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Spoznavali smo poklice
 POLICISTKA
11.1.2013 nas je obiskala policistka Nataša Brajdič
Slivšek, ki dela v Ljubljani na Policijski akademiji
Tacen. Najprej nas je lepo pozdravila in povedala kaj
ona počne in kaj ima oblečeno ter na kratko
predstavila kako se obnašamo v prometu. Da bi si pa
vse bolje zapomnili, smo si ogledali še kratke risanke
o različnih situacijah v prometu. Na koncu je z otroci
zaplesala še na romsko glasbo. Za darilo nam je
prinesla medvedke oblečene v policista, policijske
avtomobilčke in igro Človek ne jezi se.

 FRIZERKA

V ponedeljek, 14.1.2013 smo v vrtec povabili
frizerko Nino Mešiček. V uvodnem delu so se ji
v jutranjem krogu otroci predstavili, potem jim
je otrokom pokazala vse pripomočke, ki jih
uporablja pri delu in demonstrirala kako jih
uporablja (striže, lika, kodra lase,...). Otrokom
je bilo zelo zanimivo, saj so tudi naslednji dan,
ko smo izdelovali plakat zelo dobro znali
povedati kaj dela frizer in kaj uporablja.
Najbolj so uživali, ko jih je Nina česala, delala
čopke in pletla kitke.

 GASILEC

V petek, 25.1.2013 smo se z avtobusom odpeljali v Krško na Poklicno gasilsko enoto. Pokazali so
nam njihovo garažo in različne avtomobile v njej ter povedali za kaj jih vse uporabljajo. Na
enostaven način smo dobili nekaj informacij o samem delu gasilca. Pokazali so nam tudi njihova
oblačila, čelado, ostalo opremo, na koncu pa smo, kdor je seveda želel sedel v gasilski avto.
 ZOBOZDRAVNIK

V torek, 29.1.2013 smo spoznali zobozdravnika. Večina otrok je imela prvi stik z njim. Povabil nas
je v njihovo ordinacijo, kjer nam bo pokazal vse pripomočke, ki jih uporablja pri delu in podaril
darilo za spodbudo. Cilj nam je bil, da otroci zgubijo strah, ki ga čutijo do njega. Iz zobne
preventive pa so otroke spomnile, kako se pravilno ščetka, potem pa so si otroci v umivalnici
ščetkali zobe in dobili štampiljko.
V letošnjem šolskem letu bomo spoznali še kuharja, glasbenika in ribiča.
vzgojiteljica Teja Mešiček

