
PONEDELJEK, 6.4.2020 

 

Mislim, da je iz zgornje slike razvidno o kom se bomo pogovarjali 

danes. V vrtcu bi kratke pesmi od Lile Prap prebrali velikokrat, ker so 

otrokom všeč in jih znajo res hitro na pamet. Znamo pa tudi zapeti 

eno o pajku; se jo še spomnite? 

PAJEK 

V KOTU ZA OMARO DELAVČEK ŽIVI, 

MAJHEN JE KOT PIKA, VENOMER HITI. 

NITKE KOMAJ VIDNE, V MREŽO TANKO STKE. 

MAMICA PA Z METLO HITRO JIH PODRE. 

PAJEK, PAJEK HITRO Z MREŽE,  

DA TE METLA NE DOSEŠE. 

PAJEK, PAJEK HITRO Z MREŽE, 

DA TE METLA NE DOSEŽE. 

 

 



Nekaj predlogov za ustvarjanje na temo pajkov. V hiši, na vrtu ali v 

gozdu poišči kakšno pajkovo mrežo. Opiši kakšne oblike je in premisli, 

kako jo pajek naredi in zakaj jo sploh potrebuje       

 

Kasneje lahko ustvarjate majhne pajke iz papirnatih tulcev. Dobro se 

prepričaj, koliko nog ima pajek preden začneš z ustvarjanjem. 

 



Prilagam tudi zabaven delovni list; poveži številke in nariši pajka 

(najbrž boste potrebovali pomoč starejše sestrice ali bratca ali pa 

pomoč staršev-številke so kar velike)       

 



Lahko narediš svojega pajka; pobarvaj, izstriži in zlepi       

 

 



Za konec pa si lahko pripravite še pajkovo malico (pa ne mislim muh) 

      

 

 

Neja Marguč 

 



Pridno ste ustvarjali s pajki       

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Naredili ste si tudi pajkove malice       Zgledajo slastne! 

 



Meta in njen bratec Miha pa sta spekla pajkovo torto       

 

 

 



TOREK, 7.4.2020 

Včeraj ste ustvarjali pajke, šteli njihove noge, peli pesmice in si 

naredili pajkovo malico. Danes pa bomo ustvarjali pajkove mreže. Na 

razpolago dam vedno več dejavnosti, ker ne vem kakšne materiale 

imate na voljo doma. 

Za prvo dejavnost potrebujete papirnat krožnik, volno in luknjač. 

Krožnik lahko pobarvate, ni pa nujno; pustite domišljiji prosto pot. 

 

Pri drugi dejavnosti lahko z belo voščenko narišete pajkovo mrežo, 

nato pa pobarvate z vodenimi barvicami; te se na voščenki ne bodo 

prijele in nastale bodo krasne umetnije. 

 



Lahko pa naredite pajkove mreže s pomočjo palčk in volne. Palčke 

lahko naberete tudi na vrtu ali v gozdu; ni treba pojesti toliko 

sladoleda       

 

 

Za gibalno dejavnost danes PAJKOVA MREŽA       

Kakršnokoli vrvico ali volno napnete po stanovanju, med stoli na vrtu 

ali v gozdu in potem imate nalogo, da se premikate mimo teh vrvic 

brez, da bi se jih dotaknili. Potrebno bo veliko spretnosti, 

potrpežljivosti, ravnotežja in koordinacije. Prilagam fotografije za 

lažjo predstavo      

 



 

 

 

 



Povežite črte in narišite pajkovo mrežo       

 

Neja Marguč 

 



Našli ste kar nekaj pajkovih mrež v okolici svoje hiše, nihče pa se ni 

odločil za ustvarjanje       

 

 



SREDA, 8.4.2020 

Danes pa moramo nujno v gozd; sonce nas kliče in tudi gozd potrebuje 

našo družbo       Čas za gozdne olimpijske igre- poišči primeren 

prostor in sledi navodilom na sliki. 

 



Na poti v gozd pa imate še eno nalogo- igranje z matematiko. V 

spodnjo tabelo označite, koliko živali ste srečali na sprehodu (lahko s 

piko, s črto, kljukcico…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gozdnih slik sem dobila veliko; pa naj bo iz olimpijade ali pa iz vaših 

sprehodov. Nekateri greste tudi v našo gozdno igralnico. Res sem 

vesela, da se vračate tja       

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Našli ste nekaj malih živali na poti. Filip pa jih je kar narisal       

 



ČETRTEK, 9.4.2020 

Danes pa si bomo od blizu pogledali čebele. Na spodnji povezavi, si 

lahko otroci pogledajo kratek filmček o čebelah. Spomnite se, da je k 

nam prišel na obisk čebelar; kaj vse nam je povedal in kaj je prinesel 

sabo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nzujMqTz9-E 

Ko si boste pogledali filmček, lahko povežete čebelice s panjem       

 

https://www.youtube.com/watch?v=nzujMqTz9-E


Čebele so deklice(samice), njihovi fantje(samci) pa so troti. Tukaj je 

ena pesmica o trotih       

 

Zdaj pa vas vabim k ustvarjanju. Pri prvem predlogu potrebujete 

tulce, barvni papir, lepilo in flomaster       

 



Če je kdo slučajno pred kratkim dobil pošiljko zaščiteno z 

mehurčkasto folijo, jo lahko uporabi pri naslednji dejavnosti. 

Potrebujemo še: rumeno tempero ali vodene barvice, papir in 

flomaster, s katerim rišemo potem, ko se barva že posuši       

 

Riši po pikah in narisal boš čebelo      

 



Pa še ena pobarvanka, da vam ne bo dolgčas. 

 

 



Čisto na koncu pa še miganje. Najbolje bo, da telovadite kar zunaj       

 

Neja Marguč 

 



Opazili ste čebelice v svoji bližini       

 

Nekateri pa ste jih tudi ustvarili… 

 

 



PETEK, 10.4.2020 

Pred nami je sončen dan in večinoma sončen vikend. Dejavnost je 

zato namenjena bivanju na prostem. 

Iz naravnih materialov (storžev, palic, vejic…) naredite živali, o kateri 

smo se v zadnjih dveh tednih pogovarjali. Prilagam sliko za lažjo 

predstavo, ampak si želim, da ste pri svojem ustvarjanju res 

ustvarjalni. Saj veste, kako sem vesela, če nastane veliko različnih 

izdelkov       

 

 



 

 

Prepoznate živali na slikah? Uživajte v ustvarjanju. Imejte krasen 

prazničen vikend. 

Neja Marguč 

 

 

 

 



Jošt je naredil prekrasnega metulja. 

 

 



Njegov bratec Nace pa je naredil kužka       

 

Vesela sem, ker dobim veliko fotografij, na katerih pomagate 

staršem pri opravilih. Tako ste pomočniki ves čas tudi doma in ne 

samo v vrtcu. 

 



 

 



Ema je pomagala sestrici peči piškote za naravoslovni dan       

 

Tinkara je pomagala svojemu očiju       

 



Ste ustvarjalni in aktivni; pri Meti so iz stare postelje naredili 

tobogan       

 

Pri Filipu pospravljajo peskovnik       

 



Lara in Manca še kar ustvarjata glede na prejšnje dejavnost       

 

 



 

Jošt pa ustvarja po svoje       

 



Z vsako fotografijo, ki mi jo pošljete, mi izkažite zaupanje, ki je 

zame neprecenljivo. Z vsakim pogledom v vaš svet, mi date nekaj 

lepega. Hvala, ker ste       

 

Ema S.O.je ta teden gledala našo skupno fotografijo. Zelo je postala 

žalostna, ker nas neizmerno pogreša. Mamica je napisala, da zelo 

pogreša vse, najbolj pa Laro in Lijo in naju z Urško.  

 

Tudi midve z Urško pogrešava otroke in vrtec in si želiva ,da bi se 

kmalu spet videli, crkljali, peli in počeli vse, kar se v vrtcu počne       

Neja Marguč 



 


