
POKLICI



PISMONOŠA/POŠTAR

DOSTAVLJA: 

- POŠILJKE

- PISMA

- RAZGLEDNICE



NJEGOVO PREVOZNO SREDTSVO JE





ZNAK Pošte Slovenije



Nariši nekaj lepega, risbico pa
pošlji osebi, ki jo te dni zelo

pogrešaš.



Pošljemo lahko pismo, razglednico ali paket. 
Pomembno je, da na pismo, razglednico in paket 
napišemo naslov, kamor želimo, da se dostavi in 
nalepimo ZNAMKO. 



Pismo in razglednico vržemo v poštni nabiralnik.
Kakšne barve je poštni nabiralnik? 



Tudi doma imaš poštni nabiralnik, kamor ti pismonoša pušča 
pisma, razglednice, časopise in reklamni material. 
Poišči ga in poglej, če je v njem kakšno pismo, razglednica, 
časopis ali reklamni material. 



Kuhar/kuharica

Kaj dela?

• Pripravlja jedi za ljudi, ki pridejo v 

restavracijo.



Imaš rad/rada palačinke?



Kaj uporablja kuhar?







V restavraciji dela kuhar in osebe, ki nam hrano 
prinesejo na mizo in jo iz mize pospravijo.



Kuhar nam pripravi predjed, juho, glavni jed in
sladico.



• Kdo pa pri vas največkrat kuha?

• Ali tudi ti pomagaš pri kuhanju in peki?

• Katera je tvoja najljubša jed?

• Želiš skuhati puding?

https://www.aninakuhinja.si/recepti/vanilijev-puding-iz-vrecke/

https://www.aninakuhinja.si/recepti/vanilijev-puding-iz-vrecke/


ČISTILKA

Kaj dela?

• očisti prostor

• pobriše prah

• pometa tla

• pomije tla

• prazni koše

• prezrači prostor

• umiva

• sesa

• zaliva sobne rastline

• v toaleti namešča toaletni papir

• polni doze za milo…



Njeni pripomočki

❑ čistila

❑ gobica za umivanje

❑ vedro

❑ gumijasta rokavica (za zaščito rok)

❑ sesalec

❑ metla

❑ krpe…











Kdo dela v trgovini?

ALI



PRODAJALKA

Kaj dela prodajalka?
❖ Prodaja različne stvari (hrano, obleke, 

avtomobile, aparate, pohištvo…)





Ko obiščemo trgovino, si pri vhodu vzamemo
nakupovalni voziček ali nakupovalno košaro.



Izberemo, kaj bi radi kupili, kaj potrebujemo.



Iz vozička položimo izbrano blago na tekoči trak.



Plačamo lahko… ( z denarjem ali z bančno kartico)



Ko plačamo dobimo račun.



Igranje vlog

• Pojdi v trgovino, kupi si kruh, salamo, sir in mleko.

• S čim boš plačal (denar, bančna kartica)?

• Kam boš položil kupljena živila? V torbo ali v vrečko?



Ko bom velik, bom… (razmisli)


