
         

 

 
Starost otrok: od 2 – 6 let 
 

1. ZOBOZDRAVSTVENA NEGA 

Sestra za zobozdravstveno nego nas je po navadi obiskala dva do trikrat letno. To šolsko leto 

pa nas je samo enkrat, saj so se v mesecu februarju začele težave s korona virusom. Otrokom 

je takrat predstavila pravilno tehniko ščetkanja, jim ob slikah prebrala pravljico in se z njimi 

pogovarjala o negi zob doma.  Pogovarjali smo se tudi o zdravi prehrani (sadju in zelenjavi). S 

seboj je prinesla tudi plastične modelčke sadja in zelenjave, katere so otroci nato razvrščali 

Namen takšnih srečanj, je da otroci zelo zgodaj spoznavajo kako pomembna je nega zob. Po 

končanem uvodnem jutranjem krogu se sestra odpravi s 4 otroki v umivalnico, kjer jim s 

pomočjo lutke - konja demonstrira pravilno tehniko ščetkanja. To ponovi tolikokrat, da 

pridejo vsi na vrsto. Mlajšim otrokom pomaga tudi pri samem ščetkanju ter jih spodbuja, da 

ščetkajo pravilno. Ob tem jih seznanimo tudi, da obisk zobozdravnika ni nikakršen bau bau in 

da moramo zaradi zdravja redno hoditi na preglede. Ob fotografijah otrokom prikaže kakšna 

je zobozdravstvena ordinacija, kakšne pripomočke uporablja zobozdravnik in kakšno haljo 

ima zobozdravnik in kakšno sestra. Otrokom večkrat pripravimo zobozdravstveni kotiček in 

tako skušamo ta poklic čim bolj približat otrokom. Sploh, da izgubijo strah. Otroci se zelo radi 

igrajo zobozdravnika, a v vlogi pacienta niso prav radi. Po vseh dejavnosti lahko trdim, da 

smo otrokom približali ta poklic. Prav tako so povedali, da si dosti bolj redno umivajo zobe. 

 

2. VARNOST V PROMETU 

Po vnaprejšnjem dogovoru sta nas obiskala policista iz bližnje policijske postaje. Otrokom sta 

predstavila policijsko opremo, kar je otroke zelo navdušilo. Pokazala sta kakšne so njihove 

uniforme, kaj vse se skriva po njimi. Še posebej sta jih razveselila s tem, da sta jim pokazala 

in nadela prave lisice.  Pokazala in predstavila sta tudi vse ostale pripomočke, ki jih 

uporabljajo policisti in zakaj ter kdaj jih lahko uporabljajo. Predstavila sta tudi policijsko 

vozilo in njegov namen. Otroci so izrazili željo, da vklopita sireno na policijskem vozilu in željo 

sta jim uresničila. Nato smo se skupaj odpravili na sprehod po vasi. Otrokom sta razdelila in 
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poklonila odsevnike in poudarila, kako pomembno je da jih uporabljamo. Opozarjala sta na 

prometne znake, po kateri strani ceste hodimo po vasi in izven nje, kaj moramo uporabljati, 

ko gremo na sprehod zvečer, kako hodimo v koloni … Otroci so veliko informacij prenesli 

staršem doma. Povratna informacija od staršev je bila zelo pozitivna. S policisti smo se 

dogovorili, da jih vključimo v medgeneracijski pohod, ki ga planiramo na koncu šolskega leta. 

Spremljali bi nas in ob tem tudi ostale generacije osveščali o varnosti v prometu. 

 

3. OBISK MEDICINSKE SESTRE 

Obiskala nas je medicinska sestra, ki je otrokom predstavila nekaj zanimivih napotkov za 

zdrav način življenja. Skupaj smo ugotavljali česa moramo pojesti veliko, česa malo in kaj je 

tisto kar najbolj škoduje našemu zdravju. Otroci so ob fotografijah povedali kako moramo 

skrbeti za svoje zdravje: z osebno higieno telesa in zob. Medicinska sestra je s seboj prinesla 

tudi nekaj svojih pripomočkov, ki jih uporablja pri svojem delu. Le-te je otrokom predstavila, 

jih poimenovala in jim demonstrirala kako jih uporablja. Tudi otroci so se lahko preizkusili v 

vlogi medicinske sestre, saj jim je dovolila, da so uporabljali njene pripomočke. Ta poklic 

imajo otroci zelo radi, ampak samo če so v vlogi medicinske sestre. V vrtcu smo nato 

pripravili zdravstveni kotiček, kjer so se otroci še kar nekaj časa radi igrali. Pripravili smo tudi 

plakat s poklici, ki smo jih spoznavali, med katerimi je bila tudi medicinska sestra in zdravnik. 

Upam si trditi, da otroci na tak način spoznavanja poklicev spoznajo njihovo delo, se jim 

približajo in izgubijo strah pred njihovim obiskom.  Ob evalvacijskem pogovoru z otroki smo 

ugotovile, da imajo otroci dosti več znanja o tem poklicu, kot so ga imeli na začetku šolskega 

leta. 

 

4. FIT- didaktično gibalne igre 

Že kar nekaj let smo vključeni v projekt FIT Slovenija, v sklopu katerega imamo tudi interna 

izobraževanja. Večino časa smo posvečali praktičnemu delu in sicer kako preko igre otroke 

pripeljati do vsakodnevnega gibanja oz. telesne aktivnosti. Skupaj smo oblikovali kar nekaj 

priprav na različne tematske sklope. Te priprave smo si razdelili in jih uporabljali pri svojem 

delu. Tako smo skozi različne tematske sklope določene pojme spoznavali in utrjevali preko 

gibanja, npr.: - merjenje s tulci (MAT): otroci so po skupinah med seboj tekmovali katera 

skupina prej najde in izmeri določene predmete v skupini; - izštevanka (JEZ) v gibanju: na 



vsak zlog smo izvajali določene gibe, skoke, poskoke, korake; - aktivni sprehodi v naravo 

(gozd); - risali (UMT) smo na hrbtu svojega prijatelja, na asfaltni ploščadi, risali smo z 

barvicami tako, da so bile barvice postavljene na enem koncu igralnice in so morali hoditi 

vedno po eno barvico … Takšne in drugačne igre so otrokom neizmerno všeč. Tudi na 

dvorišču smo se veliko igrali igro Obliž, kjer so se otroci morali na moj znak dotakniti 

določenega predmeta na dvorišču in nanj položit roko. Podobne igre smo se na dvorišču 

igrali kar vsakodnevno. Menim, da je za naše zdravje gibanje ključnega pomena. Ponosna in 

hvaležna sem za svoj poklic, kjer se lahko z otroki vsakodnevno razgibam in tako ohranjam 

svojo telesno aktivnost. 

 

5. POSKRBIMO ZA ZDRAVJE 

V mesecu maju smo se po dvomesečni odsotnosti zaradi korona virusa spet vrnili v vrtce. Ker 

je bila in je še vedno to tema številka 1, sva se odločila, da tudi v vrtcu, dava poudarek tej 

temi. Pripravila sva tematski sklop z naslovom Poskrbimo za zdravje. Seveda sva izhajala iz 

otrok. V jutranjem krogu smo se pogovarjali o tem kaj otroci že vedo o tem virusu in kaj je 

tisto najbolj pomembno kar moramo vedeti vsi. Poudarek smo dali seveda higieni rok in 

kašlja. Roke smo se umivali kot je bilo priporočeno (pred obrokom, po obroku, pri kihanju, 

kašljanju …) in si ob tem res vzeli čas. Večkrat smo demonstrirali pravilno umivanje rok in ob 

tem peli pesmico, katero smo se zelo hitro naučili –Umivaj z milom si roke. Večkrat smo 

poslušali pravljico Rija in Rus, ki govori o novem korona virusu. Otroci so ob tem imeli 

ogromno vprašanj in skušali smo skupaj poiskati odgovore na internetu in v revijah. Iz 

Cicidoja smo izrezali sličice o tem kakšni so znaki ko zbolimo, kako moramo ukrepati ter 

naredili ogromen plakat ob katerem so otroci zelo radi razlagali mlajšim kako in kdaj 

ukrepamo. Otroci so bili navdušeni nad poizkusom, ki smo ga tudi izvedli. In sicer z milom in 

poprom, kjer je bilo zelo nazorno prikazano kako »bacili in virusi« zbežijo pred milom. Otroci 

so povedali, da so tudi doma izvedli ta poskus in ga pokazali staršem. Ob vseh dejavnostih pa 

smo se držali glavnega vodila in veliko večino časa preživeli zunaj na prostem in kar je za 

zdravje zelo pomembno, smo bili v gibanju. 

 


