
         

 

 

 
Starost otrok: od 2 – 3 let 
 

1. Ščetkanje zob 

Po zajtrku nas je v skupini obiskala medicinska sestra Zdravstvenega doma Lendava, ki je 

dejavnost pričela s pogovorom o zobeh, prehrani (primerna in zdrava oziroma škodljiva 

hrana za zobe, navade doma, predstavila je prehransko piramido ipd.), ustni higieni in 

pripomočkih za ščetkanje, nato pa je medicinska sestra otrokom in vzgojiteljicam praktično 

prikazala ščetkanje zob na lutki ter vsakega otroka posebej povabila, da so tudi oni plišasti 

lutki umili zobe. Medicinska sestra je po predstavitvi manjšo število otrok povabila v 

umivalnico, kjer je vsakemu posebej prikazala postopek ščetkanja zob in jim pri umivanju 

tudi pomagala. Nekateri so si jih še sami umili. Vzgojiteljici sva po ščetkanju pomagali pri 

umivanju otrok in zobnih ščetk. Otroci so si ščetke pospravili nato pa je medicinska sestra 

vsakemu otroku na roko odtisnila štampiljko (zajčka s ščetko) in jim razdelila pobarvanke 

(medvedka, kako si umiva zobe). Po odhodu medicinske sestre je ena od vzgojiteljic otroke 

povabila v krog, kjer jim je predstavila in prebrala slikanico avtorja Hermien Stellmacher z 

naslovom Roki si sam čisti zobke. Otroci so pravljici pozorno prisluhnili in vmes tudi kaj 

pokomentirali. Nato smo si skupaj v slikanici ogledali nastopajoče in se pogovorili o vsebini.  

S tem smo našo dejavnost tudi zaključili. 

 

2. Sprehod v okolici vrtca 

Ker smo v poletnih in sončnih dneh pozorni na varnost otrok pred soncem, smo se na 

sprehod v okolici vrtca odpravili zjutraj, takoj po malici. Na sprehod smo se odpravili z 

namenom, da bi otroci med potjo opazovali travniške živali in ker smo večkrat prečkali cesto, 

smo spoznali tudi ravnanje oziroma varnost v prometu (stop, dvignjena roka, prehod za 

pešce, hoja na robu pločnika, prometni znaki, prevozna sredstva, ipd.). Sprehoda smo se 

udeležili sami (otroci in vzgojiteljice naše skupine). O temi varnost v prometu, kakor tudi s 

spoznavanjem travniških živali smo se z otroki najprej pogovarjali v skupini v jutranjem 

krogu. Otrokom smo povedali, da je potrebno med sprehodom imeti primerno obutev ter 
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ustrezno zaščito pred soncem (kapo). S seboj smo vzeli tudi odsevnike, ki opozarjajo vse 

udeležence v prometu na pešce. Pred sprehodom so se otroci primerno opremili, nato pa so 

se razvrstili tako, da so hodili en za drugim po eni strani potke. Sprehajali smo se ob potoku 

Ledava in se pogovarjali ter opazovali travniške živali, opazovali smo tudi delo, ki je takrat 

potekalo ob potoku. Otroci so bili navdušeni in se veselo sprehajali, nekateri tudi skakljali. Ob 

vrnitvi s sprehoda smo se znotraj skupine pogovorili o videnem in doživetem. 

 

3. Škratov pohod z božičnim bazarjem 

V zimskih dneh smo v naši enoti organizirali Škratov pohod z božičnim bazarjem, ki je bil 

obenem tudi medgeneracijski pohod, kajti udeležili so se ga otroci naše enote, starši, bratci, 

sestrice, dedki, babice, tete, strici, itn. Otroci, starši, vzgojitelji in ostali udeleženci smo se ob 

skodelici toplega čaja zbirali pred vrtcem. Ko smo se vsi zbrali, smo se odpravili na krajši 

pohod z žepnimi svetilkami, saj se je le ta odvijal v poznejših urah. Pohod s svetilkami je tako 

rekoč postala vsakoletna tradicija naše enote.  

Po pohodu sta otroke pred vrtcem v prazničnem vzdušju, ob lučkah in božični glasbi, pod 

drevesom polnih lantern pričakala škrata (vzgojitelja oblečena v kostum škratov), ki sta vsem 

udeležencem z lepimi mislimi in nekaj šalami izrekla dobrodošlico ter jih povabila na božični 

bazar, ki se je odvijal na božično okrašenih terasah skupin naše enote. Tam so si otroci skupaj 

s starši in vsemi udeleženci pohoda lahko ogledali in izbrali ročno pripravljene oziroma 

izdelane božične izdelke njihovih otrok. Ko so si starši, otroci in vsi udeleženci pohoda in 

bazarja ogledali izdelke otrok, jih je na dvorišču pričakalo presenečenje in sicer topel čaj in 

domači medenjaki, ki so jih spekli otroci drugega starostnega obdobja. Dogodek se je s 

prijetnim druženjem staršev, otrok, vzgojiteljev in vseh udeležencev tako zaključil. 

 

4. Praznovanje rojstnega dne 

Rojstni dan je v življenju vsake osebe poseben dan, saj na ta dan čutimo, da smo nekaj 

posebnega in se nam posveča več pozornosti. Otroci pa se ga še posebej razveselijo, saj ga 

povezujejo z darili in torto. Mi rojstne dneve praznujemo na poseben način. Vzgojiteljica 

pripravi mize (zložimo jih v vrsto), otroci k mizam prinesejo stole in mize pogrnejo s pisanimi 

prti. Druga vzgojiteljica medtem pripravi torto in nareže  raznovrstno (sezonsko) sadje na 

večje kose v skledo. Otroci si umijejo roke, si vzamejo prtiček in se usedejo k mizi, slavljenec 



pa seveda na posebno mesto pri mizi, kjer ga čaka torta.  Naša torta je prav posebna, saj je v 

celoti pripravljena iz različnih vrst sadja. V naši skupini ima slavljenec dve vrsti tort. Enega iz 

sadja in enega iz papirja (ročno izdelana iz lepljenke in papirja v obliki prave torte, nanj pa se 

lahko zalepi toliko sveč, koliko je otrok star). 

Otroci slavljencu ob torti zapojejo Vse najboljše/Boldog szülinapot/Happy birthday/Zum 

Geburtstag viel Glück, na papirnato torto mu zalepimo sveče, ki jih on nato »upihne« in po 

slikanju se slavje lahko prične. Najprej na krožnik dobi sadje slavljenec, nato pa še ostali 

otroci. Zraven jim ponudimo čokoladni preliv in stepeno smetano, v katero otroci pomakajo 

sadje, tako da se posladkajo s pravo sadno kupo (le da je brez sladoleda). Ko se mize 

pospravijo, se otroci umijejo in sledi ples ob glasbi. Na tak način otroke motiviramo, da jedo 

sadje oz. vsaj poskusijo določeno sadje. S torto iz sadja in papirja pa otroka razveselimo za 

njegov rojstni dan. Vsak slavljenec dobi tudi darilo. Letos je to ročno izdelana sova (škatlica) 

iz penaste gume, v katerem se skrivajo odtisi dlani vsakega otroka v skupini. 

 

5. Gibalna minutka, plesi ob glasbi, Fit aktivne metode, vadbene ure 

Gibanje je pomembna dejavnost za otrokov celostni razvoj. Z gibanjem vzpodbujamo 

pravilen gibalni razvoj in psihofizično stanje otrok. Otroci naše skupine so zelo aktivni in je 

treba večino dejavnosti načrtovati preko gibanja.  Velikokrat otroke namesto jutranjega 

kroga povabimo h gibalni minutki, kjer ob glasbi zaplešemo že znane korake, plesne gibe ter 

se tudi kaj novega naučimo. Gibalna minutka traja največ  10 minut, nato sledijo dejavnosti. 

Otroci naše skupine so nadarjeni tudi na glasbenem področju, zato velikokrat zaplešemo ali 

izvedemo tudi kakšno rajalno igro. Večino petih pesmi tudi gibalno ponazorimo. Velikokrat 

uporabimo Fit aktivno metodo npr. med učenjem barv sem uporabila le-to, in sicer tako, da 

sem otrokom na tla zalepila barvne kroge, ki so predstavljali njihovo hiško. Na roke sem jim 

zalepila enako barvo kroga, kot je na tleh.  Zavrtela glasbo, med tem so se otroci sprehajali 

po igralnici, ko pa se je glasba ustavila pa je vsak poiskal svoj dom (enako barvo, kot ga je 

imel na roki). Velikokrat jim omogočimo igro z rekviziti. Otroci med gibalnimi dejavnostmi 

razvijajo ravnotežje, koordinacijo, natančnost in ostale gibalne sposobnosti. Otroci so v 

gibanju večino svojega časa, zato je potrebno to gibanje izkoristiti. Preko vseh teh dejavnosti 

so otroci spoznavali zakaj se je potrebno gibati, kaj je potrebno zaužiti ob večjih fizičnih 

naporih, spoznavali so lastne fizične in psihične zmožnosti, ter razvijali pozitiven odnos do 

sovrstnikov. 


