
PONEDELJEK,23.3.2020 

Danes se boste spet igrali s spominom, ampak na drugačen način. 

Izmislili si boste čisto svojo zgodbico s pomočjo sličic iz spomina. 

Lahko ob slikah samo pripovedujete, lahko pa naredite slikopis. Na 

spodnjih sličicah je en primer slikopisa. Otrokom ga lahko pokažete in 

skupaj preberete, nato pa poskusite še sami. 

 

 



Na ta način bomo zopet bogatili besedni zaklad in spodbujali otrokovo 

ustvarjalnost, hkrati pa se bodo urili v samostojnem pripovedovanju. 

V vrtcu bi ta projekt trajal kar nekaj časa; ideja je bila, da bi 

naredili vsak svojo mini knjigo, ki bi jo tudi ilustriral. Zdaj pa smo 

idejo poenostavili       

Če vam bo uspelo, bom vesela kakšne fotografije. Najbolj pomembno 

pa je, da uživate v procesu. 

Da ne bodo delali smo vaši možgančki pa vam pošiljam še malo 

telovadbe ( zunaj sije sonček, zato lahko kasneje potelovadiš tudi 

zunaj)      

 

Neja Marguč 



Že takoj v ponedeljek ste pridno poprijeli za delo. 

 

 



Uroš in Matej sta naredila svoj slikopis       

 

Čas za živalske gibalne minutke       

 



TOREK, 24.3.2020 

Jutri je materinski dan; v vrtcu nikoli ne delamo samo za mamice, 

ampak tudi za očke oz.za celo družino. Za letos sva imeli v mislih 

portret mamice in očka z barvnimi lasmi. To je tehnika, ki združuje 

ustvarjanje z našimi vajami za pihanje. Upam, da imate doma tempere 

ali vodene barvice, lahko tudi barve za živila (za barvanje »pirhov«). 

 

 

 

Otroci naj narišejo obraz, nato pa nakapljajte barvo. Otroci naj jo 

nato s pomočjo slamic razpihajo. Tako bodo delali vaje za govorila, 

hkrati pa ustvarili prelep portret. Do pravega dne se bo že posušil in 

ga boste lahko dali v okvir ali obesili na steno. 

Nato vam lahko povejo še, zakaj vas imajo radi; to misel si lahko 

zapišete zraven slike in imate neprecenljiv spomin       

 



Čas za gibalne minutke       

 

 

Imejte še en lep dan, poln ustvarjanja, ljubezni in pozitivne energije 

      

Neja Marguč 

 



Hudo mi je bilo, ker ste sami delali doma za materinski dan; to je res 

poseben trenutek, ko starši dobijo v dar nekaj, kar so jim ustvarili 

otroci. Ampak zato niste nič manj ustvarjali       

 

 



 

 



Medtem, ko ste delali vaje za pihanje, so nastajali krasni portreti. 

 

 



 

 

 

 



Gibalne minutke za baloni       

 

 



SREDA, 25.3.2020 

Danes je dan, ko si lahko pokažemo, kako radi se imamo. Izberite si 

kakšno knjigo, si naredite topel kakav in se stisnite drug k drugemu. 

 

Preberite eno ali dve, lahko tudi tri pravljice in bodite srečni, da ste 

drug z drugim in da se imate radi       

 

Danes tudi gibalne minutke bolj umirjeno…joga       

 

 

S ponosom lahko razstavite tudi umetnije vaših otrok, ki so ji 

ustvarili včeraj       

 

Neja Marguč 



Na materinski dan se spodobi, da se malo več crkljamo, smo bolj 

umirjeni. 

 

 

 



 

Tudi gibalne minutke so bile bolj umirjene. Čas za jogo       

 

 

Sigurno ste imeli lep dan, ker ga že dolgo niste mogli preživeti samo 

in izključno s svojimi otroki (vsaj večina). 

 

 

 

 



ČETRTEK, 26.3.2020 

Danes se bomo šli eno prav posebno igro; najprej v eni smeri in nato v 

drugi       

Otrokom boste najprej povedali eno nadpomenko npr. VREME in 

otroci bodo potem vam povedali podpomenke npr. SONČNO, 

DEŽEVNO, MEGLENO, VETROVNO, DELNO OBLAČNO ipd. 

 

Naštela vam bom še nekaj nadpomenk, s katerimi si boste lahko 

pomagali DOMAČE ŽIVALI, DIVJE ŽIVALI, RASTLINE, HRANA, 

BARVE, ORODJE, POHIŠTVO, IGRAČE, PREVOZNA SREDSTVA, 

DNEVI V TEDNU, ŠTEVILA itn. Seveda si lahko izberete kar želite. 

Mlajši otroci bodo znali našteti manj, starejši pa več. 

 

Nato pa lahko vrstni red obrnete in rečete RDEČA; vprašate otroka 

kaj je to in tako boste počasi prišli do tega, da je rdeča BARVA. 

 

Lahko se igrate tudi tako, da jim rečete, da narišejo kakšno je lahko 

vreme (v vrtcu vsak dan označujemo VREME in DNEVE V TEDNU, 

tako da znajo narisati in našteti). 

 

 



Tudi danes si bomo vzeli čas za gibalne minutke. Danes pri nas sneži; 

mogoče boste imeli čas, da greste ujet tudi kakšno snežinko. Če 

hočete ven, se morate dobro obleči. Naštejte staršem, katera 

OBLAČILA imate oblečena.        

 

 

Še vedno sem vesela, če od vas dobim kakršnokoli povratno 

informacijo. 

 

Imejte se lepo in ostanite zdravi! 

 

Neja Marguč 

 

 

 



Pobarvanka primerna za danes       

 

 



Zelo dobro ste se zabavali s tole igro       

 

 



 

 



 

Nekateri ste ulovili tudi snežinke       

 



PETEK,27.3.2020 

V teh dveh tednih smo veliko delali na besednem zakladu in učenju 

samostojnega pripovedovanja. Zdaj znamo že kar veliko. 

V vrtcu se veliko pogovarjamo tudi o čustvih; pomembno je, da vemo, 

da imamo VSI PRAVICO čutiti vsa čustva in jih tudi izraziti, ampak 

na tak način, da ne prizadanemo svojih bližnjih. 

 

 

 

Otroci naj pogledajo te obrazke in povedo, kako mislijo, da se 

počutijo. Pomagajte jim z vprašanji: ZAKAJ MISLIŠ, DA JE VESEL? 

Lahko pove tudi, kdaj je on vesel. In tako naprej za vsa čustva. 

 

Otroci bodo tako znali izraziti svoja čustva tudi takrat, ko so jezni in 

jih popade trma. Če pa so preveč jezni, jim omogočite, da so jezni 

stran od vas (npr. dokler si tako jezen, pojdi v svojo sobo, boksaj v 

blazino in vpij. Ko se boš pomiril, lahko prideš ven in se bova 



pogovorila). Ni prav, da kdorkoli svoje občutke in čustva znaša nad 

drugimi. To ni znanstvena fantastika       Na svojih otrocih to izvajam 

že od majhnega; včasih prideta ven po pol minute, včasih pa sta v sobi 

in huda na cel svet dlje časa       

 

Tudi danes se bomo razgibali       

 

Neja Marguč 

Pobarvajte nas in povejte, kako se počutimo 😊 (spodaj) 



 

 



Pripovedujete, kakšna čustva se pojavljajo pri določenem obrazu       

 

 

In barvate priloženo pobarvanko       

 

 

 

 



 

Nekateri pa se stiskate       

 



Spet ste pošiljali tudi svoja doživetja in dogodivščine. Igranje z 

igračami… 

 

Pa z igricami       

 

 



Ustvarjanje       

 

Urejanje vrta… 

 



Raziskovanja na prostem. 

 

 



 

Pridno opravljate izlete za CICIBANA PLANINCA. Jaz pa si vse 

pridno zapisujem       

 



 

Vesela sem, ker tako dobro sodelujemo…Ker si tako dokazujemo, da 

zmoremo prebroditi vse                                             Neja Marguč 

Emina mami je spet napisala poročilo       



MOJ DRUGI TEDEN DOMA 

Drugi teden doma, smo dejansko preživeli večino časa doma. Vsako jutro sva z mami na sprehod peljali našega kužija Ronija, 

potem se je mami posvetila službi, jaz pa sem z velikim zanimanjem spremljala oddaji Mali šef Slovenije in Mastercheaf 😊 

Vsak dan sem tudi pomagala pri kuhanju kosila – čisto po vzoru mojih najljubših oddaj. 

 

 

Eno jutro so nas celo presenetile snežinke, ki sem jih poskusila tudi ujeti z jezičkom – bolj neuspešno, saj jih je bilo čisto 

premalo. 

 

  

 

 



Dejavnost, ki je bila ta teden najbolj zanimiva in hkrati zabavna pa je bilo seveda ustvarjanje portreta za materinski dan. 

 

 

In na koncu je nastalo kar nekaj zabavnih slikic. 

 

 

(doma je Emi ta dejavnost bila bolj v zabavo, tako da so bile vodenke, ki so prej dolgo časa ležale nedotaknjene v omari 

zabava za skoraj cel teden 😊 mi je pa žal da so to ustvarjanje zamudili v vrtcu, saj je to en zelo čustven moment, ko v roke 

dobiš izdelek, ki ga otročki ustvarijo in namenijo prav mamicam in očkom <3 ) 



 


