
         

 

 
 
Starost otrok: 1 – 3 let 
 

1. Joga za boljše počutje 

Tekom leta smo se spoznali z jogo za otroke, ki je pomembna tako za fizični, kot tudi 

emocionalni razvoj otroka. Joga posnema svet narave okoli nas (živali, drevesa, zvoke…), ki je 

otrokom blizu in ga poznajo. Prav tako je joga zabaven način za otroke, kako ostati fit – 

fizično, umsko in čustveno. Poleg tega pri jogi ni tekmovanja, saj nas uči sprejemanja sebe, 

svojega telesa, svojih občutkov in tega kakšni smo z vsemi svojimi lastnostmi. Zato se mi zdi 

dragocena popotnica za naša in otrokova življenja.  

Otroci imajo radi rutino zato smo tudi pri jogi, kot motivacijo v uvodu začeli z jutranjo 

deklamacijo in gibalnim prikazom, ki smo jo poimenovali Pozdrav soncu. Za tem smo 

uporabili različne uvodne tehnike dihanja z igro in raznimi pripomočki (Hobermanova mreža 

s pomočjo katere otrokom prikažemo najenostavnejši način dihanja in sicer, ko mrežo 

razpremo globoko vdihnemo skozi nos, ko mrežo skrčimo (zapremo) pa izdihnemo skozi 

usta; pihanje peresa (otroci v eni roki držijo cvetlico, ki jo povohajo v drugi roki pa imajo 

pero, katero pihnejo).  

V glavnem delu smo izvajali asane (jogijske poze), katere smo začinili z izmišljeno pravljico 

Živali v gozdu. Preden so otroci poze poskusili izvesti sem jim pokazala kartico na kateri je 

bila dotična slika dotične poze. Nekateri otroci so poze prepoznali, saj so poleg njih prikazane 

tudi živali. Poze sem najprej pokazala, nato so me otroci posnemali. Asane, ki smo ji izvedli so 

bile: Drevo, ptica, lisica, žaba, kača, metulj in ježek. Poleg nekaterih asan smo zapeli tudi 

pesmi (Ježek teka, teka in Metuljček cekinček). Otroci imajo radi petje ob katerem se 

sprostijo, med tem pa le-to povežejo z asano. Pri izvajanju asan je pomembno, da se otroci 

potrudijo po svojih zmožnostih, nikakor ne zahtevamo od njih, da jih izvedejo pravilno.  

V zaključku smo se osredotočili na sproščanje. Najprej sem otroke prosila, da se uležejo na 

hrbet in zaprejo oči. Potem sem začela pripovedovati pravljico skozi katero smo v glavnem 

delu izpeljali asane in jih med tem s peresom božala po rokah. Otroci so se sprostili, umirili in 

uživali v trenutku. Sproščanje pri otrokovi starosti naj bi trajalo oz. je primerno toliko minut 

koliko so stari.  
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2. Sprehod (kaj nam daje, ponuja okolica v kateri se nahajamo) 

Sprehod v okolici vrtca smo si le redko privoščili, saj se naš vrtec nahaja ob glavni cesti. 

Proti koncu šolskega leta, ko so naši najmlajši otroci v skupini že malce zrasli, smo se le vzele 

opogumile in se odločile za sprehod do bližnjega nogometnega igrišča.  

Po malici smo otrokom nadele rumene rutice, jim dali navodila za varno gibanje ob cesti in 

krenili proti cilju. 

Ko smo prišli do nogometnega igrišča, smo otrokom dali nekaj minut, da si ogledajo, 

prehodijo in tekajo na igrišču, kar jim je bilo zelo zabavno, saj niso imeli nobenih prostorskih 

omejitev. Nato smo jih poklicali k sebi, sedli na travo in se pogovarjali o trenutni situaciji in 

okolici: kaj vse vidimo okrog sebe (drevesa, ptice, metulja, ograjo, klop), kakšen občutek jim 

je sedeti na travi (ali je mehka, ali zbada, ali žgečka), zatem smo se tudi ulegli na travo, 

opazovali oblake se pogovarjali o njih (kakšne barve so, ali potujejo na nebu). Otroci so z 

veseljem opazovali okolico in odgovarjali na vprašanja in bili zelo domiselni. Poimenovali so 

barvo dreves, trave, ptice, oblakov. Povedali so, da so oblaki zelo daleč, visoko. Eden od 

otrok je opazil tudi luno na nebu. Ko so opazili metulja so ga želeli ujeti. S tem smo počasi 

zaključili naš potep in se opravili nazaj v vrtec.  

Ko smo prišli v skupino smo otrokom razdelili A4 format papirja na katerega so narisali svoja 

občutja, doživetja iz igrišča. Nekateri otroci so risali podobe sebe, nekateri so izbirali med 

barvami, katere so prepoznali in povezali z okolico, spet drugi so izbrali le eno barvo in 

ustvarjali po svoje. 

 

 

3. FAM balon lovi 

Skozi šolsko leto smo večino dejavnosti izpeljali iz Fit aktivne metode ali Fit didaktično 

gibalne igre. Igro Baloni smo povezali z živalmi in nekaterimi značilnostmi Zemlje.  

V uvodu sva z vzgojiteljico otrokom pokazali fotografije, ki so prikazovale živali (mačka, zajec, 

kača...), sonce in luno (dan in noč), drevo (gozd), valove-voda (reke, jezera, morja), goro, 

rožo… Otroci so večino fotografij poimenovali sami, potrebovali so pomoč pri gori in valovih 

(kar so poimenovali voda). Vse fotografije sva otrokom gibalno ponazorili. Nato smo 

fotografije, ki so bile natisnjene na nalepke skupaj nalepili na balone. Otrokom sva povedali 

katera igra sledi in kakšna so njena pravila in navodila.  



Sledil je glavni del pri katerem sva otrokom balone z vrvico zavezali okrog trupa tako, da je 

balon segel do tal. Nato sva dali glasbo in igra se je začela. Otroci so po navodilih tekali po 

prostoru, poskakovali, korakali, ena od vzgojiteljic pa je v vsakem krogu ujela enega od otrok, 

ki je moral poimenovati katero sličico ima na svojem balonu in jo gibalno prikazati. Vsakega 

ulovljenega otroka so posnemali tudi drugi otroci. Če je na sliki bila mačka ali katera druga 

žival smo se premikali kot mačke, živali (po sistemu Fit), pri sliki valovi smo se kotalili na tleh, 

dan in noč smo prikazali s prebujanjem in spanjem itn. Ko je bil vsak otrok ulovljen se je igra 

končala. Otroci so poskusili sami sneti balone, nekateri so vrvico potegnili skozi noge, drugi 

so poskušali odvezati vrv, nekateri pa so potrebovali pomoč. Tudi pospravljanje balonov 

otrokom predstavlja izziv in zabavo, saj ena od vzgojiteljic hodi z vrečo po prostoru, otroci pa 

poskušajo svoj balon spraviti v njo.  

Za zaključek smo sedli na tla in ustno povzeli, kaj smo delali, kaj smo se naučili, kaj smo videli 

na fotografijah, kaj so le-te predstavljale. Nekateri otroci so še enkrat gibalno prikazali 

dotično žival ali značilnost Zemlje. 


