
         

 

 

 
Starost otrok: od 4 – 6 let 
 

1. Delovna vzgoja 

Delovno vzgoja je ena od pomembnih področij v našem življenju. Delovno vzgojo smo izvajali 

vsak teden v ponedeljek. Najprej smo se v jutranjem krogu dogovorili, kaj bomo čistili tisti 

dan in si razdelili naloge (po 3 otroci). Nato smo si nadeli zaščitna oblačila (vreče za smeti) in 

se odpravili v umivalnico. Pripravili smo mešanico kisa in vode v plastični posodi in začeli z 

delom. Otroci so spoznali čistilna sredstva, kot so: kis, soda bikarbona, morska sol, limona, 

limonina lupina … V igralnici smo skrbeli za prezračen prostor, brisali police, razkuževali in 

sortirali igrače, konstruktivni material, čistili smo mize in stole, pometali, skrbeli za teraso, 

zalivali rože, skrbeli za čiste kozarce … Delovno vzgojo smo izvajali tudi na dvorišču vrtca. 

Pometali smo, grabljali listje, po končani igri smo očistili igrače. Otroci so se učili 

odgovornega odnosa do svojega zdravja. Otroci so radi čisti, zato so se trudili, da je tudi 

njihova igralnica čista in brez prahu. Odkar smo izvedeli za razhajanje korona virusa, se še 

posebej trudimo in dosledno izvajamo pravilno umivanje rok, zračenje prostorov in 

razkuževanje kljuk. Ozaveščali bomo tudi starše in jih povabili k ohranjanju delovnih navad, ki 

se jih učimo in pridobivamo v vrtcu. 

 

2. Stolček Dihalko in čuječnost 

V današnjem ponorelem svetu ne moremo mimo tega, da ne bi spregovorili o čuječnosti v 

predšolskem obdobju. Pogovarjali smo se o čustvih, kako jih izražajo in ali jih sploh 

prepoznajo. Ugotovili smo, da se ne znamo poslušati in da se ne slišimo, da nismo pozorni 

drug na drugega, da nismo strpni, čeprav se o tem pogovarjamo in izvajamo dejavnosti v 

obliki socialnih iger že od začetka leta. V ta namen se poslužujemo stola, ki smo ga 

poimenovali Dihalko. Na stolu se učimo zavedanja prisotnosti v tem trenutku in razumeti 

stvari, ki se dogajajo znotraj nas. Ena od vaj čuječnosti nizozemske avtorice Eline Snel, ki jih 

opisuje v svoji knjigi Sedeti pri miru kot žaba je tudi pomirjujoče gibanje-dihanje. Pozornost 

otrokom preusmerimo iz glave na trebušček s pravilnim dihanjem. Dih premika trebušček 
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gor in dol, kar povzroči nežno, pomirjujoče dihanje. Ta preprosta vaja pomaga preusmeriti 

pozornost iz glave v trebuh, torej tja, kjer ni kaosa, ki ga povzroča miselna kakofonija. 

Naučijo se usmeriti pozornost-prijazno pozornost v vse, kar počnejo. Naučijo se, da jim ni 

treba ničesar skrivati in začnejo gojiti razumevanje do svojega notranjega sveta in do ostalih 

ljudi. Začnejo se poslušati. V ta namen uporabljamo stol, ki smo ga poimenovali Dihalko in 

osnovni namen tega je, da otroci postanejo bolj prisotni, umirjeni, sproščeni in srečni. Z 

izvajanjem čuječe prisotnosti, torej slišati samega sebe in druge se otroci naučijo, kako se za 

trenutek ustaviti, zadihati in najti tisto, kar v določenem trenutku potrebujejo. 

 

3. Pravilno umivanje rok, higiena kašljanja in kihanja 

Roke so najpogostejši nosilec in prenašalec bakterij in virusov. Mikroorganizmi se prenesejo 

na vse, česar se dotaknemo. Zato je pravilno in dosledno umivanje rok eden 

najpomembnejših ukrepov preprečevanja širjenja okužb. Strokovni delavci v vrtcu moramo z 

lastno higieno in zgledom pozitivno vplivati na čistočo rok pri otrocih. To je pomembno 

zaradi preprečevanja okužb in vnosa nevarnih snovi v telo. Posebno pozornost umivanju sva 

namenili pozimi, v času razhajanja največ bolezni okužb, še posebej pa smo na pravilno 

higieno skrbeli, ko smo izvedeli za razhajanje novega korona virusa. Z otroki smo se najprej 

pogovorili, kdaj in zakaj si je potrebno umivati roke. Prsti in roke so velikokrat videti čiste, pa 

se na njih vseeno zadržujejo bakterije in mikrobi. Otrokom sva razložili, zakaj se včasih zgodi, 

da v nekaj dneh v skupini zboli veliko otrok. S pomočjo pršilke za vodo in obarvano vodo sva 

prikazali, kako se bakterije in virusi širijo po zraku. Te nato vdihavamo in z neumiti rokami z 

dotikanjem ust, nosu in oči vnašamo v telo. Demonstrirali smo tehniko pravilnega umivanja 

rok, si ogledali videoposnetke na spletu, vmes pa opozorili tudi na varovanje okolja 

(zapiranje vode in varčnost pri uporabi papirnatih brisačk), učili smo se pokrivanja ust pri 

kihanju in kašljanju ter kašljanje v rokav, izdelovali plakate in slikovne ponazoritve k 

umivalnikov, ipd. 

 

 

 

 

 



4. Tibetanske vaje za otroke -˝Tibetančki˝ 

Tibetanske vaje za otroke so sklop petih vaj, ki omogočajo telesu prost pretok energije, 

povežejo telo, um in duh, hkrati pa otroka sprostijo. Opažamo namreč, da so otroci čedalje 

bolj podvrženi stresu. Bolj so nemirni, ne vztrajajo pri dejavnostih, ne vedo, katero igračo bi 

izbrali izmed vseh, ki so na voljo ali pa jih hitro menjajo. Primanjkuje jim vztrajnosti, zato smo 

se odločili, da bomo poleg vsakodnevnega gibanja uvedli tudi bolj umirjen način gibanja-jogo 

za otroke. Vaje smo običajno izvajali zjutraj in si tako nabrali energijo za cel dan. Pripravili 

smo si podloge za jogo, sezuli copate in nogavice, se umirili in pričeli z vajami. Osredotočili 

smo se na pravilno izvajanje vaj, najbolj pa na dihanje, ki je bistven del pri sproščanju. Ko 

smo prisluhnili našemu dihanju, smo se tudi umirili, sprostili. Čez čas sva opazili, da se otroci 

med seboj opazujejo in opozarjajo drug drugega na napake, opozorili motečega otroka, se 

spodbujali k vajam … Pozorni sva bili, da otroci vaj ne bi dojemali kot obvezo ali opravilo, 

ampak kot nekaj prijetnega, zabavnega. Poleg tibetanskih vaj smo izvajali še druge elemente 

iz joge za otroke in preizkusili različne tehnike sproščanja. Spoznavali smo tudi delovanje 

mišic, poslušali svoje telo in se predvsem osredotočili na naše dihanje. Otroci potrebujejo 

sprostitev ravno tako, kot odrasli. Treba jim je pokazati načine, s katerimi se lahko sprostijo 

ter na drugačen način spoznajo in doživijo sami sebe. 

 

5. Aktivni sprehodi 

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba, zato smo lepe dneve izkoristili za daljše 

aktivne sprehode ob reki Ledavi. Na pot smo se največkrat odpravili takoj po zajtrku, saj nas 

je čakala dolga pot. Otroci so ob makadamski poti lahko prosto tekali, vendar smo morali biti 

tudi previdni, saj se je bilo potrebno nekajkrat umakniti traktorjem in drugim delovnim 

strojem. Med sprehodi smo opazovali spreminjanje narave skozi letne čase, odkrivali in 

opazovali žuželke, ugotavljali, kaj vse plava v reki, opazovali ptice v letu, poslušali različne 

zvoke, ki nas obdajajo, risali v pesek s paličicami, sestavljali različne skulpture iz kamenčkov… 

Ustavili smo se v bližnjem gozdu, kjer smo hodili čez korenine dreves, skakali s štorov, hodili 

okoli dreves, jih objeli, se igrali z vejami … Oblikovali smo različne gibalne formacije, 

razvrščali se en za drugim, v pare, trojice, se orientirali na telesu, z gibalnimi formacijami 

prepoznali črke, seznanjali smo se z varnim vedenjem v prometu … Otrokom sva večkrat 

pripravili tudi lov na zaklade in vadbo med postajami. Naučili smo se tudi Kisikovo pesem. Pri 



vseh dejavnostih sva otroke spodbujali pri opazovanju narave, spoznavanju njenih 

zakonitosti in soodvisnosti človeka z naravo. Poskušali sva vplivati na ozaveščanje odnosa do 

okolja in razvijanje čuta odgovornosti za ravnanje v okolju. 


