
         

 

 

 
Starost otrok: od 3 – 5 let 
 

1. HIGIENA: UMIVANJE ROK S PRAVILNO DEMONSTRACIJO UMIVANJA ROK IN 

UČENJEM NOVE PESMICE UMIJMO SI ROKE 

Otrokom sva najprej povedali, da je za naše zdravje zelo pomembno, da si večkrat na dan 

umivamo roke. Povedali sva jim, kdaj vse si je potrebno umivati roke in kako naj si pravilno 

umivajo roke. Nato sva jim pokazali sličice, na katerih je bil predstavljen postopek pravilnega 

umivanja rok. Sledil je se ogled video posnetka, na katerem si deklica pravilno umiva roke. Po 

ogledu posnetka sva otroke povabili v umivalnico in skupaj smo nad umivalnike nalepili 

sličice, ki smo si jih prej ogledali. Še enkrat smo ponovili postopek, nato pa je sledilo 

demonstriranje pravilnega umivanja rok. Otroci so bili navdušeni in so komaj čakali, da sami 

preizkusijo  takšen način umivanja rok. Vsak izmed otrok si je posamično pravilno umil roke. 

Sledila je še seznanitev z novo pesmico, na temo umivanja rok. Otroke sva seznanili s 

pesmico Umijmo si roke, ki je otrokom takoj sedla v uho in so jo navdušeno sprejeli. Najprej 

smo se naučili pesmico, in ko so jo otroci že vedeli sami zapeti, smo postopek umivanja rok 

ponavljali še tako, da smo zraven peli to pesem. Otrokom je postal nov način umivanja rok 

tako všeč, da so pesem peli skoraj vedno, ko so si umivali roke. 

 

2. SPREHOD: GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU IN AKTIVNOST NA TRAVNIKU 

Skozi celotno šolsko leto sva dajali velik poudarek gibanju in bivanju na svežem zraku. Z 

otroki sva se večkrat odpravili na daljši sprehod. Ob tem smo vedno ponovili pravila varnega 

obnašanja v prometu, otroci pa so se naučili pravilne in varne hoje v koloni. Velikokrat smo 

se odpravili na daljši sprehod do velikega travnika, kjer sva nato izvedli vadbeno uro na 

prostem. Otrokom je bilo zelo všeč gibanje na prostem, sploh na veliki površini, kot je 

travnik. Ena izmed vadbenih ur je bila Živali na travniku. Z otroki smo najprej tekli en velik 

krog okoli travnika. Nato smo se ogreli in si razgibali telo. Naredili smo vaje za moč, raztegnili 

in ogreli mišice in naredili nekaj počepov in poskokov. Nato sva otrokom pokazali, kako se 

gibljejo različne živali na travniku (metulj, pikapolonica, kobilica in čebela). Preko majhnega 
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zvočnika sva jim predvajali različne pesmi (vsaka pesem za eno žival) in otroci so morali 

ugotovili na katero glasbo se giblje določena žival. Sledil je glavni del vadbene ure, ko sva 

otrokom predvajali glasbo in otroci so  morali preko glasbe ugotoviti, kako naj se gibljejo (v 

katero žival naj se spremenijo). Kot zaključek vadbene ure smo v krogu zapeli še nekaj 

otroških pesmic o živalih na travniku. Umirjeni in sproščeni smo se postavili v kolono in se 

odpravili nazaj v vrtec. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ZIMSKA OBLAČILA: VARNO PRED MRAZOM, KAKO SE ZAŠČITIMO PRED MRZLIM 

VREMENOM? 

V času zime smo spoznavali zimska oblačila. Otroke sva najprej seznanili z letnim časom, v 

katerem se nahajamo – zima. Povedali smo, kakšno vreme imamo v tem letnem času, kakšne 

so značilnosti zime, kaj vse lahko pozimi počnemo in predvsem, kako moramo poskrbeti, da v 

teh mrzlih dneh ne zbolimo. Povedali smo, da moramo tudi v mrzlih dneh biti zunaj, vendar 

se moramo temu primerno obleči in obuti. Otrokom sva pokazali fotografije, na katerih so 

bila zimska oblačila in otroci so jih poimenovali. Nato sva jim zimska oblačila prinesli v 

oddelek, da so jih lahko pogledali in jih prijeli v roke. Predstavili sva jim lutko, katero sva 

oblekli v zimska oblačila. Ob tem so otroci spoznali tudi pravilni vrstni red oblačenja in 

slačenja zimskih oblačil. Nato si je vsak izmed otrok prinesel v oddelek svoja zimska oblačila 

in smo si jih pravilno oblekli in slekli. Vsak otrok je povedal, za kaj se rabi določena vrsta 

oblačila in pred čim nas varuje (npr.: rokavice rabimo, da nas varujejo pred mrzlimi rokami, 

da lahko delamo sneženega moža). Vsak otrok je tudi povedal, katero vrsto zimskega oblačila 

najraje obleče oziroma obuje.  Za konec so zimska oblačila še sortirali glede na barvo in vrsto 

oblačila.    

 

 

 

 

 

 

 



4. KOTIČEK PRI ZDRAVNIKU: OGLED ZDRAVSTVENIH INSTRUMENTOV, IGRA VLOG, 

SKRB ZA BOLNE LJUDI 

V začetku šolskega leta sva otrokom predstavili nov kotiček za igro: Pri zdravniku. Otrokom 

sva v kotiček dali instrumente, katere uporabljajo v zdravstvenih ustanovah in otroci so bili 

vidno navdušeni. Za igro so imeli na voljo maske, različne injekcije, povoje, škatlice od tablet 

in sirupov, instrumente za poslušanje srca, ušes, za gledanje grla, termometer, obliže,…  Zelo 

radi so se igrali v kotičku in uporabljali naštete pripomočke. Skozi igro so nekateri otroci 

izgubili strah pred obiskom zdravnika, saj so videli, da splošen pregled ni nič strašnega. 

Otrokom sva demonstrirali obisk pri zdravniku, ena vzgojiteljica je bila pacientka, druga 

vzgojiteljica pa zdravnica. Odigrali sva igro vlog, in predstavili, da je obisk zdravnika lahko 

zelo prijetno dejanje, predstavili sva kako mora zdravnik pregledati naše telo, da nas lahko 

potem pozdravi, če slučajno zbolimo. Opazili sva, da so se otroci najpogosteje igrali, da imajo 

zlomljeno roko ali nogo in so si nato ta del telesa tudi povili. Povoj in injekcija sta se jim zdela 

najbolj privlačna pripomočka. Otroke sva nekako preko igre vlog seznanili s tem, da je 

potrebno za naše zdravje skrbeti tudi tako, da se moramo nujno odpraviti k zdravniku, če 

opazimo, da imamo simptome bolezni, in da je potrebno upoštevati zdravnikova navodila, da 

bomo čimprej zdravi.  

 

5. OGLED POD MIKROSKOPOM: OGLED »VIRUSOV« POD MIKROSKOPOM, POGOVOR 

O VIRUSIH IN SEZNANITEV S PRAVLJICO 

Zaradi nastale situacije v kateri smo se znašli sva želeli otrokom čim bolj približati temo 

virusov in bakterij preko mikroskopa. Želeli sva jim vsaj približno pokazati, kako majhni so v 

resnici virusi, ki nas napadejo v času bolezni. Otroke sva najprej seznanili s pravljico Bakterija 

Rija in virus Rus, ki govori o tem, kako pomembno je, da si umivamo roke, da preko njih ne 

prinesemo virusov in bakterij v svoje telo. Knjiga nam predstavi tudi, kaj se zgodi, če si ne 

umivamo rok in kaj lahko virusi in bakterije povzročijo v našem telesu. Ker si mnogo otrok ni 

predstavljajo, kako majhni so virusi in bakterije v resnici, sva v oddelek prinesli mikroskop in 

na stekelce nakapljali nekaj kapljic vode. Stekelce sva postavili pod mikroskop in otroci so si 

lahko pogledali iz česa so sestavljene te majhne kapljice. Povedali so, da vidijo zelo majhne 

pikice, ki jih s prostim očesom ne vidijo in tako sva jim vsaj približno približali dejstvo, da so 

virusi in bakterije tako majhni, da jih ne vidimo, vendar pa so vseeno vsepovsod okoli nas, 



zato si je potrebno vedno umivati roke in skrbeti za primerno in ustrezno higieno, da 

ostanemo zdravi. Otroci so viruse za zaključek še narisali in nastali so čudoviti unikatni 

izdelki.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


