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Dragi starši in otroci, 

mineva že tretji teden odkar smo doma. Bivanje z otroki doma je najbrž pestro in 

zabavno. Ker pa smo vseeno v situaciji, kjer nam je omejeno gibanje ter druženje 

z ostalimi smo se v vrtcu odločili, da vam bomo poslali nekaj idej in predlogov s 

katerimi si lahko popestrite prosti čas z vašim otrokom.  

 

PONEDELJEK 

 V vrtcu novo zgodbico prebiramo vsak dan. Kako je to potekalo pri Muci 

Copatarici si lahko pogledate v kratkem filmčku, ki je dodan v galerijo slik 

pod 1. skupino. Doma lahko skupaj preberete zgodbico Rdeča žoga, ki je 

dodana v datoteki. Zgodbica je lahko iztočnica za poimenovanje barve – 

RDEČA, iskanje rdeče barve v prostoru.. npr. rdeča žoga, rdeča majica, 

rdeč krožnik.. 

Matthias Karl, RDEČA ŽOGA.zip
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOREK 
 GIBALNA IGRA IZLET  

Skupaj se lahko poigrate ob izmišljeni zgodbici, ki jo po želji sami spremenite 

(Razporejeni smo po prostoru, lahko tudi na dvorišču ipd.)  

Blažev..(oz ime otroka očka) je imel velik rdeč avto (rečemo: »Brmmmm, brmmmm«). Nekega dne je 

Blaževa družina odšla na izlet (hodimo po prostoru in v rokah držimo obroč, ki ga obračamo v obe smeri, 

kot da obračamo volan). Peljali so se čez most (hodimo po oviri*) in skozi tunel (hodimo pod oviro*). Blaž 

je med vožnjo močno užival (sedemo na tla, se pretvarjamo, da nas trese, in se ob tem smejimo). Ko so 

prispeli na cilj, je Blaž opazil, da so prišli na morje  (pokleknemo na tla in z rokami nakažemo valove). 

Blaž se je ves teden na morju potapljal (se primemo za nos in ležemo na tla) in plaval (ležimo in plavamo). 

Ko je prišel čas odhoda, je Blaž postal žalosten in je začel jokati (se pretvarjamo, da jočemo). Mamica 

mu je rekla: »Naslednje leto bomo zopet prišli sem,« in Blaž je postal zopet vesel (se nasmejimo in 

objamemo soseda). Blaž je sedel v očkov rdeč avto in odpeljali so se domov (pojemo: »Moj rdeči avto 

motor ima …« Ob petju tudi plešemo – pri »br, br, br« hodimo po prostoru in nas »trese« (kot da se 

peljemo po makadamski cesti), pri krmilu zopet vzamemo v roke obroč, ki predstavlja krmil,o in se 

pretvarjamo, da vozimo avto, ter pri hupi »potrobimo« na sredino obroča, kjer je hupa).  

Opomba: ovira* – Lahko so to mize, klop, stol ipd…  



SREDA 

 Igrajmo se skrivalnice z žogami.. Žoge 

skrijemo, nato pa jih skupaj poiščemo in 

preštejemo, če smo našli vse. Lahko se 

igramo zunaj ali v notranjih prostorih.. 

Žoge najprej skrijemo skupaj, potem pa 

spodbudimo otroka, da jih skrije oz. najde 

sam..  

 Z žogami se tudi poigramo-podajanje, 

lovljenje, zadevanje cilja (koš, škatla,ipd). 

 

ČETRTEK 

 Risanje žoge z rdečo barvo ( barvica, flumaster) 

 Poslušanje in petje pesmice Hopla, hopla sem in tja.. 

https://www.youtube.com/watch?v=OqmdMaiH4PM 

PETEK 

 Na sprehodu opazujmo in iščimo vse kar je rdeče barve, ker pa v tem času 

rdeče barvi ni veliko izkoristimo priložnost in poimenujemo tudi druge 

barve, ki jih vidimo. 

SOBOTA 

 Praznična sobota nam daje možnost za ustvarjanje tudi v kulinariki.. Če bi 

bili v vrtcu, bi si spekli takle vrtanek in v njega dali rdečo obarvano 

jajčko.. Med peko smo dajali v luknjico tulec toaletnega papirja, da je 

luknja ostala in se jajčka potem lepo prilega. Recept je na tej povezavi: 

https://shop.ece.si/application/ece/upload/files/ECE_VelikaNoc_knjizicaReceptov_0

5.pdf 

Želim vam prijetne praznike  

Upam, da se bo situacija čimprej umirila in se bomo lahko vrnili nazaj v vrtec. Z Renato 

otroke že močno pogrešava in bova zelo veseli, če nama boste poslali utrinke vašega 

igranja in ustvarjanja na moj mail: kajzer.vanja@gmail.com.  

Do takrat pa.. kot pravi medvek Pu.. Gremo domov, ker je to najboljše, kar lahko 

napravimo ta trenutek.. Zato ostanimo doma.. In ostanimo zdravi! 

Vanja & Renata 
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