
         

 

 

 
Starost otrok: 5 – 6 let 
 
1. SAJENJE ZELENJAVE V VISOKO GREDO IN JAGOD V GUMIJASTA KORITA 

Spomladi smo se z otroki pogovarjali in opazovali prebujanje narave. Na sprehodih smo 

opazovali prve znanilce pomladi (teloh, marjetice, tulipane, krokose …) in prve cvetove na 

drevesih. Otroci so tako sami predlagali, da bi tudi v vrtcu posadili kakšno zelenjavo ali sadje 

in opazovali njihovo rast. S sodelavko sva priskrbeli nekaj sadik različne zelenjave (čebulo, 

por, redkvico, fižol, paradižnik …) in skupaj z otroki smo le-to posadili v našo visoko gredo na 

terasi. Otroci so vsak dan vrtiček opazovali, ga po potrebi zalivali in opazovali rast sadik. 

Vsakih nekaj dni so se veselili sprememb na vrtičku. Lepo so skrbeli zanj in še vedno skrbijo. 

Sedaj je naš vrtiček že zelo zelen in zelenjava v njem lepo raste. Otroci pa so poskusili že kar 

nekaj pridelane zelenjave (redkvico in čebulo), z veseljem pa čakajo še na preostalo 

zelenjavo. Ker pa smo od staršev dobili nekaj razrezanih odpadnih gum, smo prišli na idejo, 

da bi le-te spremenili in preuredili v korita, v katera bi lahko posadili jagode. To smo tudi 

storili. Gume – korita so otroci sami pobarvali in okrasili z akrilnimi barvami. V vsako korito 

so dali zemljo in pomagali pri sajenju sadik jagod. Korita smo vzgojiteljice obesile na terasi 

tako, da jih lahko otroci še danes sami zalivajo z majhnimi zalivalkami. Otroci skrbno pazijo in 

preverjajo, da zemlja ni suha. Tako se učijo odgovornosti in skrbnosti za posajene rastline. 

 

 

2. IZDELAVA PLAKATA O LOČEVANJU ODPADKOV NA SVETOVNI DAN ZEMLJE 

Ob svetovnem dnevu zemlje, 22. 4. 2022, smo se z otroki v jutranjem krogu pogovarjali o 

našem planetu Zemlja in kaj lahko dobrega storimo, da jo ohranimo čim lepšo in čim bolj 

zdravo. Poseben poudarek smo namenili ločevanju odpadkov. Sprva smo z otroki spoznali in 

si pogledali, kateri zabojniki sploh obstajajo (zeleni, rumeni, rdeči, beli …) in kateri odpadki 

spadajo v posamezen zabojnik. To smo si ogledali preko natisnjenih slik in multimedije 

(računalnika). Ugotavljali in spoznali smo tudi iz katerih materialov so različni predmeti (iz 

plastike, papirja, lesa, kovine …).  

Otroci so večino materialov že poznali in povedali, da tudi doma ločujejo nekatere odpadke 
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in imajo za to različne koše. Skupaj smo izdelali plakat, na katerega smo zalepili različne 

zabojnike (za papir, plastiko, biološke odpadke, steklo). Otroci so sličice različnih predmetov 

izrezanih iz reklamnih letakov razvrstili in na plakat zalepili ob sliki ustreznega smetnjaka. Na 

ta način so tudi sami spoznali in ugotovili, da smeti spadajo v zabojnike, koše ali kontejnerje, 

ne pa da jih mečemo na tla ali v naravo. Skupaj z otroki smo spoznali tudi pomen divjih 

odlagališč, kjer ljudje mečejo vse vrste odpadkov v naravo in jo tako onesnažujejo. Ugotovili 

smo, da lahko s skupnimi močmi sami prispevamo k bolj čistemu, varnemu in zdravemu 

okolju, ki vpliva na zdravje vseh nas. 

 

 

3. SPREHOD IN OGLED POTOKA LEDAVA IN ČRNEC 

Z otroki smo se že nekaj dni prej zmenili, da se bomo sprehodili mimo potoka Ledava in si 

ogledali tudi potok Črnec v okolici Lendave ter opazovali tamkajšnjo naravo, svet ob vodi, 

rastline in živali, ki jih bomo srečali med potjo. Otrokom smo zato že dan prej naročili, naj 

prinesejo s sabo v vrtec manjše nahrbtnike, kamor bodo lahko shranili svoje bidone z vodo. 

Tudi starše smo o našem malo daljšem pohodu obvestili. Pred odhodom smo se z otroki 

pogovorili tudi o pravilih obnašanja na oz. ob cesti (prehod za pešce –  se ustaviš, dvigneš 

roke, počakaš, hoja po pločniku v koloni po dva in dva …). In to so tudi upoštevali na sami 

poti. Otroci so se pohoda res veselili. Pohod so otroci doživljali z vsemi čutili. Že na začetku 

so opazovali naravo, rastline med potjo, živali (od žuželk do vseh ostalih živali, ki so jih videli 

med potjo). Vmes smo se večkrat tudi ustavili, da so si odpočili in se okrepčali. Ob potoku 

Ledava smo se prvič ustavili na mostu in opazovali življenje v tem potoku. Otroci so takoj 

opazili ribe v potoku in žabe ob potoku. Videli so manjše kačje pastirje, modre in zelene 

barve in bili nad njimi navdušeni. Opazili so tudi dosti metuljev, muh in mušic, ki so jih 

žgečkale in jim nagajale že med samo potjo. Med potjo smo slišali različne glasove, od 

šumenja rastlin in trav, do brenčanja in oglašanja različnih živali (žuželk, pasjega laježa, 

brenčanja čebel ali os …). Ob potoku Črnec, kjer je lepa pešpot, smo opazovali tudi rastline 

ter jih poimenovali. Otroci so spoznali trstike in Rogoz, pa tudi različne vrste trav. V potoku 

so opazili račke, celo račjo družino in njihove pisane peruti ter si ogledovali njihov način 

plavanja. Ob koncu potoka smo zagledali tudi dva laboda. Med potjo smo se tudi veliko 

pogovarjali, peli pesmice o živalih, ki smo se jih spomnili. Ugotavljali smo tudi na kateri glas 

se začne določena žival. Tako nam je pot hitreje minila. 



Ko smo prišli nazaj v vrtec, so bili otroci polni vtisov in zanimivosti, ki so jih doživeli, zato so 

le-te uporabili pri risanju. Svoja doživetja in videnja so namreč narisali na papir in zalepili v 

svoj zvezek (portfolio). 

 

 

4. IZDELAVA SADNE SOLATE 

Ker v naši skupini in vrtcu nasploh dajemo poseben poudarek zdravi prehrani se trudimo, da 

bi otroci zaužili čim več zdrave, po možnosti lokalno pridelane hrane. Tako so tudi obroki v 

vrtcu temu primerno naravnani. Vsak dan otroci dobijo različne vrste sadja, ki ga zelo radi 

jedo. Z otroki smo se med letom veliko pogovarjali o zdravi prehrani, kulturi prehranjevanja 

in skupaj spoznavali različne vrste sadja in zelenjave. Pogovarjali smo se tudi o tem, kaj oni 

zajtrkujejo doma, kaj marajo in česa ne. Naredili smo tudi prehrambeno piramido, kjer so 

otroci po sliki in opazovanju lepili in spoznavali različne segmente te piramide in na ta način 

ugotavljali, katera hrana sodi kam in posledično, kaj je zdravo in dobro za uživanje in kaj ne. 

Ugotovili smo, da nas ima večina zelo rada sadje, zato smo se odločili, da bomo naredili 

sadno solato. Že dan prej smo v kuhinji naročili različno sadje (jabolka, banane, hruške, …), 

kot za rojstne dneve. Sposodili smo si manjše nože in nekaj desk, veliko skledo in manjše 

posodice za sadno kupo. Otroci so sami rezali sadje in ga dajali v veliko posodo ter z velikimi 

žlicami mešali skupaj. Seveda nismo pozabili na higieno rok pred samo pripravo solate in 

zaščito s predpasniki. Kuharice so nam pripravile in nas presenetile še s  čokoladnim prelivom 

in smetano za na vrh. Po končanem delu, smo si umili roke in vsak otrok si je sam v svojo 

posodico naložil solato. Nastal je zdrav in zelo dober sadni obrok, ki je otrokom zelo teknil.  

 

 

5. VARNO S SONCEM – POSKUS Z BELIM KRUHOM OZ. TOASTOM IN Z VODO 

V toplejših mesecih smo z otroki opazovali spremembe v naravi in tudi pri sebi (npr. način 

oblačenja, rast rastlin, plodov, pridelkov v naravi, …). Tako smo v povezavi s še enim 

projektom Varno s soncem opazovali in spoznavali tudi posledice visokih temperatur, ki je 

vidna tudi v naravi, na rastlinah v naravi (suša, rastline ne dobijo dovolj vode in se posušijo, 

…). Otroci so spoznavali, da je izpostavljanje soncu in visokim temperaturam lahko zelo 

nevarno za naše zdravje in zdravje vseh rastlin in živali. Enega takih primerov (poskusov) smo 

preizkusili tudi v naši skupini. Da bi se zagotovo prepričali, kako škodljivo je gibanje v tem 



času, ko so temperature visoke oz. ko smo neposredno izpostavljeni soncu smo naredili 

preizkus. Neposredno na sonce smo postavili krožnik z belim kruhom oz. toastom ter zraven 

tudi kozarec z vodo. To smo tako pustili do poznega popoldneva oz. do naslednjega dne. 

Otroci so predvidevali, kaj bi se lahko zgodilo z vodo in kruhom. Podajali so različne 

ugotovitve kot npr. da se bo kruh spekel, da bo postal črn, … voda pa, da bo izhlapela, 

postala vroča, je bo manj, da se bo spekla in potem bo vroča in potem bo nastala para. 

Odgovori so bili različni in vsak po svoje zanimivi Ugotovili in opazili so, da je voda res izginila 

oz. je izhlapela, za kruh pa so tudi pravilno ugotovili, da se je strdil in porjavel. Na ta način so 

se še bolj prepričali, kaj se lahko zgodi, če se izpostavljamo soncu. Tudi sami otroci zelo 

dobro vedo in skrbijo za to. S sabo imajo vedno bidone z vodo, pokrivala, zaščitne kreme, … 

Vedo, da se moramo ven odpraviti prej, v zgodnjih dopoldanskih urah in se umakniti v senco 

oz. v zaprte prostore, ko je sonce najmočnejše – torej tik nad nami. Otroci so na koncu 

preizkusa le-tega tudi narisali in narisali so tudi, na kakšne načine se lahko vsi zaščitimo pred 

škodljivimi vplivi sončnih žarkov. 

 

 

 

 


