
         

 

 
 
Starost otrok: 2 – 3 let 
 

1. Mala miška in veliko rdeče jabolko 

V šolskem letu 2020/21 je bil najin namen, da že najmlajše otroke v vrtcu ozavestiva o 

zdravem načinu življenja. To je preko osnovnih higienskih navad (kot so umivanje rok, skrb za 

lastno čistočo, brisanje nosu…) kot tudi preko zdrave prehrane, ki vključuje veliko sadja in 

zelenjave ter žitaric, pomembnih za zdravje otrok in ozaveščanje o tem preko spoznavanja, 

ogledovanja, pobiranja sadja, do navajanja oz. spodbujanja otrok na okušanje in uživanje 

različnih vrst sadja in zelenjave, ki so dostopne v našem okolju, v različnih obdobjih. Hkrati pa 

tudi vsakodnevnega gibanja oz. vsakodnevnih gibalnih minut tekom dneva. 

Zato se nama je zdela zelo primerna tema na pravljico Mala miška in veliko rdeče jabolko, 

preko katere so se otroci seznanjali z različnim sadjem in zelenjavo. 

Sadje smo opazovali, ga poimenovali, barvali sadje (jabolka, hruške, slive) iz papirja, risali, 

odtiskovali in lepili na plakate, na stene v kuhinjskem kotičku, kjer so ga otroci spoznavali 

preko igre in opazovanja. 

V jutranjem krogu smo peli oz. deklamirali pesmice o jabolkih, sadju (kot npr. Jabolko rdeče 

hej, Piros alma, Egy almafa, Hruške, jabolke, slive in druge). 

Na svetovni dan jabolka, 21. 10. 2020, smo s košarami odšli v sadovnjak, kjer smo nabrali 

nekaj domačih, lokalno pridelanih jabolk. Vsak otrok je imel svojo košarico, v katero je 

nalagal jabolka. Otroci so na ta način tudi spoznali in opazovali, da jabolka zrastejo na 

drevesu, ki se mu reče jablana – kar sva z njimi kasneje še večkrat ponavljali, da so to osvojili. 

Jabolka so v kuhinji umili in tako smo otrokom za sadno malico ponudili narezana jabolka. Za 

večjo motivacijo pri jedi, pa sva jim pripravili še palčka iz jabolk. 
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2. Zelo lačna gosenica 

Tudi preko te pravljice smo z otroki spoznavali različno hrano (zdravo – nezdravo) se o njen 

pogovarjali, jo poimenovali, prepoznavali in lepili na našo gosenico. Skupaj z otroki smo 

slikali gosenice s tempera barvami in odtiskovanjem. Ob tem smo v jutranjem krogu vsak dan 

ponavljali in utrjevali, kaj vse je gosenica pojedla določeni dan in sproti, vsak dan je določen 

otrok ob pripovedovanju oz. dramatizaciji pravljice lepil dele gosenice - kroge, v katerih je 

bilo zalepljeno tisto, kar je gosenica pojedla tisti dan. Vsak dan znova, ko smo pripovedovali 

pravljico smo vedno ponovili in pogledali za nazaj, kaj je gosenica pojedla prejšnje dni, 

poimenovali sadje oz. hrano, ki jo je pojedla, jo šteli in poimenovali tudi njihovo barvo (npr. 

Kakšne barve so jagode, pomaranče, slive…?), saj smo se pri tej temi in dejavnostih 

osredotočili tudi na matematiko.  

Ob tem sva izkoristili tudi priložnost in se z otroki pogovarjali in na ta način ozaveščali otroke 

o tem, kaj je zdravo in kaj ne. In kaj je tisto, kar gosenica ni pojedla zdravega (sladkarije) in 

zakaj jo je bolel trebušček…  

Peli smo pesmice o gosenicah in metuljih v obeh jezikih in sicer Gosenica je lezla, Metuljček 

cekinček,  Tarka szárnyú pillangó… 

Otroci so tudi barvali narisano gosenico oz. njene kroge z zeleno barvo in se skušali 

osredotočiti na robove(meje), da niso šli preveč čez črto. Naslikali pa smo tudi gosenico z 

odtiskovanjem dlani in prstov. 

Tudi gibali smo se in uprizarjali gibanje gosenice. Otroci imajo zelo radi čutne kroge, ki smo 

jih na njihovo željo povezali v obliko gosenice (valovito) in po kateri so otroci hodili, peli 

pesmice o gosenici, ponazarjali njeno gibanje, hodili okoli nje in se držali za ramena…  

 

 

3. Rojstni dnevi otrok 

Rojstne dneve otrok smo praznovali tako, da je bil tisti dan otrok v ospredju oz. deležen tega, 

česar si je zaželel. V jutranjem krogu smo slavljencu zapeli pesmico po njegovi želji in seveda 

pesem za rojstni dan, ter mu vsi voščili in zaželeli lepe želje. Sam je tudi predlagal, kaj bi rad 

počel ta dan (katero dejavnost ali igro), ki smo jo nato tudi izvedli. Pripravili smo mu sadno 

kupo in torto iz sadja, glede na sezonsko sadje, ki nam ga je priskrbela kuhinja. Pri tem nismo 

pozabili na dobro higieno rok (pred in po vsakem obroku) in tudi na higieno kašljanja in 

kihanja (v komolec ali v robec). 



Otroke sva navajali tudi na kulturo prehranjevanja, torej na uporabo vljudnostnih izrazov pri 

samih obrokih in tudi drugače (prosim, hvala…). Po pojedini pa je kot vedno sledila zabava 

oz. ples na otroške pesmice po želji slavljenca. Že predhodno smo skupaj z otroki izdelali 

darilo z njegovo fotografijo in mu ga predali, ko smo mu voščili. 

Otroci imajo radi praznovanja in ples, zato meniva, da so se vsi slavljenec in  otroci na njihov 

dan počutili dobro, veselo in pomembno, saj je bil to njihov dan, kar se tudi vidi iz fotografij, 

ki jih dobijo za spomin. 

 
 


