
         

 

 

 
Starost otrok: 1 – 3 let 
 
1. AKTIVNI SPREHODI 

Na začetku šolskega leta je potekala vseslovenska akcija "razigrani koraki", kar je spodbudilo, 

k vključitvi sprehodov v naš vsak dan. En del sprehoda je potekali po cesti, drugi del pa po 

poljskih poteh. V prvem delu sprehoda so se otroci seznanili z obnašanjem in pravili na cesti 

(kako je treba prečkati prehod za pešce). Otroci so tako spoznali, da se je pred prečkanjem 

ceste potrebno ustaviti ter pogledati levo, desno, levo ter prečkati cesto šele takrat, ko ni 

avtomobila oz. se avtomobil ustavi. Prav tako so se naučili hoditi dva po dva v koloni ter kako 

slediti prijatelju pred seboj. Ko smo prispeli na poljsko cesto oz. makadam, sva otrokom 

dovolili prostovoljno tekanje. Otroci so hodili po različnih površinah. Ogledovali so si rože, 

metali kamne v luže in po njih skakali ter čofotali. V bližnjem gozdu smo naleteli na hribček iz 

navoženega šodra. Otroci so se nanj vzpenjali, nekateri bolj spretno, drugi pa so potrebovali 

tudi nekaj pomoči. En otrok je sprva ves čas prosil za roko, da se oprime, čez nekaj časa pa se 

je opogumil in poskusil tudi sam. Večina jih je po šodru hodila, nekateri pa so se tudi plazili. 

Na poti so našli tudi veje, ki so jih prenašali, lomili in metali. Otroci so poskušali hoditi tudi po 

zorani njivi, kar je nekaterim otrokom predstavljalo kar velik izziv. Ustavili so se tudi ob višji 

nepokošeni travi in poskušali hoditi in se tudi skriti. Nekaterim je bila trava všeč do te mere, 

da so se vanjo ulegli, spet drugi niso niti želeli stopiti vanjo. Na poti smo opazovali tudi 

različne živali ki smo jih srečali (metulj, gosenica, polž, deževnik, mravlje). Otroci so na 

sprehodih uživali, spoznavali okolico, ter hodili po različnih površinah in se urili v hoji.  

 

 

2. JUTRANJE RAZGIBAVANJE, GIBANJE IN KROŽNE IGRE 

Vsako jutro smo dan začeli aktivno – z jutranjim razgibavanjem. Zaplesali smo na kakšno 

otrokom ljubo pesem (Od glave do peta, A ram sam sam, Na kmetiji …) in se s pomočjo 

glasbe razgibali.  

Igralnico sva kasneje večkrat spremenili tudi v gibalnico, kjer sva otrokom pripravili različno 

gibalno okolje (kotaljenje po blazini, skoki iz stopnic, različne čutne poti ...). Otroci so z 
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veseljem premagovali izzive in so naju večkrat prosili še za podobne naloge. Ker smo med 

letom v enoto Gaberje prejeli nove grede in »igre«, sva jih otrokom prav tako ponudili. 

Otrokom je bila najbolj všeč greda na kateri so prečne ovire in jo je potrebno premagovati s 

stranskimi koraki. Starejši otroci so oviro premagovali brez kakršnih koli težav, malo mlajši so 

potrebovali vzgojiteljičino roko kot oporo, najmlajši pa so se skušali po njej plaziti. Nekaterim 

otrokom je predstavljala težave tudi greda s stopnicami, saj je na njej potrebno imeti že kar 

dobro ravnotežje. Kljub začetnemu strahu pri nekaterih otrocih, so vsi otroci premagali ovire, 

bodisi sami bodisi s pomočjo vzgojiteljice. 

Otroci so skozi celo leto uživali tudi v različnih krožnih igrah in bibarijah. Z otroki sva peli in 

plesali. S pomočjo plesa so se še bolj povezali in se naučili sodelovanja. Starejši otroci so 

pomagali mlajšim, da smo lahko ustvarili krog. Prijeli so jih za roko in jim nakazali v katero 

smer se bomo vrteli. Proti koncu leta so ustvarjanje kroga usvojili tudi mlajši otroci. 

 

 

3. DELI TELESA 

V skupini sva se odločili otrokom približati in bolje spoznati dele telesa, saj so otroci tudi sami 

pokazali zanimanje zanje. Najin cilj je bil, da se otroci zavedajo sebe in delov svojega telesa, 

ter jih pokažejo in poimenujejo v slovenskem in madžarskem jeziku. 

Otrokom sva v jutranji krog vključili deklamacije in pesmice o delih telesa (Ez a szemem, ez a 

szám, To sem jaz, Glava rame noga prst, Fejem, válam, térdem, bokám) ter vključili lutke 

otrok iz skupine, s pomočjo katerih sva preverjali prisotnost otrok. Na lutkah in na lastnih 

telesih je večina otrok pokazala vse dele telesa, otroci, ki se verbalno izražajo so le te tudi 

poimenovali. Ko so to otroci popolnoma usvojili, sva s pomočjo lutk otroke razvrščali in 

klasificirali glede na spol in prisotnost. 

S pomočjo Plesnih kartic (zasenčeni deli telesa) so otroci izvajali različne gibalne naloge ob 

glasbi. Plesali so z delom telesa, ki je bil označen na kartici. Nekateri otroci so sami ugotovili 

namen dejavnosti, drugi so pa ostale otroke opazovali in posnemali.  

Z otroki sva tudi vsakodnevno izvajali razgibavanje ob glasbi. Poudarek sva dali na dele 

telesa, pri tem pa sva vključili tudi predloge (ko se je glasba ustavila, so otroci izvedli nalogo 

po navodilih vzgojiteljice - npr. skrij noge pod mizo, položi glavo na mizo ...). 

Ponudili sva jim tudi njihove fotografije, ki sva jih razrezali najprej na dva dela, nekaterim 

otrokom pa tudi na tri dele. Otroci so najprej sestavili fotografije pri mizi, kasneje pa smo 



dejavnost tudi malo popestrili. Dele fotografij sva razpršili po skupini, tako da so otroci 

morali iskati svoje dele fotografije in jih nato še sestaviti. 

Otroci so tako skozi igro in gibanje spoznali veliko delov telesa ter jih tudi uspešno pokazali in 

poimenovali (glava, oči, usta, nos, komolec, gleženj itd.). Najbolj jih je pritegnila dejavnost, 

ko so plesali z deli telesa in ko smo jim ponudili njihove fotografije, ki so jih tudi sestavljali. 

Pri tem 2 otroka nista potrebovala pomoči, ostali pa so potrebovali nekaj pomoči in več časa, 

da so uspešno spojili dele fotografije. Vsi otroci so pa našli svoje dele fotografije, ki so bili 

razpršeni po skupini. 

 

 

4. SREČANJE S STARŠI IN OTROKI OB DNEVU ZEMLJE 

V tednu, ko se je približeval Dan Zemlje smo se z otroki pogovarjali o odpadkih in jih še 

posebej spodbujali k odnašanju stvari v smeti. Otrokom sva smeti posuli po tleh, medtem ko 

so oni sami povedali, da to ni prav in jih začeli odnašati v smeti. Vprašali sva jih, kam bomo 

me odnesle smeti iz našega koša v skupini, nakar so povedali, da v velik koš in pokazali na 

smetnjak, ki je viden iz naše skupine.  Pogovarjali smo se tudi o tem, kdo pride po te smeti in 

kam jih odpeljejo. Večkrat smo že opazovali bodisi skozi okno bodisi zunaj, ko so smetarji 

prišli s tovornjakom po smeti in jih odpeljali.  

Ob dnevu Zemlje smo organizirali srečanje s starši. Na srečanju sta bili prisotni dve skupini, 

skupina prvega starostnega obdobja in skupina drugega starostnega obdobja. Otrokom smo 

dogodek približale skozi zgodbo. Najprej smo se z otroki z navideznim čarobnim prahom 

začarali v nagajive škrate. Ti škrati so bili tako nagajivi, da so ob glasbi vse smeti razmetali po 

dvorišču se z njimi zabavali in jih metali v zrak. Ko se je glasba ustavila, smo se začarali z 

navideznim čarobnim prahom nazaj v otroke. Bili smo zelo začudeni kaj se je dogajalo na 

dvorišču našega vrtca. Z otroki smo se strinjali, če se še želimo igrati na našem vrtčevskem 

dvorišču bo potrebno smeti pospraviti. Na tla smo posuli »žoge« iz časopisnega papirja, ki 

smo jih predhodno pripravile me vzgojiteljice. V vsakem časopisnem papirju se je nahajal 

rumen ali moder papir, ki je predstavljal barvo smetnjaka. Ob dveh drevesih smo imeli  

»smetnjaka«, ki sta bila modre in rumene barve. Otroci so si izbrali svojo papirnato žogo se z 

njo malo poigrali in jo nato razprli. Vsak otrok je iskal tiste smeti, ki so spadale v njegovo 

barvo smetnjaka. Plastiko v rumen smetnjak in papir v moder smetnjak. Ko smo smeti 

pobrali, smo zaprosili za sodelovanje tudi starše. Razdelili so se v dve skupini. Vsaka skupina 



je dobila fotografijo, kaj morajo iz odpadkov sestaviti. Na fotografiji so bile stvari, ki 

pripomorejo k čistejšemu planetu. Ena skupina je iz papirnatih odpadkov sestavila ekološki 

avtomobil, druga pa je iz plastičnih odpadkov sestavila drevo in rožo. Otroci so tako s starši 

sodelovali in se zabavali. 

 

 

5. NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST IN OSEBNA HIGIJENA  

Ob vstopu v vrtec večina otrok ni bila še vešča pri samostojnem oblačenju, slačenju, 

sezuvanju obuvanju in hranjenju. Večina otrok je imela tudi težave s sezuvanjem in 

obuvanjem copatov. Zato sva jih vsakodnevno spodbujali, da so se poskusili sami obuti in 

sezuti, dokler niso tega usvojili in se obuli samostojno. Pri tem sva spodbujali tudi starejše 

otroke, da so pomagali mlajšim. Enako je bilo z oblačenjem in slačenjem hlač. Ko so otroci, ki 

so prišli na začetku šolskega leta to že usvojili, so že ti spet pomagali mlajšim, ki so prišli sredi 

leta. 

Pri hranjenju sva otroke že od samega začetka spodbujali k uporabi žlice in k temu, da so 

začeli jesti samostojno. Najprej so žlico uporabljali občasno, nato pa so jo začeli uporabljati 

vse pogosteje. Tudi starejši otroci so mlajše opozarjali kadar niso uporabljali žlice.  

Ker pa je pred vsakim obrokom pomembno tudi umivanje rok, sva jim pokazali kako umivati 

roke, večina otrok je odprla pipo in pod vodo potisnila roke ter jih pod pipo nepremično 

držala. Navajali sva jih, da je potrebno pred pranjem rok zavihati rokave in da si je roke 

potrebno tudi namiliti. Ko sva prišli do točke, da je to prišlo v navado pa sva želeli otroke 

naučiti in jim pokazati pravilno pranje rok. 

Odločili sva se, da bova le to poskusili s pomočjo Zgodbe o Traktorju. Zgodbo sva jim najprej 

predstavili v jutranjem krogu in pranje rok demonstrirali na suho. Naslednjič smo ob zgodbi 

pokazali tudi sličice, ki so ponazarjale dele iz zgodbe. Nato smo skupaj z otroki zalepili sličice 

nad umivalnik in so si otroci še nato tam pravilno umili roke. Na začetku so vsi še rabili 

pomoč, kasneje pa so starejši otroci že usvojili potek pravilnega pranja rok. Nekateri so 

potrebovali spodbudo k pravilnemu pranju rok, druge pa so spodbudile že sličice same. 

 

 


