

ne le brez solzic, ampak z 

nasmeškom.  

Prav tako pa moram reči, da mislim, 

da je mali ravno zaradi čofotanja 

tako izredno napreden - še ni star 9 mesecev, a že sam stoji brez opore - sicer kratek 

čas, a to je osvojil sam.  



Sama sem delala po sistemu, da sem ga svobodno pustila, da raziskuje tako okolje 

kot tudi svoje sposobnosti. Nismo ga posedali in vse kar je naredil je naredil sam. In 

zato sem še toliko bolj ponosna. Veliko tega pa pripisujem čofotarijam, saj vidim, da 

so prav vsi malčki, ki jih obiskujejo zelo gibalno napredni. In tudi sama vsakokrat 

znova vidim nov in velik napredek skoraj vsak teden. 

 Res mi je všeč tvoj način dela, podajanje znanja in tvoja sproščenost. Tvoj izjemno 

dober občutek, kako nasmejati malčke, čeprav imajo že solzne oči. Z veseljem bova 

čofotarije obiskovala še naprej. 

Želim ti vse najlepše in najboljše pri tvojem delu. Mislim, da si ustvarila nekaj 

neizmerno čudovitega za naše čofotalčke. Hvala ti! 

Katarina, Kristian in Urban 

***Moram pa priznati, da sem kar žalostna, da naju je ta prehlad prikrajšal za igrarije, 

nad katerimi sva oba navdušena. Sama sem že od malega navdušena nad vodo in 

to veselje do vode, morja, plavanja sem želela prenesti tudi na sina. Res je, da je že 

prej užival v kopanju, a z vodnimi igrarijami se nama je odprl popolnoma nov svet. 

Sedaj le pipo odprem, Gal pa že poskakuje in maha z rokami, če ga dam blizu, sva 

pa itak oba do gležnjev mokra ter z nasmehi do ušes. In vsakič znova sem 

navdušena nad sposobnostmi, ki jih z vašo pomočjo odkrivam pri sinu.  

Da ne govorim o tem, da sedaj raznoraznih pripomočkov za plavanje sploh ne 

potrebujeva. Dva tedna nazaj sva brez težav in pripomočkov preplavala celo 

dolžino lokalnega bazena -25m in to po zaslugi vas in vodnih igrarij. Voda je zdaj za 

oba prostor, kjer uživava, telovadiva, pleševa, pojeva in se sproščava. 

Hvala vam za to. 

Lep pozdrav od dveh plavalnih navdušencev, Gal in Lara 

             

*** Oila! 

Jaz delam reklamo samo za stvari ki so preizkušene in vem da za njih ni škoda niti 

centa denarja in časa,  

za primerjavo z nekaterimi dejavnostmi kjer ni niti strokovnosti niti vzdušja, ki pa ga 

naše mamice in dojenčki še kako potrebujejo,  

da lahko drug z drugim preživljajo svoj čas ko niso obkroženi z obiski, očki in 

podobno.... 

Gre res za urico druženja, kjer se z otročkom spoznavaš, greš včasih tudi preko svojih 

mej, ki jih sam nikoli nebi počel z otročkom pri tej starosti,  

saj včasih še v vodo ne upamo kaj šele pod vodo... še dane se z nasmehom 

spominjam naših prvih toplic z Ožbejem, ko sem jih slišala od starejše generacije,  

kaj za vraga počnem z dojenčkom pod vodo in da mu vse moči obraz... 



naš Ožbej pa je užival in samo z nasmehom izbrisal vsem očitajajoče poglede in 

stereotipe iz preteklosti. 

Še danes sem hvaležna, da sem po naključju odkrila spletno stran servisa Oma, ter se 

aktivno udeleževala tečajev in uric druženja...danes smo pravi plavalci in uživači v 

vodi, brez strahu in joka, skačemo v vodo, se špricamo in počnemo vragolije v vodi. 

LP Marja                                            

 

 

 

 

  

*** Pozdravljeni,  

Moram reci da je bil dan res cudovit sploh zato ker smo prvo izkusnjo s plavanjem 

doziveli vsi skupaj kot druzinica :-) vsec so mi bile bibarije in celoten potek ure, ki je bil 

pisan na kozo nasim malckom.  

Bila sem presenecena kaj vse lahko z dojenckom v vodi pocnemo...svojega otroka bi 

najraje zavil v toplo varno narocje in nikoli izpustil ampak to seveda ne gre tako :-) :-

)...sem videla svojo deklico v drugi luci :-) 

Sicer pa kot vidim ni ravno praksa da bi ocetje hodili na plavanje?? :-) v mejlu sem 

videla da so ocetje dobrodosli in povedala svojemu dragemu, ki je bil takoj za...malo 

tudi zato ker sem imela ravno rojstni dan...pa vseeno :-)  

Skratka...hvala za res lepo izkusnjo in se 

vidimo v sredo :-) Milena 

 

*** Pozdravljena Irena, 

uau :) res so dobre slike. Ampak še boljše 

smo se imeli včeraj v bazenu.  

Ko sem vstopila v šolo se me je držala 

trema. Takoj, ko sem se zavedla, da trema 

in strah ne bosta prinesla nič dobrega, 

sem se spomnila še na tvoje besede iz 

maila, da gre res samo za igrarije :) zato 

sem pogumno in igrivo vstopila v 

garderobo, spoznala par prijetnih mamic 

in otročkov in nadaljevala pot v bazen, 

kjer se je zares začelo veselje. Zelo lepo je 



pogledati toliko zadovoljnih otročkov na kupu. Zelo lepo je spoznati, da je moj 

otroček sposoben tako lepo čofotati in se vode pravzaprav sploh ne boji, četudi vse 

okoli šprica. Zelo lepo se je tako povezati z otročkom in še okrepiti zaupanje med 

mamico in otročkom. Od včeraj naprej si upam več in Evita ob tem zelo uživa. 

Čeprav je zelo aktivna in prav nič zaspana, mi je v naročju na poti do avta zaspala, 

prespala pot do doma in nato še 2 uri doma (njen maksimum popoldanskega 

spanja je 1 uro in 15 min - no zdaj ne več :) ) in se zbudila s prečudovitim nasmeškom 

na obrazu. Irena, hvala za čudovito prvo uro. Komaj čakam naslednjo.  

Aja, ups... navdušenje sem razširila še na prijateljice, ki si želijo priti. Če še niso, bodo v 

kratkem kontaktirale :) hihi.. Mene pa je 'potunkala' Tjaša, ki je že z dema fantoma 

obiskovala igrarije :) 

Hvala, se vidimo v torek , Martina in Evita 

*** Živjo,  

Midva z Martionom sva zelo uživala, on bi še podaljšal uro. :) Super je! Neprimerljivo s 

plavanjem z obroči, žal mi je, ker nisem že s starejšima fantoma prišla. 

Martin je zelo živahen, radoveden in energičen fantek. Dnevno spanje čez dan je 

nepotrebno opravilo zanj, da ne bi kaj zamudil. No, spi samo med hojo. Upala sem, 

da bo po plavanju kaj drugace, :)))) napredek je bil, da se ni zbudil ko sem ga 

odložila v postelji in da je celo pol ure spal. :)) 

Fotografije sem videla, super so. Hvala!  

Vidimo se v torek. Lp, Vesna 

 

*** Irena živjo! 

Tokrat vam pišem iz čisto drugega razloga, kar 

tako. Prejšnji teden sva bili z Živo (na žalost šele 

prvič v sezoni) v morju. Bila sem čisto 

nepripravljena, brez vsakršnega pripomočka (kot 

npr. Fredov plavalni obroč ali rokavčki). Ker je bila 

vročina neznosna, sem morala paziti tudi na to, 

da Živa ni bila predolgo izpostavljena 

najmočnejšemu soncu. No v morju je bila štirikrat. 

Uživala je nepopisno, se smejala, vriskala, brcala, 

čofotala, bila je prava ribica. Celo trikrat naju je 

presenetil val in je šla pogumno naprej. Tokrat mi 

je bil največji izziv kako naj jo brez joka spraviti ven 

iz vode...res nisem želela, da bi bila opečena, saj 

jo prvi dan sploh nisem namazala, no drugi dan 

sem pa bila k temu primorana.  

Skratka mislim, da naju čaka res noro poletje, še v 



sanjah si nisem predstavljala, da bom kdaj s 15 mesečnim otrokom čofotala v globlji 

vodi brez pripomočkov.  

Irena hvala vam za čudovite ure, ki so pripomogle k noremu uživanju v vodi. 

Lepo poletje vem želim, Nina 

                                              

*** No pa se še mi z Žigom oglasimo 

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 

 

  *** 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 

*** 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   

*** Pozdravljena, 

Hvala za slikice, zelo so luštne :) z Lano na igrarijah zelo uživava! Prejšnji teden sva 

pred igrarijami imeli cepljenje, pa sva vseeno uživali, čeprav je bila malo bolj 

utrujena(sva bolj zgodaj ustali), potem pa je dolgo spala. Drugače pa ni bilo nobenih 

problemov. 

Danes pa sva še bolj uživali, Lana je še rajši čofotala...edino malo je "pojokcala" ko je 

popila malo vode, pa proti koncu, ko je bila že kar utrujena (od čofotanja, pa še 

ponavadi okrog 10h malo zaspi).  

Drugače pa res dobro organizirana urica, dobre vaje, ki nam bodo na morju zelo 

koristile. Sploh zato, da predvsem starši izgubimo strah in se naučimo kaj vse lahko 

počnemo v vodi z našimi čofotalčki.  

Komaj čakava, da se spet vidimo čez en teden!  

Lp, Lana in Anja 

 

*** Irena, pozdravljena! 

Kot je na igrarijah opaziti, Sara zelo uživa v vodi. Tudi doma sedaj pridno čofota in 

zmoči ves prostor:) Jaz sem zelo navdušena nad uro plavanja, ki jo skupaj preživimo. 

Sara pa s čofotanjem pove vse:) Slikice so super, hvala vam. Sara je že tako bolj 

zaspanka, ampak voda jo še dodatno utrudi, tako, da je celo popoldne prespala. Z 

njo pa sem počivala tudi jaz:) 

Se že veselim naslednjih uric. 

Lep pozdrav, Petra 

 

 

*** 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 in mamica Anja 

*** Pozdravljena,  
Vceraj sva z urhom uživala; no Urh je do takrat ko je popil malo vode 😉. Zmatran je 

bil tudi, ker je popoldan spal celo uro, kar je že skoraj čudež (ponavadi spi točno pol 

urce).  Se vidimo naslednjo sredo, Sabina 

 

*** 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! 

Uuu super to nama pa zelo odgovarja! :) 

Še povzetek od torka: Jaz ne vem ampak Merlinu je bilo čofotanje očitno zelo zelo 

všeč, in ga je kar napolnilo z energijo, sem mislila da bo utrujen pa da bo več spal 

kot sicer je pa še manj (čez dan) hehe. 

Je pa tale čofotanje res super, sem že ratala bolj pogumna ko ga umivam in ga brez 

strahu zalijem.  

Uuff kok bomo šele na koncu užival v vodi, mene ne bo nič strah, Merlina ne bo nič 

strah juj bo super.  

Merlin pa vrača z velikim velikim nasmeškom. 

 

 

  *** Živjo Irena, 

Hvala za prve igrarije! Jaz sem 

res uživala, voda reees paše in 

sprosti. Jonatan se bo pa počasi 

že navadil in upam, da 

naslednjič ne bo preizkušal svoje 

pljučne kapacitete. Dokaz kako 

ga voda zmatra je bil pa, da je 

zaspal v lupinici preden sva 

prišla do avta na parkirišču pri 



vrtcu :) 

Se vidimo naslednjič! Čofčof. Jera in Jonatan 

*** Pozdravljeni, 

Najlepša hvala za prvi čofotalski dan ujet v objektiv, da ga bo imela naša mala 

čofotalka Lara za vedno v spominu :)  

Prvi vtisi so pozitivni, mislim, da je bilo naši malčici kar všeč, razen na koncu - tuširanje 

- to pa je bilo preveč zanjo :), ampak se bo tudi tega  navadila. Te čofotalne urice 

pa bodo koristne tudi za nas starše (vsaj zame), da se naučimo pravilno rokovati z 

otročki v vodi in izgubimo tisto nesigurnost. 

Midve z Laro že komaj čakava na naslednje čofotanje!  

Do takrat pa lep pozdrav! Irena 

*** Irena, 

malo sva se spraševala kako bo Maja v vodi, pa se je kar izkazala...stoično prenašala 

vse vragolije. Najbrž je bila zaspana, upam da bo naslednjič malo bolj čofotala. 

Skratka imeli smo se fajn. Igrarije priporočam vsakemu z malim otrokom...sicer rečem 

plavanje pa malo debelo gledajo, potem pa pojasnim, da gre za namakanje v vodi 

in čofotanje jim je pa bolj jasno za kaj gre:-) 

LP čez en teden, Klemen & Urša 

*** Pozdravček, 

evo pošiljava prve vtise iz igrarij. Obe sva se imele super, naša Zala je uživala, edino 

oblačenje po kopanju nam ne diši. Spali smo 4,5 ure kar čez da še nismo. Mami 

vesela, Zala pa naspana. Se vidimo prihodnji teden.  

Lp Eva in Zala 

*** 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''. 

Na Google+ nismo zasledili le igrarij 7.10. 

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 



 

*** Draga žabica Irena, Najlepša hvala za precudovito preziveto uro na vodnih 

igrarijah. Občutki veselja, navdušenja in srece ker sva del vaše cofotalne skupinice 

kar ne pojenjajo in ne pojenjajo.:) Preživeli sva odlično prvo uro čofotanja res, da je 

bila mamika malo bolj navdušena kot Tinkarca, toda prepričana sem, da bo tudi 

Tinkarca kmalu vsa zadovoljna, srečna in vesela cofkala.Cofotanje je Tinkarco zelo 

utrudilo tako, da ni mogla pojesti niti kosila:) temveč je spala celih tri ure:)))Seveda je 

potem vse nadoknadila:) Napredek se ze pozna, saj smo se doma pri kopanju, kopali 

prvih pet minutk še vedno v solzicah potem sta pa mamika in ati s pesmicami in 

pokazanimi vajami le prepričala malo Tinkarco, da je čofkanje lahko zelo 

zabavno:))) (Po navadi, je bilo cel cas kopanja, poljnjenje banjice s solzicami). 

Komaj čakava, da bo zopet sreda in, da zopet skočimo v plavalni kostimček in se 

podruzimo ter počofamo. Do takrat pa lepe sončkaste pozdravčke:) 

... iskrena hvala... 

Nina in Tinkara 

 

 

*** 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 😉 

 

*** Pred zaključkom igrarij se še jaz javim z mojimi vtisi.. 

Resda so igrarije namenjene dojenčkom, ampak mislim, da od njih največ 

odnesemo starši..ker izgubimo strah in negotovost pred plavanjem z 

dojenčkom..prav smejim se zdaj, ko gremo v toplice, pa vidim kakšne starše z 

dojenčkom, kako se nerodno obračajo že v garderobi, potem pa v bazenu tlačijo 

otročke v obroče, jih vozijo sem in tja, ob prvem stoku pa letijo ven iz vode..midva z 

možem pa mečeva malega v zrak, pa "ponesreči" potunkava (ojoj, koliko zgroženih 

obrazov nas opazuje), Niko pa veselo brca, reglja, se smeji,...sicer na igrarijah ni nikoli 

zares kazal navdušenja, ker je bil tak del dneva, da bi takrat najraje jedel ali spal, 

ampak odnesel je pa velikoo..najboljši je bil pa itak potapljaški žur!  

Ko sem gledala slike, sem se prav smejala..dojenčki so bili taki, kot da sploh niso 

vedeli, da so pod vodo..odprte oči, sproščen obraz, nič zakrčeni...no, mi, starši 

pa..cela paleta spačenih obrazov še sama ne vem, kdaj sem se pred tem 

nazadnje potopila pod vodo..  

Igrarije bi res priporočala vsem staršem, saj boste potem veliko lažje in z užitkom hodili 

v toplice ali na morje, pa še super pesmice se boste naučili  

Lep pozdrav, Tinkara & Niko 

*** Še čiiiisto malo in bo spet torek samo še moj prvi materinski dan bo 

mimo, pa bo že torek zjutraj, ko se bova z Manjo uredili in z veseljem spet prišli na 

Igrarije! V torek je bilo super, navdušena sem, da sem se odločila, da naju 

prijavim, kljub temu, da nisem vedela, kaj naj sploh pričakujem. Še posebej, ker je 

Manja še majhna, zadnjič šele 9 tednov stara dojenčica, ki še sama sebe ne drži 

dobro ... in mami jo bo napokala v bazen Ampak je bilo vrhunsko - vse, tako 

Igrarije, kakor “obstranska” organizacija ... kam bom vse odložila, kako se bova 

zrihtali, kje bo jedla ... skrbi mamice prvič. Kot sva videli - najbolj na easy! Ker ste 

skulirani, ker nam date filing, da smo tud me najbolj skulirane, dodatno samozavest, 



da “Mamo mi to” in da se končno tudi me samo sprostimo, prepustimo 

dogajanju in uživamo z našimi sončki - vsaj midve z Manjo sva! Se vidimo v torek v Lj, 

pripravljeni na nove podvige  

Komaj čakava, 

Manja in Eva 

 

***Cer! Povratne informacije pa to po 9. srecanju je ze skrajnji cas! Nas Irenej raste 

z vodo, kopali smo ga, se predno je patronazna prvic prisla pokazat kako se kopa

...in to 8. mesecov ponavljamo vsak dan brez izjeme(seveda v tvojem stilu, tko da 

more fajn migat in cofotat). Ob torkih torej dobi dvojno dozo plavanja oz. kopanja in 

posledice so odlicne, nocno spanje je daljse kot ostale dni, njegov razvoj za 8. 

mesecinka s korigirano starostjo 7m, je odlicen. V vodi se je naucil obracat, sedet, 

postavljat se na noge. Potem samo se v roku dveh dni ponavadi prenese svoja 

spoznanja na trda tla in uspeh je zagotovljen uglavnem voda je zakon! Pod vodo 

pa tudi danasnje podvodno plavanje je predvsem zabavalo naju dva 

starsa(zaenkrat ) in mislim da mu cez poletje ne uide se veliko potapljaskih 

trenutkov. Itak mora pa se sestrici Miji cimprej vse pokazat. Predvsem pa pohvale 

tebi, ker si se(zame) ze drugic izkazala,res si super! Tvoje znanje je predvsem balzam 

za duso, izven okvirjev vecine ljudi, v resnici pa tako naravno! Hvala da sem (bila -kok 

hitro gre cas ) ponovno del tvojih ucencev! Brigita Smrekar 

***Irena, meni je bilo super, Meti po moje tudi, vsaj po spancu sodeč. spala je 3 ure in 

četrt, pa še bi, a sem morala po starejšega v šolo in pri prestavljanju v lupinico se itak 

zbudi. Se že veselim prihodnjega torka :) 

*** Hvala Irena za vaše voščilo, da tudi vam bi v novem letu se vse bo izpolnilo, 

vedno nove radovedne otroke k vam pritegnilo, to čofotanje z vami je zares pravo 

darilo - popotnica za življenje, za razvoj in napredek tako otrok kot nas staršev :) 

Lep preostanek praznikov vam želim, 

Ribica Marcel z mamico in atijem :) 

 


