
         

 

 
 
Starost otrok: 3 – 5 let 
 

1. Zdrava prehrana 
 

Metoda dela: POGOVOR, PRAKTIČNO DELO 
Zunanji izvajalci: / 
Čas trajanja: 4 tedni 
Ciljna skupina: otroci 
Material: reklamni časopis, škarje, lepilo, šeleshamer, barvice, risalni listi, tabela, delovni 
listi, listovniki otrok 
 
Z otroki smo spoznavali in utrjevali različne vrste sadja in zelenjave. Sadje in zelenjavo smo 

primerjali in okušali. Iskali smo jih v različnih reklamnih časopisih. Otroci so najprej 

klasificirali sličice sadja in zelenjave in jih poimenovali v slovenskem in madžarskem jeziku. 

Izdelali smo plakat o sadju in zelenjavi.  

Naučili smo se tudi dve deklamaciji (Jabolko in Hruška Debeluška).  

Izvedli smo likovno dejavnost na temo sadja in zelenjave. Otroci so med opazovanjem 

izbrano sadje oziroma zelenjavo narisali po svojih zmožnostih.  

 

V bližini vrtca smo si ogledali zelenjavni vrt, na dvorišču vrtca pa sadno drevje. Z otroki smo 

izdelali igro Spomin – na kartončke smo zalepili sličice različnih vrst sadja in zelenjave, potem 

pa so otroci iskali ustrezne pare.  

Ob koncu tematskega sklopa smo si pripravili sadni (jabolko, hruška, grozdje, jagode, slive, 

banana, pomaranča, ananas, mango) in zelenjavni (paradižnik, paprika, čebula, korenček, 

kumare) krožnik. Otroci so naju zelo presenetili, saj so večinoma vsi okušali vso vrsto sadja in 

zelenjave. 

Največja motivacija otrokom je pa bila domača naloga – tabela spremljanja zdravega načina 

življenja (gibanje, ščetkanje zob, uživanje sadja, uživanje zelenjave, dovolj spanja). Rezultate 

v tabeli so otroci in starši spremljali tri dni. Nato je vsak otrok v jutranjem krogu svojim 

vrstnikom predstavil svoje rezultate v tabeli, katero smo nato zalepili v listovnik. Otrok je 

dodal tudi svoj komentar. Reševali so tudi delovne liste, kjer so sadje in zelenjavo pobarvali, 

obkrožili, povezovali… 
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Opazili sva, da so po tematskem sklopu Zdrava prehrana otroci pri zajtrku, malici in kosilu 

zaužili več sadja in zelenjave. Med seboj so se tudi opozarjali in spodbujali, da so sadje in 

zelenjavo vsaj okušali.  

 
 

2. Spoznavanje poklica zdravnik – skrb za naše zdravje 
 
Metoda dela: POGOVOR, RAZGOVOR, DEMONSTRACIJE, OPAZOVANJA, IGRE 
Zunanji izvajalci: / 
Čas trajanja: 3 tedni 
Ciljna skupina: otroci 
Material: šeleshamer, flomastri, različni zdravstveni pripomočki, zdravstvena obleka, 
pisarniški – zdravstveni material, različni športni pripomočki, bidon 
 
Izhodišče za to temo je bil čas epidemije Covid-19. Ob vrnitvi otrok nazaj v vrtec je bilo 

potrebno, da so otroci obnovili znanje in navade glede skrbi za svoje zdravje. V jutranjem 

krogu ter individualno smo se veliko pogovarjali o prisotnosti virusa ter ukrepih za 

preprečevanje okužbe z njim. Izdelali smo plakat za garderobo in tako vse obiskovalce vrtca 

opozarjali na pravilno ravnanje in upoštevanje ukrepov (uporaba zaščitne maske v prostorih 

vrtca, razkuževanje rok ob prihodu v vrtec, držanje varnostne razdalje).  

 

Zaradi epidemije nas v zavodu nista obiskala prava medicinska sestra in zdravnica. Iz tega 

razloga smo si predstavitev poklica zdravnik in medicinska sestra ogledali preko videa. 

Medicinska sestra je otroke poučila o pravilnem načinu umivanja rok ter kako lahko 

preventivno skrbimo za svoje zdravje. Otrokom je predstavila in demonstrirala pripomočke, 

ki jih uporablja pri svojem delu (aparat za pritisk, termometer, razkužilo, maska, infuzija).  

Po ogledu videa smo z otroki oblikovali kotiček dejavnosti – zdravstvena ambulanta ter 

bolnišnica. Otroci so imeli na razpolago različne zdravstvene pripomočke, zdravstvena 

oblačila ter ostali material, ki so ga uporabili med igro (kartice, kartončki, zdravstveni 

recepti…). V čakalnici so pacienti imeli na voljo različno poučno gradivo glede zdravega 

življenjskega sloga.  

 

Za zdravje se je pa potrebno tudi dovolj gibati, tako smo vsakodnevno izvajali jutranje 

gibalne minutke, med dejavnostjo hitre stimulacije. Vsak četrtek smo izvedli vadbeno uro 

pred katero so se otroci preoblekli v športno opremo. Tako so se urili tudi v slačenju in 

oblačenju.  



Zelo dobra praksa se je pa pokazala tudi s prinašanjem bidonov. Otroci so veliko več pili – 

večinoma vodo ali nesladkan čas. Tako smo ves čas skrbeti za dobro hidracijo.  

 
 

3. Varno s soncem 
 
Metoda dela: POGOVOR, RAZGOVOR, IGRE, OPAZOVANJA, RAZLAGE 
Zunanji izvajalci: / 
Čas trajanja: mesec junij  
Ciljna skupina: otroci, zaposleni, starši 
Material: šeleshamer, flomastri, časopisni papir, škarje, lepilo, slikanice, enciklopedije, 
video posnetki, lesene palice, krede, različni papir, vodni kotiček in posode različnih 
velikosti, voda  
 
Ob začetku meseca junija smo se z otroki začeli pogovarjali o koristnih in škodljivih učinkih 

sončnih žarkov. Otroke sva seznanili s tem, da nam sonce da svetlobo, toploto, da se ob 

lepem vremenu dobro počutimo in da se preko sonca tvori vitamin D, ki je potreben za naše 

zdravje. Otrokom sva predstavili tudi škodljive učinke sonca, kot so povzročanje opeklin ter 

drugih bolezni na koži, poškodba oči ter slabšanje imunskega sistema, če smo preveč 

izpostavljeni soncu.  

 

Z otroki smo izdelali plakat o pravilni zaščiti pred UV žarki. Otroci so narisali, izrezali iz 

časopisnega papirja drevesa, senčnike s pomočjo katerih se lahko umaknemo v senco; kapo, 

klobuk, sončna očala, katera zaščitijo naš obraz, še posebej oči; kremo za sončenje s katero 

zaščitimo svojo kožo; vodo, ki je zelo pomembna za naše telo, da ne dehidriramo ter sonce, s 

katerim smo opozorili na ustrezen in varen čas (med 10:00 in 17:00 uro) bivanja na prostem.  

Otroci so se trudili upoštevati nasvete, še posebej zaradi zbiranja logotipov projekta Varno s 

soncem na skupnem plakatu (upoštevanje vseh nasvetov – ena nalepka).  

 

Na to temo smo si ogledali različne slikanice, enciklopedije. Poslušali smo pravljice in gledali 

video vsebine o tej tematiki.  

Na dvorišču smo merili našo senco. Otroke sva s tem seznanili kdaj se moramo umakniti v 

senco.  

Izdelali smo si pokrivala, pahljače in ladjice iz papirja. Slednje smo nato tudi preizkusili v 

vodnem kotičku. 

V senci smo se igrali z vodo (vodni kotiček; prelivanje vode v različno velike posode, hoja pod 



ledenimi lončki s katerih je kapljala voda…).  

 

Izvedli smo kar nekaj likovnih dejavnosti na temo sonca.  

 

Dejavnosti te teme bomo izvajali do konca meseca avgusta. Poročilo vsebuje aktivnosti v 

času meseca junija. 

 
 
 


