
     

 

 

 

POČUTIM SE DOBRO – Rdeča nit  

 

Počutim se dobro (ODDELEK 2 –  3 Jana in Valentina) 

Strokovni delavki sva skozi vse leto dali poudarek na dobro počutje otroka ves dan v vrtcu. Za vse 
dejavnosti, ki se odvijajo v oddelku (rutinske dejavnosti, usmerjene/vodene dejavnosti, prosta igra) 
dava otrokom dovolj časa, da je vzdušje umirjeno, brez hitenja in stresa, otroci pa so bolj sproščeni, 
samoiniciativni, samostojni, sodelovalni, ustvarjalni in motivirani za dejavnosti. Otrokom se posvečava 
individualno, skupinsko in skupno. Otroke opazujeva pri dejavnostih in to nama je vodilo za načrtovanje 
in izvajanje dejavnosti. Sva fleksibilni in se prilagajava ter slediva otrokovim interesom, počutju, 
pobudam in odzivom. Pomembno nama je, da se vsak otrok dobro počuti in kdor potrebuje najino 
oporo, podporo, empatijo jo dobi. Ko se otrok dobro počuti, je sproščen in je lahko ustvarjalen. 
Dejavnosti, ki sva jih pripravili za otroke, so bile tudi dejavnosti iz področja umetnosti. V kurikulumu za 
vrtce piše:  
"Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, si zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, predmet. Taka 
dela nastajajo, ko ima otrok pri delu svobodo in se od njega pričakuje neposrednost, drugačnost, 
izvirnost. Otrokova umetnost in okus sta izrazito osebne narave in se ju vedno opazuje, razume in 
presoja v okviru njegovega specifičnega razvoja in življenjskega okolja. Otrok je lahko ustvarjalen v 
različni meri in na različnih umetniških področjih."  
Nekaj dejavnosti, s katerimi so se otroci izražali in komunicirali z umetnostjo:                                                                                                   
• Igranje na instrumente: Otroci so sodelovali v dejavnosti igranja na kahone ter z malimi instrumenti, 
nato so otroci risali po doživetju dejavnosti na risalni list s svinčnikom.                                                 
 • Poslušanje klasične glasbe in izražanje z gibanjem. Otroci so ležali na blazinah postavljenih v obliki 
sončnih žarkov, ob dnevni svetlobi brez luči, poslušali so klasično glasbo na cd (poslušali so eno skladbo, 
ki je nanje delovala zelo pomirjujoče in otroci so jo nekaj krat poslušali leže na blazini). Ko otroci niso 
več ležali, sva jim ponudili barvne rutice za motivacijo plesa ob glasbi in otroci so se prosto gibali in 
plesali z ruticami ob glasbi. Na koncu so, kdor je želel, slikali s tempera barvami in čopiči na risalni list 
ob zvoku skladbe klasične glasbe. Nekateri otroci so izdelali več slik. Kdor ni želel slikati je risal z barvniki 
ob glasbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Oblikovanje iz slanega testa (kiparjenje). Otroci so glede na interes sodelovali (nekateri otroci so pri 
dejavnosti sodelovali veliko časa, nekateri niso želeli, nekateri pa krajši čas).                                                         
    • Petje, ples in rajanje ob spremljavi igranja na kitaro odrasle osebe.                                                                              
• Prosto ustvarjalno izražanje z različnimi sredstvi (svinčnik, barvniki, voščenke, flomastri, vodene 
barve, tempera barve, prstne barve).                                                                                                                                  
  • Igre z »Bibami«, narejene iz nogavice. Z otroškimi izdelki sva vedno okrasili igralnico. Vedno je bila 
pomembna motivacija za dejavnost, ter izbira sredstev in ureditev prostora za ustrezno vzdušje. Pri 
poteku dejavnosti pa je bilo pomembno, da sva pozorni in slediva otrokovemu počutju, interesu in 
pobudam ter odzivom otrok. Tudi po različnih dejavnostih so otroci risali s svinčnikom po doživetju 
dejavnosti, da lahko otrok svoje doživetje, notranje počutje, čustvene vsebine izrazi v risbi, ker 
nekaterih občutij in doživetij se z besedami sploh ne da opisati ali povedati (npr.: dejavnost, kjer so 



otroci mečkali papir v papirnate kepe, nekaj sva jih imeli že pripravljene, nato smo se s temi papirnatimi 
kepami obmetavali, ciljali, zabavali in smejali. Otroci so polnili in praznili različne škatle s papirnatimi 
kepami. Papirnate kepe so metali in ciljali v velik koš, skozi obroče na stožcih, v škatle… Po dejavnosti 
so otroci s svinčnikom risali po doživetju na risalni list s svinčnikom. Otroci so si po končani dejavnosti 
izbirali tudi druge dejavnosti in igro ter se tudi vračali k igri s papirnatimi kepami.). Izkušnje na področju 
umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega 
otrokovega razvoja in duševnega zdravja (Kurikulum za vrtce). Strokovni delavki pa sva bili odgovorni, 
da sva to otrokom omogočili na prijeten, sproščen in zabaven način. 

 

 

Zelo lačna gosenica, Eric Carle  (ODDELEK 2 – 3 Sara in Milica) 

Veliko sodelujemo s sodelavkami in otroci iz sosednjega oddelka. Tokrat smo jih povabili na obisk. 

Pomočnica vzgojiteljice Milica Krajnc, je za otroke pripravila lutkovno predstavo z naslovom Zelo lačna 

gosenica, po istoimenski pravljici, ki jo je napisal Erik Carle. Otroci so se posedli na zato pripravljen 

prostor. V pripovedovanje je sodelavka vključila tudi otroke. Le ti so z zanimanjem sodelovali. Po 

predstavi smo se pogovarjali na temo zdrave prehrane. Ugotavljali smo zakaj je gosenico bolel trebuh 

in kako si je pomagala. Ali smemo jesti sladkarije? Koliko in kdaj? Kaj pa sadje in zelenjava, meso, mlečni 

izdelki in žitarice? Nato smo otroke povabile, da posežejo po sadju, ki je bilo pripravljeno. Krožniki so 

bili pripravljeni barvito. Ponujeno jim je bilo tudi suho sadje. Vse skupaj pa je bilo na zeleni podlagi. 

Otroci so posegali po ponujenem vse do takrat ko je sadja zmanjkalo. Na pogrinjku jih je opazovala 

gosenica pripravljena iz sadja (pomaranč). Dejavnost, ki sva jo pripravili, je bila za otroke zelo zanimiva. 

Otroci so se med seboj spodbujali, da poizkusijo sadje in ugotovili so, da je dobro. Ugotavljali smo ali 

je posamezen sadež sladek ali kisel, sočen ali ne. Prav tako smo ugotovili katero sadje je potrebno 

olupiti in katero lahko jemo z olupkom. Zavedamo se, pa tudi iz povratnih informacij, ki jih pridobimo 

s strani staršev vemo, da nekateri otroci sploh ne marajo sadja, drugi ga zaužijejo v obliki smutijev. 

Precej pa je takih otrok, ki imajo sadje radi. Tudi suho sadje. Ko otrokom ponudimo sadje, ga vedno 

pripravimo tako, da otroke pritegne. 



 

 

Gozdni poligon (oddelek 2-3  Sabina in Valentina) 

Na temo Počutim se dobro smo v šolskem letu enkrat tedensko izvajali gibalne urice v večnamenskem 

prostoru, se veliko gibali na igrišču ter hodili na sprehode. Izdelali smo taktilne plošče. Na podlago iz 

gume smo zalepili različne materiale in snovi kot so vrvica, spužva, pluta, kamenje, mreža, aluminijasti 

pokrovčki, zamaški, pesek, suho listje, les... Otroci so pri tem pomagali polagati materiale oz. snovi na 

podlago ter jo že tu občutili z rokami. Eno izmed gibalnih uric smo poimenovali Gozdni poligon. Otroci 

so na njem razvijali naravne oblike gibanja kot so hoja in tek z bosimi nogami, plazenje, lazenje ter 

prestopanje. Gozdni poligon je vseboval hojo po taktilnih ploščah, plazenje pod ovirami, plezanje čez 

lestev, lazenje po blazini ter prestopanje vrvi. Ko so otroci poligon nekajkrat izvedli, so ob najini 

spodbudi, plošče zamenjali in ponovili gibalne vaje. Ob zaključku gibalne urice, ko so se ob socialni igri 

Dežek umirili, sva z otroki izvedli še evalvacijo. Povprašali sva jih o počutju ter ugotovili, da so se dobro 

počutili, ker so lahko hodili bosi. V igralnici smo oblikovali kotiček, kjer so bile taktilne plošče na 

razpolago otrokom, da si jih sami vzamejo in organizirajo igro. 

 

Glasba okoli nas (ODDELEK 2 – 4 Klementina in Katja) 

V našem oddelku ima glasba zelo velik pomen. Ob poslušanju glasbe se sproščamo, spoznavamo 

različne zvrsti glasbe, plešemo in ob poslušanju tudi telovadimo. Nemalokrat me otroci poprosijo, da 

predvajam glasbo. Ugotavljamo kaj nam je všeč in kaj nam ni. Spoznavamo različne ritme. Pri plesu 

poslušamo glasbo in ob tem plesno ustvarjamo. Glasbo iščemo tudi v našem okolju. Poizkušamo 

ponoviti zvoke in ritem. Ugotavljamo kaj nas moti in kaj nas pomirja in sprošča. Kar nekajkrat v tem 

šolskem letu smo glasbo poslušali, plesno ustvarjali in nato ob poslušanju iste skladbe še likovno 

ustvarjali. Ena izmed tistih skladb, ki je otroke zelo pritegnila je Čmrljev let, ki jo je ustvaril skladatelj 

Nikolaj Rimski - Korzakov. Preko celega šolskega leta smo v oddelku zbirali posode različnih velikosti. 

Nekatere posode so nam prinesli starši (kovinske posode za kavo), druge smo pridobili v kuhinji. Posode 

so bile različnih velikosti in materialov. V kuhinji so nam pripravili velika vedra bele barve. Skrbno smo 

jih zbirali dokler jih ni bilo dovolj za vse otroke in strokovni delavki. Ko jih je bilo dovolj smo jih postavile 

v igralnico brez nobenih navodil. Opazovali sva otroke. Nekateri so jih odpirali, vanje so poizkušali 

pospraviti različne predmete, ki so jih našli v igralnici. Nato so jih zaprli s pokrovom (vse posode so 

imele tudi pokrov). Tako zaprte so jih stresali in poslušali zvoke, ki so ob tem nastajali. K raziskovanju 

so povabili tudi ostale otroke. Posode so poizkušali spremeniti v stol in ugotavljali na katerem lažje 

sedijo. Nakar je eden izmed otrok pričel z ustvarjanjem ritma. Poizkušal je igrati glasno in tiho, hitro in 

počasi. Kmalu so se mu pri igranju pridružili prijatelji. Naslednji dan sva otrokom poleg posod ponudili 



tudi lesene kuhalnice. Igrali so glasno. Bili so nasmejani. V enem delu igralnice sem pričela igrati tudi 

sama. Otroci so mi odgovarjali s pomočjo svojih ¨instrumentov¨. Bilo je kot bi se pogovarjali. Naslednje 

dni sem otroke povabila, da mi pomagajo pri ustvarjanju ritma. Igrali smo se igrico Odmev. Igrali smo 

na kovinske in plastične posode tako, da smo najprej igrali na kovinske nato na plastične. Ugotavljali 

smo razliko. Nato smo igrali na obe posodi istočasno. Počasi smo ustvarjali različne ritme. V določenem 

trenutku smo igranju na bobne dodali petje znanih pesmic. Razdeli smo se v dve skupini. Ena skupina 

je igrala skupaj s pomočnico vzgojiteljice, drugi pa z vzgojiteljico. Učili smo se poslušati drug drugega. 

Ugotavljali smo dolžino zvoka, kaj pomeni hitro, kaj počasi. Igrali smo glasno in tiho in ugotavljali kaj 

nam je bolj všeč. Na otroke in strokovni delavki v oddelku je igranje na bobne vplivalo sproščujoče. 

 

 

Dobro se počutimo in skupaj zmoremo (ODDELEK 3 –  5 Lilijana, Andrej  in 

Janja) 

Strokovni delavci smo si zadali globalni cilj, da bomo v skupini ustvarili pozitivno vzdušje. Dejavnosti so 

bile zastavljene tako, da so otroke spodbujale k sodelovanju. Sodelovali so pri načrtovanju, oblikovanju 

in sprejemanju odločitev (ureditev in vsebina kotičkov, vrsta dejavnosti, iger ) in pri delitvi odgovornosti 

za skupno sprejete odločitve. Poudarek je bil na pozitivnih spodbudah/občutkih, ki krepijo otrokovo 

samozavest in samopodobo, samospoštovanje ter spoštovanje drugih, ter s tem vplivajo na otrokovo 

dobro počutje. Dejavnosti: igre v stalnih kotičkih z mlajšimi in starejšimi otroki, interakcijske igre, 

skupinske dejavnosti kot so petje že znanih in učenje novih pesmi, poslušanje in obnova zgodbic. 

Poseben izziv, ki nam je vzel dosti časa, je bil dramatizacija znane zgodbice, ki je vključevala pripravo 

prostora, izdelavo mask, obvladovanje besedila, petje pesmic ter gibanje v prostoru. Ker je v naši 

skupini veliko otrok iz neslovenskih družin, smo jeziku kot orodju razumevanja in sporazumevanja 

posvečati veliko pozornost, saj je naš cilj, da povečamo razumevanje pri vsakdanji komunikaciji. Otroci 

so sodelovali v pogovorih o tem, kaj jim prija in kaj ne - spodbujali smo jih, da sproščeno izražajo svoja 

čustva in občutke - kaj lahko storijo za dobro počutje, katera pravila morajo upoštevati in spoštovati, 

kako se izogniti poškodbam ter da ne povzročajo poškodb drugim. Pri skrbi za naš zelenjavni vrt se je 

pokazala prednost skupinskega dela, kjer so otroci hitro in skrbno opravljali vse sprotne dejavnosti 

(zalivanje, puljenje plevela, ureditev gredic). Skupaj se ob opazovanju vrta veselimo rezultatov 

skupnega dela. Pomembno pri sprotnem delu je bila stalna evalvacija z otroki, kjer smo redno 

preverjali, ali se otroci dobro počutijo ali ne in zakaj. 

 



Spoznavanje prehranskega semaforja (ODDELEK 3 –  5 Nataša  in Metka) 

V okviru projekta POČUTIM SE DOBRO, so se v našem oddelku dejavnosti prepletale. Povezovale so 

zdravo prehrano z zdravim načinom življenja. 1. DEJAVNOST: SPOZNAVANJE PREHRANSKEGA 

SEMAFORJA Kako smo prišli do odkrivanja zdrave in okušanja zdrave prehrane? Eden od otrok je med 

kosilom dejal: " Moja mama je rekla, da je korenček zelo zdrav. " Tako smo naslednji dan in se dan po 

tem med vsakim obrokom spoznavali jedi. Otroci so pripovedovali kaj od tega pripravljajo doma in kaj 

jim je všeč in kaj ne. Ugotovili so tudi da ima vsak svoj okus in da ni nujno da vsak je vse, temveč da je 

potrebno različno hrano samo poskusiti. Otroci so od doma prinašali embalažo različnih prehranskih 

izdelkov, reklamne revije na katerih so slikani prehranski izdelki, domače sadje in zelenjavo, ter 

jesenske plodove. Ker je bila tema pogovora tudi o prehrani hrane so z veseljem nosili tudi kuharske 

knjige in pripovedovali kako nekateri skupaj s starši pripravljajo določene jedi. Iz revij prehranskih 

izdelkov so otroci izrezali kar so želeli. Bistvo tega je bilo v tem, da smo izdelali plakat s prehranskim 

semaforjem. Otroci so razvrščali izrezane izdelke v rdeči, oranžni in zeleni narisan krog na plakatu, ter 

jih zalepili. Plakat je obešen v igralnici, tako lahko vsakodnevno med obroki komentirajo katera hrana 

spada v katero barvo kroga. Spoznavali smo zdravo prehrano tudi z gibanjem in sicer gibalno igro " Kaj 

ješ?" Cilj te igre je, da se razgibajo in z gibanjem tudi učijo. Otroci prosto tekajo po prostoru. Na moj 

znak tečejo h košari, kjer je embalaža prehranskih izdelkov. Več obročev rdeče, oranžne in zelene barve 

je postavljenih na tla z različno razdaljo. Naloga otrok je, da embalažo na primer: mleka, skute, sladkarij, 

zelenjavo, sadje, ....pravilno razvrstijo v kroge in to čim hitreje. Igro smo še podkrepili z različnimi načini 

gibanja. 

 

ZDRAVA PREHRANA 

»Jabolčni piknik« (ODDELEK 2 –  3 Jana in Valentina) 

Otroke sva motivirali z lutko miško. Poslušali so vsebino slikanice Velika skrivnost (Eric Battut) v kateri 

nastopajo miška, druge živali in kjer je glavna tema skrivnosti jabolko. Ob tem so otroci sodelovali z 

odraslima osebama s pogovorom, z opisovanjem ilustracij in dogajanj na ilustracijah slikanice ter 

gibalnim prikazovanjem oz. oponašanjem gibanja živali iz slikanice. Vse to je bila motivacija za otroke, 

da smo si pripravili »jabolčni piknik« v igralnici. Pripravili smo veliko mizo, kjer smo vsi sedeli, na sredini 

je bila »velika skrivnost« (velika košara polna jabolk, ki je bila pokrita s prtom) in otroci niso vedeli 

kakšna »velika skrivnost« je na mizi. Ob pomoči lutke miške so otroci razkrili skrivnost in odkrili so 

veliko košaro polno jabolk. Vsak otrok je vzel eno ali več jabolk. Otroci so si jih ogledovali, tipali, vonjali. 

Otroci so ob tem spoznavali tudi dele jabolka: pecelj, muha, olupek, peške. Jabolka so nato otroci oprali 

in obrisali, strokovni delavki pa sva jabolka narezali in estetsko dekorirali na večje krožnike, ki so bili na 

prtičkih. Strokovni delavki sva se pridružili otrokom na »jabolčnem pikniku«. Medtem ko smo jedli 

jabolka, smo se družili, pogovarjali, smejali. Vsi smo radi jedli jabolka. Jabolka, ki so ostala v košari, so 

bila otrokom na voljo, igrali so se z lutko miško, ogledovali so si slikanico. Ker so bili nad dejavnostjo 

otroci navdušeni, sva dejavnost izvedli kar nekaj dni zapored. Vsa jabolka, ki sva pripravili otrokom, so 

pojedli in ob tem sva vedno poudarili, da so jabolka zelo zdrava, da imajo vitamine in jih lahko jemo 

vsak dan. Otroci so nato izdelali svoje jabolko iz risalnega lista in tempera barvami, lepili so dele jabolka 

(pecelj, muha), na koncu pa še pretikali z vezalko skozi luknjice, ker je bilo to naše jabolko »eko jabolko 

s črvičkom«. Izdelana jabolka smo razstavili v igralnici in na koncu šolskega leta na razstavi ob zaključku 

projekta Zdravje v vrtcu, rdeča nit: "Počutim se dobro". 

 



    

Praznovanje rojstnega dne (ODDELEK 2 –  3 Jana in Valentina) 

Vsak otrok v oddelku praznuje rojstni dan. V dogovoru s starši na roditeljskem sestanku, da praznujemo 

rojstni dan otroka na zdrav način s suhim in svežim sadjem. Takšen način praznovanja imamo v našem 

vrtcu že nekaj let. Čeprav nas kakšni starši vseeno kdaj vprašajo, če lahko prinesejo kakšne kekse, 

čokoladice, smokije… strokovni delavki osveščava starše, da je lahko lep in prijeten rojstni dan tudi brez 

te prehrane, ki ni priporočljiva. Slavljencu predhodno otroci narišejo risbo za rojstni dan. Strokovni 

delavki pripraviva zbirko risbic in jo lepo dekorirava ter pripraviva še uporabno darilce, ki ga sami ročno 

izdelava. Estetsko in slavnostno za otroka pripravimo mizo in jo dekoriramo. Ena strokovna delavka se 

igra z otroki, druga pa pripravi sadne krožnike s suhim in svežim sadjem tako, da lepo izgleda in je tudi 

zdravo. Slavljenec pomaga pri pripravi mize za rojstnodnevno zabavo z dekorativnimi servijetami, 

napihljivo torto s svečkami, sadne krožnike in za vsakega otroka prtiček s krožničkom in lončkom. Ko je 

vse pripravljeno za praznovanje, otroci pospravijo igralnico, si umijejo roke z milom in prisedejo k mizi, 

kjer jih čaka slavljenec. Slavljenec ima, če želi, na glavi krono. Slavljencu zapojemo pesem »Vse 

najboljše« v več jezikih, pošljemo mu toliko poljubčkov, kolikor ima let, naredimo skupno fotografijo, 

mu podarimo darilo, ki smo ga izdelali (risbe otrok in praktično simbolično darilo, ki ga izdelava ročno 

strokovni delavki), nato otroci jedo zdrav prigrizek s suhim in svežim sadjem, se družimo, zabavamo. 

Med praznovanjem poslušamo glasbo. Ko otroci pojedo, lahko plešejo, rajajo, se igrajo z baloni dokler 

so motivirani. Na koncu pospravimo in potekajo druge dejavnosti na prostem ali v igralnici v primeru 

neugodnega vremena. Ko pripravljamo za praznovanje rojstnega dne, se vsi otroci veselijo in so v 

pričakovanju lepega dogodka, praznovanja ter druženja. Otroci so osredotočeni na dogodek in na slavje 

in radi sodelujejo na njem ter radi pojedo suho in sveže sadje. Dejavnost izvedemo za vsakega otroka 

in ta dan je prav poseben dan za slavljenca. Praznovanje izvedemo tako, da je slavljenec sproščen, 

zadovoljen, se dobro počuti in da mu ostane v spominu lep in prijeten dogodek, ki ga deli z ostalimi 

otroki in odraslimi v oddelku.  



 

 

Zdravo - manj zdravo (ODDELEK 2 – 3 Sara in Milica) 

Otrokom sva prebirali knjigo Zelo lačna gosenica skozi lansko šolsko leto. Ker jim je bila knjiga zelo všeč, 

sva to izkoristile za letošnji projekt Zdrav vrtec v zdravem mestu, saj je knjiga dober primer tega, kaj 

lahko povzroči preveč manj zdrave hrane. Po prebrani pravljici, sva se z otroki pogovarjali katera hrana 

je zdrava in katera manj zdrava ter o tem kako se je gosenica počutila, ko je zaužila vso nezdravo hrano. 

Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj jedo otroci doma ob različnih priložnostih ter vsak dan. Po pogovoru, 

sva otrokom ponudili revije, da poiščejo sličice zdrave in manj zdrave hrane. Sličice sva izrezali in 

naredili plakat, da so otroci lahko lepili zdravo hrano na eno stran ter manj zdravo na drugo stran. 

Dejavnost jim je bila zelo všeč, sodeč po njihovem obnašanju ter želji po sodelovanju. Nekateri otroci 

so manj zdravo hrano umestili k zdravi, a so jih drugi otroci opozarjali, da tako ni prav. Več dni so otroci 

odhajali k plakatu ter se med seboj pogovarjali kaj je zdravo in kaj ne, tako so se potem vsi otroci 

navadili na pravilen razpored. Manj zdrave navade otrok smo pokomentirali vsak dan pri malici in kosilu 

ter tako utrjevali znanje o hrani in prehranski piramidi. 

 

Zdrav napitek (ODDELEK 2 – 3 Sara in Milica) 

Z otroki smo se po malici pogovarjali o zdravih pijačah in prišli do ugotovitve, da sokovi niso najbolj 

zdravi. Večina otrok pije vodo. V igralnici imamo vedno na voljo različno sadje, ki ga otrokom ponudimo 

ob pitju čaja, ko je čas za osvežitev. Ker nam je veliko sadja ostalo, smo se nekega dne odločili da v 

igralnici naredimo “smoothie” sadni sok. En deček je dal pobudo da sadje zmiksamo, kot njemu to 

doma naredi mamica. Sodelavka je v vrtec prinesla mikser, pred dejavnostjo pa so vsi otroci umili roke 

in si pripravili svoj lonček. Sodelovali so v lupljenju mandarin, banan in pomaranč, s sodelavko pa sva 

olupili hruške in jabolka. V mešalnik so otroci sami dali koščke sadja in pritisnili na gumb ter opazovali 

kaj se dogaja. Ko sva otrokom nalili sok v lončke, so vsi otroci poskusili kakšnega okusa je, večina otrok 

je želela še, le peščica pa ni popila do konca. Ko so sok zaužili, smo se pogovarjali o okusih in teksturi 

soka. Odgovori so bili različni, vsi otroci pa so se strinjali, da je sok zelo zdrav v primerjavi s tistim, ki ga 

kupimo, saj ni svež. Nazadnje sva otrokom ponudili list papirja in svinčnik, da so doživetje lahko tudi 

narisali. Dejavnost sva izvedli večkrat v šolskem letu, ko nam je ostalo več sadja od malice. 

 

 



Zelo lačna gosenica , ERIC CARLE (ODDELEK 2 – 4 Klementina in Katja) 

 Veliko sodelujemo s sodelavkami in otroci iz sosednjega oddelka. Tokrat so nas povabili na obisk oni. 

Pomočnica vzgojiteljice iz sosednjega oddelka, Milica Krajnc, je za otroke pripravila lutkovno predstavo 

z naslovom Zelo lačna gosenica, po istoimenski pravljici, ki jo je napisal Erik Carle. Otroci so se posedli 

na zato pripravljen prostor. V pripovedovanje je sodelavka vključila tudi otroke. Le ti so z zanimanjem 

sodelovali. Po predstavi smo se pogovarjali na temo zdrave prehrane. Ugotavljali smo zakaj je gosenico 

bolel trebuh in kako si je pomagala. Ali smemo jesti sladkarije? Koliko in kdaj? Kaj pa sadje in zelenjava, 

meso, mlečni izdelki in žitarice? Nato smo otroke povabile, da posežejo po sadju, ki je bilo pripravljeno. 

Krožniki so bili pripravljeni barvito. Ponujeno jim je bilo tudi suho sadje. Vse skupaj pa je bilo na zeleni 

podlagi. Otroci so posegali po ponujenem vse do takrat ko je sadja zmanjkalo. Na pogrinjku jih je 

opazovala gosenica pripravljena iz sadja (pomaranč). Dejavnost, ki so jo pripravile sodelavke v 

sosednjem oddelku je bila za otroke zelo zanimiva. Otroci so se med seboj spodbujali, da poizkusijo 

sadje in ugotovili so, da je dobro. Ugotavljali smo ali je posamezen sadež sladek ali kisel, sočen ali ne. 

Prav tako smo ugotovili katero sadje je potrebno olupiti in katero lahko jemo z olupkom. Zavedamo se, 

pa tudi iz povratnih informacij, ki jih pridobimo s strani staršev vemo, da nekateri otroci sploh ne 

marajo sadja, drugi ga zaužijejo v obliki smutijev. Precej pa je takih otrok, ki imajo sadje radi. Tudi suho 

sadje. Ko otrokom ponudimo sadje, ga vedno pripravimo tako, da otroke pritegne. Naslednje dni smo 

se v oddelku pogovarjali o tem kaj lahko jemo in česa ne. Ugotovili smo, da pravzaprav lahko jemo vse. 

Previdni moramo biti le koliko česa pojemo. Tako smo ugotovili, da ni priporočljivo pojesti preveč 

sladkarij, slanih prigrizkov, popiti sladkanih in gaziranih pijač in podobno. V reklamnih letakih smo 

poiskali fotografije različne hrane. Izrezali smo jih in jih poizkusili razvrstiti tako, da smo upoštevali česa 

smemo pojesti več in česa manj. V oddelku smo se preko celega šolskega leta pogovarjali tudi o 

prometu. Zelo jim je bila všeč deklamacija Semafor. Tudi tu smo se pogovarjali o tem kaj pomeni katera 

barva na semaforju. Tako smo namesto prehranske piramide v oddelku pripravili semafor. S pomočjo 

rdeče, rumene in zelene barve smo fotografije hrane nalepili tako, da smo vsi vedeli česa lahko pojemo 

več in česa je manj. Prehranski semafor smo zalepili na steno. Otroci so se ob njem še veliko časa 

pogovarjali o zdravi prehrani. 

 

 

 

 

 

 



Pravljica ZELO LAČNA GOSENICA (Eric Carle) (oddelek 2-3 Sabina in Valentina) 

Izdelali sva slikaniški model pravljice Zelo lačna gosenica ter 2 lutki: majhno in veliko gosenico. Ob 

pripovedovanju pravljice sva z ščipalko sličice pripenjali na vrvico. Otroci so bili ob pripovedovanju 

spodbujeni, da štejejo sadeže, ki so bili na sličicah. Slikaniški model pravljice je bil na vrvici nameščen 

ves teden. Otroci so se ob njem večkrat zaustavili in pripovedovali zgodbico. Skupaj smo ugotavljali, 

katero zdravo in katero nezdravo hrano je gosenica pojedla. Na steno igralnice sva pritrdili diagram v 

obliki gosenice. Ena izmed gosenic je bila vesela, druga žalostna. Ob diagramu so prisluhnili izmišljeni 

zgodbi o veseli in žalostni gosenici. Ob pripovedovanju sva v diagram s pomočjo strepa pritrjevali 

sličice. Otroci so kmalu ugotovili, zakaj je ena gosenica vesela, druga pa žalostna. Nato sva sličice, na 

katerih je bila raznolika hrana, odstranili. Otroke sva vprašali, kaj naj gosenica je, da bo zdrava in vesela 

oz. kaj je bolje, da ne je, da ne bo zbolela in bila žalostna. Otroci so nato sličice sami pritrjevali in 

razvrščali, se ob tem pogovarjali in se včasih posvetovali z nama. 

 

Zdrava prehrana (oddelek 2-3 Sabina in Valentina) 

Z obvestilom na oglasni deski sva starše pozvali, da zbiramo odpadno embalažo od hrane. Otroci so z 

veseljem v vrtec prinašali prazne škatle, vrečke, ovitke od raznovrstne hrane. Vse to smo najprej (en 

teden) shranjevali v veliko škatlo. Nato sva na tla postavili zeleno in rdečo škatlo. Pogovarjali smo se o 

zdravi oz. nezdravi hrani. Pri tem je posamezni otrok iz velike škatle vzel embalažo ter bil spodbujen, 

da pove ali je to embalaža od zdrave ali nezdrave hrane. Ugotoviti je moral, kam sodi embalaža oz. ali 

jo bo odložil v zeleno škatlo kot zdravo ali v rdečo kot nezdravo hrano. Na steno sva namestili večji poli 

papirja v zeleni in rdeči barvi. Skupaj z otroki smo na papir narisali vesel oz. žalosten obraz. Nato so 

otroci pričeli z lepljenjem embalaže. Na zelen papir, z veselim obrazom, so zalepili hrano, ki je zdrava, 

na rdeč papir, z žalostnim obrazom, pa hrano ki ni preveč zdrava. Ob tem so se včasih posvetovali z 

nama. Diagram je bil na steni igralnice dva tedna. Otroci so se ob njem večkrat zadrževali in pogovarjali. 

 

Igrajmo se tržnico (ODDELEK 2 – 4 Klementina in Katja) 

V igralnici smo postavili jesenski kotiček. Otroci so od doma prinašali različne jesenske plodove. 

Nekatere so nabrali na sprehodih skupaj s starši. Pogovarjali smo se o sadju in zelenjavi. Okušali smo 

različno sadje. Opisovali smo ga, primerjali med seboj po okusu, barvi, videzu, teži. Ugotavljali ali ima 

lupino ali olupek in kaj se skriva v notranjosti (peške ali koščice). Zanimalo nas je ali bi lahko iz semen, 

ki smo jih našli v posameznem sadežu, vzgojili rastlino. Pogovarjali smo se o tem kje lahko sadje in 

zelenjavo dobimo. Tako smo ugotovili, da oboje lahko kupimo tudi na tržnici. Otroci, ki vsakodnevno 

prihajajo v vrtec peš, so nam povedali, da imamo tržnico tudi v našem kraju. Povedali so nam kako se 

do nje pride. Odpravili smo se na ogled tržnice. Otroci so nas vodili po poti do nje. Pri tem smo 

upoštevali vse prometne predpise, ki veljajo za pešce in o katerih smo se v tem šolskem letu že 

pogovarjali. Na tržnici smo si ogledali ponudbo. Otroci so z zanimanjem pripovedovali in opisovali. 

Ugotovili smo, da ne moremo ničesar kar je ponujeno kupiti. Razlog? Nimamo denarja. Naslednji dan 

smo se v igralnici pogovarjali o našem obisku tržnice. Ali bi se mi v naši igralnici lahko igrali tržnico? 

Seveda, smo ugotovili. Kaj vse potrebujemo? Sadje in zelenjavo. Kje bomo to dobili? V kuhinji. Kaj še 

potrebujemo? Denar in denarnice, stojnice, vrečke, blagajno, tehtnico. Tako smo si izdelali denarnice, 

za denar smo izbrali kartonaste krogce in iz papirja naredili vrečke za nakupljeno blago. V igralnici smo 

določili prostor za stojnice s sadjem in zelenjavo, banko in jedilnico, kjer bomo nakupljeno lahko 

pojedli. Pripravili smo tudi mizo za katero bomo nakupljeno lahko tudi pojedli. Sadje bomo morali tudi 

temeljito oprati smo ugotovili. Od starejših otrok smo si izposodili " blagajno " in tehtnico. Dogovorili 



smo se kdo bo uslužbenec na banki in kdo prodajalec na tržnici. Prav tako smo se dogovorili, da si bomo 

vloge kasneje zamenjali. Eden izmed dogovorov je bil tudi, da za en " kovanček" lahko kupiš en sadež. 

Otroci so bili pri igri vztrajni. Tako na "banki kot na tržnici" so potrpežljivo čakali v vrsti. Nakupljeno 

sadje so v umivalnici temeljito umili. Skupaj s prijatelji so za pogrnjeno mizo pojedli sadež, ki so ga 

kupili. K igri smo povabili tudi otroke iz sosednje igralni, ki so se nam pridružili naslednji dan. Spoznavali 

smo različno sadje in zelenjavo. Navajali smo se na strpnost. Prirejali smo tako, da za en kovanec, kupiš 

en sadež. Otroci, ki sadja ne uživajo, pa so v družbi sovrstnikov pojedli " nakupljeno" in ugotovili, da je 

okusno. Tudi s pomočjo te igre so nekateri otroci pričeli uživati sadje. 

 

 

Praznovanje rojstnih dni malo drugače (ODDELEK 2 – 4 Klementina in Katja) 

V današnjem času veliko posegamo po hitro pripravljeni hrani in prigrizkih. Nič drugače ni, ko 

praznujemo rojstni dan. V našem vrtcu veliko pozornosti posvečamo zdravemu načinu življenja in 

zdravi prehrani. Na uvodnem roditeljskem sestanku sva staršem predstavili drugačen način 

praznovanja rojstnega dne. Povabili sva jih k sodelovanju in poprosili, da od doma prinesejo sadje, ki 

ga izberejo glede na letni čas. Prav tako je zaželeno, da prinesejo suho sadje, ki ga imajo iz izkušenj, 

otroci zelo radi. Nekateri starši so izrazili željo, da bi smeli prinesti tudi kaj sladkega in dogovorili smo 

se, da lahko tudi nekaj sladkega, vendar pa to naj ne bodo lizike, merendine. Prav tako sva izrazili željo, 

da ne prinašajo slanih prigrizkov, kot so smokiji, čips, slane paličice in podobno. Otroci so doma, skupaj 



s starši, pripravljali vse kar so želeli, da uporabimo na praznovanju njegovega rojstnega dne. Tako so 

nekateri otroci v vrtec prinesli papirnate krožnike in lončke, ki so bili poslikani s priljubljenim junakom, 

servietke in balone. Pomočnica vzgojiteljice je ostale otroke odpeljala v knjižnico v enoti ali pa so na 

prostem nekoliko potelovadili. Slavljenec in vzgojiteljica pa sva v igralnici pripravila prostor (mize, 

pogrinjke, prigrizke). Ko sva vse pripravila sva otroke povabila v igralnico. Ogledali smo si vse 

pripravljeno. Slavljenec se je usedel na začetek mize, kjer ga je čakala torta iz lesa, ki je bila okrašena z 

motivi, ki jih je sam izbral. Ostali otroci so si v umivalnici umili roke. Slavljenec je povabil svoje prijatelje 

k mizi. Zapeli smo mu pesmico Vse najboljše. Če je izrazil željo smo mu jo zapeli tudi v italijanskem in 

angleškem jeziku. Upihnil je svečke. Nato smo mu voščili in vsak otrok je imel priložnost (če je želel) 

slavljencu povedati kaj mu želi. Nato smo zapeli še pesmi, ki jih je predlagal slavljenec. Sledila je 

pogostitev. Otroci so veliko posegali po suhemu sadju. Čeprav so bili v začetku nekateri otroci nekoliko 

zadržani pri uživanju sadja so kaj kmalu pojedli več in raznovrstnega sadja. Otroci so se med seboj 

pogovarjali, se smejali. Sledil je ples v drugem delu igralnice. Dan ko praznujemo rojstni dan 

posameznika, je dan, ki je namenjen samo njemu. Ta dan je namenjen praznovanju. Če je vreme to 

dopuščalo smo po plesu odšli na prosto. Če pa je bilo vreme neugodno, smo glede na interes slavljenca 

pripravili dejavnosti s področja gibanja ali pa iz področja umetnosti. Otroci pri takšnemu načinu 

praznovanja niso pogrešali običajnih prigrizkov. S pomočjo povratnih informacij, ki so nam jih 

posredovali starši po praznovanju njihovega otroka, pa smo lahko ugotovili, da je takšen način 

praznovanja otrokom prav tako všeč kot če bi se sladkali s sladkarijami in slanimi prigrizki. 

 

Zdrava prehrana (ODDELEK 3 –  5 Lilijana, Andrej  in Janja) 

Tematika je potekala skozi celo leto saj smo zdravi prehrani in pridobivanju dobrih prehranjevalnih 

navad namenili veliko pozornost. Največ smo se ukvarjali s sezonskim sadjem in zelenjavo. Dotaknili 

pa smo se tudi izdelave določenih jedi in ob pomoči kuharic spekli zdrave piškote, pomagali pri pripravi 

napitkov...se na kostanjčkovem pikniku sladkali s pečenimi kostanji in jabolkami. V toplih jesenskih 

mesecih smo tako opazovali, nabirali, tipali, vonjali, lupili  in okušali različne vrste sezonskega sadja, 

plodov in surove zelenjave ter jo primerjali s kuhano (npr. korenje..). Vse jesenske vrtnine smo si 

ogledali na sosednjem vrtičku in delali načrte za zasaditev našega, v spomladanskih mesecih. Obiskali 

smo domačo tržnico, kjer smo si ogledali bogato ponudbo, tudi kaj kupili in dobili v dar od branjevcev. 

Sledili so pogovori o tem, kaj smo videli, pripravili svojo lastno tržnico v igralnici. Nadaljevali smo z 

ogledom sadovnjaka, sadnih dreves na našem igrišču in s poizkušanjem sezonskih plodov. Skrbno smo 

shranjevali peške, koščice...pripravljali zdrave sokove ter smutije, naredili rezance iz surovega korenja 

in  bučk. Za primerjavo smo posegli tudi po vrstah, ki ne rastejo pri nas. Pogovori o tem, katero sadje 

in zelenjava je lokalnega izvora in katera ne, so bili zelo zanimivi, saj so nakazali, kako velike razlike so 

med otroki, ki obravnavano vidijo le v trgovinah ali tržnici ter otroki, ki imajo (pridelujejo) določeno 

hrano tudi doma, opazujejo in pomagajo (starim) staršem pri pridelavi in skrbi. Naše kuharice so nam 

tedensko pripravljale različne zelenjavne namaze za malico (odvisno od letnega časa) z dodatki sveže 

na trakove ali krhlje narezane zelenjave, da so otroci lahko videli kaj le ti vsebujejo. Na dan 

tradicionalnega slovenskega zajtrka so se otroci ponovno seznanjali s hrano slovenskih proizvajalcev, 

spoznavali poti, kako se hrana pridela in kdo vse je vključen v to. Izdelovali so plakate, risali, slikali, 

izrezovali, lepili, oblikovali... sodelovali pri pripravi zajtrka in ga v umirjenem prazničnem vzdušju 

zaužili. V zimskem času smo se ob okušanju zelja, repe, fižola itd. pogovarjali o okusih, jih prepoznavali 

ter se seznanjali z zdravilnimi učinki takšne hrane na naše telo. Redno in prijazno spodbujanje, da  

poizkusijo, je bila po našem mnenju prava pot, saj je vedno pogosteje in vedno več otrok vsaj poizkusilo 

kako novo jed iz naše kuhinje, kjer so obroki za otroke skrbno načrtovani. Izdelali smo kar nekaj 

plakatov na dano temo in jih sedaj ob zaključku projekta poleg ostalih celoletnih izdelkov tudi razstavili 

v preddverju našega vrtca. Februarja smo v igralnici, na okenski polici posadili že nekaj dišavnic, zelišč, 



limone, jabolka, fižol, grah....tudi tuje vrste                                  ( avokado..).                                                                      

Otroci so imeli priložnost vsakodnevno opazovati rast rastlin od semena do sadike ter pomagati pri 

skrbi zanje. V sklopu projekta smo si ogledali tudi nekaj predstav v katerih so otroci uživali. Veliko 

načrtov nam je prekinila epidemija, ko smo morali vrtec začasno zapreti, zaradi tega nismo mogli izvesti 

veliko načrtovanih dejavnosti. Po vrnitvi v vrtec smo sprva ob pomoči le štirih, ponovno vključenih 

otrok, preselili preživele rastline ( zelo prijazno je v naši odsotnosti za njih skrbel naš hišnik) na naš 

vrtiček na igrišču ter nasadili še sezonsko zelenjavo. Otroci so zavzeto pomagali in kar tekmovali, kdo 

bo bolj skrbno zalival naše rastline, da bodo ob vrnitvi ostalih otrok že morda zrasli kakšni plodovi. Ob 

zaključku epidemije so se v vrtec vrnili vsi otroci in z občudovanjem pomagali skrbeti za vrtiček, za vsa 

drevesa na igrišču, za zasajene rože.... Veselimo se plodov naše vrtička, vsi skupaj skrbimo zanj (pulimo 

plevel, zalivamo, privezujemo...). 

 

 

 

Drugače priprava zeliščnega in kakijevega skutinega namaza (ODDELEK 3 –  5 

Nataša  in Metka) 



Ko smo osvojili vse o pomenu higiene in zdrave prehrane, smo se odločili da zdaj pa lahko še sami 

pripravijo nekaj dobrega zase in prijatelje enote. Kuharski teden se je začel z izdelavo kuharskih kap. 

Ustvarjali so iz papirja, okrasili so jih s svojimi risbicami. Iz blaga smo si izdelali predpasnike. Od doma 

so otroci prinašali lesene deske za rezanje, različne posodice in pladnje. Da smo vse skupaj popestrili, 

smo v vrtec povabili babico deklice iz oddelka, da je z nami pripravila različne skutine namaze. Otroci 

so sodelovali pri pripravi prostora. Uredili smo samopostrežno mizo, na kateri je bila izbira zelišč, 

zelenjave in sadja. Po navodilih naše gostje so otroci sami poiskali izdelke, ter jih prinašali k delovni 

mizi. Sami so narezali zelenjavo, zelišča, dodali začimbe in skuto, ter vse premešali. Ker se je vse to 

navezovalo na tradicionalni slovenski zajtrk dodatek medu ni manjkal. Otroci so poskušali različne vrste 

medu, ter ga nato dodali k namazu. Brbončice smo razvajali še s popečenim kruhkom in naravno 

stisnjenim sokom pomaranč in mandarin. Z ročnim stiskalnikom so otroci iztisnili zdrav napitek. Za 

okras pa še dodali granatno jabolko in kaki. 

 

OSEBNA HIGIENA 

 

Pravilno umivanje rok in skrb za higieno (ODDELEK 2 – 3 Sara in Milica) 

V vrtcu nas je nekega dne obiskala medicinska sestra iz zdravstvenega doma Piran. Prišla je otroke 

poučiti kako se pravilno umivajo roke. Po malici je otrokom namazala roke s šminko in odšla z njimi v 

kopalnico. Demonstrirala je pravilno tehniko umivanja rok in uporabo papirnatih brisač. Z vsakim 

otrokom posebej je umila roke in jim nato dovolila, da še sami poskusijo. Ob koncu dejavnosti se je z 

otroki usedla k mizi in se z njimi pogovarjala o tem če si roke pravilno umivajo ter jim pokazala primere 

dobro in slabo umitih rok. Vsi otroci so pri tem sodelovali in pokazali zanimanje. Po odhodu medicinske 

sestre, sva otrokom pokazali kratko risanko o umazanem pujsku, ki se ni želel umivati po aktivnostih. 

Po ogledani risanki, sva otrokom prirpavili lutkovno gledališče ter lutke na palicah, da so jih sami lahko 

animirali in ponazarjali dogodke iz risanke. Občasno še vedno morava nekatere opozoriti naj si gredo 

umiti roke ter jih poučevati o negi telesa po gibalni aktivnosti. V revijah smo isti dan našli fotografije o 

pravilnem umivanju rok in jih nad umivalniki zalepili skupaj z otroki. 

 

 

 

 

 

GIBANJE 

 

Gibalne dejavnosti (ODDELEK 2 –  3 Jana in Valentina) 

Strokovni delavki sva v LDN oddelka načrtovali prioritetne naloge v oddelku. Ena izmed njih je 

ozaveščanje otrok o pomembnosti zdravega načina življenja (zdrav dan, zdrava prehrana, gibanje, 



počitek). Potreba po gibanju in igra sta primarni otrokovi potrebi. Učenje različnega gibanja ni samo 

pridobivanje motoričnih spretnosti in razvijanje gibalnih spretnosti, temveč tudi način, kako 

spodbujamo otrokov čustveni, intelektualni in socialni razvoj. Skozi vse šolsko leto smo in bomo izvajali 

gibalne dejavnosti: gibalne igre, športno-gibalne urice v igralnici, gibalne dejavnosti v igralnici in na 

prostem, sprehodi… Izziv na začetku šolskega leta je bil, da gremo z otroki na sprehod v bližnjo okolico 

vrtca. V uvajalnem obdobju (septembra 2019) so se otroci igrali na prostem na terasi pred igralnico 

zaradi občutka varnosti, nato smo šli tudi na igrišče za mlajše otroke, ki je blizu terase. Postopoma sva 

strokovni delavki skozi igro začeli otroke navajati na hojo v strnjeni koloni ob pomoči traku s prijemali 

v igralnici (oktober 2019). Ob tem sva jih spodbujali. Za tem smo šli s trakom s prijemali v strnjeni koloni 

po hodniku vrtca. Ob tem sva jih motivirali, spodbujali, pohvalili. Ko smo to že osvojili smo šli s trakom 

s prijemali v strnjeni koloni po hodniku vrtca, nato še po terasi pred igralnico (november 2019). Po 

usvojenem, smo pot podaljšali do igrišča za mlajše otroke blizu terase. Ob tem so otroci imeli še 

dodatne spodbude in pohvale strokovnih delavk iz sosednjega mlajšega oddelka. Nato se je naš podvig 

nadaljeval po parkirišču pred vrtcem in do bližnjih hiš, kjer ni prometno območje (december 2019). 

Vidno je bilo veselje in zadovoljstvo otrok ob doseženem napredku. Januarja 2020 pa smo prvič izvedli 

daljši sprehod v bližnji okolici vrtca, seveda ob pomoči traku s prijemali za hojo v strnjeni koloni. 

Strokovni delavki sva poskrbeli za varnost otrok. Prvi in zadnji v koloni so imeli oblečene brezrokavnike 

z odsevniki in med sprehodom smo upoštevali ustrezno vedenje ob prometni poti. Pot, ki sva jo izbrali 

pa je bila mirna ulica, ki ni prometna in ima pločnik. Vsi smo se veselili velikega novega dosežka. S temi 

dejavnostmi smo nadaljevali in podaljševali pot do časa zaprtja vrtca zaradi epidemije COVID-19. Za 

gibalne dejavnosti spodbujamo tudi starše in med letom v sklopu dejavnosti »Pohodništvo« za obe 

enoti vrtca organiziramo pohode za otroke, starše in strokovne delavce. Nekaj otrok s starši iz našega 

oddelka se je udeležilo teh pohodov ter tudi strokovni delavki oddelka. V tem šolskem letu sva se obe 

strokovni delavki oddelka in ostali delavci vrtca udeležili uvodnega in končnega testiranja ter vmesnih 

organiziranih gibalnih dejavnosti, ki sta jih izvajali dipl. med. sestra in kineziologinja. V tem šolskem 

letu so otroci sodelovali v športno-gibalnih uricah, v gibalnih igrah, v dejavnostih za krepitev stopalnega 

loka, sproščanje na in z veliko žogo, sproščanje in masaža z masažnimi rekviziti (masažne žogice, 

valjčki), izvajali smo dejavnosti za športno-gibalni program Mali sonček in veliko časa preživljali na 

prostem. 

  

 

 

Gibalne urice (ODDELEK 2 – 3 Sara in Milica) 



Na obisk smo povabili otroke iz sosednje igralnice, iz skupine 2-4. V igralnici sva s sodelavko pripravili 

vaje po postajah, da bi otrokom omogočili razvoj določenih mišic in dosegali cilje iz gibalnega področja. 

Iz stopnic za previjalno mizo sva pripravili hojo navzgor in navzdol, na tla sva položili blazino, po kateri 

so se otroci kotalili. Okoli nog narobe obrnjene mize sva ovili mrežo, pri kateri so otroci morali paziti, 

da ne stopijo nanjo is se zapletejo. Pri eni postaji so otroci morali laziti pod palico, pri drugi pa stopiti 

ali skočiti preko nje. Otroci so po opravljeni postaji prešli na drugo in tako urili koordinacijo rok in nog, 

ravnotežje, krepili mišice rok in nog ter urili samostojno hojo po stopnicah. Vaje na postajah smo 

najprej opravili mi, nato smo igralnico zapustili in omogočili prijateljem iz sosednje igralnice, da tudi 

oni opravijo vaje. Ob koncu telovadbe, so se otroci osvežili s svežim “smoothijem”, ki ga je pripravila 

sodelavka Milica Krajnc. Skozi šolsko leto sva večkrat pripravili vaje po postajah in načrtno spremljali 

otrokov gibalni razvoj in veščine pri posamezni vaji. Ugotovili sva, da so vaje ugodno vplivale na razvoj 

določenih spretnosti, saj je večina otrok napredovala in izrazila veselje za tovrstne dejavnosti. Po 

dejavnostih sva otroke posedle na blazino in jim ponudile vodo za hidracijo. Otroci starostne skupine 

2-3, so v okviru športnega programa Mali sonček izvedli pet nalog tega programa in sicer modri 

planinec, vožnja s poganjalčkom, naravne oblike gibanja na prostem, igre z žogo ter ustvarjanje z 

gibanjem in ritmom. 

 

Športna prireditev na Tartinijevem trgu – MORNARČKI PRAVI SMO FIT IN 

ZDRAVI (ODDELEK 2 – 4 Klementina in Katja) 

V okviru vrtca smo pripravili športno prireditev na prostem, na Tartinijev trgu. K sodelovanju smo 

povabili športna društva, ki so otroke in starše seznanili z različnimi športnimi veščinami. Prav tako so 

se nam pridružili sodelavci iz Zdravstvenega doma Lucija – Center za krepitev zdravja, ki so 

udeležencem nudili informacije o zdravem načinu življenja (prehrana in gibanje). Sodelovali so tudi 

sodelavci iz Podjetja Okolje, ki so na trg pripeljali Želvico Carleto in Delfinčka. Pripravili so poligon, kjer 

so otroci odpadke pravilno razvrščali pri tem pa izvajali različne gibalne dejavnosti. Strokovni delavci 

vrtca pa smo pripravili različne športne dejavnosti. Otroci so lahko izbirali med različnimi poligoni, ki so 

bili pripravljen tako za mlajše kot starejše otroke. Otroci so se lahko preizkusili tudi v rolanju. Vsi otroci 

iz našega oddelka ( z izjemo enega), so se srečanja v popoldanskem času udeležili. Tega dne so bili 

nekateri otroci v dopoldanskem času odsotni, pa so popoldne vseeno prišli na prireditev. Otroci so z 

zanimanjem sodelovali pri vseh dejavnostih. Pri izvajanju so jih spremljali starši. Čeprav nekateri straši 

hodijo v službo v oddaljene kraje so si tega dne delo organizirali tako, da so lahko svojega otroka 

pripeljali. Otroci so imeli možnost plazenja, kotaljenja, plezanja, hoje po ravnih in neravnih tleh, 

poskokov. Imeli so možnost hoje po taktilnih ploščah, sodelovanja pri igri s padalom in še veliko 

drugega. Ob zaključku prireditve so se otroci in starši podkrepili s sadjem in polnozrnatimi kruhki, ki so 

jih spekle naše kuharice. Odžejali pa smo se z vodo. Pri pripravi prostora in vseh rekvizitov nam je 

pomagal hišnik. Tako smo k izvedbi prireditve pripomogli vsi zaposleni v našem vrtcu. 

 

 

 

 

Gibanje (ODDELEK 3 –  5 Lilijana, Andrej  in Janja) 



V našem vrtcu se trudimo spodbujati gibanje pri otrocih, starših in vseh strokovnih delavcih. Naš dan 

je potekal tako, da so imeli otroci možnost bolj umirjenega in predvsem zabavnega razgibavanja se že 

ob prihodu v igralnico. Čakala jih je že pripravljena pot ali pa smo skupaj pripravili manjši poligon, 

podkrepljen s slikovnim materialom (sledi živali, stopinje, različne smeri, vijuge, pajkova mreža, 

ristanc....). Tako se otroci na sproščen in prijeten način vključevali v oddelek. Po malici, skupnem 

urejanju prostora, obvezni higieni in skupnem načrtovanju dneva je sledilo vsakodnevno razgibavanje, 

bodisi v prostoru ali na prostem, v katerega so bile vključene vse vaje ( od glave do peta). Vzgojitelji 

smo vodili, pokazali vajo, nudili pomoč in otroke spodbujali k pravilni izvedbi. Ko so otroci določeno 

vajo usvojili, smo jih dodatno spodbudili s tem, da so lahko vajo samostojno izvajali oziroma vodili - 

usmerjali - druge otroke. Hkrati smo otroke nenehno spodbujali k sproščenemu izražanju pobud, 

predlogov in izvedb novih vaj ter s tem motivirali tudi tiste bolj zadržane in mlajše otroke. Ni odveč 

poudariti, da so z ustreznimi spodbudami vsi otroci res radi telovadili. Da ne bi ostali samo pri 

"suhoparnih" vajah smo jim redno dodajali tudi pravljične oziroma domišljijske vsebine, občasno vaje 

izvajali ob primerni posneti glasbi, včasih kombinirali vzgojiteljevo igranje na kitaro ali ritmične 

instrumente ter občasno "vaje" spremenili v ples, ples pa nazaj v vaje, tu smo puščali otrokom prosto 

domišljijsko pot. Ob močnem deževnem vremenu, ko res nismo mogli na prosto, smo si sestavili 

zabaven, poučen, gibalno razgiban poligon na hodniku, knjižnici, v telovadnici, igralnici ali pa smo 

izvedli kakšno skupinsko gibalno igro s ciljem, da se otroci dobro razgibajo, sodelujejo in dobro 

počutijo. Zunanje površine: na srečo imamo takšne naravne danosti, ki nam res omogočajo bogato in 

raznovrstno uporabo zunanjih površin za spodbujanje razvoja vseh naravnih oblik gibanja:   velikansko 

travnato igrišče v treh terasah (z neravninami površinami, različnimi igrali.. ), kjer so imeli otroci 

priložnosti se plaziti, plezati, zibati, gugati, kotaliti, vleči po hribu navzgor, sestopati...;    ploščad za 

vožnjo s skiroji in kolesi ter igre z žogami, obroči, baloni...;                                                                          atrij 

kjer smo veliko plesali in se igrali različne gibalne igre;                                                                      zunanje 

igrišče pred telovadnico, kjer smo gibanje podkrepili še z raziskovanjem ter samo telovadnico, ki nam 

je bila na voljo dvakrat mesečno in smo jo z veseljem redno obiskovali.                    Na voljo imamo tudi 

raznovrstne športne rekvizite, ki smo jih s pridom uporabljali ter jih postopoma dodajali. Za profesorja 

športne vzgoje in njegove študente (bodoče kolegice in kolege) smo jeseni izvedli gibalno urico s 

pravljično in praktično jesensko vsebino. Na koncu omenimo še sprehode, kjer smo dnevno opazovali, 

raziskovali in občudovali naravne lepote mesta in okolice vrtca, spoznavali arhitekturno dediščino ter 

širili znanja in spoznanja o vseh nevarnostih prometa. Na sprehode smo odhajali tudi v rahlo deževnem 

vremenu, v ta namen smo imeli v garderobi zaščitna oblačila in obutev, hodili smo po lužah, hodili po 

poplavljenem pomolu v našem pristanišču. Intenzivnejšim gibalnim dejavnostim so bile namenjene 

naloge programa Mali sonček prilagojene za vsako starostno obdobje. Starejši otroci so v jeseni 

sodelovali tudi na športni prireditvi v vrtcu Sečovlje in pridobili diplomo za svoje udejstvovanje. V 

sklopu obogatitvenih ponudb našega vrtca smo enkrat mesečno izvajali tudi gibalne igre na prostem 

za večje število otrok tudi iz drugih skupin. Vsi trije strokovni delavci oddelka smo sledili ciljem, 

omogočali in spodbujali gibalne aktivnosti otrok, omogočali otrokom spoznavanje in izvajanje različnih 

elementarnih gibalnih iger, skrbeli in spodbujali za sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

spoznavanja sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega obnašanja , spoznavanja 

vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi. 

 

 

 

Gibaj se z nami, ker mi smo fit in zdravi (ODDELEK 3 –  5 Nataša  in Metka) 



V povezavi s spoznavanjem zdrave prehrane, smo prišli na temo gibanja. Otroci so tudi izven vrtčevega 

okolja gibalno aktivni. Veliko so pripovedovali kaj počnejo doma in kaj naredijo za to, da se bolje 

počutijo. Veliko zanimivih odgovorov so podali, kako oni razumejo gibanje pomembno za zdravje. V 

tistem času smo bile tudi strokovne delavke vključene v program zdravja, preko Zdravstvenega doma 

Piran, tako da sem tudi sama veliko prispevala k zgledu. Otokom sem povedala kaj počnemo in 

demonstrirala določene vaje. Ker smo vključeni v celoletni športni projekt MALI SONČEK sem 

dejavnosti povezala z gibalnimi vsebinami. To sem pa dosegla z inovativnimi pristopi pri gibalnih 

dejavnostih. Uporabila sem veliko nestrukturiranega materiala, kot so tulci, vrv, lesene plošče, guma, 

penasti podstavki,... Otroci so z različnimi igrami gibe svojega telesa svobodno oblikovali, kolikor jim to 

gibljivost omogoča, ne glede na vzorce gibanj iz okolja. Gibanja so si izmišljali, ustvarjali nove oblike, 

ter tako spodbujali celostni razvoj. Sprehod smo spremenili v raziskovanje, tako so razvijali vse čute. 

DOBILI BOMO DOJENČKA 

Dojenčki (ODDELEK 3 –  5 Lilijana, Andrej  in Janja) 

Tri mame so tekom jeseni in zime rodile, dve mami pa sta v pričakovanju. Vse bolj pogosta tema 

pogovora med otroci so bili dojenčki. Povabili smo bodoče mame v skupino. Vse so bile tako prijazne 

in se odzvale na našo prošnjo, da nas obiščejo in nam povedo nekaj stvari v zvezi z nosečnostjo in 

pričakovanjem dojenčka. Z mamami smo se strokovni delavci prej posvetovali, v kakšnem obsegu in na 

kakšen način otrokom razlagati obravnavano tematiko. Otroci so bili ob obiskih teh mam zelo 

radovedni ( njihovi lastni otroci pa zelo ponosni) in postavljali najrazličnejša vprašanja. Ob nekaterih 

smo odrasli kar težko zadrževali smeh. Ta srečanja so minila v res sproščenem vzdušju. Ob takšni 

aktualni in zanimivi temi smo več mesecev imeli tudi stalni kotiček z dojenčki, opremo za 

dojenčke...kjer so se otroci zavzeto igrali. Fantje so se dekliškim igram pridružili malo bolj počasi in 

zadržano, a potem hitro usvojili igro vlog in bili zavzeti "atiji". Tudi del knjižnega kotička je bil ves ta čas 

založen s knjigami tovrstne tematike, v likovnem kotičku pa je bil ves čas otrokom na voljo likovni 

material za ustvarjanje. Vsakega rojstva smo se skupno veselili in si ogledovali slike novorojenčkov, ki 

so nam jih pošiljali starši .Otroci so samostojno od doma prinašali tudi svoje slike iz obdobja dojenčkov 

in se ob tem neznansko zabavali, čudili, komentirali, se spominjali.... Med samim sklopom smo zaznali 

pri otrocih večjo naklonjenost in nežnost do mlajših otrok, pogosto smo obiskali tudi naš jaslični 

oddelek in se poigrali z mlajšimi otroki. 

 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA  

Pripravimo si čaj (oddelek 2-3 Sabina in Valentina) 

Otrokom sva v jutranjem krogu na tla v igralnici postavili različne predmete in sestavine. Pozvali sva 

jih, da izberejo tiste, ki jih potrebujemo, da lahko pripravimo čaj. Otroci so najprej izbrali med. Z 

vprašanji sva jih spodbujali, da ugotovijo, kaj bi še potrebovali. Ko smo zbrali vse pripomočke in 

sestavine, smo jih odnesli na mizo. V grelniku za vodo smo segreli vodo, ob tem smo se pogovarjali, 

katere vrsta čaja poznamo. Vsak je v svoj lonček dal vrečko čaja, ki si jo je izbral, nato smo dolili vročo 

vodo. Vsak je iz kozarca s svojo žličko vzel med, ga najprej polizal in ga dodal v čaj. Narezali smo limono 

ter poizkusili limonine rezine. Ugotovili smo, kakšnega okusa so in se ob tem kremžili. Pogovarjali smo 

se o tem, zakaj je limona zdrava. Otroci so limono oželi sami ter si jo eno žličko dodali v čaj. Počakali 

smo, da se je čaj nekoliko ohladil in ga poizkusili. Otrokom je bil čaj, ki so ga sami pripravili všeč, saj so 

ga vsi z veseljem popili. Še enkrat smo ponovili, kaj vse potrebujemo za pripravo čaja. Po končani 

dejavnosti, sva otrokom predstavili akcijsko igrico Kje je panj. 



Mikroorganizmi (ODDELEK 3 –  5 Nataša  in Metka) 

Nadaljevanje prejšnje dejavnosti se sovpada z mikroorganizmi. Otroci so hrano vsakodnevno poskušali, 

listali revije, enciklopedije, slikanice o prehrani, ter tako spoznavali človeško telo. Izdelali so si svojo 

osebno izkaznico: odtisnili so si svojo dlan, stopalo, izmerili smo višino, ter rezultate primerjali med 

seboj. Zakaj je ustrezen način prehranjevanja ključnega pomena? Z ustreznimi gibalnimi igricami sem 

otroke pripravila do tega, da so razmišljali o svojem telesu. Saj telo hrano, ki jo zaužijemo, porabi za 

izgradnjo kosti, mišic in organov. Aktivno so sodelovali pri raziskovanju svojih čutil: vonjali so z zaprtimi 

očmi različno hrano, okušali tudi, pri športnih dejavnostih so prisluhnili svojemu telesu, bitju srca. 

Merili smo srčni utrip in zapisovali. Meritve smo primerjali. Zato je spoznavanje osnovnih načel osebne 

higiene velikega pomena. Vsi odrasli se zavedamo, da so za vzgajanje otrok k skrbi za svoje zdravje 

najpomembnejši naš zgled in naša dejanja. Ker v našem vrtcu upoštevamo vse higienske predpise, ter 

spodbujamo otroke in starše k zdravemu načinu življenja, sem še za dodatno dejavnost v oddelek 

povabila medicinsko sestro, katera je otrokom predstavila Življenje mikroorganizmov. Nadaljevanje 

tega je bilo ogledovanje rok pod povečevalnim steklom. Otroci so s svinčnikom risali kar so videli. Pod 

lupo so si ogledovali dlani po umivanju, ter po igri na prostem. Vse to smo zapisali v tabelo in 

primerjali....kje in kdaj so mikroorganizmi bolj aktivni.  

 

SVETOVNI DNEVI POVEZANI Z ZDRAVJEM 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

(ODDELEK 3 –  5 Nataša  in Metka) 

 V ta namen sva otrokom z različnimi aktivnostmi približali namen lokalne predelave hrane. Predvajala 

sem jim posnetek kako pride lokalno predelana hrana v trgovine in kako do nas v domove. Ker 

starostno še nismo bili pripravljeni peš do prve tržnice je naš pogovor tekel v tej smeri, da je padala 

nevihta idej, kako pa bi mi prišli do lokalnih pridelovalcev. Po pripovedovanju otrok smo prišli do 

zaključka, da je najbolje da gremo k nekomu na vrt in vprašamo kaj ima posajeno, oziroma kaj doma 

sam pridela, da mu ni treba v trgovino. Dogovorili smo se da obiščemo babico deklice ki je v našem 

oddelku. Sprejela nas je z veseljem. Pokazala nam je, kje posadi različno vrsto zelenjave in kaj mora vse 

postoriti da pridelek zraste. Otroci so se pa odločili, da bodo s starši odšli na tržnico in vrtec prinesli 

vsak po en pridelek. Skupaj z otroki smo pripravili prostor za simbolno igro "TRŽNICA". Na naši tržnici 

so otroci razstavili pridelke. Razdelili smo si vloge na trgovce in kupce. Otroci so uporabljali vrečke, 

simbolni denar, košare....ter nakupovali. Na drugem koncu igralnice je bila pa pokušina vsega kar so 

kupili. Sami so si narezali sadje, zelenjavo ali kar so želeli, ter okušali in pripravili krožnik še za mlajše 

otroke. Tradicionalni slovenski zajtrk smo obeležili v prelepem ambientu. Otroci so sodelovali pri 

pripravi prostora. Odločili smo se, da ta dan obeležimo v večnamenskem prostoru kjer je prostor večji. 

Izrezovali so papirnate serviete, uredili vaze. Pomočnica vzgojiteljice je z animacijo čebelice otroke 

spodbudila k sodelovanju in pripovedovanju, ter nadaljnjem raziskovanju kaj vse čebela počne in zakaj 

je tako pomembna. Prišli smo do zaključka, da je v obdobju odraščanja ustrezen način prehranjevanja 

ključnega pomena. 

 

 

EPIDEMIJA COVID – 19 V SLOVENIJI 



COVID-19 (ODDELEK 2 –  3 Jana in Valentina) 

V LDN oddelka sva strokovni delavki načrtovali prioritetne naloge s prednostnimi nalogami:  

• področje NARAVA - ozaveščanje otrok o pomembnosti zdravega načina življenja (zdrav dan, zdrava 
prehrana, gibanje, počitek), 
 • področje DRUŽBA - vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red itn. 
morajo otroku omogočati občutek pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje in omogočati vzpostavljanje 
vezi med vrtcem in družinskim življenjem; v vrtcu je potrebno organizirati varno in spodbudno učno 
okolje, v katerem otroci in odrasli sodelujejo in se učijo drug od drugega, samostojno izbirajo, 
prepoznavajo probleme in preizkušajo rešitve,                                                                              
• SAMOSTOJNOST OTROK - spodbujanje samostojnosti otrok ves dan v vrtcu za ustvarjanje pozitivne 
samopodobe in zavedanje o lastnih zmožnostih. Kar sva načrtovali, izvajava dnevno skozi ves dan 
otroka v vrtcu od prihoda do odhoda. Ker sva obe strokovni delavki gradili skozi vse leto na dobrih 
odnosih in na prijetnem vzdušju v oddelku, se je to videlo in opazilo zlasti v obdobju, ko so se otroci 
vrnili po epidemiji COVID-19 v vrtec po dveh mesecih. Težaven je bil, pri nekaterih otrocih, samo prvi 
prihod v vrtec ob ločitvi od staršev, potrebovali so več tolažbe in fizične bližine odrasle osebe. Poskrbeli 
sva, da so se otroci počutili varno, da so imeli čustveno bližino odrasle osebe, ko so jo potrebovali. 
Izvajali sva več dejavnosti z individualnim pristopom. Vzdušje in dejavnosti v oddelku so potekale kot 
pred epidemijo, sproščeno, prijetno, zabavno… vendar s poudarkom na splošnih higienskih in ostalih 
ukrepih (Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19). V času pred in po epidemiji COVID-
19 smo upoštevali tudi ustrezno higieno ob kašljanju in kihanju. Le to so otroci že poznali, saj sva jih od 
začetka leta navajali na to. Zgodba »Mala miška zboli« (Sabine Lohf) je bila motivacija, da so se otroci 
naučili kašljati in kihati v rokav. Za pravilno tehniko umivanja rok z milom v času pred in po epidemiji 
COVID-19, pa nam je prišla prav dejavnost »Umivanje rok«, ki jo je izvajala diplomirana medicinska 
sestra iz ZD Piran v mesecu januarju 2020. Najprej si je umila roke samo z vodo, vendar je še vedno 
imela umazane roke, nato si je roke umila z milom in je imela čiste roke. Otrokom je demonstrirala 
pravilno tehniko umivanja rok z milom. Otroci so jo ob tem opazovali. Ko je imela milnico na rokah je 
pihala tudi milne mehurčke. Vsak otrok si je umil roke z milom, nekateri so se tega tako veselili, da so 
želeli priti čim prej na vrsto. Pri dejavnosti umivanje rok, pa dava velik poudarek tudi na samostojnost 
otrok za pozitivno samopodobo ter jih ob tem osveščava o varovanju okolja tako, da ne porabimo 
preveč vode, da uporabimo eno papirnato brisačko za brisanje rok ter ločujemo ustrezno papirnate 
brisačke v koš za papir. Veliko pozornost v času pred in po epidemiji COVID-19 sva dali ustrezni tehniki 
umivanja rok z milom ter redno čiščenje in razkuževanje igrač in sredstev. V času pred epidemijo in po 
epidemiji COVID-19 smo v vrtcu sprotno obveščali starše. V času zaprtja vrtca zaradi epidemije COVID-
19 sva strokovni delavki med sabo imeli stik na daljavo (mobilni telefon in elektronska pošta) in 
sodelovali pri pripravi prispevkov. S starši in otroki sva ohranili stike z objavami prispevkov na spletni 
strani vrtca ter s komunikacijo preko elektronske pošte. V igralnici imamo tematske ilustracije in sličice. 
Imeli smo zalepljene ilustracije in sličice na temo počutim se dobro, pri zdravniku, ko zbolim… ob 
katerih so otroci komunicirali in se pogovarjali z odraslima osebama v oddelku in med sabo.  

 

 



 
 

Epidemija koronavirusa (ODDELEK 2 – 3 Sara in Milica) 

V našem vrtcu smo se s pandemijo spopadali zelo uspešno. Po zaprtju vrtca smo vsi strokovni delavci 

stopili skupaj in enkrat tedensko objavljali fotografije, naloge, izzive, recepte ipd. na spletno stran vrtca 

Mornarček Piran, kjer so si otroci in starši lahko vsak petek ogledali kaj smo objavili ter potem te 

dejavnosti tudi izvajali. Na tak način smo nekako kot vrtec v celoti ohranjali stik s starši in otroci, z 

namenom olajšanja nastale situacije. Kot vzgojiteljica oddelka starostnega obdobja 2-3, sem s starši 

ohranila stik preko e-maila, ki sva ga s pomočnico Milico Krajnc ustvarili samo za obdobje pandemije 

ter zaprtja vrtcev. Starši so se na to pobudo odzvali zelo pozitivno in skoraj vsi v skupini so pošiljali tudi 

nama razne fotografije otrok ter dopise kaj počnejo, medtem ko so doma. Slednje se je izkazalo za 

pozitivno, saj so bili starši zelo veseli, da so lahko ohranjali stik z nama. Ko smo se sredi maja vrnili v 

vrtec, se je v oddelek vključilo 5 otrok od 12 in dejavnosti sva načrtovali tako, da je bil prehod nazaj v 

vrtec, za otroke dokaj ugoden. Pri določenih otrocih nisva opazili težav pri prehodu v vrtec, nekateri 

otroci pa so imeli v prvem tednu krizo. Ko so v mesecu juniju prišli nazaj ostali otroci, sva jim ponujali 

predvsem dejavnosti po njihovi izbiri ter veliko igre na prostem. To se je izkazalo za zelo učinkovito, saj 

so se otroci veliko igrali po skupinah in je tako prehod bil veliko lažji. Pri dveh otrocih je bil prehod 

nekoliko težji in neugoden, zato sva jima ponujali veliko bližine in nege. Opazile sva, da večina otrok 

razume zakaj je potrebno nositi masko ter redno umivati roke in razkuževati igrače, saj so se o tem 

najbrž pogovarjali doma s starši. K umivanju igrač sva vključili tudi otroke, ki so pri tem želeli sodelovati. 

 

Covid – 19 (oddelek 2-3 Sabina in Valentina) 

Po vrnitvi otrok v vrtec, po končani epidemiji, sva razmišljali, kako otrokom povedati, da je 

pomembno, da vzdržujejo razdaljo, da se čim manj dotikajo in da je bolje, da se ne objemajo. Ob vseh 

priporočilih, ki sva jih prejeli s strani ravnateljice oz. NIJZ-ja, sva bili v začetku kar malo zaskrbljeni. 

Otroci so še majhni, kako bodo razumeli, na kakšen način naj jim poveva; sva se spraševali. Najprej 

sva se domislili krogov iz papirja, ki bodo v primerni razdalji zalepljeni na tleh igralnice. Že pred 

odprtjem vrtca sva izrezali kroge različnih barv in vzorcev ter jih prilepili na tla (v ustrezni razdalji). 

Odstranili sva stole ter ob mizah pustili le 7 stolov, saj sva toliko otrok pričakovali. Otroci so 

pomalicali na primerni razdalji. Po malici so si izbrali krog ter nanj sedli. Stekel je pogovor. Otroci so 

se po dveh mesecih spremenili, postali so odgovornejši, zrelejši, tudi govoriti so pričeli v stavkih. 

Najprej smo iskali ideje, kako bi se po novem objemali. Dogovorili smo se, da si bomo pošiljali 

poljubčke na daljavo z roko in si večkrat povedali: rad te imam. V kopalnici smo na tla prilepili trak, ki 

ga bo smel le po eden prestopiti. Večkrat si bomo umivali roke, jih pri tem temeljito namilili in s 



papirnato brisačko osušili. Ker je bilo otrok le 7, so se dokaj hitro navadili na nova pravila. Po malici in 

osebni higieni so vselej sedli na krog, ki je bil zalepljen na tleh. Na ta način smo izvajali gibalne vaje, 

prisluhnili pravljicam, peli pesmice ali plesali ob glasbi. Kasnejše dejavnosti so potekale na igrišču, kjer 

so se otroci sprostili, kljub temu pa sva bili pozorni, da ni bilo preveč dotikov in bližine. Večkrat sva 

jim to nakazali na neverbalen, vendar nežen način ter prisluhnili njihovim potrebam. 

 

Covid - 19 (ODDELEK 2 – 4 Klementina in Katja) 

V našem vrtcu smo se s epidemijo COVID – 19 dobro spopadli. Še predno je bila razglašena epidemija 

in smo bili primorani ostati doma smo v celotnem vrtcu sprejeli ukrepe, ki bi v največji možni meri 

ohranili zdravje otrok, zaposlenih in staršev. V mesecu januarju nas je obiskala diplomirana medicinska 

sestra iz ZD Piran iz Centra za krepitev zdravja Katja Štajner. Z otroki se je pogovarjala o tem, zakaj in 

kdaj je potrebno umivati roke. Otroke je seznanila s pravilno tehniko umivanja rok. Ob tem je otroke 

osveščala tudi o varovanju okolja (ne porabimo preveč vode, uporabimo eno papirnato brisačko za 

brisanje rok in jo odvržemo v zato namenjen koš za smeti). Čeprav to počnemo preko celega šolskega 

leta je ta dejavnost otroke spodbudila, da so pri tem še bolj pozorni. Vsak otrok si je nato pod vodstvom 

medicinske sestre umil roke. Ta znanja so nam prišla še kako prav kasneje in jih uporabljamo še danes. 

Prav tako smo se preko celega šolskega leta seznanjali s pravilnim kašljanjem in kihanjem. V času pred 

začetkom epidemije, med in po epidemiji COVID-19 smo sprotno obveščali starše s pomočjo obvestil 

na oglasnih deskah, ustno izmenjavo informacij in spletne strani. V času ko smo bili zaradi epidemije 

doma, smo s starši in otroci vzpostavili stik preko spletne strani vrtca in preko e-maila. Na spletni strani 

vrtca smo vsak teden objavili prispevek. Strokovni delavci smo si vsak teden izbrali skupno temo na 

katero smo v tekočem tednu pripravili prispevek. Vsak tim je skupaj pripravil »razglednico« z 

dogovorjeno vsebino. Tako so imeli otroci možnost reševanje ugank in zanimivih nalog, prepevanja 

petih pesmi, telovadbe in kuhanja skupaj s starši. Starši in posredno tudi z otroki smo ohranjali stik tudi 

preko elektronske pošte. Starši so nam sporočali kako preživljajo čas. Nekateri so nam poslali tudi 

fotografije dejavnosti. S sodelavko pa sva izdelali risbice, poslali svoje fotografije. Tako smo staršem in 

otrokom sporočali, da nam ni vseeno in da misimo nanje. Strokovnim delavcem sem preko elektronske 

pošte pošiljala informacije, navodila, ki so mi jih posredovali sodelavci iz NIJZ-ja. Tako smo poskrbeli, 

da smo bili sprotno obveščeni z dogajanjem v času epidemije, ter priporočili NIJZ – ja. 

  



Epidemija Covid – 19 (ODDELEK 3 –  5 Lilijana, Andrej  in Janja) 

Tako je kar naenkrat - kot strela z jasnega - med nas prišel virus in nam korenito spremenil življenje. 

Začelo se je nekje tam, daleč in tudi za nekatere odrasle je bilo to kot pravljica. A hitro smo lahko videli, 

da v današnjem času ni več nobenih ovir. Tako smo tudi otroke začeli seznanjati s tem, kako je lahko 

virus, tako majhen, da ga niti ne vidimo in hkrati tako močan, da nas lahko tudi premaga. Naredili smo 

nekaj poizkusov in otroke še bolj motivirali za skrbno in temeljito umivanje rok, ustrezno kihanje in 

kašljanje, čistočo igrač..... K sreči se je pokazalo, da lahko, kadar delujemo hkrati, strokovni delavci v 

vrtcu in starši, dosežemo najboljše učinke, saj smo zaznali da so starši svoje otroke tudi v domačem 

okolju skrbno navajali na dosledno izvajanje priporočil in ukrepov, se z njimi veliko pogovarjali... Kljub 

upoštevanju vseh priporočil in izvajanju vseh ukrepov....smo morali vrtec za več tednov zapreti in ostali 

smo doma. Ta čas se je razpotegnil v za nas zelo dolga meseca. Po nekaj tednih smo se preko spletne 

strani vrtca začeli obračat k otrokom in jim za boljše razpoloženje pošiljali pozdrave, uganke, pesmice, 

skladbe, fotografije, recepte. Tako smo imeli vsi skupaj občutek, da so to le malo daljše počitnice. Starši 

so se zelo pozitivno odzvali in vsakodnevno pošiljali bodisi pozdrave ali video posnetke svojih otrok v 

upanju, da se kmalu vidimo. In res, začeli smo počasi -sprva z dvema otrokoma v skupini - in nato še z 

dvema.... zmeraj več, do, z veseljem pričakovane polne skupine. Otroci so se v skupino vrnili z veseljem, 

sproščeno in razigrano...pogrešali so prijatelje, igralnico, igrače, naše igrišče.....tudi nas. Otroci so - vsaj 

zdi se - razumeli, da se moramo paziti, kako pomembna je higiena rok in videlo se je , da so umivanje 

rok doma pošteno vadili. O tem, da se ni dobro preveč družiti, ter o ohranjanju medsebojne razdalje, 

pri nas nismo veliko govorili, ker otrokom ne moremo preprečevati, da se družijo in tudi naše roke so 

bile vedno odprte za objem, stisk..... Veselilo nas je, da niso pozabili naših skupnih dogovorov v skupini 

in hitro znova osvojili našo dnevno rutino. Čas ponovne vrnitve smo namenili dejavnostim, v katerih se 

otroci dobro počutijo; jih samostojno predlagajo, pomagajo pri izvedbi, se jih sproščeno udeležujejo. 

Torej od proste igre v kotičkih do sproščanja ob glasbi, poslušanja samega sebe in svojega telesa, 

masaža v paru, dihalnim vajam, poslušanju narave, sproščanje v plesu ob različni glasbi, igre reševanja 

sporov in igre zaupanja, lutke, dramatizacije, branje in pogovori ob zgodbah o prijateljstvu in 

različnosti, , spoznavanje novih družabnih iger ter veliko preživljane časa v naravi. Poudarek je bil in bo 

na pozitivnih občutkih, ki bodo krepili otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje. 

 

UTRINKI IZ RAZSTAVE  



 

  

 

 

 

 

 

 


