
         

 

 

 
Starost otrok: 1 – 6 let 
 
1. SKRB ZA ZDRAVJE 

Z otroki smo skozi celo šolsko leto izvajali različne gibalne dejavnosti (vadbene ure, sprehodi, 

jutranje razgibavanja, ipd.). Pri izvajanju gibalnih dejavnosti se opiramo na fit pedagogiko, ki 

jo že vrsto let izvajamo v našem vrtcu. Letos imamo različno stare otroke, vendar je večina 

stara med 3 – 5 let,  zato je pri gibalnih dejavnostih v ospredju bilo predvsem razvijanje 

gibalnih sposobnosti skozi različne dejavnosti kot so joga, talne igre, uporaba elastike 

(lazenje, plazenje), ples, ipd. Pozornost smo namenili tudi razvijanju fine motorike (igra s 

plastelinom, slanim testom, peskom), samostojnosti pri oblačenju, preoblačenju in obuvanju.  

V jutranjem krogu smo se, poleg aktualnih tem, pogovarjali tudi o pomembnosti umivanja 

rok (pa ne samo zaradi covida). Del rutine jutranjega kroga je postal tudi »prikaz prihoda v 

vrtec«: od jutranjega zbujanja, ščetkanja zob, obuvanja in oblačenja doma, … pa do umivanja 

rok v vrtcu. S tem smo želeli, da otroci (in starši) usvojijo rutino, ki vključuje celovito skrb 

zase. 

 

 

2. POGOVOR O ČUSTVIH, TRMI, ČUSTVENIH IZBRUHIH 

Naša skupina je zelo raznolika tako po starosti kot po čustveni zrelosti kar pomeni nenehno 

prilagajanje starejših otrok mlajšim in obratno. Prav zaradi tega smo več pozornosti namenili 

pogovoru med situacijami kot so: izpadi trme (pri mlajših otrocih), prerekanju za igrače, 

agresivnem vedenju, ipd. Starejšim otrokom smo omogočali, da nastala nesoglasja rešujejo 

samostojno (brez vpletanja odrasle osebe do sprejemljive meje), mlajšim otrokom smo 

namenili več časa pri premagovanju trme, pri vseh pa smo težave reševali verbalno, 

nekajkrat pa sva otrokom določeno (neprimerno) vedenje tudi zaigrali in prikazali reševanje 

konflikta. V problematiko so bili vključeni vsi otroci  preko skupinskega pogovarjanja, 

skupnega iskanja rešitev, določanje posledic za dejanja, ipd. Otrokom smo določeno 

problematiko prikazovali tudi skozi pravljice in knjige ter se o vsebini pogovarjali. Z vsemi 

dejavnostmi smo želeli doseči empatijo drug do drugega, razumevanje in soočanje z lastnimi 
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čustvi.    

 

 

3. OBISK MEDICINSKE SESTRE IZ ZOBOZDRAVSTVENE ORDINACIJA 

Obiskala nas je medicinska sestra, ki je otrokom verbalno in praktično predstavila higieno 

zob. Z otroki smo se pogovarjali o ščetkanju zob, pripomočkih, zdravi prehrani za varovanje 

ustne votline in zob, ipd. Dejavnost je otroke pritegnila saj je imela medicinska sestra lutko 

(konja) s katerim je otrokom prikazala pravilno ščetkanje zob, prebrala pa jim je tudi pravljico 

o miški z bolečim zobom. O vsebini smo se nato z otroki pogovorili. Ob koncu je otroke 

»nagradila« tudi s štampiljko in pobarvankami. Vsebina je bila otrokom zanimiva, zato smo 

se pogovarjali tudi o zdravi prehrani, ki vpila tako na naše zobe kot na celotno telo. Otroci so 

iz časopisa izrezovali oz. mlajši otroci, trgali slike hrane, ki jo pogosto jedo in imajo radi. O 

sličicah smo se nato v jutranjem krogu pogovorili in jih razvrstili glede na to, če je 

zdrava/nezdrava za naše zobe oz. telo.    

 

 

4. KOTIČEK »ZDRAVNIK« 

Otroci so izrazili željo, da bi se igrali zdravnike, ko se je ena od vzgojiteljic porezala po roki, 

sodelavka pa ji je nato roko obvezala s povojem. Prav zaradi tega sva s sodelavko oblikovali 

zdravniški kotiček. Za ta namen sva poiskali obliže, povoje, rokavice, maske, injekcije, ipd. za 

igro. Skupaj z otroki smo nato kotiček oblikovali: določili smo mesto kjer se bo v skupini 

nahajal in tja prinesli pripomočke. Kotiček se je nato oblikoval sproti. Otroci so si sproti delili 

»vloge« in ugotavljali katere pripomočke še potrebujejo pri igri. Tako so v kotiček prinesli še 

telefon na katerega so klicali »pacienti« , papirje na katere so nato pisali »recepte« in 

opravičila za službo in vrtec, lesene deščice s katerimi so poslušali »srce«, ipd. Pri igri so igrali 

različne vloge, prav tako pa sva pogosti pacientki bili tudi vzgojiteljici. Otroci so se v kotičku 

igrali in pri tem razvijali različne spretnosti, sočutje in empatijo (ob »poškodbi«). 

 

 

 

 

 



5. GIBANJE NA PROSTEM IN SPREHODI V OKOLICI VRTCA 

Letošnje šolsko leto je bilo še vedno v znamenju covida – 19, zato smo se trudili preživljati 

čim več časa na prostem, torej na dvorišču vrtca in v bližnji okolici. Na dvorišču so se otroci 

igrali na igralih, se lovili in tekali, pripravili smo jim tudi poligon, med drevesoma smo 

potegnili elastiko preko katere so nato metali žoge, ipd. Na sprehode v okolici vrtca smo se 

odpravljali dopoldan z namenom, da spoznamo bližnjo okolico vrtca (stavbe, trgovine, hotel, 

potok, živali na bližnji kmetiji, ipd.) in ravnanje/varnost v prometu (stop, dvignjena roka, 

prehod za pešce, hoja na robu pločnika, prometni znaki, prevozna sredstva, ipd.). Na začetku 

šolskega leta smo se o varnosti v prometu z otroki najprej pogovarjali v jutranjem krogu. 

Dotaknili smo se tudi teme zdravja v sklopu katere smo otroke opozorili, da je za sprehod 

pomembna tudi primerna obutev in pokrivalo za glavo (kapa). Še bolj pa so pomembni 

odsevniki, ki opozarjajo vse udeležence v prometu na pešce. Pred sprehodom so se otroci 

torej primerno opremili nato pa so se razvrstili tako, da so starejši otroci vodili  mlajše. 

Otrokom smo nato pokazali tudi opremo prve pomoči in vsebino ter pojasnili zakaj jo je 

potrebno vzeti s sabo. Otroci so na vprašanja odgovorili, da to potrebujemo, če se komu kaj 

zgodi (pade, si opraska koleno, ipd.).  

 

 

6. ZBIRANJE IGRAČ IN HRANE ZA OTROKE IZ UKRAJINE 

Vsako leto v naši enoti sodelujemo pri dobrodelnih akcijah zbiranja hrane, stvari in oblačil, ki 

jih nato podarimo. Letos smo se odločili, da bomo zbirali hrano, igrače in oblačila za otroke, 

ki so bili zaradi vojne v Ukrajini primorani zapustiti svoje domove. Z otroki smo se pogovarjali 

o vojni, sami so pripovedovali kaj so slišali doma in nato smo iskali rešitve, kako bi lahko sami 

pomagali. Ker smo kombinirani oddelek je v naši skupini prisotno veliko empatije, 

spoštovanja drug do drugega in potrpežljivosti saj otroci, zaradi razlike v letih, opravljajo 

dejavnosti različno hitro (starejši otroci tako morajo počakati mlajše, jim pomagati, kdaj tudi 

popustiti). Prav zaradi tega je starejša deklica predlagala, da bi »jim nekaj dali«. Le kaj? smo 

jih spraševale. Skupaj smo nato prišli do spoznanja, da bi jim lahko, če so že zapustili svoje 

domove, lahko podarili sovje obleke, igrače in hrano. Skupaj z otroki smo nato naredili 

kotiček »Otroci otrokom« kamor smo položili dve veliki škatli, otroci pa so vanje v vrečki 

prinašali hrano in igrače. Ko se je škatla napolnila smo sedli v jutranji krog, vsak otrok pa je 

predstavil kaj je prinesel. Na njihovih in naših obrazih je žarel ponos saj so se otroci odrekli 



svojim igračam, da bi razveselili otroke, ki jih ne poznajo. Vse stvari smo nato skupaj 

razvrstili, jih zapakirali v škatlo in odnesli v avto. Vzgojiteljica iz skupine jih je nato odpeljala 

na mejni prehod, kjer prečkajo mejo otroci iz Ukrajine. Zelo smo ponosni na naše otroke. 

 


