
         

 

 
 
Starost otrok: 4 – 6 let 
 

1. ŽIVAL KAMELEON: Kako primerno skrbeti za čistočo in zdravje kameleona? 

Vzgojiteljica je v oddelek prinesla kameleona. Najprej so si ga otroci dobro ogledali, nato pa 

je vsak otrok dobil možnost, da ga prime v roke in nežno poboža. Otroke je žival zelo 

motivirala, bili so navdušeni in komaj so čakali, da izvedo čim več stvari o kameleonu. 

Predstavili sva jim okolje v katerem živijo kameleoni, njihovo kletko in povedali, kaj vse je 

potrebno za zdrav razvoj kameleona. Opazovali smo njegovo gibanje v zaprtem in odprtem 

prostoru. Ko smo ga položili na drevo, so otroci dokaj hitro ugotovili, da je postal bolj zelen in 

neviden ter da ga je težko opaziti med vejami in listi. Nekaj časa smo ga opazovali in skupaj 

ugotovili, da je kameleon mirna žival, ki ne mara glasnosti in preveč dotikanja, ampak ima 

raje mir in tišino ter veliko sonca. Skupaj z otroki smo nato v knjigah in enciklopedijah o 

živalih poiskali hrano, s katero se kameleoni prehranjujejo. Ugotovili smo, da imajo najraje 

kobilice in korenček. Nato smo se odpravili na bližnji travnik in otroci so navdušeno iskali 

kobilice za kameleona. S tem sva otroke podzavestno spodbudile h gibanju. Žal iskanega 

nismo našli, so se pa otroci zabavali in navdušeno skakali in tekali po travniku. Meniva, da so 

otroci iz dejavnosti veliko odnesli, saj so kameleona videli v živo in prav zaradi tega si ga 

bodo veliko bolj zapomnili.  

 

 

2. POLETNA OBLAČILA: Kako se varno zaščititi pred soncem? 

Otrokom sva predstavili zgibanko, kjer so zbrane vse potrebne informacije o tem, kako se 

varno zaščititi pred soncem, da ne zbolimo in da posledično ostanemo zdravi tudi v poletnih 

mesecih. Ker imava skupino predšolskih otrok, so otroci že sami vedeli povedati, da ne 

smemo stati na žgočem soncu, da se ne izpostavljamo vročini, da moramo na morju, ko je 

najbolj vroče nazaj v sobo, da moramo uporabljati kremo za sončenje, da nas ne srbi in ne 

peče koža, da moramo v vrtec priti s pokrivali in s sončnimi očali. Poudarili sva še, da je 

izrednega pomena, da uživamo lahko hrano, da pijemo zadostno količino vode in da se 

oblačimo v svetlejša lahka oblačila. Povedali sva jim, da je pomembno, da smo tudi v 
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poletnih dneh veliko zunaj, ampak da se ven odpravimo dovolj zgodaj, ko še ni tako vroče in 

v popoldanskih urah ter zvečer, ko sonce več ne pripeka tako močno. Nato sva otrokom 

podali flomastre in barvice ter je vsak narisal, kako se on varno zaščiti pred soncem. To so 

nato tudi izrezali in zalepili na velik plakat, kjer smo zbrali vse potrebne informacije, ki nas 

vedno znova spominjajo na to, kako se moramo obnašati pred soncem. Plakat smo izobesili 

pred skupino. Ob odhodu iz vrtca je vsak otrok na kratko staršem predstavil kaj smo počeli in 

kaj je potrebno narediti, da v vročih poletnih dneh ostanemo zdravi.  

 

 

3. ZDRAVA IN NEZDRAVA PREHRANA: Prehranska piramida  

Ker se nahajamo v situaciji, ki je bila še posebej v zimskem času zaznamovana z virusi, sva 

otrokom predstavili, kako je za naše zdravje pomembna prehrana. Predstavili sva jim 

slikanico Zelo lačna gosenica, kjer so otroci najprej spoznali različna živila. Ugotovili so, da je 

zelo pomembno, da zaužijemo veliko sadja in zelenjave, saj ta hrana vsebuje veliko 

vitaminov, ki nam pomagajo, da ostanemo zdravi. Skupaj smo našteli živila, za katera so 

otroci menili, da so nezdrava in povedali sva jim, da nam nezdrava hrana lahko škoduje do te 

mere, da zbolimo, kajti naš imunski sistem se slabša, nimamo več toliko energije, poveča se 

nam teža, kar pa posledično vpliva na zdravje našega telesa. Seveda sva jim povedali, da ni 

velik problem, če tu in tam pojemo kakšen bonbon ali čokoladico, vendar pa moramo vseeno 

paziti, da je naš jedilnik v večji meri sestavljen iz kakovostne in zdrave prehrane. Otroci so 

tudi povedali, da poleg sadja in zelenjave moramo jesti še krompir, meso, veliko rib in 

testenine. Nato smo še enkrat prelistali slikanico in ugotovili tudi to, da se s hrano ne smemo 

nažirati, ampak moramo jesti večkrat na dan, v manjših količinah. Sledila je dejavnost, kjer 

sva otrokom podali revije, iz katerih so otroci izrezali živila, ki smo jih nato skupaj razvrstili in 

izdelali prehransko piramido, ki smo jo obesili na steno igralnice. Se pa z aktivnostjo 

srečujemo tudi vsak dan pri kosilu, kjer otroci z navdušenjem gledajo, kaj dobimo za kosilo in 

iščejo, kje se ta živila nahajajo v prehranski piramidi. 

 

 

 


