
VRTEC ŠEMPETER 

ENOTA SONČEK 

1. 

OKVIR ZA SLIKO 

Ta čas, ko smo doma ste porabili za branje, igranje, družabne igre, skupno ustvarjanje, hišna 

opravila za sprehode in pohode v bližnje gozdove.  

Gotovo ste ob tem  ustvarili kakšno fotografijo otroka ali cele družine.  Lepo bi bilo, če bi si 

fotografijo v spomin na ta čas tudi uokvirili, zato vam prikažem kako z otrokom ustvariti malce 

drugačen okvir.  

POTREBUJEMO 

- Manjši karton za podlago 

- Papir poljubne barve 

- Slamice 

- Škarje  

- Lepilo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko užitkov ob ustvarjanju 

Tina 



2. 

TROBENTICA IN ZVONČEK 

(Janez Bitenc) 

Tra ra ra, 

trobentica trobi, 

cin cin cin, 

pa zvonček cinglja. 

 
 

Sončece veselo se smeje, 

sem že tu! 

Z neba šepeta. 

 

Naučite se pesmico z otrokom, kliknite na 

povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=CIhGfpwy4LM 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CIhGfpwy4LM
http://vrtec-podgradom.org/wp-content/uploads/2020/03/zvon%C4%8Dek.jpg


MALI ZVONČEK 

(Mira Voglar) 

Mali zvonček se je zbudil, 

očke trudne si pomel. 

Da bi bratce vse prebudil, 

kar zvoniti je začel. 

 
Bim bim, bim bim zaspance budim, 

prišla je pomlad in sonček z njo zlat. 

Bim bam, bim bam, vse rožce na plan. 

Bim bam, bim bam. 

Kliknite na povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=H0FdAvksadU 

 

Lep glasbeni dopoldan vam želim, Andreja 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H0FdAvksadU
http://vrtec-podgradom.org/wp-content/uploads/2020/03/mali-zvon%C4%8Dek.jpg


3. 

KO POMLAD SE PREBUDI, 

SONCE SPET SE VESELI. 

KO OTROCI ZAPOJO, 

VSE JE SPET LEPO. 

 

KO SPOMLADI SONČEK SVETI, 

POSKUŠAJ OD VESELJA POLETETI. 

 

DRAGI STARŠI, SKUPAJ Z VAŠIM OTROKOM LAHKO IZDELATE ŠOPEK ROŽ. 

NARIŠETE OBRIS OTROKOVE ROKE, IZREŽITE, OVIJETE OKROG SLAMICE IN PRILEPITE. 

NA VRHU S ŠKARJAMI NEŽNO UVIJETE PAPIR IN NASTANE ROŽICA. 

PRIJETNO USTVARJANJE VAM ŽELIM.          

                                                              

           

                                                            Ingrid Stubelj 



4. 

SPOMLADANSKI SPOMIN 

Če je vreme primerno za sprehod do bližnjega travnika ali pa gozda, se odpravite z otrokom in 

raziskujte prve znanilce pomladi (zvonček, trobentica, vijolica, marjetica, ptičje petje, 

metuljčki, ...). 

Med raziskovanjem se z otrokom pogvarjajte kaj je značilno za pomlad, ali je pomladi bolj toplo 

ali mrzlo, katere rože rastejo pomladi, kaj pa dobijo veje na drevesih (cvetove),… 

Po sprehodu pa veselo k ustvarjanu. Skupaj z otrokom ustvarita igro spomin na temo pomlad.  

Ker pa nam vreme malo nagaja, se lahko z otrokom samo pogovorite o pomladi in prek 

spleta pogledate značilnosti pomladi. 

- Na list papirja naj starši narišejo kvadratke 

- Otrok v vsak kvadratek nariše in pobarva stvar, ki je značilna za pomlad (zvnoček, 

metuljček, sonce, trobentica, ptiček). Vsako sliko naj nriše dvakrat. (če imate doma 

printer lahko otrok nariše samo enkrat slikice in nato jih enkrat kopirate) 

- Kvadratke nato skupaj z otrokom izrežete. Če imate doma karton, lahko iz kartona 

izrežete kvadratke in na njega prilepite slike.  

- Na koncu če želite lahko te kvadratke oblepite z lepilnim trakom. 

- Za mlajše otroke naj starši pomagajo narisat te slikce in potem naj jih otrok sam 

pobarva. 

IN IGRA SE LAHKO ZAČNE. 

Tako se je pri nas ustvarjalo: 

 

 

 

 

 

 



ŠKATLICA ZA IGRO SPOMIN (POMLADANSKI SPOMIN) 

Za spomin, ki ste ga z otrokom naredili lahko naredite škatlico in paprija, ali malo tršega papirja 

ali pa celo če imate doma tudi iz kartona. Tukaj vam prilagam šablona za škatlico. Za škatlico, 

ki smo jo mi ustvarili je meril vsak kvadrat 8x8cm. Ko škatlico izrežete lahko otrok nan jo kaj 

nariše.  

 

 

Slika  naše škatlice za spomin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika naše škatlice: 

 

 

 

 

Slika naše škatlice: 



5. 

PREIZKUS ZA OTROKE “COVID 19” 

 

V teh dneh je še kako pomembno, da otroke spodbujamo pri rednem umivanju rok. Skupaj z 

otrokom naredite preizkus, da jim pokažete kaj so mikrobi, kje so in kako se jih znebiti. Za 

spodbujanje umivanja rok pa priredite tekmo: otroku daste s štampiljko na roko eno njegovo 

izbrano slikico in do večera mora ta slikica dol z roke. 

Za preizkus pa potrebujemo: 

 skodelico, 

 vodo, 

 poper in tekoče milo. 

Poper bo v našem preizkusu predstavljal mikrobe. Natočimo vodo, potrosimo poper v vodo, 

da prekrije gladino posodice. Otrokom lahko  poveste kje se najde mikrobe (umazanija, ki se 

nabere na rokah med igro na igrišču, pri igri z žogo, na igralih,…).Naj vam sam pove kdaj ima 

še tako umazane roke. 

Otrok naj pomoči prst v vodo, pri čemer bo opazil, da se mikrobi oziroma umazanija  oprime 

prsta. Nato naj otrok pomoči prst v milo in ponovno v skodelico s poprom. 

Skupaj ugotavljajta kaj se zgodi in da je umivanje rok še kako pomembno. 

Pogovorite se skupaj o pravilnem umivanju rok. 

Poglejte na povezavo: https://youtu.be/_KirHm_sYfI 

 ….in ostanite zdravi, saj zato smo doma, kajne?! 

                   Andreja 

  

https://youtu.be/_KirHm_sYfI


6. 

SKRITA PRAVLJICA – 5. UGANKA 

 

ČEPRAV JE ČIST, BO SPET OPRAN, 

TAKOJ KO BO DEŽEVEN DAN. 

LEPO NAPET, ODPRT KOT CVET, 

Z NEKOM BO ŠEL V ŠIRNI SVET. 

 

Dragi otroci, 

V kolikor sledite ugankam, ste mogoče že ugotovili katera pravljica se skriva? Manjkata nam 

sicer še dve uganki – rešitvi,  ki jih prihranimo za prihodnji teden, da bo pravljica popolna. Sicer 

pa naj vam namignem, kje se zgodba dogaja...  

Pa saj ste gotovo to že sami ugotovili, kajne? 

 V gozdu, seveda. 

 Predlagam, da na večji list papirja ali kartona narišete gozd.  

Tako bomo izdelali ozadje za naše namizno lutkovno gledališče. 

 Rišete lahko s čemerkoli želite ali imate na izbiro. Svinčniki, barvicami, voščenkami, vodenimi 

barvicami...Lahko pa izdelate kolaž, tako da drevesa izrežete ( iz barvnega papirja, iz 

časopisnega papirja...) in zalepite na podlago. 

Scena je pripravljena, nekaj lutk tudi, čas je za izmišljene pravljice... Uživajte 

 

 

Ostanite zdravi in dobre volje... 

Irena 



Vam ostaja čas za peko in tudi vam dišijo sveže žemljice? 

Ni težko, celo zabavno je.  

Poskusite v kolikor vas mika in dober tek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. 

SPREHOD V NARAVO 

Ko bo vreme lepo in bo na nebu sijalo sonce pa se odpravite na družinski sprehod v gozd ali na 

travnik. To bo otroku ogromno pomenili, saj boste skupaj na svežem zraku in lepo raziskovali 

travnik in gozdove (igra z listjem in vejicami, nabiranje rožic, opazovanje živali (metuljev, 

čebel…)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lep sprehod in veliko gozdnih ter travniških dogodivščin…… 

 

                                                                                                                                     Mateja 



8. 

PRAVLJICI 

 

MOJCA POKRACULJA 

https://drive.google.com/file/d/1e8QwCnsXA4VgUF4Mslp8XRtkKGh_w5gG/view?usp=sharin

g 

 

MAČEK MURI 

https://drive.google.com/file/d/1YloE0P0gVeI1Wphx6ReYhWnxTenFiBX9/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1e8QwCnsXA4VgUF4Mslp8XRtkKGh_w5gG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8QwCnsXA4VgUF4Mslp8XRtkKGh_w5gG/view?usp=sharing

