
         

 

 
 
Starost otrok: 3 – 4 let 
 

1. FIT gibalne dejavnosti 

Skozi celotno šolsko leto sva s sodelavko dali velik poudarek FIT gibalnim dejavnostim. 

Vsakodnevno smo se razgibavali, izvajali fit didaktično gibalne igre (FDGI), hitre stimulacije in 

aktivne sprehode v naravi. Vsako jutro smo imeli jutranje razgibavanje, bodisi na glasbo ali 

brez, včasih tudi z rezkviziti (baloni, žoge, stoli…). Naučili smo se naslednjih jutranjih 

razgibavaj ter plesov: Naša četica, Kis kanál nagy kanál, Na kmetiji, Muzikolog, Bel zajček, 

Leva desna, Avto, Strahci, Škratje, Ko si srečen, Körbe körbe karikába, Abraham ima sedem 

sinov, Jaz, pa ti, pa židana marela, Gyere be rózsám... Izvajali sva hitre stimulacije: skokico, 

traktor, hoja v planine ter supermen. Naučili smo se tudi naslednje FDGI: Zgodbica piščanček 

Pik, Lačna usta, Muzikolog, Obleci me, Perilo, Aktivni listi, Živalska čarovnija, Školjka, 

Glasbeni obroči in ljudski ples Diradi čindara. Največkrat sva FDGI izvajali v igralnici. 

Ugotavljava, da so deklice pri gibalnih dejavnostih bolj gibalno spretne kot dečki. Pri gibalnih 

dejavnostih neizmerno uživajo in aktivno sodelujejo vsi. Enkrat tedensko smo bili tudi v 

telovadnici, kjer sva izvajali vadbene ure. Igrali smo se različne gibalne igre, izvajali naravne 

oblike gibanja; hodili po prstih, petah, tekali, se kotalili, sonožno skakali, nekaj trenutkov stali 

na eni nogi, preskakovali oviro, plezali na plezalo in letvenik, izvajali različne igre z žogami, 

baloni, obroči itd.. Preden smo šli v telovadnico smo se seveda morali preoblečti. Otroci so se 

pri tem tudi urili v slačenju in oblačenju športnih oblačih. Večina otrok je bila pri tem 

samostojna, nekateri pa so rabili najino pomoč. Spodbujali sva jih, da čim več sami poskusijo, 

lahko pa so jim pomagali tudi prijatelji. Gibalnih dejavnostih se najini otroci vedno razveselijo 

in z veseljem sodelujejo. 
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2. Praznovanje rojstnega dne 

V našem vrtcu rojstne dneve otrok praznujemo s sadjem. Starši na dan praznovanja 

rojstnega dne otroka ne prinašajo v vrtec nobenih živil – sladkarij, keksov, torte… Pred 

praznovanjem v kuhinji naročimo sadje. Uporabimo ga za izdelavo sadne torte in sadne 

kupe. Sadno torto smo izdelali mi, saj zaradi zdravstveno-higienskih ukrepov otroci niso 

mogli pomagati. So pa imeli glavno vlogo pri izbiri motiva sadne torte, kakšno torto želijo 

imeti (ladjo, miško, medveda, gosenico itd.) in pri tem bili zelo izvirni. Aktivno so sodelovali 

pri poimenovanju sadja v obeh jezikih ter pri okušanju sadja: ali je kislo, grenko ali sladko. 

Vsak otrok je imel unikatno sadno torto s svečkami, ki jih je pihal. Seveda smo vsakega tudi 

fotografirali in mu zapeli pesmi po njegovi želji. Vzgojiteljici sva vedno pripravili tudi sadno 

kupo, katere so se otroci zelo razveselili in jo pojedli. Sadne torte se otroci ob rojstnem 

dnevu neizmerno veselijo, saj jo lahko na koncu z največjim užitkom tudi pojejo. Za vsakega 

slavljenca na vrata nalepimo tudi torto iz barvnega papirja ter nanjo nalepimo otrokovo ime. 

Otroci voščijo slavljencu za rojstni dan, nato sledi rajanje ob glasbi. Vsak slavljenec domov 

odnese tudi darilo – zbirko risbic prijateljev s fotografijo slavljenca s torto ter balon.  

Večkrat smo si skupaj v oddelku naredili tudi sadna nabodala. Vsak otrok si je iz sadja, ki ga je 

imel na izbiro naredil svoje sadno nabodalo. Sadje so natikali na lesene palčke, ob tem so 

okušali sadje, pogovarjali smo se o okusih, ga poimenovali v madžarskem in slovenskem 

jeziku, razmišljali, kje raste določeno sadje, ali na drevesu, grmu, ali je tropsko sadje itd..  

 

 

3. Aktivni sprehodi v naravi 

Že v jesenskem času smo se tedensko odpravili na aktiven sprehod v bližjo okolico vrtca. 

Velikokrat smo šli na sprehod ob potoku do gozda, kjer smo se igrali FDGI Živalsko čarovnijo 

ali se sprehodili do bližnjega travnika in tam spuščali izdelane zmaje. Na sprehodih smo se 

veliko pogovarjali ter opazovali, kaj vidimo, slišimo ter vonjamo. Otroci sami so zelo dobro 

opazovalci, saj so velikokrat brez najinega vprašanja sami povedali, da slišijo vodo, ptice, 

letalo, da vidijo race, motor... Aktivnega sprehoda smo se udeležili v vsakem vremenu, tudi v 

dežju. Obuli smo si škornje, nadeli pelerine in vzeli dežnike ter se odpravili na sprehod. Veseli 

so bili, če sva jim dovolile skakati v lužah. O vremenu smo se tudi vsakodnevno pogovarjali in 

ga beležili na koledarju. Na bližnjem travniku smo opazovali cvetoče rože, drevesa, si z 

lupami podrobneje ogledali mravlje, gosenice in deževnike ter pihali regratove lučke. 



V sredini aprila in v začetku meseca maja so otroci na vrtčevem dvorišču opazili veliko krtin. 

Opozarjali so naju na le te, zato smo se odločili, da bomo krta podrobneje spoznali. Krtino 

smo našli tudi ob ograji na travniku in si jo od blizu ogledali in jo razkopali, ker krta nismo 

videli so bili otroci malo žalostni. Le tega smo naslednji dan poiskali v enciklopedijah, revijah 

in jih seznanili z značilnostmi krta in njegovim življenjem. 

Sprehajali smo se po različnih terenih: travnati površini, asfaltu in betonu, gozdu ter 

makadamu. Meseca junija smo se večkrat odpravili tudi na pohod po Lendavskih goricah – 

Čontošu. S sabo smo vzeli malico, vodo in dobro voljo. Na pohodu smo se veliko pogovarjali, 

opazovali in na cilju neizmerno uživali ob najlepšem razgledu. V vrtec smo se vedno vračali 

polni doživetij. Otroci so s ponosom in veseljem o svojih doživetjih pripovedovali tudi 

staršem in starim staršem. 

 
 


