
         

 

 
 
Starost otrok: 2 – 6 let 
 

1. Preženimo viruse in zimo 

V mesecu februarju, sva pripravila tematski sklop z naslovom Preženimo viruse in zimo. 

Seveda sva izhajala iz otrok, saj smo se po dolgotrajni odsotnosti iz vrtca s temo o virusih še 

vedno vsakodnevno srečevali. V jutranjem krogu smo se pogovarjali o tem kaj otroci že vedo 

o tem virusu in kaj je tisto najbolj pomembno kar moramo vedeti vsi. Poudarek smo dali 

seveda higieni rok in kašlja. Roke smo si umivali kot je bilo priporočeno (pred obrokom, po 

obroku, pri kihanju, kašljanju, po vsakokratni vrnitvi v skupino…) in si ob tem res vzeli čas. 

Večkrat smo  demonstrirali pravilno umivanje rok in ob tem peli pesmico, katero smo se zelo 

hitro naučili – Umij si roke, prepevali pa smo že poznano pesem - Umivaj z milom si roke.  V 

pomoč nam je bila tudi deklamaciji Bacili S. Mali, preko katere so otroci hitro ozavestili na 

kakšne načine pomagati telesu. Večkrat smo na željo otrok poslušali tudi pravljico Rija in Rus, 

ki govori o novem korona virusu. Otroci ob tem imeli ogromno vprašanj in skušali smo skupaj 

poiskati odgovore na internetu in v revijah. Tudi iz knjižnice so nam prijazno posodili 

leksikone, ki smo jih z največjim veseljem prelistovali. Iz Cicidojev smo izrezovali sličice na 

temo kakšni so znaki ko zbolimo, kako moramo ukrepati in naredili ogromen plakat ob 

katerem so otroci zelo radi razlagali mlajšim kako in kdaj ukrepamo. Otrokom smo z 

bleščicami v  vodi s pomočjo razpršilke predstavili kako se širijo virusi, ter kako se trdovratno 

oprimejo vseh površin. Otroci so bili navdušeni nad poizkusom, ki smo ga izvedli z milom in 

poprom, kjer je bilo zelo nazorno prikazano kako »bacili in virusi« zbežijo pred milom. Otroci 

so povedali, da so tudi doma izvedli ta poskus in ga pokazali staršem. Ob vseh dejavnostih pa 

smo se držali glavnega vodila in veliko večino časa preživeli zunaj na prostem in kar je za 

zdravje zelo pomembno, smo bili v gibanju. 
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2. Solidarnost (od zime do poletja…) 

Otroci obiskujejo heterogeno skupino, kar pomeni, da starejši otroci sobivajo tudi z mlajšimi 

in obratno. Takšna sestava v skupino prinese veliko prilagajanja, sodelovanja in še večje 

občutljivosti do skupnosti, kjer ima vsak posameznik odgovornost do drugega. Skozi celo leto 

se poudarja pomen dobrega počutja vseh otrok, starejši otroci odraščajo z zavedanjem, da 

pomagajo mlajšim in jih na nek način vzamejo pod okrilje. Letos smo te dejavnosti le še bolj 

ozavestili in otrokom predstavili pomen solidarnosti. Kljub temu, da nismo sodelovali z 

zunanjimi smo lahko solidarni znotraj naše skupine. Pomoč se je izražala predvsem pri dnevni 

rutini, pri pomoči pri prehranjevanju, oblačenju, obuvanju, umivanju… Posebno rutino pa 

smo oblikovali pri pripravi na počitek. V zimskih mesecih smo najprej spodbudili predšolske 

otroke, da so solidarno pomagali mlajšim na ležalnike, jim pomagali pro sezuvanju in 

nudenju pomoči na način spodbude – da ne naredijo vse namesto njih. Otroci so mlajše 

pokrili in tudi pocrkljali ter jih umirjali z božanjem dokler le ti niso zaspali. Začeli pa smo tudi 

z branjem slikanic. Predšolski otroci so si izbrali slikanico, katero so nato pri počitku prebirali 

in pripovedovali zgodbo. Na začetku je bilo vprašanj glede tega, kako pa vejo brati, kdo jih je 

naučil. Kaj kmalu pa so ugotovili, da lahko pripoveduje kdorkoli, saj vsak pripoveduje po 

svojih zmožnostih in si zgodbo dejansko izmišljuje. V tem primeru smo ubili več muh na en 

mah, bili smo solidarni, počutili smo se skrbno, pomembno, razvijali smo si zmožnost 

samostojnega pripovedovanja in še kaj… 

 

3. FIT- didaktično gibalne igre  

Vrtec je že kar nekaj let vključen v projekt FIT Slovenija v sklopu katerega imamo tudi interna 

izobraževanja. Večino časa smo posvečali praktičnemu delu in sicer kako preko igre otroke 

pripeljati do vsakodnevnega gibanja oz. telesne aktivnosti. Skupaj smo oblikovali kar nekaj 

priprav na različne tematske sklope. Te priprave smo si razdelili in jih uporabljali pri svojem 

delu. Tako smo skozi različne tematske sklope določene pojme spoznavali in utrjevali preko 

gibanja. 

Preko gibanja smo v mesecu oktobru spoznavali sadje in zelenjavo ter se pogovarjali o 

zdravem načinu prehranjevanja. Otroci so pri eni dejavnosti s ščipalkami na vrvico po 

navodilih pripenjali določeno vrsto sadja ali zelenjave in si pri tem razvijali tudi fino prstno 

motoriko. Temo smo razširili v mesecu maju in to kar preko zgodbe Zelo lačna gosenica, ki je 

otroke pritegnila preko obogatitvenih dejavnostih pri Pravljičnih uricah za otroke. Preko 



zgodbe smo prešli k temi o skrbi za telo in dušo, kaj vse sestavlja telo, kaj so naloge 

posameznih delov ter kako deluje kot celota. Preko FIT Kisikove pesmi smo spoznali tudi 

pomen in delovanje notranjih organov. 

Menim, da je za naše zdravje zraven prehranjevanja in dobrega počutja prav gibanje 

ključnega pomena. Zavedam se privilegijev v svojem poklicu, kjer se lahko z otroci 

vsakodnevno razgibam in tako poskrbim tudi zase in ohranjam svojo telesno aktivnost. 

 
 


