
         

 

 

 
Starost otrok: od 3 – 5 let 
 

1. Hrana ni fuj! 

V šolsko leto smo vstopili z velikimi prehranskimi odrekanji naših otrok v skupini. Slišati je 

bilo, to ni dobro, to je fuj. Zato smo načrtovali pripravo z naslovom hrana ni fuj. Predvsem je 

šlo za dejavnik, da hrana otroku v vrtcu resnično ne ustreza, saj je večina njih odklanjala le 

določene obroke in pojedla tiste, ki so jim ugajali. Verjamem, da vsak otrok občasno ne poje 

kakšne hrane, zato še ni potreben alarm. Tudi odrasli smo kdaj lačni manj, drugič spet bolj, 

ali pa česa preprosto ne maramo. Pa vendar nisva mogli dovoliti, da se otroci poslužujejo 

takega besedičenja, ko jim nekaj ne ugaja.  

Jedilniki so sestavljeni po priporočilih stroke. Želimo, da otroci v vrtcu spoznavajo različne 

okuse in pričnejo uživati ob kvalitetnem obroku v prijetni družbi sovrstnikov. Upoštevati pa 

moramo tudi dejstvo, da ima otrok od doma privzgojeno navado določenega stila 

prehranjevanja, zato moramo upoštevati njegovo voljo in otroka s hrano ne silimo. Jedilnik je 

ves čas na vpogled staršem na spletni strani vrtca in na oglasnih deskah, tako, da lahko starši 

dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma. 

Za začetek smo na steno zalepili velik lonec na katerega so lepili otroci živila, ki so jih izrezali 

iz reklamnih letakov. Večinoma je šlo za malo manj zdrave jedi. Tako sva otroke seznanili s 

slikanico Zakaj je palčka Skakalčka bolel trebušček, avtorice Manuele Pendl. Ko so ugotovili, 

da od preveč nezdrave hrane lahko zbolijo, se je že slišalo, bom poskusil zelenjavno juho, 

bom probala meso. Ko smo sedaj zadevo ponovili, so otroci v lonec zalepili raznovrstno 

hrano in še to ločili glede na skupine živil: sadje, zelenjava, meso … Veseli naju kako je zaživel 

duh palčka Skakalčka v naši skupini, saj si jih slišal, aha boš zbolel kot palček Skakalček. In 

tako smo v naši skupini pregnali pomen besede hrana ni fuj! 
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2. Kostanjev piknik 

Letos prvič pa smo se v naši enoti (DE II), odločili  in organizirali tako imenovani Kostanjev 

piknik. Namen projekta je bil druženje. Druženje otrok, staršev in zaposlenih. Otroci so tako 

imeli možnost spoznati jesenske plodove in kaj iz njih lahko pripravimo. Tudi sami smo odšli 

nabirat divji kostanj na zelenico za hotelom Lipa. S kostanji so si otroci izmišljevali 

najrazličnejše igre: jih preštevali, z njimi so kuhali, nizali na vrvico ... Cilj piknika pa je bil tudi 

uspešno sodelovanje vrtca s starši,  na način, da oboji sodelujemo pri izvedbi, torej pri 

pečenju kostanja. Tik pred zimo nam narava ponuja kostanj, pravi jesenski plod, ki je hkrati 

eden od simbolov tega letnega časa. Kostanj po navadi naberemo v najbližjem gozdu, kar je 

tudi enkratna priložnost za rekreacijo. Na našem pikniku smo pekli kostanje, ki nam jih je 

priskrbela kuhinja. Strokovne delavke iz vsake skupine so dopoldan imele nalogo, da 

zarezujejo v kostanj, ki se je popoldne pekel pod spretnimi rokami naših staršev in starih 

staršev. Pekače za kostanj so priskrbeli starši, pekače za peko kruha straši in vzgojiteljice. Za 

material kreativnih delavnic, tulcev iz časopisnega papirja za pečene kostanje in vabilo smo 

poskrbele vzgojiteljice. Dan je bil kot nalašč za kostanjev piknik. Dve uri pred pričetkom smo 

začeli s pripravo miz, okraševanjem prostora z lampijoni, starši so začeli prinašati pekače. Ob 

uri se je zbrala precejšnja množica otrok in staršev. Za uvod smo se vzgojiteljice predstavile z 

igrano predstavo Na pikniku. V njej so nastopali pripovedovalec, volk, Rdeča kapica, trije 

prašički, čarovnica iz zgodbe o Janku in Metki in Lisjak. Medtem pa so starši začeli s 

pečenjem kostanja in »pajanjem »kruha.  Po predstavi so imeli otroci možnost ustvarjanja v 

delavnicah. Ko se je večina naužila pečenega kostanja in ostalih dobrot je zaigral še bend treh 

glasbenikov, ki smo jih povabili, da popestrijo naš piknik. O zadevi smo skupaj s fotografijami 

poročali na http://lendavainfo.com/foto-kostanjev-piknik-v-drugi-enoti-lendavskega-vrtca/. 

 

3. Ne pljuvaj! 

Ponovno smo dobili idejo za načrtovanje v skupini. Fantom se je zdelo zelo zabavno, ko so se 

začeli pljuvati. Kaj hitro smo zadevi prišli do dna. Za začetek smo jih seznanili s slikanico Ne 

liži te knjige, avtorja Idana Bena-Baraka. Zabavni mikrobi, s katerimi smo se srečali v knjigi, so 

očarljivi in navihani ter so otroke pripravili, da so dvakrat pomislili, preden so kaj polizali ali 

koga pljunili. Mimi nas je spremljala na našem kazalcu in smo tako potovali skozi zgodbe, se 

učili novih pesmic, predvsem pa kako pomembno je zadostno umivanje rok. Umivanje rok je 



eden od ukrepov preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Veliko pozornosti smo tako 

namenjali temeljitemu in pogostejšemu umivanju rok z milom in tekočo vodo, pravilnemu 

kašljanju in kihanju ter zakaj je pomembno, da v vrtec prihajamo zdravi. Posluževali smo se 

vsakodnevnega gibanja na svežem zraku, ne glede na vremenske razmere, ki smo ga 

prilagodili času bivanja na prostem in garderobi otroka. Na temo mikrobov smo tako 

ustvarjali zanimive dejavnosti: narisali in izrezali velike, barvno različne, mikrobe, jih 

poimenovali in zalepili na vrata; vsak otrok je izrezal narisane pomanjšane mikrobe in si jih 

zalepil na format papirja; Mimi mikrob, ki ga pa najdemo na roki pa je velikokrat potovala z 

nami na okoli v jutranjem krogu. Zadevo smo predstavili tudi staršem in jim tako v garderobi 

izobesili razne mikrobe, fotografije nesreč, bolezni. Otroci so imeli tako možnost 

pripovedovati svojim staršem o mikrobih, o tem kaj se zgodi, če ...  Tematski sklop mikrobov 

je prišel kako prav, saj je dober teden po tem prišlo do zaprtja vrtcev zaradi korona virusa. 

Srečali smo se z razmerami, ki jih do sedaj še nismo poznali. 

 

4. Predstavimo se staršem 

S sodelavko prakticirava, da se ob poletju predstavimo staršem. To leto smo to naredili v 

večnamenskem prostoru. Teden pred našim nastopom staršem smo utrjevali poznane 

pesmice v obeh jezikih in rajalne plese. Za drugi del predstavitve sva načrtovali poseben 

poligon. Pomembno se nama zdi, da v vrtcu otrokom omogočimo izbiranje, raziskovanje in 

odkrivanje izvirnih rešitev gibalnih nalog. Otrokom pomagamo, da zaznajo svoj napredek in 

približamo aktivnost ter jih pripravimo na športno življenje. S pestro izbiro dejavnosti in 

različnimi načini, metodami in rekviziti lahko motiviramo otroke za aktivno udejstvovanje in 

razvijamo njihovo naklonjenost športnim aktivnostim. Z otroki smo se veliko pogovarjali o 

uspehu in porazu ter športnemu vedenju. Vedno pa poskrbimo za varnost otrok. 

Na dan našega srečanja smo se tako predstavili staršem s petjem in plesom. Medtem, ko so 

se otroci naužili vode, sva pripravili poligon po katerem so ovire najprej premagovali otroci, 

nato pa še straši. S poligonom smo realizirali naslednja cilja: razvijanje koordinacije oziroma 

skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje ter usvojili 

osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), 

spoznavali različne položaje in odnose med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi. 



Med tem, ko je bil čas za »snežkin sladoled«, kot so ga poimenovali v kuhinji so si otroci in 

starši lahko pogledali fotografije, ki sva jim jih zbrali in predvajali na projektorju. Zares lahko 

rečemo, da smo se imeli fino. 

 

5. Sejem Igračijada  

Namen projekta je bil povezati dobrodelnost otrok in staršev. Vrtec Lendava, kot idejni vodja 

prireditve, je prevzel vlogo povezovalca in izpeljavo sejma. Sejem je postal pravi festival. 

Namen sejma, tako imenovane Igračijade, je bil menjava igrač, spodbujanje souporabe, 

zmanjševanje potrošnje in odgovoren odnos do okolja. Z menjavo igrač so otroci, brez 

kupovanja novih stvari, dobili nekaj novega. Cilja sta bila dva: Participacija otrok: sleherni 

otrok sam odloča o tem, katero igračo bo podaril. Participacija staršev: sodelovanje staršev z 

vrtcem, ki je v vzgojnem procesu „most“ med družinsko in institucionalno vzgojo.  

Potek:  

1. ZBIRANJE RABLJENIH IGRAČ, IGER, ŠPORTNIH REKVIZITOV, SLIKANIC  

Dober mesec pred pričetkom sejma Igračijade  smo začeli z zbiranjem igrač, iger, knjig in 

drugih otroški rekvizitov. K zbiranju smo z vabilom povabili otroke in starše. Odziv na 

dogodek je bil velik. Otroci so nosili svoje plišaste igrače, avtomobilčke, knjige, punčke, 

didaktične igre. Med otroki se je našel tudi kdo, ki svoje igrače ni želel podariti. Zbiranje je 

bilo neobvezujoče. Ko smo zbrali dovolj igrač in materiala za izvedbo sejma, smo prešli k 

naslednji točki akcijskega načrta.  

2. PRIPRAVA ZABAVNIH IGER NA SEJMU  

Za to nalogo so določene vzgojiteljice izdelale prevozna sredstva, igre s tulci, okvirje slik. Vsak 

oddelek je izrezal dolžino dvajsetih zastavic na vrvici, za okrasitev prostora (ulice našega 

sejma, stojnic ipd.).  

3. SORTIRANJE IGRAČ PO NAMENU 

Vse enote Vrtca Lendava/Lendvai Óvoda so zbrane igrače za sejem poslale v enoto DE II. V 

enoti DE II smo prejete igrače razvrstili po vsebinskih stojnicah. Ločili, razvrstili in pripravili 

smo stojnice za sledeče igrače posebej: - plišaste igrače, - knjige in slikanice, - didaktične 

igrače, - torbice in punčke, - športni rekviziti in - otroška prevozna sredstva. Na občini smo 

rezervirali še eno stojnico za ta dan, pogostitveno.  



4. IZDELAVA VABIL 

 Pomembno je bilo tudi oglaševanje našega sejma. Vabila smo pošiljali po elektronski pošti. 

Vabila so prejeli vsi starši in predstavniki občine.  

5. SEJEMSKI DAN  

Dve uri pred pričetkom smo se zbrale vzgojiteljice, vzgojitelj in hišnika in začeli s 

postavljanjem stojnic, okraševanjem (obešanje zastavic), pripravljanjem igrač (plišaste 

igrače, knjige, didaktične igre, punčke, avtomobilčke,…). Ob dogovorjeni uri so začeli prihajati 

otroci s svojimi starši, starimi starši, bratci, sestricami.  V uvodnem delu smo se vzgojiteljice 

predstavile z igrano predstavo Treze, Mariške in Jadranke, ki so se odpravile na »senje.« Po 

odigrani predstavi je sledila slavnostna otvoritev sejma, ki sta ga odprla ravnateljica in župan 

občine Lendava. Prva naloga slehernega otroka je bila, da se je postavil v vrsto, prejel tri 

žetone in štampiljko. Sledilo je nakupovanje igrač, fotografiranje z raznimi rekviziti, vožnja z 

vlakom po sejmu, razne igre (igra ciljanja v tarčo, kegljanje …). Za konec je naša kuhinja 

pripravila pravo pojedino. In kakor na čisto pravem sejemskem festivalu, smo tudi mi na 

njem lahko ob glasbi v živo, zaplesali, zarajali in zapeli. Glasbo v živo je izvajal t.i. hišni bend, 

katerega član je eden izmed staršev otrok.  

 
Otroci so na sejmu kakovostno preživeli čas s svojimi starši. Spoznali so, da izmenjava igrač 

prinaša nove (»rabljene«) igrače, ki jih bodo razveseljevale v prihodnje. Naučili so se 

pomembne življenjske modrosti: če svoje stvari delijo, podarijo, jih lahko potem tudi 

prejmejo od drugih. Usvojili so uporabo žetona: en žeton - ena stvar. Seznanili so se s 

sejmom v pravem pomenu besede. Sejem je ponujal različne dejavnosti: kupiti, igrati se, 

fotografirati se, se okrepčati in poveseliti ter zaplesati.   

 
Darovanje vedno vzbudi prijetne občutke. Idejo za obliko zamenjave igrač sem dobila doma, 

ko sem opazila, da se nam kopičijo igrače, ki jih otroka dlje časa nista uporabljala. Le kam z 

njimi? Vedela sem, da je čas, da jih podarimo. Glede na odziv zbiranja igrač, sem sklepala, da 

je tudi drugje po družinah tako. Pobudo sem predstavila sodelavkam, ki so se strinjale, da jo 

tudi izpeljemo. S sodelavkami smo izdelale akcijski načrt, ki je bilo vodilo našega delovanja. 

Veseli me, da nam je s skupnimi močmi uspelo zamisel izpeljati, festival vrtca, ki je očaral 

večino navzočih. Največje zadovoljstvo in potrditev pa smo prejeli od otrok ob izbiri njihovih 

novih igrač za žeton. Imeli smo se skrajno lepo. 


