
PONEDELJEK, 16.11.2020 

V dobrem mesecu smo naredili precej zanimivega na temo BARVE 

JESENI. Zdaj pa je čas, da se posvetimo še čemu drugemu. Zdaj 

bomo nekaj časa govorili in se predvsem igrali na temo POKLICEV. 

Otroke zelo zanima svet odraslih in to se vidi preko igre. Radi se 

igrajo družino, zdravnike, frizerje in še pa še. 

 

Najprej se lahko pogovorite o tem, kaj delajo vaši starši v službi, 

kakšen je njihov poklic. Kaj v svoji službi potrebujejo; kakšne 

pripomočke, da lažje opravljajo svoje delo. Če imaš srečo poklic ni 

samo služba, ampak je služba, ki jo opravljaš zelo rad in s srcem. Če 

imaš srečo, poklic ni samo način, kako preživiš, ampak kako živiš. Vsi 

imamo v glavi predstave, kaj želimo, da naši otroci postanejo, ko 

odrastejo. Vendar je naša najpomembnejša naloga, da otroke slišimo, 

upoštevamo in jim pustimo, da postanejo to kar želijo. Ker delo s 

srcem je tisto kar res šteje       

Moj poklic je VZGOJITELJICA. Imam srečo in moj poklic ni samo 

poklic, ampak način življenja. Za to, da opravljam svoj poklic 



potrebujem družbo otrok, igralnico, igrače, likovni material, udobno 

naročje, veliko pesmic in topel objem       

Za danes te povabim, da postaneš VZGOJITELJ/ICA tudi ti. Tvoje 

igračke naj bodo otroci v vrtcu. Ko pridejo v vrtec, jih lepo pozdraviš, 

objameš, pocrkljaš. Nato je treba pojesti zajtrk; ne pozabite prej 

umiti rok       

Po zajtrku je na vrsti jutranji krog. Zapojemo pesem DOBRO JUTRO, 

DOBER DAN, lahko preberete kakšno pravljico. 

 

 Potem pa se greste igrat po kotičkih; sestavljanke, likovni kotiček 

itd. Ne pozabi v enem kotičku imate zanimivo dejavnost       

 



Zelo pomemben del službe vzgojiteljice je, da se otroci počutijo 

dobro; če so žalostni, jih potolažimo, če ne morejo rešiti kakšnega 

problema s prijatelji, pomagamo. Ko vidimo, da otroci potrebujejo 

gibanje, ker imajo preveč energije, gremo na prosto       

 

Lahko greste na sprehod ali se prosto igrate; pomembno je, da 

peljete otrok/igrače malo na prosto       

 



Ko pridemo nazaj, se uredimo in seveda spet umijemo in odžejamo. 

Kaj pa je na vrsti potem? Ja kosilo seveda. Ko se hrana razdeli, se 

umirimo in si zaželimo dober tek. Tudi to je pomembno; da se znamo 

pri mizi obnašati lepo, da pojemo v miru in potem lepo pospravimo za 

sabo. Kar pomagajte svojim igračkam, da se bodo naučile. 

 

Po kosilu se lepo uredimo in se gremo malo spočiti. Igračke lepo 

pokrijte in jih malo pobožajte, da se bodo počutile lepo. Lahko 

poslušate tudi kakšno pravljico in umirjajočo glasbo. Če kakšna od 

igračk ne more zaspati pa se lahko po kratkem počitku mirno igra pri 

mizi; samo, da ne bo motila ostalih igračk, kajne? 

 



Kaj pa se zgodi po počitku? Malo rišemo, malo se igramo, pojemo 

malico. Če imamo srečo, lahko gremo še malo na igrišče. Če ne pa se 

igramo s svojimi prijatelji. 

 

 

Upam, da ste imeli lep dan v vrtcu s svojimi igračkami. Spodaj vam 

pošiljam še sliko za gibalne minutke s svojimi igračkami       

Povabim vas, da narišete svoj dan v našem vrtcu, sebe pri igri s 

prijatelji. Mogoče v igralnici, na igrišču, telovadnici, v gozdu. Nariši 

svoje najboljše prijatelje pri igri v najljubšem kotičku. Zelo bom 

vesela vaših risbic. 



 

 

 

 



Že v vrtcu se velikokrat igrate jutranji krog; prav veselje vas je 

gledati       

  

Žana je imela za dejavnost opazovanje hrčka       

 



Otroci so tudi risali… 

 

Pri Luciji in Lari je zelo veliko ustvarjanja po kotičkih       

 



 

Neža pa je risala s kredami zunaj       

 



In v svoji sobi       

 

Meta je dobro poskrbela za svoje otroke pred spanjem       

 



Tudi Ema je otroke lepo pobožala in jih pocrkljala pred počitkom       

 

Ema se igra tudi s svojim malim bratcem. 

 



Neža crklja svojo sestrico Taro       

 

In guga svojo sestrično       

 



TOREK, 17.11.2020 

Danes se boste spremenili v fotografe. Mogoče imate doma kakšen 

fotoaparat, ki ga lahko zaupate svojim nadobudnežem       

Njihov pogleda na svet je mogoče popolnoma drugačen od našega. 

 

Naj postavijo svojo družino tako kot želijo in vas fotografirajo. 

 

Nato lahko fotografirajo kar želijo; v stanovanju ali na prostem. 

Jutri bo spet lepo vreme in greste lahko na prosto, kjer bodo gotovo 

nastale krasne fotografije. Razumem, da težko date otrokom drage 

stvari v roke, zato se je treba prej o tem pogovoriti. Da je oprema 

draga, da je treba biti izredno pazljiv. 



Biti fotograf seveda ni samo fotografiranje; je tudi urejanje in 

izdelava fotografij, urejanje fotografiranj, da zasluži. Fotografirajo 

različne dogodke, tudi nas v vrtec pridejo fotografirati.  

Fotografirajo tudi različne izdelke za oglase. Za svoj poklic fotograf 

ne potrebuje samo fotoaparata, vendar tudi veliko druge opreme. 

Predvsem potrebujejo dobro osvetlitev, zelo dobre tiskalnike, 

računalniške programe in še kaj… Vas je kdaj fotografiral fotograf, 

razen v vrtcu? Kako ste se počutili pod vsemi tistimi lučmi? 

 

 

Biti fotograf je tudi pomemben poklic, ker pomaga ljudem ohranjati 

spomine. Kaj je lepšega kot na kakšen hladen dan popiti skodelico 

čaja/kakava in gledati stare fotografije       

 

Povabim vas, da pobarvate še tole pobarvanko in mogoče dobim tudi 

kakšno vašo fotografijo       

                                                                               



 

 



Fotografirali ste najrazličnejše stvari      Jaka je fotografiral svojo 

Lucy, kokoši in mamico z Lovrom. 

 

 



 

Tudi Žana je fotografirala       

 



Amina je fotografirala svoj dom v detajle       

 

 

 



 

 

 



Metka pa je fotografirala v temi… 

 

 

 

 

 

 

 

 



SREDA, 18.11.2020 

Danes se bomo igrali kar tri poklice naenkrat. Ti poklici so sploh v teh 

časih zelo izpostavljeni. Govorim o MEDICINSKIH SESTRAH, 

ZDRAVNIKIH in FARMACEVTIH. 

V vrtcu se to ponavadi igramo tako: postavimo čakalnico s stoli in 

kakšno otroško knjigo, da pacienti lažje počakajo. Medicinska sestra 

pride po zdravstveno kartico (ki jo lahko narediš iz kartončka). Ko te 

povabi v ordinacijo. Tam te vpraša, kakšna je težava, da ve, če mora 

izmeriti kisik v krvi (to je tista ščipalka, ki ti jo dajo na prstek- 

uporabi ščipalko za obešanje perila      ). Nato malo počakaš na vrsto, 

da greš lahko k zdravniku.  

Lahko si izdelaš tako pokrivalo iz tršega papirja, da boš bolj 

prepoznaven/na. 

 

 



Nato gre pacient k zdravniku (pacient je lahko tvoja mami, oči, 

bratec sestrica, dojenček- igračka…) 

V ambulanti je vedno tudi postelja. V vrtcu postavimo eno ležalko, pri 

tebi pa pride prav kar tvoja postelja. Mogoče imaš doma zdravniški 

kovček za igro, ki ti bo prišel prav. Mogoče imate doma tudi kakšen 

pretečen povoj, če bo slučajno prišel kakšen pacient s poškodbo. S 

pacientom se pogovarjaš, da ugotoviš, kaj je narobe in ga lahko potem 

zdraviš. 

 

Če doma nimaš kovčka z zdravniškimi pripomočki, si lahko sam 

ustvariš kakšen pripomoček       

 



 

Včasih pa ne moremo priti sami k zdravniku, Včasih se zgodi kakšna 

nesreča in takrat pokličemo katero številko? Kdo pride na pomoč? 

REŠEVALCI ja. Tudi oni znajo zelo dobro pomagati ljudem. Nudijo jim 

prvo pomoč, nato pa jih odpeljejo k zdravniku. Lahko narediš/narišeš 

reševalno vozilo. 

 

Ko nas zdravnik pregleda, mogoče oskrbi poškodbo (pri tem mu 

pomaga medicinska sestra) pa nas z navodili pošlje domov. Če 

potrebujemo poleg zdravnikovih navodil (npr. počivaj, popij veliko 

čaja in jej vitamine) tudi zdravila, pošlje zdravnik recept v 

LEKARNO.  



Tam pa so zaposleni FARMACEVTI. Tudi oni morajo poznati veliko 

sestavin, ki so v zdravilih. Za vsako zdravilo, ki ga dobimo, nam 

razložijo, kako se ga jemlje (po jedi, na prazen želodec, z veliko 

tekočine, na 6/8/12 ur….). 

 

Sigurno imate doma kakšno škatlico zdravil, ki jo otrok lahko uporabi 

pri igra, da predpiše zdravilo (seveda prazno      ) 

 

Joj, koliko dela imate danes; pripraviti čakalnico, ambulanto, lekarno, 

zdravstveno kartico, zdravila, set za prvo pomoč…V vrtcu imamo tudi 

nekaj stari tipkovnic in telefonov, s katerimi so naše ambulanta in 

lekarne še bolj pristne       

Želim vam prijetno igro in čim manj poškodb in bolezni v resničnem 

življenju       

Pripravila sem vam še nekaj pobarvank na to temo…za takrat, ko 

mamice in očki ne bodo imeli časa…                             



 

 



 

 



 

 

 

 



 



Kako zelo radi ste bili zdravniki…prav veselje je bilo gledati 

fotografije       

 

 



 

 



Meta je stvar vzela skrajno resno; izdelala zdravstvene kartice, 

reševalno vozilo, pomagala in zdravila svoje igrače       

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČETRTEK, 19.11.2020 

Včeraj ste zdravili družinske člane, dojenčke, punčke. Danes pa 

bomo zdravili živali…kaj smo danes po poklicu? 

VETERINARJI…zdravniki za živali. Potrebujejo podobne pripomočke, 

ampak malo drugačno znanje. 

Tudi danes si lahko pripraviš čakalnico in ambulanto, le pacienti bodo 

drugačni; mucki, kužki, zajčki, konji… 

 

 



Veterinarji imajo kar težko nalogo. Njihovi pacienti ne morejo 

povedati kaj jih boli in kje jih boli. Le njihovi lastniki lahko povedo, 

kaj je drugače pri njihovem obnašanju. 

 

Za vsako žival potrebujete en list. Narišite žival, ki jo pregledujete in 

narišite, kaj potrebuje, da se bo počutila bolje        

 

 

Sigurno imate doma veliko plišastih živali, ki se bodo z veseljem igrali 

z vami. Pravi kužki in muce pa verjetno ne bodo preveč navdušeni, saj 

se veterinarjev ponavadi bojijo. 

Ne pozabite, da tako kot živali tudi vi potrebujete veliko svežega 

zraka in gibanja. Peljite kakšnega pacienta še na sprehod, nato pa 

lahko pobarvate še pobarvanko       

                                                                           

 

 



 

 

 

 

 

 



 



Žana je postavila ambulanto in zdravila tudi živali       

 

 



 

Amina je pobarvala veterinarski pobarvanki       

 



Tudi Lara in Lucija sta barvali… 

 

 

 

 

 



PETEK, 20.11.2020 

Danes se bomo spremenili v SLIKARJE. Slikarji so umetniki, ki slikajo 

različne slike. Lahko so take, da točno vemo, kaj so naslikali 

(realistične). 

 

Lahko pa so take, da ne vemo točno, kaj je slikar naslikal 

(abstraktne), vendar v nas zbudi določene občutke. Vsaka slika ima 

ponavadi svoj naslov; tako kot pravljica ali pesmica. Zato vsaj 

približno vemo, kaj je slikar naslikal       

 



Slikar potrebuje tudi kar nekaj pripomočkov za svoje delo…Stojalo, 

barvno paleto, seveda različne barve. Mi bomo slikali z vodenimi 

barvami ali s temperami, slikarji pa največkrat uporabljajo akrile ali 

oljne barve.  

 

Povabim vas, da naslikate karkoli želite. Lahko svojo družino, svojo 

sobo, če lahko slikate zunaj lahko naslikate kakšno drevo, hribe… 

Vaša slika je lahko realistična ali abstraktna. Najbolj pomembno je, 

da je VAŠA in da ob slikanju nadvse uživate pa čeprav boste potem 

umazani z barvo; vse se umije in opere       

 

 



 

 

 



Naj vas vaša ustvarjalnost ponese       

 

 

 

Danes ne bo nobene pobarvanke, ker ste slikarji in boste ustvarjali 

sami       

 



Ne samo, da zelo dobro slikate in ustvarjate, nekateri imate doma 

prave slikarske pripomočke…Jaka uživa       

 

 



Tudi za Lucijo in Laro skoraj ni boljšega na tem svetu kot slikanje in 

risanje       

 

 



Tudi Teodor je postal slikar. 

 

Naša Manca pa itak pravi, da bo slikarka, ko bo velika       

 



Seveda nismo pozabili tudi na tradicionalni slovenski zajtrk. Tale je 

bil naš       

 

Od Lije… 

 



David je pomagal speči tudi kruh       

 

 



Pri Jaku imajo celo svoj med in je bil zajtrk še posebno dober       

 

Pri Meti so jabolka spremenili v čežano za h kosilu       

 



Pri Teodorju pa so zajtrk spremenili v večerjo, da so lahko pojedli 

skupaj       

 

Vesela sem prav vseh vaših fotografij, ker vas tako vsaj malo vidim. 

Vesela sem, ker vidim, da se veliko gibate na svežem zraku in s tem 

skrbite za svoje zdravje pa še opravljate izlete za CICIBANA 

PLANINCA       

 



Žana, David in Teodor so bila na Šmarjetni Gori       

 

  



 

Lija in Patrik sta streljala z lokom       

 

 



 

Plezati na drevo je super       

 



Gibamo se na vse načine       

 

Pomagate staršem pri kuhanju in peki … 

 



Ustvarjanje z bleščicami       

 

 



Ustvarjanje adventnega koledarja       

 

Super ustvarjalna igra       

 



Ustvarjate še na prejšnjo temo pa kako lepo       

 

 

 



 

Neža je naredila drevo in zraven risala       

 

 



 

Teodor pa je za nekaj časa postal znanstvenik in mešal tekočine       

 

Neja Marguč 



 

 

 

 

 


