
         

 

 

 
Starost otrok: 1 – 6 let 
 
1. ZOBOZDRAVSTVENA NEGA 

Po dveh letih nas je obiskala sestra za zobozdravstveno nego. Sestra za zobozdravstveno 

nego, nas je zbrala v igralnici in nas povprašala o tem, kaj že vemo glede ustne higiene in 

zdrave oziroma nezdrave hrane. S seboj je imela kovček, v njem pa velike plakate, ki so 

prikazovali življenje v ustni votlini. Pogovarjali smo se o negi zob doma, o prvem obisku pri 

zobarju, o tem zakaj prvi mlečni zobje izpadejo, kako pomembno in kolikokrat dnevno si je 

potrebno ščetkati zobe. Povedala nam je, da na zobeh živijo bakterije, ki tudi lulajo in kakajo, 

ter da moramo jesti veliko zdrave prehrane, ter da sladkarije pacajo naše zobe. Otrokom je 

seveda najbolj zanimiva bila orjaška zobna ščetka. S to ščetko je na modelu lutke oslička 

prikazala oziroma demonstrirala kako pravilno ščetkamo zobe. Po odhodu medicinske sestre 

smo si z otroki ogledali še fotografije zobne ordinacije, kamor moramo na preglede, z otroki 

smo se pogovarjali, kdo je že bil pri zobarju, komu je že izpadel kakšen zob, ena deklica pa 

nam je pokazala svojo zvezdico oziroma plombo. Ogledali smo si tudi fotografije 

pripomočkov, ki jih uporablja zobozdravnik, ter kakšno haljo nosi. Otrokom smo poskusili 

približati pomembnost rednih obiskov zobozdravstvene ordinacije. Skupaj z otroki pa smo 

naredili tudi plakat, na katerega smo narisali zdrav zob in umazan zob. Otroci so iz revij 

izrezovali fotografije hrane in jih razvrščali glede na povezovanje zdravega zoba z zdravo 

hrano in obratno. Zanimivi pa so bili delovni listi, kjer smo plastificirali fotografijo ustne 

votline z zobmi in na njih s črnim flomastrom narisali madeže, ki so jih otroci s pomočjo 

zobnih ščetk odstranjevali. 

 

 

2. MOJE TELO 

V oktobru smo z otroki obravnavali temo jaz in moje telo. Otroci so imeli na voljo dejavnosti, 

ki so jih popeljale v svet spoznavanja svojega telesa, delov telesa in njihovih funkcij, seznanili 

smo se tudi z notranjimi organi. Tema se je zaradi vživetja in interesa otrok nadaljevala tudi v 

mesec november, kjer smo temo le še razširjali najbolj preko pogovora ter slikovnega 
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prikaza. Tema je zelo obširna, zato smo sledili otrokovim vprašanjem. Preko zgodbe Zakaj je 

palčka Skakalčka bolel trebuh smo ugotovili, da ni vseeno s čim hranimo svoje telo, da nam 

hrana daje energijo, da lahko od slabe hrane tudi zbolimo. Najbolj jim je bilo zanimivo kako 

jabolko potuje skozi telo in se izloči v obliki blata, najbolj zanimiv notranji organ ki so ga 

spoznali pa se skriva v ušesu in sicer polžek. Na velike formate papirja smo obrisali otroke, na 

njihove obrise so otroci polagali slikovno gradivo notranjih organov. Tako so na koncu teme 

vedeli povedati kje imajo npr. možgane in kaj vse se skriva v trupu. Poudarek je bil na 

krepitvi telesa z gibanjem, zato smo izvajali vsakodnevne jutranje gibalne minutke, kjer smo 

razgibali vse dele telesa. Z otroci smo se pogovarjali, da nam bodo z gibanjem zrasle mišice, 

da bomo močni in veliki kot naši starši. 

 

 

3. DAJ MI OBJEMČEK: DAN ROMOV – ČUSTVA 

V marcu smo se pripravljali na Svetovni dan Romov, letošnji slogan je bil Dom je tam, kjer se 

počutim dobro in sprejeto. V skupini imamo nekaj Romov, zato smo pripravili dramatizacijo 

Daj mi objemček, kjer smo poudarili, da se dobro počutimo tam, kjer smo sprejeti takšni kot 

smo. 

Seznanjali smo se z raznimi kulturami in tradicijami ter pridobivali konkretne izkušnje za 

sprejemanje drugačnosti. Otroci so odigrali zelo lepo in čustveno dramatizacijo v živalskih 

kostumih, dramatizacija pa se je predvajala po zavodih Lendave, kjer smo dobili zelo 

spodbudne povratne informacije. Z otroki smo se pogovarjali o čustvih, kako malo je 

potrebno da se dobro počutimo v svojem telesu, doma in v vrtcu v vrtčevski skupini. 

Pogovarjali smo se o dobri prijateljski klimi in o pozitivni naravnanosti medosebnih odnosov. 

V kombiniranih oddelkih je lažje, saj starejši otroci dobijo več priložnosti, da lahko pomagajo 

mlajšim, s tem si tudi krepijo samozavest. V jutranji krog smo vključili objeme kot pozdrav, 

vsak otrok pa je svojemu sosedu zaželel lep dan, mu povedal kaj lepega, vzpodbudnega ali 

kaj mu je danes na njem všeč. Ugotovili smo, da so se v skupini vedno manj pojavljala 

nesoglasja med vrstniki, da so se bolj povezali in vedeli zagate in nestrinjanja reševati sami 

med seboj. Vse to pripisujemo sloganu, da smo v vrtcu vsi prijatelji in da so moramo 

pomagati med seboj. 

 

 



4. FIT- didaktično gibalne igre 

Že kar nekaj let smo vključeni v projekt FIT Slovenija v sklopu katerega imamo tudi interna 

izobraževanja in kolegialne hospitacije. Večino časa smo posvečali praktičnemu delu in sicer 

kako se učiti preko igre in otroke pripeljati do vsakodnevnega gibanja oz. telesne aktivnosti 

med vsemi dejavnostmi. Že iz prejšnjih let smo skupaj oblikovali kar nekaj priprav na različne 

tematske sklope v katerih se preko gibalnih igric obdelajo načrtovane dejavnosti. Te priprave 

nam predstavljajo odličen pripomoček, ki ga uporabljamo pri svojem delu. Letos sem imela 

srečo, da je v sosednji igralnici delala sodelavka, ki ima veliko izkušenj iz FIT pedagogike, tako 

sem preko kolegialnih hospitacij prišla do novih načinov, kako gibanje vnesti v prav vsako 

dejavnost. Skozi celo leto smo otrokom tako postavljali različne gibalne izzive kar tako, npr. 

na poti do umivalnico so morali premagati poligon ali preplezati večjo blazino. Stole smo pri 

mizah uporabljali le še med obroki, saj smo likovno ustvarjali kar stoje ali razporejeni po 

celotni igralnici, tudi na tleh, stenah, pod mizami itd. Pravljice in pesmice smo se učili v 

gibanju med hojo, tekom in celo poskoki. Veliko smo se posluževali narave in gibanja ne le na 

vrtčevskih površinah, ampak smo se potepali po celotni vasi. Tak način izvajanja dejavnosti 

mi je postal zelo blizu, otroci pa so se lahko še bolj sprostili, niso čutili dodatnih pritiskov in 

verjamem, da je prav ta način delovanja v skupini pripomogel k boljšemu počutju in 

efektivnejšemu delovanju vseh otrok. V skupini smo oblikovali pravilo, da se za vsako 

dejavnost otroci pripravijo sami, torej si sami pripravijo prostor, poiščejo material npr. 

barvice, škarje ipd., vzgojiteljice imamo nalogo, da jih besedno usmerjamo, otroci pa večino 

naredijo sami. To je način delovanja vseh dejavnosti in dnevne rutine, ki strmi k veliki 

samostojnosti otrok. Ker pa smo kombiniran oddelek, nismo pozabili niti na najmanjše 

otroke, ki določeno pomoč še vseeno potrebujejo, ampak jih ne smemo podcenjevati, saj 

zmorejo veliko več, kot se po navadi od njih pričakuje.  

 

 

5. PRIDOBIVANJE HRANE IN ŽIVLJENJE ČEBEL 

V sklopu Tradicionalnega slovenskega zajtrka smo se dotaknili pomena čebel in njihovega 

življenja za človeški obstoj. Peli smo pesmice, plesali plese in izštevali prste igre na temo 

čebel. Podrobneje smo spoznali družino čebel in se preko gibanja naučili poti nastanka 

medu. Zanimivo mi je bilo, da otroci niso imeli znanja o tem kako določena hrana pride na 

mizo, zato smo se teme z veseljem lotili in otrokom vlili veliko novih spoznanj. Podrobno smo 



predstavili vso pot kako pridemo do kruha, od tega, kako se pripravi njiva, kamor se zaseje 

pšenica, ki jo požanjejo, zmeljejo v moko, kaj se doda moki, da nastane testo, ki se zgnete in 

oblikuje v krušne izdelke, ki se jih zapeče. Predvsem fantje so bili navdušeni nad vso 

kmetijsko mehanizacijo, ki je potrebna za obdelavo kmetijskih površin. Spoznanje, da vsa 

hrana pride iz zemlje, za katero je potrebno skrbeti, da ostane čista in zdrava je bilo 

neprecenljivo. Seveda smo se seznanili tudi s skrbjo za zdrav planet Zemlja. Otroci so 

spoznavali tudi drugo hrano, razvrščali smo sadje od zelenjave, v skupini smo dobili kotiček 

tržnica, v katerega otroci radi zahajajo in prodajajo določene izdelke, hkrati pa se tudi v 

kuhinji več dogaja, saj so otroci ozavestili, da lahko npr. kruh spečejo sami, ne da se po njega 

namenijo v trgovino ali pekarno. 


