
         

 

 

 
Starost otrok: od 2 – 3 let 
 

1. To sem jaz 

Cilj te dejavnosti je bil, da se otrok seznani z novo deklamacijo in pri tem sodeluje. Otroke 

sem motivirala preko jutranjega kroga, kjer smo se prešteli, predstavili (To sem jaz), 

poimenovali in pokazali dele telesa. V glavnem delu sem jim predstavila deklamacijo z 

naslovom: To sem jaz. Deklamacijo sem na začetku večkrat sama ponovila, nato pa povabila 

tudi otroke k deklamiranju. Nekateri otroci so že pri nekajkratni ponovitvi deklamacije sami 

besedno in gibalno uprizarjali dele telesa, nekateri pa le gibalno. Nato smo se ob glasbi 

sprehajali po igralnici. Vsakokrat ko je glasba ugasnila, smo položili določen del telesa na 

mizo, stol, steno, tla ... Po nekaj ponovitvah smo glasbo nadomestili s ponavljanjem 

deklamacije v gibanju. Po končanem glavnem delu si je vsak otrok najprej poiskal papir in 

flomaster, na katerega je narisal sebe. Prostor za risanje je bil poljuben (na stolu, tleh, steni, 

mizi, omari ...). Otroci so pri risanju upoštevali navodilo: nariši dele svojega telesa (oči, usta 

nos, lasje, ušesa ...). Ko so risbo dokončali so jo predali. Na koncu smo še vsi skupaj enkrat 

ponovili deklamacijo. Pri dejavnosti so bili otroci ves čas aktivni in zelo vztrajni. Otrokom je ta 

način usvajanja deklamacije bil zelo zanimiv, saj so izrazili željo pa večkratni ponovitvi. 

 

2. Skrb zase 

Glavno področje te dejavnosti je bilo gibanje v povezavi z matematiko. V uvodnem delu sem 

otroke motivirala tako, da so iz garderobe potiskali, vlekli veliko škatlo v skupino, kjer so jo 

morali odprti. Otroci si bili toliko navdušeni, da niso uspeli potisniti škatle v skupino, ampak 

so jo kar pri vratih odprli in raziskovali kaj se skriva v njej. Oblačila iz škatle so otroci 

poimenoval, si jih ogledovali, oblačili na določene dele telesa. V glavnem delu so otroci med 

poslušanjem glasbe iz škatle jemali oblačila, katere so svobodno razmetavali po prostoru. Ko 

je glasba ugasnila, so se ustavili in poslušali navodilo. Prva naloga je bila postaviti oblačila na 

mizo, nato vse kape pod mizo, šale na polico … Navodila in glasba sta se izmenično 

izmenjevali. Za konec dejavnosti, si je vsak otrok izbral stol na katerega je natikal oblačila. 
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Otroci so oblačila pobirali po prostoru, vendar je bilo navodilo takšno, da lahko na enkrat 

pobere samo eno oblačilo. Pri natikanju posameznih oblačil so imeli otroci težave, razen pri 

rokavicah in nogavicah. Problem se jim je pojavil kako raztegniti oblačilo, da ga lahko 

nataknejo na stol. Ko so bila oblačila nataknjena na stol, je sledila še evalvacija pri kateri smo 

se usedli v krog, kjer sem jemala oblačila iz škatle in si jih natikala na narobne dele telesa 

(kapo na koleno, rokavice na noge …). Otroke sem spraševala kateri kos oblačila držim  v roki, 

in ali spada na pravilni del telesa. Otroci so morali pokazat na pravilnem delu telesa kam 

oblečejo dotično oblačilo in ga razgibati. Če povzamem celotno dejavnost, sem bila z izvedbo 

zelo zadovoljna, saj sem cilje dosegla in tudi otroci so preko dejavnosti pokazali svoje 

spretnosti. 

 

3. Ščetkanje zob 

Preko zgodbe Zelo lačna gosenica smo se z otroki pogovarjali o zdravi in nezdravi prehrani. 

Najprej smo zgodbico otrokom predstavili, in ko so jo že dobro poznali, smo začeli spoznavati 

zdravo in nezdravo prehrano. Otroci so listali reklamne papirje in iz njih izrezovali zdravo in 

nezdravo prehrano. Nato smo iz izrezanih artiklov, ki so jih razvrstili v dve skupini, izdelali 

plakat. Čez nekaj dni nas je obiskala zobozdravstvena medicinska sestra, ki nam je na začetku 

obiska pokazala modele zdrave in nezdrave prehrane, le-te so otroci poimenovali in povedali 

v katero skupino spadajo. Ko so otroci čisto vse razvrstili, jim je pripovedovala zgodbico o 

konjičku, ki je jedel samo nezdravo hrano. Medicinska sestra je otrokom demonstrirala 

ščetkanje zob na konjičku, nato je povabila tudi otroke, da so konjičku ščetkali zobe. 

Nekaterim otrokom je bilo ščetkanje zelo všeč, zato so želeli večkrat umit zobe konjičku, a 

ker smo bili omejeni s časom so mu lahko umili le enkrat. Po demonstraciji je sledil praktični 

del, in sicer so otroci skupaj z medicinsko sestro odkorakali v umivalnico, kjer so si ščetkali 

zobe. Ko so vsi otroci končali s ščetkanjem jim je medicinska sestra razdelila še pobarvanke in 

štampiljke, ki so se jih otroci zelo razveselili in bili ponosni nase, saj so »opravili« svoje prvo 

ščetkanje v vrtcu. 

 

 

 

 



4. Opazovanje in bivanje v naravi 

V ponedeljek smo se z otroki v jutranjem krogu dogovorili, do bomo ta teden vsak dan šli na 

sprehod ob bližnjem potoku ob Ledavi. Prvi dan smo se odpravili na sprehod z namenom, da 

bomo poiskali živali v naravi. Otroci so najprej opazili pikapolonico na travi, račko na vodi in 

ptice v zraku. Za vse te živali smo zapeli že znane pesmice. Nato smo se odpravili naprej, kjer 

so otroci slišali neke glasove. Skupaj smo ugotovili, da so to glasovi žab in račk. Ko smo se 

vračali proti vrtcu smo le-te živali tudi gibalno uprizorili. Naslednji dan smo se odpravili na 

sprehod z namenom, da opazujemo naravo – opazujemo odpadke. Ugotovili smo, da ob 

potoku nismo našli nobenih odpadkov in smo bili zelo veseli. Vendar nas je čez čas presenetil 

bager na drugi strani potoka, iz katerega se je zelo kadilo. Otroci so to opazili in povedali, da 

»jim smrdi«. Omenili sva, da tudi to onesnažuje zrak. Po vrnitvi s sprehoda so otroci ves čas 

govorili o tem bagerju, kako »smrdi«. Tretji dan nas je vreme presenetilo, zato je naš 

sprehod odpadel. Četrti dan je bila naša naloga, da opazujemo, poimenujemo in potipamo 

rastline v naravi. Kaj hitro smo našli pšenico, koprivo in kamilico. Pogovarjali smo se o tem, 

kaj lahko izdelamo iz teh rastlin. Ugotovili smo, da lahko iz pšenice dobimo moko in iz te 

kruh, iz koprive in kamilice pa zelo okusen in zdrav čaj. V petek smo imeli sprehod z 

namenom, da uživamo, tekamo, skačemo v naravi. 

 

5. Praznovanje rojstnih dni 

Na začetku šolskega leta smo se odločili, da bomo rojstne dneve praznovali po želji otrok. 

Vsakega slavljenca smo na dan praznovanja, takoj ob prihodu v vrtec, vprašali kako se počuti 

na ta dan, ko ima rojstni dan. Pri jutranjem krogu je slavljenec bil glavni in smo prepevali 

pesmice po njegovih željah. Nato je povedal, kaj bi želel početi s svojimi prijatelji na njegov 

dan.  Po jutranjem krogu smo za vsakega slavljenca praznovali na enak način, in sicer tako da 

smo mu ob že v naprej pripravljeni torti zapeli pesem »Vse najboljše« v slovenskem in 

madžarskem jeziku. Nato smo otroku predali darilo, ki so ga pripravili njegovi prijatelji. Po 

predaji smo otroke pogostili s sadno kupo. Ko so se otroci posladkali je sledila dejavnost, ki si 

jo je izbral slavljenec in seveda rajanje ob glasbi z baloni. Med dejavnostjo smo vsakega 

slavljenca posebej opazovali kako se počuti. Opazili sva, da so bili vsi slavljenci na tisti dan 

zelo veseli, razigrani, polni energije. Kljub temu smo na koncu dneva vseeno slavljenca 

vprašali, kako se mu je zdel ta dan, kako se je počutil, kaj mu je bilo najbolj všeč … Nekateri 



otroci so zelo malo povedali o svojih čustvih, zato sva jim ponudili slike s čustvi (veselje, 

žalost). Le s temi so pokazali kako so se počutili, ali so bili žalostni ali veseli. Če povzamem 

celotno praznovanje je bil vsak slavljenec konec dneva še vedno vesel. 

 


