
         

 

 
 
Starost otrok: 3 – 6 let 
 

1. Skrb za osebno higieno 

Zaradi epidemiološke situacije smo bili še posebej pozorni na osebno higieno, saj je pravilno 

in dosledno umivanje rok eden najpomembnejših ukrepov preprečevanja širjenja okužb.  Z 

njeno pomembnostjo sva otroke seznanjali tekom celega šolskega leta. Kot uvod v temo nam 

je služila knjiga »Ačiiiha!: Bonton za živali«. Po FAM Aktivnem branju knjige smo se najprej 

pogovorili o njeni vsebini, kaj so živali počele narobe, kaj bi morale narediti, kako moramo 

pravilno ravnati… Naslednji dan smo si ogledali povečane slike virusov, bakterij in mikrobov 

ter opozorili na to, da kljub temu, da so naše roke, prsti videti čiste, se na njih lahko 

zadržujejo bakterije, virusi in mikrobi, ki jih s prostim očesom ne vidimo. Pogovorili smo se 

tudi o pravilnih tehnikah kihanja in kašljanja. Z razpršilko in obarvano vodo ter napihnjeno 

rokavico smo prikazali kaj se zgodi, če pri kihanju/kašljanju ne zakrijemo ust oz. 

kihnemo/kašljamo v dlan. Vzgojiteljica je z obarvano vodo poškropila rokavico, ki je 

predstavljala njeno roko in se je nato rokovala z otroki. Otroci so nato hodili po igralnici in se 

z obarvanimi dlanmi dotikali različnih površin, miz, stolov, omar… Tako smo prikazali, da 

nevede po skupini širimo bacile in mikrobe ter jih vnašamo v svoje telo. Z otroki sva se 

pogovorili, kdaj, kako in zakaj si je potrebno umiti roke, razložili sva, da je temeljito umivanje 

rok zelo pomembno, saj s toplo vodo in milom z rok odstranimo mikrobe. V pomoč pri 

učenju pravilnega umivanja rok nam je bila Zgodbo o traktorju. Ob branju le-te je vzgojiteljica 

najprej demonstrirala pravilno tehniko umivanja, nato so to prikazali tudi otroci. Sledil je 

ogled filma o pravilnem umivanju rok ter umivanje rok v kopalnici. Naredili smo poskus s 

poprom in milom ter tako pokazali kako »bacili in virusi« zbežijo pred milo. Otroci so bili nad 

poskusom zelo navdušeni, saj se je lahko vsak preizkusil v »preganjanju bacilov«. Pogovori, 

demonstracije, poskusi… so otroke dodatno spodbudili k skrbi za osebno higieno, med sabo 

so se začeli opozarjati na pravilno higieno kašljanja ter umivanja rok. 
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2. Sodelujemo in si pomagamo 

Oblikovanje vrednostnega sistema otroka se začne že zelo zgodaj, zato je posredovanje 

vrednot predšolskim otrokom ena najpomembnejših dejavnosti vzgoje. Tako sva tekom 

celega šolskega leta izvajali dejavnosti, s katerimi sva pri otrocih razvijali vrednote kot so 

poslušanje, dogovarjanje, delitev dela, pomoč drugim, sodelovanje, prijateljstvo, 

komunikacija, samostojnost, sprejemanje itd., ki so nujne za delo v skupini. O posameznih 

vrednotah smo se pogovarjali v jutranjih krogih ter tudi med individualnimi pogovori. Preko 

različnih FAM (Fit aktivna metoda), FDGI (Fit didaktično gibalna igra) so se otroci naučili 

sodelovati, poslušati, komunicirati, dogovarjati… saj so le tako lahko uspešno dokončali 

»nalogo«. Prebirali smo knjige, zgodbe in pravljice, ki govorijo o vrednotah in načelih ter se o 

njihovi vsebini pogovorili. Ob tem so otroci hitro ugotovili, katero ravnanje v prebranem 

besedilu ni bilo pravilno in kako bi bilo prav. Pri dnevni rutini sva otroke spodbujali k 

samostojnosti ter pomoči drugim, tako so starejši otroci priskočili na pomoč mlajšim pri 

slačenju in oblačenju posteljnine, obuvanju, oblačenju, zapenjanju zadrge…, seveda sva jih 

ob tem spodbujali, da mlajšim pokažejo kako se kaj naredi oz. naredijo skupaj. Prvi rezultati 

so bili kaj kmalu vidni, še posebej na področju medsebojne pomoči, sodelovanja, poslušanja 

ter sklepanja prijateljstev. Otroci so bili ponosni, da so lahko nekomu pomagali in pokazali 

kako se kaj naredi.  

  

 

3. To sem jaz 

S to temo smo začeli že v mesecu septembru in smo jo tekom šolskega leta nadgrajevali. Cilj 

je bil, da otroci spoznajo svoje telo, dele telesa, njihovo funkcijo ter kako svoje telo zaščititi 

pred vremenskimi vplivi. Preko različnih gibalnih dejavnosti in FAM (Spoznaj me, Okoli stola, 

Aktivni listi, Smetnjak, Predstavljali si) so otroci spoznavali dele telesa, jih poimenovali v 

slovenskem in madžarskem jeziku in so nekatere tudi aktivno uporabljali. Pri dejavnostih smo 

poleg lastnih teles uporabljali slikovno gradivo delov teles, ki so ga otroci morali prepoznati, 

poimenovati, pravilno razporediti (ali je del telesa glede na naše telo zgoraj, na sredini ali 

spodaj) ali manjkajoče dele poiskati in zalepiti na ustrezno mesto. V zimskih mesecih smo 

temo nadgradili z zimskimi oblačili in obutvijo. Z uporabo Fit pedagogike so otroci najprej 

spoznali in poimenovali oblačila in obutev ter ugotavljali na kateri del telesa jih oblečemo oz. 

obujemo. Sličice oblačil so otroci po vnaprej določenih kriterijih (samo zimska 



oblačila/obutev, samo poletna oblačila/obutev, oblačila, ki jih oblečemo na spodnji del 

telesa…) s ščipalkami obešali na vrvice in s tem urili tudi fino motoriko. V jutranjem krogu 

smo iskali navidezna oblačila v omarah in se v njih oblekli, pri tem smo na glas izgovarjali 

pravilno zaporedje oblačenja oblačil (Najprej slečemo pižamo, nato oblečemo spodnjo 

majico, nogavice/žabice, potem vzamemo hlače in si jih oblečemo…), na koncu smo se tudi 

navidezno slekli in prav tako na glas izgovarjali pravilno zaporedje slačenja oblačil. Zaključna 

dejavnost je bilo oblačenje v lastna oblačila. Otroci so v skupino prinesli svoja zimska 

oblačila, ki so jih poimenovali in oblačili na določene dele telesa. Nekateri mlajši otroci so 

imeli težave pri oblačenju, a ker smo otroke navajali, da si pomagamo, so jim starejši z 

veseljem priskočili na pomoč. Otroci so v dejavnostih uživali in bili ponosni, ko se jim je 

končno uspelo samim obleči in obuti. 

 

 
 
 


