
POKLICI 

Pozdravljeni vsi naši otroci! Še malo in se bomo kmalu videli v vrtcu. Vrtec je tako prazen , 

žalostna hiša brez vas otrok, brez staršev, ki vas zjutraj pripeljejo k nam…. brez KUHARJEV, ki 

nam pripravljajo slastne obroke, brez HIŠNIKA, ki pokosi travo, popravi polico… brez ČISTILKE, 

ki nam počisti vrtec, da se naslednji dan zopet lahko igramo v čistih prostorih… brez 

VZGOJITELJEV, ki komaj čakamo, da se lahko z vami igramo, vam pripravimo zanimive 

dejavnosti, povemo kaj novega, se skupaj sprehajamo, opazujemo okolico…brez vseh tistih, ki 

nas tudi pridejo kdaj obiskat v vrtec. 

Tudi veliko staršev je že odšlo v svoje službe ali pa bodo šli kmalu, da opravljajo svoje delo, 

poklic, ki ga imajo. 

Otroci ali veste kaj je po poklicu  vaša mamica, očka ? Le povprašajte jih katere zanimive 

poklice opravljajo. 

In ko zrastete še večji kot ste 😊, odrastete….kaj bi radi postali? Koliko zanimivih poklicev je, 

koliko različni del se lahko opravlja… 

Oglejte si nekaj poklicev : 

https://www.youtube.com/watch?v=eLCXoWBrg1E&t=5s 

 

1. POKLICI – PANTOMIMA 

Igrajmo se pantomimo. Brez besed, samo z gibanjem, gibi, mimiko predstavimo kaj delamo in 

starši bodo ugibali kaj delamo in kdo smo. Potem pa zamenjajmo vloge, otroci ugibate, starši 

pa prikazujejo. Veliko smeha in zabave želim. Je bilo kaj težko uganiti ? 

 

2.  Izdelam družabno igro 

SPOMIN - POKLICI 
 
Potrebuješ: trši papir (papir, ki ga imaš doma), svinčnik in škarje.  
Izdelava:  
1. Izrežeš papir tako, da dobiš dvajset kvadratov (stranica = 5 cm). Za pomoč pri risanju in 
rezanju kvadratov lahko prosiš starše.  

2. Na deset kvadratkov napišeš besedo za poklic, na deset kvadratkov pa narišeš predmet, ki 
ga tisti, ki ta poklic opravlja, potrebuje. Če se pri pisanju hitro utrudiš, lahko na en kvadratek 
napišeš poklic, na drugi pa narišeš predmet.  

3. Tako dobiš deset parov in lastno narejeno igro »Spomin – poklici«.  

4. Kvadratke obrneš na hrbtno stran in se igra lahko začne!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eLCXoWBrg1E&t=5s


 

Spoštovani starši vnaprej se Vam zahvaljujem za Vaše sodelovanje in pomoč otroku pri pisanju, 

risanju in rezanju. Uživajte v igri in druženju. 

 

3. Povežimo poklic z predmeti, pripomočki, ki jih potrebujejo pri svojem poklicu 

 

primer:  
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Otroci ali veste, kdo je zgradil naš vrtec v katerega komaj čakamo, da se vrnemo. Res je! Bravo, 

to so GRADITELJI, ZIDARJI… in kdo speče najboljše palačinke? KUHAR speče dobre, najboljše 

pa naredijo MAMICE, mmm lahko tudi OČKI, seveda z vašo pomočjo! 

Recept za palačinke skupaj s pesmico pa je tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WlFRSkEDCi4 

https://www.youtube.com/watch?v=WlFRSkEDCi4

