
         

 

 
 
Starost otrok: od 3 – 6 let 
 

1. VSI IMAMO ČUSTVA  

Ljudje ves čas izražamo svoja čustva in opazujemo čustva drugih. Zato je pomembno, da se 

že v predšolskem obdobju otroci učijo o čustvih, se jih naučijo prepoznavati in primerno 

izražati. Nemalokrat se je zgodilo, da je otrok svoja čustva težje prepoznal in jih posledično 

težje izražal ter uravnaval. Zato sva želeli doseči, da se otroci spoznajo s svojimi čustvi in 

počutjem. Najprej smo se v jutranjem krogu pogovarjali o dobrem počutju (Ali se dobro 

počutimo? Kdaj se dobro počutimo? Kaj naredimo za dobro počutje? ...) in tudi o tem, kdaj 

se ne počutimo dobro. Po uvodnem pogovoru smo si ogledali kartice z različnimi obraznimi 

izrazi, ki smo jih skupaj poimenovali in tudi imitirali. Nato je vsak otrok izžrebal kartico in 

poimenoval čustvo ter ga izkazal z obrazno mimiko. Naslednji dan smo svoje znanje 

poglabljali z uporabo Fit sistema učenja – FDGI Prislovi v gibanju. Po tleh igralnice so s hrbtno 

stranjo obrnjeno navzgor bile razporejene kartice. Med predvajanje glasbe so se otroci gibali 

po prostoru in ko je glasba utihnila, je vsak pobral ter pogledal sebi najbližjo kartico ter 

čustvo prikazal z obrazno mimiko in gibi. Tretji dan sem v jutranjem krogu vsakemu otroku 

razdelila kartice z različnimi obraznimi izrazi, ki so jih morali prikazati z obrazno mimiko, 

ostali otroci pa so poskušali ugotoviti prikazano čustvo. Zanimivo je bilo opazovati, da so 

lažje prepoznali negativna čustva, kot pozitivna. Dejavnost smo zaključi s pogovorom o 

dejavnostih v vrtcu, ki jih osrečujejo, pri katerih se počutijo dobro. Vsak otrok je povedal kaj 

si želi početi v vrtcu (ples, pravljice, igranje na glasbilo, telovadbo, balet …) Povedano sem si 

zapisala in na podlagi tega načrtovala otrokov dan, ko smo počeli stvari pri katerih se počuti 

dobro. Pripravili smo plakat/tabelo z imeni otrok in dejavnostmi, ki so si jih izbrali. Po vsaki 

dejavnosti so otroci ocenili ali jim je bila všeč, narisali so veselega, nevtralnega ali žalostnega 

smeška ter svojo odločitev utemeljili. Spodbujala sem jih, da so pri svojih ocenah odkriti, saj 

ni nič narobe, če nam katera dejavnost ni bila najbolj všeč. Zaradi epidemije novega korona 

virusa žal nismo uspeli izvesti vseh načrtovanih dejavnosti, a smo uživali v tistih, ki nam jih je 

uspelo.  
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2. PRAVLJIČNA JOGA 

Pravljična joga je vodena vadba z elementi joge, ki je posebej oblikovana za otroke. Je igra in 

hkrati vadba. Otroci se spoznavajo s svojim telesom, naučijo se osnovnih jogijskih položajev 

in preprostih dihalnih tehnik. Ker opažam, da so otroci čedalje bolj nemirni, ne vztrajajo pri 

dejavnostih, težje nadzirajo svoja čustva in imajo slabšo koncentracijo, sem se odločila, da 

bom poleg drugih gibalnih dejavnosti uvedla tudi pravljično jogo. Dejavnost sem izvajala dva 

do trikrat mesečno v jutranjem krogu ali pred dopoldansko malico. Pred vadbo si je vsak 

otrok poiskal prostor, sezul copate, usedel, udobno prekrižal noge, zravnal hrbtenico in se 

umiril. Vsako vadbo smo začeli s pravljično dihalno vajo (om, čebelji dih, vulkan …) in s 

pozdravom soncu, nato je sledila pravljica. Vadba nas je popeljala v domišljijske dežele, kjer 

smo se lovili z velikani, iskali bisere z morskim deklicam, obiskali različne konce sveta, 

oponašali čebelji dih, smučali, deskali in se sankali na zasneženih planjavah ter se potepali po 

pravljičnih gozdovih. Spremenili smo se v čisto prave živali, čarobne ptice, drevesa, gore, 

letala, tovornjake, leteče preproge, oblake, reke, mostove, čarovnice, zmaje, velikane, 

smučarje, deskarje na snegu … Na koncu vsake vadbe smo kot leni kuščarji poležavali na 

skalah in tako sprostili celo telo, se umirili in se napolnil s svežo energijo. Po vadbah so otroci 

bili opazno bolj umirjeni in sproščeni. V vadbah so uživali, bile so jim zabavne in čez čas so 

tudi sami predlagali pravljico oz. temo za naslednjo vadbo.  

 

3. GREMO PEŠ! 

Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je bil GREMO PEŠ!, zato sem se odločila, da 

posebno pozornost posvetimo prav pešcem. Hoja je najbolj naravna oblika gibanja in pešci 

smo najpogostejši udeleženci v prometu, žal pa tudi najbolj ranljivi. Ker se z otroki večkrat 

odpravim na sprehod, je še kako pomembno, da vedo, kako se obnašati v vlogi pešca, da so 

varni. Najprej smo se v jutranjem krogu pogovorili o tem, kdo so pešci, katere prometne 

površine so namenjene hoji pešcem (pločnik, prehodi …), kje hodimo če ni zagotovljenih 

površin za pešce (ob levem robu vozišča, da nas nasproti vozeči vozniki prej opazijo), o tem, 

da hodimo v koloni na notranji strani pločnika, kako varno prečkamo cesto (čez prehod za 

pešce, pogledamo levo in desno, dvignjena roka za varnost otroka, cesto prečkamo hitro in 

brez nepotrebnega ustavljanja) in kaj nosimo za večjo vidnost (odsevni trakovi, kresničke, 

odsevni jopiči, rumene rutice …). Iz kartona sem pripravila semafor za pešce, ki smo si ga 



ogledali in povedali kaj pomenita zelena in rdeča luč ter kdaj lahko prečkamo cesto. Po tem 

uvodnem delu smo se odpravili na sprehod, seveda ustrezno opremljeni, in si pogledali 

prometne znake v bližini vrtca, prehod za pešce in tudi pravilno prečkali cesto. Odpravili smo 

se do poljske poti, kjer smo izvajali naravne oblike gibanja z elementi Fit pedagogike. 

Naslednji dan sem otrokom prebrala prometno pravljico »Rdeča kapica«. Otroci so jo z 

zanimanjem poslušali in že med branjem opozarjali na nepravilno in pravilno ravnanje 

pravljičnih likov. Po prebrani pravljici smo se pogovorili o njeni vsebini, otroci so našteli 

nepravilno prometno ravnanje volka, in tudi povedali, kako bi bilo prav. Otrokom je bila 

pravljica tako všeč, da so jo tudi zaigrali.  

 

4. VZGOJILI BOMO SONČNICO  

Med pogovorom o dejavnostih v vrtcu pri katerih se otroci počutijo dobro, je otrok izrazil 

željo, da bi rad nekaj posadil in opazoval kako raste. Zato smo se dogovorili, da bomo vzgojili 

sončnico. V jutranjem krogu smo se najprej pogovorili o tem, kaj vse potrebujemo za sajenje 

(prst, semena, lonček …), kaj rastline potrebujejo za rast (svetlobo, vodo, prst, toploto, zrak 

….) ter prebrali in si ogledali sličice za napotki za vzgajanje sončnic iz knjige Moja velika knjiga 

o vrtnarjenju, avtorice Anite van Saan. Ogledali smo si sončnična semena in se dogovorili, da 

najprej semena posejemo v kozarec za vlaganje, saj bomo tako lahko opazovali spremembe. 

Nato smo pripravili pripomočke - kozarec za vlaganje, papirnate brisače, pršilko z vodo in 

sončnična semena. Otroci so zmečkali papirnate brisače in jih zložili v kozarec za vlaganje, 

med steklo in papirnate brisače so vstavili sončnična semena ter poškropili z vodo. Na moje 

vprašanje »Ali lahko sončnica zraste tudi v kozarcu za vlaganje napolnjen s papirnatimi 

brisačami?« je večina otrok odgovorila, da ne, ker zraste samo v zemlji. Naslednji dan je vsak 

otrok v svoj jogurtov lonček posejal tri sončnična semena. Pred pričetkom dela smo si 

pripravili delovno površino in še enkrat ponovili postopek. Nato so otroci pričeli z delom. S 

plastično žlico so napolnili jogurtove lončke z zemljo, z ročajem žlice so naredili luknjo v 

zemljo, v njo so položili sončnična semena in jo prekrili z zemljo. Na koncu so s pršilko z vodo 

namočili zemljo in loček postavili na okensko polico. Vsak dan smo opazovali faze rasti 

sončnice v kozarcu za vlaganje in v jogurtovih lončkih, jih poškropili z vodo, opisali 

spremembe ter v tabeli beležili koliko dni je bilo potrebnih za posamezno fazo rasti. Tretji 

dan smo opazili, da so semena v kozarcu za vlaganje počila in pognala kal. To smo si 



natančne ogledali s povečevalnim steklom. Otroci so bili zelo motivirani, z navdušenjem so 

opazovali spremembe in jih opisovali. Vsak dan so me spomnili, da moramo poskrbeti za 

sončnice, ki so jih na koncu odnesli domov in posadili na svoje vrtove. 

 

5. PLES 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja, zato sem skozi celo šolsko leto 

dajala velik poudarek gibanju. Poleg ostalih gibalnih dejavnosti smo v naši skupini tudi veliko 

plesali, kajti plesno-gibalna dejavnost aktivira domišljijo in ustvarjalnost, hkrati pa je 

pomembna za otrokov celostni razvoj. S pomočjo plesa se otroci izražajo, razvijajo domišljijo 

in ustvarjajo. Obenem sem otroke s plesom želela spodbuditi k večji gibalni aktivnosti. Ob 

različnih zvrsteh glasbe smo se skozi igro naučili novih plesnih korakov in plesnih iger ter 

zaplesali že znane plese. Ker je naš vrtec že kar nekaj let vključen v projekt FIT Slovenija, smo 

se posluževali tudi Fit metod učenja. S prvimi naučenimi plesnimi koreografijami smo se 

predstavili na medgeneracijskem srečanju v Gaberju. V mesecu januarju smo se naučili novo 

ljudsko plesno koreografijo Ob bistrem potoku je mlin, s katero smo nastopili na proslavi ob 

8. februarju v sosednji osnovni šoli. V okviru programa »Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

program« nas je obiskoval tudi učitelj madžarskih ljudski plesov, ki nam je predstavil nove 

madžarske ljudske plese. Te plesne koreografije sem prilagodila starostni skupini otrok, kakor 

tudi trajanje dejavnosti interesu otrok. Otroci so ob plesnih dejavnostih uživali in se naučili 

sodelovati. Pri plesu so se nam večkrat pridružili tudi otroci 1. starostnega obdobja, ki so jih 

starejši otroci vodili ali jim pomagali. Madžarke ljudske plese smo zaplesali na proslavi ob 

slovesu predšolskih otrok. Tako so tudi starši imeli priložnost videti kanček tega, kar smo se 

naučili po vrnitvi v vrtec. 

 


