
VRTEC ŠEMPETER 

ENOTA ZVEZDICA 

 

1. 

ZBIJANJE TULCEV 

Danes se bomo zelo zabavali, saj bomo zbijali tulce! Otrok bo tulce prebarval in tako krepil fino 

motoriko, prav tako, je ta igra dobra vaja za razvijanje gibalne sposobnosti kot je preciznost. 

Najpomembneje pa je, da se pri tem otrok zabava, se igra in preživi čas z vami. 

1. ZBIRANJE MATERIALA  

Glede na to, da dneve preživljamo doma, verjamem, da vam ne manjka tulcev od toaletnega 

papirja/brisačk. Če jih nimate, jih pa začnite zbirati danes. Potrebujemo vsaj 7 tulcev, še raje 

10.   

Kaj še potrebujemo:  

- Tempera barve, čopič 

- »Smešne oči« ali papir, črn flomaster 

- Lepilo in škarje 

- Vato in volno 

- Kakršnokoli žogo (lahko si jo tudi sami izdelate iz starega časopisnega papirja in 

lepilnega traku) 

 

 

 

 

 

 



2. Tulce naj otrok najprej prebarva. Ker smo v vrtcu spoznavali, imenovali barve, naj vsak 

tulec prebarva z eno barvo. Tako bo dobil RDEČ, RUMEN, MODER, ORANŽEN, VIJOLA, 

ZELEN,  BEL  , RJAV tulec (barve se lahko ponovijo). 

 

 

3. Tulce bomo oživeli, izdelali bomo čisto prave možičke! Otroku pomagajte nalepiti oči 

(ali jih naslikati) in usta.  

 

 



Z vato ali volno jim lahko dodate lase ali brado. Važno je, da z otrokom imenujete 

barve, ga povprašate, katere barve je pa ta? Dvigni zelenega… ali modrega… Kateri 

možiček je takšne barve kot sonce/morje/trobentica – otrokom poznani predmeti.  

 

   

 

 

4. Ko so naši »možički« pripravljeni, potrebujemo še žogo. Ni važno kakšna je, teniška, 

mehka, gumijasta, če se bojite, da žoga ni primerna za v stanovanje, lahko otrok izdela 

svojo iz papirja. 

 

Časopisni papir naj otrok zmečka v kroglo, vi pa mu jo pomagajte oblepit z lepilnim 

trakom. Ta lahka žoga ne bo v stanovanju nič uničila!   

 



5. Zdaj se igra (končno) lahko prične!  

 

       

 

Možičke naj otrok postavi po želji, možnosti je veliko. V ravno vrsto, v piramido, v trikotnik kot 

pri bowlingu,… Otrok lahko zgradi stolp, pri tem bo moral biti previden, da se mu stolp ne 

podre. Odlična vaja za natančnost. 



 

 

6. Zdaj pa lahko z otrokom tekmujete, kdo zbije več možičkov na tla. Tudi sedaj lahko 

imenujete barve (npr. kateri možiček še stoji? Rdeči). 

 

Igriv dan želim, 

Anja 



2. 

POMLADNI HERBARIJ 

PRIPOMOČKI: RAZLIČNE VRSTE POMLADNIH ROŽ, ČASOPISNI PAPIR, TEŽKE KNJIGE 

POSTOPEK:  

 Ko smo nabrali rože, jih samo s cvetovi položimo na časopisni papir. Nato nanje 

položimo časopisni  ali drug  dobro vpojni papir. Čez vse to pa na koncu previdno 

položimo težke knjige, ki bodo sploščile cvetove. 

 Pustimo , da se rože posušijo. Seveda pa je čas sušenja odvisen od velikosti in 

mesnatosti cvetov. 

 Tako posušene rože lahko uporabimo za dekoracijo okrasnih lončkov, za izdelavo 

različnih voščilnic, slik, označevalnikov  za strani v knjigi ipd. 

 Nasvet: rože bodo bolj sijoče in obstojne , če se jih poškropi z lakom za lase ali 

prozornim premazom. Tako lahko prešamo tudi različne okrasne liste. 

                                                                                                       Larisa         

 



3. 

OB SVETOVNEM DNEVU GLEDALIŠČ 

Več v sosednji datoteki … 

 

 


