
         

 

 

 
Starost otrok: 1 – 6 let 
 

1. Pomoč zapuščenim živalim 

V mesecu oktobru smo izvedli dejavnosti, pri katerih smo v ospredje postavili našo nesebično 

pomoč.  

Pogovarjali smo se, da bi lahko pomagali tistim, ki si sami ne morejo. Otroci so v predšolskem 

obdobju še v egocentrični fazi, zato smo želeli postopoma razvijati občutek, da notranje 

potrebe po skrbi za le lastno korist moramo včasih prilagoditi oziroma se jim včasih tudi odreči. 

Otrokom so živali zelo blizu in ker meseca oktobra obeležujemo svetovni dan živali, smo se 

dogovorili, da bomo pomagali zapuščenim živalim. V naši bližini se nahaja zavetišče za 

zapuščene živali in prav za njih smo skupaj, s pomočjo staršev, zbirali hrano za zavetišče Mala 

hiša. Otroci so se počutili koristno in pomembno ob tem, da so lahko nekomu nekaj podarili. 

S ponosom so vsako jutro svojim sovrstnikom pokazali in povedali, kaj so prinesli, kje so kupili, 

s kom so nakupovali in kateri živali je hrana namenjena. Tudi starši so bili zelo zavzeti, saj so 

vsi, po svojih zmožnostih, prinašali svoje prispevke. Povedali so, da so nekateri otroci v tem 

času, v trgovini, namesto sladkarije izbrali kakšno malenkost za živali. 

Največje doživetje je seveda bil obisk zavetišča v Lukačevcih. Starši so se v velikem številu 

udeležili srečanja in tudi sami so povedali, da jim je bilo lepo, da so lahko pomagali in ob tem, 

z obiskom, osrečili svoje otroke. Nekateri so celo začeli razmišljati o posvojitvi. 

Zaposleni v zavetišču so z veseljem sprejeli sodelovanje in bili so navdušeni nad našim obiskom 

ter količino podarjene hrane. Z veseljem so sprejeli tudi naš plakat, ki je nastajal tekom našega 

tematskega sklopa. Takoj so ga namestili na steno. Ves čas obiska pa smo se strogo držali 

varnostnih ukrepov NIJZ. 

Skupaj smo prišli do zaključka, da smo se ob vsem tem zelo dobro počutili.  
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2. MOJ NAJLJUBŠI DAN  – kavboji 

Skrb za lastno ugodje je nekaj, kar krepi naše psihično in fizično zdravje. Pri dejavnostih smo 

se osredinili na krepitev otrokove pozitivne samopodobe. Vsak otrok v skupini je imel možnost 

izraziti svojo željo, kaj bi se igrali v vrtcu, kaj bi počeli, da bi en dan potekal po njihovi zamisli 

in se tako počutili dobro. Te dneve smo poimenovali Moj najljubši dan. Ob tem so se otroci 

poskusili v načrtovanju, vodenju, organizaciji in se tako počutili pomembne, slišane.  

Deklica Ema je izrazila željo, da bi bili kavboji. S pomočjo vzgojiteljic je naredila načrt za en dan 

v vrtcu. Vzgojiteljice smo priskrbele kavbojske klobuke in srajčke in tako so otroci imeli 

možnost preoblačenja v kotičku v prave kavboje. Iz lesenih palic in velikih žog smo izdelali 

konje. Ko smo imeli vse pripravljeno, smo izvedli dan kavbojskih veščin. Pripravili smo tri 

discipline, in sicer lovljenje konjev s stožci, jahalni poligon in kavbojski ples. Otroke smo 

razdelili v tri skupine in tako so skupine krožile po postajah. Na prvi postaji so med jahanjem 

konjev, na leseni palici, s stožci zadevali plastične palice, ki so predstavljale divje konje. Na 

drugi postaji so s pomočjo velikih žog jahali po poligonu. Na tretji postaji so pa na glasbo plesali 

kavbojski ples. 

Vsi otroci so bili ves dan aktivni in kar nas je (vzgojitelje) najbolj presenetilo, ni prišlo do 

nobenih konfliktov, saj so upoštevali dejstvo, da je to Emin najljubši dan. Upoštevali so njene 

želje, njena navodila in ji dovolili, da je ta dan bila ona »glavna«. Emina samopodoba se je s 

tem krepila in po njenih besedah je bila zelo vesela in počutila se je »super«.  

 

 

3. MOJ NAJLJUBŠI DAN – plesna zabava 

Skrb za lastno ugodje je nekaj, kar krepi naše psihično in fizično zdravje. Pri dejavnostih smo 

se osredinili na krepitev otrokove pozitivne samopodobe. Vsak otrok v skupini je imel možnost 

izraziti svojo željo, kaj bi se igrali v vrtcu, kaj bi počeli, da bi en dan potekal po njihovi zamisli 

in se tako počutili dobro. Te dneve smo poimenovali Moj najljubši dan. Ob tem so se otroci 

poskusili v načrtovanju, vodenju, organizaciji in se tako počutili pomembne, slišane.  

Deklica Julija za svoj najljubši dan načrtovala plesno zabavo. Želela je, da se vsi otroci oblečejo 

po lastni želji, izbrala je glasbo, načrtovala okrasitev prostora za zabavo in povedala je, da tudi 

pijača in prigrizki ne smejo manjkati.  

Tokrat smo pri izvedbi prosili starše za pomoč. Prosili smo jih, da dovolijo svojim otrokom, da 

se na ta dan oblečejo po lastni želji. Starši so bili nad zamislijo zabave zelo navdušeni in z 



veseljem so ugodili naši prošnji.  

Na dan zabave so otroci prišli najrazličnejše oblečeni. Nekateri v srajčkah, krilih, oblekah in 

tudi v trenerkah. Otroci so si izbrali oblačila v katerih so se počutili udobno, dobro. Že ta 

malenkost jih je povzdignila in počutili so se pomembne. V jutranjem krogu jim je Julija 

predstavila načrt za njen najljubši dan. Najprej smo s skupnimi močmi okrasili prostor z baloni, 

nato pa je sledila plesna zabava. Na začetku so bili otroci zadržani in so samo gledali. Tu smo 

nastopili vzgojitelji, ki smo jih z lastno aktivnostjo spodbudili k plesu. Glasba, ki jo je izbrala 

Julija, ni bila všeč vsem, vendar so, po pogovoru, sprejeli dejstvo, da je to Julijin dan in da se 

moramo prilagoditi njenim željam. Julija je nato bila tako prijazna, da je dovolila, da tudi drugi 

otroci izberejo glasbo za ples. Med plesom smo tako bili deležni vseh zvrsti glasbe. Otroci so 

bili ves čas nasmejani, razigrani in si izmišljali lastne koreografije. Na Julijino željo je glasba 

utihnila in čas je bil za osvežitev. Iz sadja so si otroci naredili sadna nabodala, za pijačo smo pa 

pripravili sveže stisnjen pomarančni sok. Vsak otrok je dobil kozarec za penino in tako so lahko 

nazdravili.  

Dan je bil res zabaven in uspešen. Julijina mamica nam je sporočila, da je Julija vso pot domov 

govorila le o njenem dnevu v vrtcu. Mamica je delila njene besede z nami: »Mama, jaz sem se 

imela danes tako zelo lepo v vrtcu!« 

 

 


