
PONEDELJEK, 21.12.2020 

Danes vas povabim k ustvarjanju svojega plastelina. Lahko si ga 

naredite v več odtenkih ali pa samo brez dodanih barv. 

Potrebujemo: 

• Losjon, 

• koruzni škrob, 

• barvo za živila (tekočo). 

Najprej date v posodo eno skodelico koruznega škroba, dodate pol 

skodelice losjona in par kapljic barve za živila. Zgnetite in pričnite z 

igro. Po kakšnem tednu se plastelin začne sušiti. Lahko dodate malo 

losjona, da ga zopet navlažite. Predlagam shranjevanje v vrečkah, da 

se izsuši čim kasneje. 

 

Pošiljam vam še povezavo do postopka izdelave plastelina       

https://www.pinterest.com/pin/304415256066188157/ 

https://www.pinterest.com/pin/304415256066188157/


Iz koruznega škroba pa lahko naredite tudi malo drugačen poskus. Če 

ne dodate losjona, temveč vodo dobite oobleck (po angleško, 

slovensko pa najbrž ublek)…to smo enkrat že preizkusili v vrtcu. Če se 

zmesi dotaknemo na hitro, postane trda, če pa z njo ravnamo nežno, 

nam drsi skozi prste. Spodaj imate povezavo še do tega       

https://www.pinterest.com/pin/304415256066188157/ 

Zdaj pa le uživajte v igri in ustvarjanju       

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/304415256066188157/


Vsi smo že malo počitniško razpoloženi in tudi naveličani sodelovanja 

na daljavo. Vsi bi se radi igrali tako kot je treba; v vrtcu in s 

prijatelji. Drug drugega pogrešamo in pogrešamo tudi dejavnosti v 

vrtcu. Ne preostane nam nič drugega kot, da zdržimo. Jaz bom 

vztrajala, vi pa delajte toliko kot vam dopušča čas in volja       

 

 



TOREK, 22.12.2020 

Danes je prav poseben dan, ker imamo za vas prav posebno 

presenečenje. Presenečenje si oglejte na spodnji povezavi       

 

https://drive.google.com/file/d/17W_yQSaZC9m8_wWp6_UUbfBX

x-ycydJ4/view 

 

Upam, da je bilo prijetno presenečenje in da vas je razveselilo. Zdaj 

pa imate nalogo, da Dedku Mrazu narišete pismo; tako kot je naročil v 

posnetku. Če ste že napisali/narisali pismo pa mu lahko vsaj narišete 

risbico in mu jo postavite pod smrečico. Sigurno je bo vesel prav tako 

pa njegovi neumorni pomagači       

 

Zraven si pojte pesmice, ki smo se jih v tem mesecu naučili: SNEŽAK, 

SNEŽINKE, lahko pa zapojete tudi tisto o DEDKU MRAZU       

 

https://drive.google.com/file/d/17W_yQSaZC9m8_wWp6_UUbfBXx-ycydJ4/view
https://drive.google.com/file/d/17W_yQSaZC9m8_wWp6_UUbfBXx-ycydJ4/view


Nariši kaj želiš svoji mami in očku, bratcu in sestrici, babici in 

dedku…Nariši, kaj si želiš ti. Ne pozabimo, da darila niso samo igrače 

in sladkarije. Darilo so tudi objemi, nasmehi, dobra dela, prijaznost… 

 

Imejte čaroben decembrski dan in mi pokažite, kaj vse ste narisali 

Dedku Mrazu       

 

 

 



Pisali ste mi, da ste se razveselili Dedka Mraza in da je prišel ravno v 

naš vrtec       

 

 



 



SREDA, 23.12.2020 

Danes sem vam pripravila zgodbo o medvedku, ki je iskal prijatelja. 

Vsi pogrešamo svoje prijatelje, zato mislim, da nam bo tale zgodba 

prijala. Zopet si pripravite kakav ali čaj in se udobno namestite. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Kaj vam je bilo v zgodbici najbolj všeč? Ste se kaj spomnili na svoje 

prijatelje?  

Želim si, da narišete svoje prijatelje, ki jih najbolj pogrešate pri igri, 

ki se jo z njimi najraje igrate. Vesela bom vaših risbic; upam pa, da 

jih bom kmalu videla tudi v živo       

 

 

 

 

 

 

 



ČETRTEK, 24.12.2020 

Danes bomo naredili pripomoček proti dolgočasju za čez počitnice. 

Naredili bomo DOLGČAS MI JE kozarec       

 

 

Potrebujete en odslužen kozarec za vlaganje, raznobarvne papirje ali 

pa paličice in okrasni lepilni trak. Vsak ga izdela z materiali, ki jih ima 

doma. Napišem vam nekaj predlogov, kaj lahko vse zapišete za v 

kozarec. Tole pa se igra takole; ko otrok reče dolgčas mi je, povleče 

listek ali paličico iz kozarca in to mora narediti; tudi če piše, da je 

treba pospraviti sobo       

PREDLOGI: 

• Poslušaj glasbo in zapleši, 

• Uredi predal z nogavicami, 

• Zgradi trdnjavo iz kock, 

• Nariši svojo družino, 

• Razveseli babico in dedka s pismom in risbico, 



• Naredi naravoslovni poskus (voda, poper, detergent), 

• Pospravi sobo, 

• Speci piškote, 

• Igraj se zdravnika s svojim plišastimi igračkami, 

• Priredi predstavo, 

• Privošči si domači kino (kokice in animirani film), 

• Naredi si poligon po hiši, 

• Igraj se družabno igro, 

• Pojdi v gozd, 

• Desetkrat teči okrog hiše/po stopnicah, 

• Nahrani ptice, 

• Sestavi sestavljanko, 

• Igraj se s plastelinom, 

• Nariši veliko črt in potem strizi po njih, 

• Pojdi v mesto po presto, 

• Pokliči prijatelja… 

Kot vidite je lahko idej veliko. Vsak svoj kozarec naredi glede na 

svojega otroka. Kakšna dejavnost je tudi taka, da bodo potrebovali 

malo pomoči, vendar je še vseeno zabavno. Lahko naredite dva 

kozarca; enega za aktivnosti na prostem in enega za dejavnosti v 

hiši/stanovanju. 

 

Upam, da vama bo uspelo in da vam bo kozarec pomagal pri kakšni 

»dolgčas« situaciji. Čeprav je včasih dobro, da je otrokom tudi malo 

dolgčas       

 



Obiskovali ste hiške Dedka Mraza in Božička, pisali pisma, prejemali 

darila in se igrali na snegu; lepo je videti otroško veselje pa čeprav 

samo preko fotografij… 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Žana in Nace sta šla pogledat, če je vrtec še vedno zaprt…pa je      

 



 

Teodor je bil na počitnicah v Beli krajini, kjer je bilo vreme čisto 

spomladansko. Doma pa zimske razmere       

 



 

Karkoli že počnemo medtem, ko smo ločeni, se potrudimo, da to 

počnemo z nasmehom na obrazu. Vse enkrat mine in tudi to bo!!! 

 

Neja Marguč 

 

 

 

 


