
PONEDELJEK, 4.1.2021 

Naša upanja se niso uresničila, tako da zaenkrat ostajamo pri delu na 

daljavo. V januarju, ko zaključimo še s preostalimi dejavnostmi iz 

čarobne vreče dejavnosti, damo navadno poudarek področju 

matematike. Celo leto imamo projekt IGRALNICA KOT 

MATEMATIČNO OKOLJE. Sliši se čudno, ampak ni       

Ko otroci pridejo v vrtec, jih v garderobi pričaka njihov prostor s 

simbolom, ki so si ga izbrali. Ko pridejo v igralnico svoj simbol 

prestavijo v »vrtec«. 

 

Pri igri se označujemo v kotičke, zato da v enem kotičku ni preveč 

gneče       

 



 

Imamo tudi dežurstva; vsak dan nekdo deli žlice, vilice, pometa ali 

briše mize. Tako dežurstva hitreje krožijo. Za lažje prirejanje 

pribora nekaj časa uporabljamo podloge, na katerem je narisan 

pribor. 

 

Dežurni so dobili tudi predpasnike z obrobo v enaki barvi kot je 

označeno dežurstvo na blagu. Slika je iz lanskega leta, ker letos 

nismo mogli uporabljati nič od tega zaradi preventivnih ukrepov      

 



Vloga vsakega otroka pa je, da za sabo pospravi in razvrsti krožnika 

in pribor; tudi to je matematika. 

 

S svojimi simboli imajo označeno tudi poličko za osebne stvari v 

igralnici. 

 

 



Naredila sem lesene prikaze za praznovanja rojstnih dni (slika od 

lani) in spremljanje vremena in letnih časov       

 

Vsak dan spremljajo tudi kateri dan v tednu je; povprašajte otroke, 

če še znajo našteti dneve v tednu 

 



Seveda damo poudarek tudi na matematične didaktične igre.  

 

Oblikujemo like in oblike s telesi, v gozdu, jih rišemo, iščemo v 

prometu… 

 



Igramo se z velikimi črkami; otroci »prepisujejo« svoje ime pri 

fotografijah, ki so celo leto na omari. Prirejajo število predmetov na 

sliki številkam… 

 

Zdaj, ko sem vam malo pokazala, da matematika v vrtcu ni bavbav pa 

lahko gremo končno na današnjo dejavnost. Vsak januar tudi izdelamo 

svoj koledar; leto se obrne. Pogovarjamo se o dnevih, tednih, mesecih 

in letnih časih. 

 



Tudi letos ga bomo izdelali, ko pridemo v vrtec. So izdelki prelepi, da 

bi nas karantena prikrajšala za to. 

Prvo leto smo naredili koledar glede na dogajanje v tistem mesecu. 

Lansko leto pa smo naredili gozdni koledar, ker smo gozdni vrtec.  

Tudi letos vam bom dnevno pošiljala slike tega, kar se po mesecih 

dogaja v gozdu.  

Lahko pa naredite družinski koledar; glede na to, kaj se v tistem 

mesecu dogaja pri vas doma; različni slavljenci, dopusti ipd. 

 

Slika, kako nastaja koledar. Otroci narišejo po knjigi, kakor zmorejo, 

pobarvajo s suhimi akvarelnimi barvicami, nato se gre z vodo in 

čopičem čez. Barve so tako zelo intenzivne in slike prekrasne. Urška  

naredi številčni del koledarja. Vse skupaj plastifiriramo in dobimo 

krasen koledar. Koledar nastaja dlje časa, zato tudi doma ne boste 

naredili vse naenkrat; vsak dan en mesec. Danes vam pošiljam sliko iz 

gozda v mesecu januarju iz knjige LETO V GOZDU. 



 

V priponki posebej vam pošiljam še predlogo koledarja za leto 2021, 

ki jo je z mano delila prijazna administratorka facebook strani Igriva 

igralnica. 

Uživajte v ustvarjanju; te umetnije vas lahko razveseljujejo celo leto. 

Tisti, ki zelo radi rišejo, lahko naredijo več koledarjev pa boste 

kakšnega podarili babicam in dedkom       

 



Nekateri ste se takoj lotili dela       

 

 



TOREK, 5.1.2021 

Danes je dan za februar. V gozdu se februarja dogaja tole       

 

Živali začnejo hoditi na zmenke       



Februarja imamo tudi kulturni praznik; mogoče lahko kdo upodobi 

Franceta Prešerna. 

Ne pozabite na valentinovo       

Februarja bomo postali tudi maškare; mogoče lahko narišejo, kaj si 

želijo biti za maškare. 

Je tudi čas zimskih počitnic, ko se nekateri odpravijo na smučanje. 

Ali pa ima kdo vaši družini rojstni dan in lahko narišejo portret 

slavljenca ali zabavo. 

Možnosti je veliko, tudi tehnik je veliko. Če nimate možnosti natisniti 

koledarja, lahko narišejo na navaden list. Vesela bom vaših fotografij 

      

 

Otrokom lahko date za igrati stare koledarje; strižejo številke, 

dneve mesece, slike… 

 



 

 



SREDA, 6.1.2021 

Danes je že čas za marec; kako hitro gre čas       

 

V gozdu se začne vse prebujati, brsteti… Na Gregorjevo se ženijo 

ptički       

 



Takrat spuščamo tudi gregorčke… 

 

Marca nastopi nov letni čas; pomlad. Narava se prebuja; drevesa 

brstijo, cvetijo znanilke pomladi. 

 

 

Praznujemo tudi dan žena, dan mučenikov, materinski dan. 

Tudi v marcu imate mogoče v družini kakšnega slavljenca, ki mu lahko 

narišete risbico. 

 



 

 



ČETRTEK, 7.1.2021 

April je naš naslednji mesec; znan je predvsem po muhastem 

vremenu. Veliko je ploh in zaradi tega vse začne zeleneti še močneje 

      

 



V aprilu imamo dva praznika; Velika noč in dan boja proti okupatorju.  

 

Naša zemlja praznuje rojstni dan; lepo je če se spomnimo nanjo       

 

 

Tudi v aprilu imamo kakšnega slavljenca, kajne? 

Želim vam lepo ustvarjanje.  

 



 

 

 

 

 



PETEK, 8.1.2021 

Smo že pri maju; takrat zacveti še več rož, travo je že potrebno 

pokositi in začnejo se dela na vrtu. 

 



Travnik v mesecu maju       

 

V maju imamo praznik dela in tudi prvomajske počitnice; nekateri se 

že odpravite na morje. 

Maj je prvi mesec brez črke R v imenu, kar pomeni, da smo lahko ob 

toplih dnevih že prvič bosi       

 

Ne pozabite na slavljence v vaši družini; ni nujno, da so to samo mami, 

oči, bratec ali sestrica- Štejejo tudi babice, deski, tete in strici. 

Tudi oni so naša družina, kajne? 

 



Manca pravi, da ji je izdelovanje koledarja zelo všeč       

 

Pridno hodite na sneg… 

 



 

 



Sneg je mrzel in dober za odžejati… 

 

Pa za kepanje       

 



 

 



 

Manca se je celo drsala pa tudi sankala       

 



Meta pa je izdelala še en daljnogled       

 

 

Neja Marguč 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


