
PONEDELJEK, 23.11.2020 

Danes se bomo pa igrali nekaj, kar se vsi otroci radi igrajo; postali 

bomo FRIZERJI       

Z Urško sva večkrat stranki v našem frizerskem salonu. Otroci naju 

češejo, barvajo, sušijo lase, barvajo in urejajo pričeske. Tudi drug 

drugega radi urejajo       

 

Sigurna sem, da imate doma kakšen glavnik, krtače, sušilnik za lase, 

prazno embalažo od mila ali šampona, špange, elastike, obroče       

Škarje pa mislim, da je zaenkrat bolje, da jih ne uporabljajo       

 



Starši svetujem vam, da ste vi stranke; otroci so izredno dobri 

frizerji in njihovo friziranje je prijetno. Vloge potem lahko 

zamenjate in se boste vsi zabavali in uživali. 

 

Z otrokom se pogovarjajte o pripomočkih, ki jih uporabljajo, o barvah 

las, obliki pričeske, barvi špang in elastik. Zelo dobro se jim zdi, če 

jih kličemo gospa frizerka ali gospod frizer       

 

Ne pozabite tako lepo sfrizirani iti na svež zrak in se dobro 

premigati. 

Ko bosta mami in oči potrebovala čas zase ali za službo pa se po svoje 

igraš ali pobarvaš spodnjo pobarvanko         

Neja Marguč    



 

 



Meta je frizirala kar svojo mamico       

 

Ko pa ni več glav za friziranje, splete še kitko iz testa       

 



Tudi Žana je frizirala svoje punčke       

 

 



Cel frizerski salon       

 

 

 

 

 

 

 

 



TOREK, 24.11.2020 

Danes bomo spoznali dva poklica: ARHITEKT in ZIDAR. Če želimo 

sezidati novo hišo, najprej potrebujemo arhitekta. Z njim se 

pogovorimo, kakšne so naše želje; koliko nadstropij, sob, kopalnic bo 

imela naša hiša. Ali bo imela garažo, teraso ali balkon? Ali bomo imeli 

kaj podkletenega prostora ali zimski vrt? Arhitekt upošteva naše 

želje in nariše načrt za hišo. To je vaša prva naloga; zamisli si kakšna 

hiša bi bila tebi všeč in jo nariši       

 

Večkrat arhitekti naredijo tudi maketo; to je majhen model hiše, ki 

bo nekoč sezidana. 

 



Tako načrt je narisan       

 

Zdaj pa se spremenite v zidarje; seveda ne bomo zidali čisto zares. 

Zidali boste s svojimi lego kockami. Opazuj svoj načrt in začni 

sestavljati; garaža za avto, predsoba, dnevna soba, kuhinja z jedilno 

mizo, spalnica, kopalnica, otroška soba…joj, koliko dela       

 



 

 

 

Tvoja hiša naj bo prav taka kot je všeč tebi. Seveda lahko v igro 

vključiš tudi bratce in sestrice      Bomo zmogli? Bomo ja       



 

 



Manca je stvar vzela skrajno resno. Narisala načrt in sestavila krasno 

hiško       

 

Tadej in Jani imata gradbišče za hišo in lahko večkrat opazujeta… 

 



 

Opazovanje gradbenih vozil je vedno zabavno. Če gremo na sprehod 

mimo gradbišča, se moramo nujno vsaj malo ustaviti, da si ogledamo. 

 



Gradbena vozila so tudi najljubše igrače marsikaterega fanta       

 

 



Zelo radi gradite s kockami       

 

 



 

 



 

 



Krasne hiše ste si naredili, nekateri celo živalski vrt in veterinarsko 

bolnišnico za zdravljenje konjičkov       

 

 



SREDA, 25.11.2020 

Danes se bomo spremenili v TRGOVCE/KE. Najprej je treba narediti 

nekaj stvari. Če gremo v trgovino, si moramo pripraviti nakupovalni 

listek. Ker ne znate pisati, narišite tisto, kar morate kupiti. 

 

Ko gremo v trgovino, potrebujemo tudi denar, plačilne kartice in 

seveda denarnico. Vse to lahko izdelamo sami       

 



Naredi si tudi denarnico. Pošiljam vam povezavo do posnetka pri 

katerem potrebujete za izdelavo denarnice samo A4 list       

https://www.youtube.com/watch?v=YGds0frI08U 

 

Ko boste vse to naredili, postavite trgovino ali tržnico. Lahko 

prodajaš hrano, oblačila, igrače, orodje… Kaj lahko uporabiš pa ti 

seveda povesta starša       

 

https://www.youtube.com/watch?v=YGds0frI08U


Nato se lahko igra začne. Mogoče imaš doma celo kakšno blagajno       

 

Lahko narediš svojim izdelkom tudi črtne kode in cene. 

 

Ko nakupiš, kar potrebuješ, si lahko iz tega narediš slastno malico. 

Lahko povabiš k sebi v trgovino tudi bratca, sestrico, mamico ali očka. 

Vsi potrebujejo denar in vrečko, ker v trgovino res ne moreš brez 

tega. Ti kot trgovec/ka pa poskrbiš zato, da bo tvoja trgovina ali 

stojnica ves čas urejena in da bodo izdelki na zalogi. Na koncu je 

treba trgovino pospraviti in pomesti po tleh       

 



Potem pa pobarvaj še tole trgovino z igračami       

 

 

 

 



Žana si je postavila tako krasno trgovino, da bo kar še nekaj časa 

stala       

 

 



 

Tudi njen bratec je prišel nakupovat       

 



Meta pa je pobarvala svojo pobarvanko na temo trgovina       

 

 



ČETRTEK, 26.11.2020 

Danes pa postanemo poštarji/ke. Nekateri poštni uslužbenci 

razvrščajo pošiljke v velikih skladiščih, nekateri delajo na pošti za 

tistimi okenčki in nam pomagajo, ko pošiljamo pošiljke, plačujemo 

položnice in še kaj. Poštarji, ki jih vi največkrat vidite, pa razvažajo 

pisma in pakete na vaše domove. Ker so nekateri paketi preveliki, 

poznamo še Hitro pošto, kjer poštarji razvažajo večje pakete z 

avtomobili in kombiniranimi vozili.  

 

V teh časih imajo poštarji veliko dela, ker je večina trgovin zaprtih, 

vi pa še vseeno rastete in potrebujete kaj novega       

 



Danes si izberi, kje bi kot poštar delal (seveda lahko tudi povsod 

malo) in si uredi delovno mesto. Potrebuješ kakšno pismo, kakšen 

paket, nariši znamko, da bo pismo sploh lahko prispelo       

 

Nato pa se igrajte po mili volji. Imam pa še eno željo. Nariši risbico 

prijatelju, ki ga najbolj pogrešaš. Na pismo nariši svojo znamko. 

Mogoče narediš celo majhen paketek. Če veš, kje je tvoj prijatelj 

doma, se skupaj s starši sprehodite do tja in oddate pošiljko v poštni 

nabiralnik. Tako boste postali čisto pravi poštarji, hkrati pa boste 

razveselili svoje prijatelje. 

 

Spodaj te čaka še pobarvanka POŠTAR PETER in povezava do pesmi o 

poštarju Petru (uvodna špica istoimenske risanke, ki sta jo moja 

otroka zelo rada gledala      ). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng-47xvhakg 



 

 

 

 



Meta je narisala risbico za svojo babi, tudi znamko je narisala sama 

      

 

 



 

Bravo Meta, zelo dobro si uredila. Babi je bila gotovo vesela       

 

 

 

 

 

 

 



PETEK, 27,11.2020 

Danes se bomo pa spremenili spet v več vlog… KUHAR/ SLAŠČIČAR/ 

PEK/NATAKAR. To so poklici, ki so povezani med seboj. V kakšni 

restavraciji potrebujemo natakarje, ki prevzamejo naše naročilo; kaj 

bi pili in jedli. Prinesejo nam naročeno, pripravijo mizo, pospravijo za 

nami in nas ves čas sprašujejo, če je vse v redu ali če še kaj 

potrebujemo. Kot natakarji lahko zelo lepo pripravite mizo za kosilo. 

Zložite prtičke v kakšno posebno obliko. 

 



 Naredite jedilni list, na katerem narišete, kaj si danes gostje lahko 

izberejo. Natakarji so vedno zelo vljudni in dobro opazujejo, če kdo 

od gostov potrebuje njegovo pozornost. 

 

 



Kdo pa pripravi hrano? Kuhar in kuharski pomočniki. Tudi oni imajo 

naporno delo, ker kuhajo za veliko ljudi naenkrat. Kuharji pa niso 

zaposleni samo v restavracijah. Tudi v našem vrtcu in šoli imamo 

kuharje, ki morajo pripravljati hrano za zelo veliko otrok. Danes se 

lahko igrate, da ste kuharji. Povabite najprej z igračami… 

 

Nato pa pomagajte staršem pri pripravi kosila ali večerje. Kuhar ima 

vedno predpasnik in večinoma tudi kuharsko kapo, ki si jo lahko 

izdelate       

 



 Kdo pa pripravlja slastne tortice in ostale sladice? To pa je 

SLAŠČIČAR. Oni  poznajo zelo veliko skrivnosti, kako narediti ne 

samo slastne sladice, ampak tudi take, ki zgledajo skoraj prelepo, da 

bi jih pojedli       

 

Joj, kakšne dobrote. A smo že kaj lačni       

 



Še en poklic imamo v tem sklopu: PEK. Kaj dela pa pek? Vstaja sredi 

noči, gre v pekarno in speče veliko različnih vrst kruha, žemljic, 

rogljičkov in ostalega peciva, da lahko vi jeste dober zajtrk       

 

 

Kateri od teh poklicev ti je najbolj všeč? V katerega se boš najbolj 

vživel? Boste pomagali kuhati kosilo? Ali naredili sladico? Mogoče 

spekli kruh? Ali pa pomagali pri strežbi in pospravljanju? Imate cel 

vikend časa in mogoče lahko postanete vsak dan kaj drugega       

 

 



David peče kruh       

 

Skupaj z bratcema pa tudi piškote… 

 



Tudi Ema peče piškotke       

 

 



Tudi Meta je pekla       

 

Manca je postal kuharica in slaščičarka; z vso potrebno opremo       

 



 

 



Teodor večkrat pomaga pri kuhi in peki       

 

V gozdu pa se je spremenil tudi v natakarja in postregel topel čaj       

 



Žana si je postavilo pravo gostilno. Prevzela je kar vse vloge; kuhala in 

stregla.  

 

 



Skuhala je najboljšo kavo       

 

 



Zelo me veseli, ker ste veliko na prostem; raziskujete       

 

 



 

Hodite na sprehode       

 



 

Pa ne samo po ravnem, tudi v hrib. Vsak teden vpišem kar nekaj 

izletov za CICIBANA PLNANINCA; bravo pohodniki! 

 



 

 



 

 



 

 



 

Žana je na sprehodu nekaj našla; ni bil kamenček kot naš, ki smo jih 

delali pred dvema tednoma, ampak jo je vseeno razveselilo       

 



 

 

 



Zdaj se res že močno pogrešamo; Žana je naredila čarovniški klobuk 

in čarala, da bi se čim prej spet videli v vrtcu       

 

 



Žana upamo, da si dovolj dobro čarala, ker si vsi želimo nazaj v vrtec. 

 

Ustvarjate pa tudi na drugačne načine. Pri Luciji in Lari ustvarjajo 

ves čas       

 



 

Delali so tudi posebne obeske za na smrečico. Njuna mamica mi je 

zaupala recept, ki ga bom prav kmalu delila z vami, da boste lahko 

ustvarjali tudi vi       

 



 

 

 



Tudi David ras ustvarja       

 

Pa Tadej in Jani       

 



 

Žani je mami natisnila nekaj zanimivega; lahko je lepila razvrščala in 

se tako učila na zabaven način. 

 



 

 

Čeprav nismo skupaj, se povezujemo in zaradi tega sem zelo vesela. 

Razveselim se čisto vsake fotografije in čisto vsakega nasmejanega 

obraza       

Neja Marguč 



 

 

 

 


