
TOREK, 31. marec 2020 

Spomladi se prebujajo tudi živali, ki so počivale čez zimo. Ste že videli kakšno? 
Mogoče medveda ali pa slona? Neee? Kaj pa opico, žirafo? Tudi ne? Kaj pa tele? 

Jih prepoznaš? Mamici ali očku povej katere so te živali. Naslednjič, ko se boste 
sprehajali, opazuj in glej, če boš kakšno od teh opazil ali našel še katero 
drugo. 

Lahko pa poiščete tele rastline, ki so na sliki. 

Kakšno pa je vreme spomladi? 
 
Lahko nam sveti 
toplo sonce, nagaja veter, 

 
 

pada dež. Ampak v dežju je 
super skakati po luužaah. 
Imam prav? 
Lahko pa je tudi še mraz in 
padajo snežinke tako kot 
včeraj :(. Brrrrr… 



Se spomnite cvetočih dreves, ki sem jih včeraj poslala? Danes, če/ko se boste 
sprehajali poiščite kakšnega in si ga dobro oglejte. 

Zdaj pa poslušajmo/zapojmo še pesmico, ki smo jo spoznali včeraj: 

*POMLADNA (Janez Bitenc) … tudi v priponki 

Na polju rožice cveto,  
na drevju pa ptički pojo, 
z neba nam sveti sonček zlat, 
že prišla je k nam pomlad. 

Iz gozda sem pa znani glas  
naznanja, da prišla je v vas 
spet drobna mila kukav’ca, 
srca moj’ga ljubica. 

*** 
Lep dan in seveda, ostanite zdravi! 

Polona Horvat 



PETEK, 3. april 2020 

Zadnje dni, ko je padal dež… Otroci, je res padal dež? A ne, ne. Malo vas 
hecam. Kaj je sijalo? Sonce ja. Dolgujem vam tisto ustvarjanje iz začetka 
tedna. Ste si ogledali kakšno cvetoče drevo? Zdaj je čas, da ga še naslikate. 
Takole sem si zamislila: 

Če imate dovolj časa lahko papir najprej pobarvate z vodeno modro barvo (za 
ozadje). Dlan in polovico podlahti pobarvajte z rjavo barvo in odtisnite na papir 
(če ste barvali podlago, mora biti ta suha). Nastalo je drevo z vejami. Na te 
veje otroci s prstki ali vatirano palčko pritiskajo gor cvetke (bele ali roza) lahko 
tudi listke (zelene). Nastane lepo cvetoče pomladno drevo. 

Ste že videli kakšno pikapolonico, ki se je sončila na toplem soncu? Poiščite 
kakšno in si jo oglejte. Ima glavo, krila, pike? Kakšne barve je? Naslednjič, ko 
se vam oglasim bomo delali nekaj v zvezi s pikapolonicami. 

*** 
Toliko za danes, se “beremo” kmalu. 

Lep dan in seveda, ostanite zdravi! 

Polona Horvat 



TOREK, 7. april 2020 

Skočili smo v nov sončen teden. Zadnjič sem rekla, da bomo nekaj delali v 
zvezi s pikapolonicami. Prepričana sem, da ste jih že videli. Ste? 

Mogoče ste videli tudi kakšno drugačno, kot je tista “navadna” rdeča 
pikapolonica. Morda kakšno takole. 

 

Ko je pikapolonica majhna je 
rumenkaste barve in brez pik. Na 
soncu pa ji krila otrdijo in se 
pobarvajo rdeče. 



Zdaj pa k naši pikapolonici. Otroci, če se vam doma skriva kakšen papirnat 
okrogel krožnik lahko naredite takole pikapolonico: 

Črne pike lahko 
naredite tako, da 
plutovinaste zamaške 
pomočite v črno 
barvo in odtisnete na 
pikapolonico (lahko 
tudi s prsti). Za oči pa 
prstke pomočite v 
belo in odtisnete. Ko 
se posuši pa narišete 
še črno pikico. 

Ponovimo še pesmico, ki jo vsi že znate: 

* PIKAPOLONICA (Mira Voglar) 

Pika, poka, pikapolonica, to sem jaz! 
Suknjica rdeča, nekaj črnih pik! 
Res nisem velika kot sosedov bik! 
Toda vsak, ki me pozna, 
prav zares me rad ima! 
Pika, poka, pikapolonica, to sem jaz! 

https://www.youtube.com/watch?v=lPvFFazUB-Y 

** 
p.s.: Konec tedna si pripravite malo sadja, ki ga imate radi, smetano in mrvice. 

*** 
Lep torek in seveda, ostanite zdravi! 

Polona Horvat 

https://www.youtube.com/watch?v=lPvFFazUB-Y


PETEK, 10. april 2020 

Jutri ima pa nekdo roojstniii daaaan!!! 

TEO, 

Želimo ti, da bi ostal zdrav, zdrav, zdrav, vesel, navihan fant! 

Bi praznovali skupaj na daljavo? Pa dajmo… 
Mi v vrtcu zarajamo in zapojemo. V povezavi spodaj je zvočni posnetek 
(pojeva, moja Ula in jaz): 

* ZA TVOJ ROJSTNI DAN (Mira Voglar) 

Za koga je ta rožica, rožica, rožica? 
Zate je ta rožica, za tvoj rojstni dan.   (pokažemo na slavljenca) 

Komu godci godejo, godejo, godejo?   (z eno roko se držimo za nos, z drugo  
Tebi godci godejo, za tvoj rojstni dan.   ponazarjamo igranje violine) 

Duba duba duba da, duba da, duba da,   (korakamo na mestu) 
duba duba duba da, du duba da. 



Potem slavljencu zapojemo še toliko pesmic, kolikor je star. Sam pove katere, 
če ne, izberemo mi ;). 
 

Sledi sladkanje s sadno kupo. Zdaj 
veste zakaj sem na začetku tedna 
rekla, da si pripravite sadje, ki ga 
imate radi.  
Mamice ali očki naj vam ga 
pomagajo narezati, na vrh paše še 
smetana in mrvice. Mogoče še 
kepica sladoleda :). Posladkajte se 
in dober tek! 

TEO, LEPO PRAZNUJ! 

*** 
Lep dan, še lepši vikend in seveda, ostanite zdravi! 

Polona Horvat 



Pozdravljeni dragi moji otroci in starši! 

Vi meni tako pridno pošiljate slike in mi pišete. Vidim, kaj vse počnete, kako se 
imate super. Odločila sem se, da tudi jaz vam pokažem, kaj pa mi počnemo. 

Med tem, ko Urban pridno dela stvari za šolo, Ula ustvarja, skupaj telovadiva, 

pečeva kruh, peciva, včasih se nama pridruži tudi Urban, ki pravi, da bo kuhar, 
ko odraste. 

Radi se igramo družabne igre. 



Seveda, ko je lepo vreme, gremo lovit svež zrak. Kolesarimo, rolamo, se 
vozimo s skiroji, največkrat pa jo mahnemo proti gozdu, ker se je ob reki Kokri 
super igrat, barvat kamenje,… 

Doma pa obvezno najpomembnejše, 
čas za igro, jaz pa skuham kosilo. 
 

In da me ne pozabite; še vedno sem ista, 
z isto frizuro, istimi očali :))) 

Lepo se imejte in seveda, ostanite zdravi!           vaša Polona*


