
         

 

 

 
Starost otrok: 2 – 4 let 
 
1. VARNOST NA SONCU 

V mesecu juniju smo se z otroci pogovarjali. kako se zaščitimo pred nevarnimi sončnimi žarki. 

Večina otrok je znalo povedati, da se zaščitimo s klobukom oz. kapo s šiltom ter, da se 

namažemo s kremo za sončenje. Skupaj smo ugotovili, da se moramo igrati v senci pod 

drevesom in piti veliko tekočine, vodo. Na podlagi tega smo reševali delovni list: Ko sem v 

naravi ... na katerega so otroci nalepili sličice, kako se zaščitimo pred soncem. Otrokom le to 

ni povzročalo težav. V skupini imamo na steni plakat, na katerem je fant, ki nosi kapo in 

sončna očala, v roki pa ima plastenko vodo ter v košari sončno kremo. Fant je seveda pod 

senčnikom, saj se je tako zaščitil pred močnimi sončnimi žarki. Na asfaltno površino sva 

otrokom obrisali tudi njihove sence, le te primerjali po velikosti in jih z barvnimi kredami tudi 

pobarvali. Igrali smo se tudi z vodo, mivko, spuščali ladjice iz časopisnega papirja, lovili milne 

mehurčke ter si ogledovali slikanice na odeji v senci. Na prostem v senci smo jim tudi 

pripravili razne igre, kjer so si razvijali gibalne in ročne spretnosti, kot so: pripenjanje krpic s 

ščipalkami na vrvice, prestopanje, preskakovanje in plazenje pod elastiko, kegljanje ... 

Seznanili sva jih z dvema novima pesmicama: Po morju pljuje ladja ter Ribice lovimo. Starejši 

otroci so le te usvojili in jih z veseljem prepevajo. Naučili smo se tudi novo krožno igro: Rdeče 

češnje rada jem. V enciklopedijah in revijah smo iskali sličice o morju, morskih živalih, jih 

poimenovali ter se pogovarjali o tem, kam gredo na morje.  

 

 

2. IGRA Z NARAVNIMI MATERIALI 

V jesenskem času v tednu otroka sva en dan posvetili igri z naravnimi materiali. Tako sva 

otrokom pripravili različne naravne materiale, kot so buče, koruzni storži, borovi storži in 

kamni. Dali sva jim možnost izbire in prosto igro. Le-te so prenašali, vozili v samokolnicah, 

kotalili, zlagali … Neizmerno so uživali in se veselili. Opazili sva, da je večina otrok te stvari 

prvič videla in se z njimi tudi prvič spoznavala ter jih občutila. Ker jim je bilo to všeč, sva se 

odločili in jim dali naravni material na razpolago večkrat, tudi sedaj, poleti v senci. Ker otroci 
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na dvorišču vrtca veliko raziskujejo, velikokrat najdejo tudi veje, s katerimi rišejo/pišejo v 

pesku, jih primerjajo po velikosti, se z njimi igrajo, igrajo pa se tudi z listjem in travo, jo trgajo 

in jih uporabljajo za domišljijsko igro. Zelo radi se igrajo s peskom, ga sejejo, kopajo, pečejo 

torte, oblikujejo. Tudi zemljo-blato v deževnih dneh radi raziskujejo. Iz koruznih storžev so 

gradili studence, železniško progo, ceste, različne geometrijske like: kroge, trikotnike, 

kvadrate, iz kamnov gradili različne skulpture ter se z njimi prosto igrali. Ob igri z naravnimi 

materiali smo se pogovarjali tudi, kaj je trdo in kaj mehko. Velikokrat so tudi plezali na drevo 

in si pri tem urili gibalne spretnosti. Ob drevesu smo ugotavljali ali je njegovo deblo hrapavo 

ali gladko. Opažam, da otroci v današnjem času premalo plezajo po drevesih in niso tako 

spretni, kot smo to bili mi.  

 

 

3. BRALNI NAHRBTNIK  

V sredini maja smo v oddelku skupaj izdelali bralni nahrbtnik, kateri je potoval od družine do 

družine. Vsak otrok je imel bralni nahrbtnik doma dva dni. Potoval je od meseca maja do 

meseca junija. S sodelavko sva izbrali slikanico Zelena jopica, avtorice Tatjane Kokalj. Za to 

slikanico sva se odločili, ker imamo obe knjigi v obeh jezikih, tako v madžarskem kot v 

slovenskem jeziku. S pomočjo bralnega nahrbtnika oz. knjigama v njem sva želeli povečati 

bralno pismenost v družinah, spodbuditi druženje družinskih članov na drugačen način, 

pritegniti starše k sodelovanju in staro, neuporabno majico uporabiti za ustvarjanje. Starši so 

bili nad tem navdušeni ter bili ustvarjalni pri risanju na majice. Na majice so skupaj ustvarjali 

s tekstilnimi flomastri. Iz le-teh smo naredili razstavo v garderobi pred našo skupino. 

Pripovedoval je vsak otrok, učili so se pripovedovati po spominu. Presenetil naju je tudi 

najmlajši otrok, ki je v madžarskem jeziku v nekaj kratkih stavkih povedal, kaj se je dogajalo v 

zgodbi. Nekaterim mlajšim smo pomagali s vprašanji. Vsak je tudi povedal, kaj je narisal na 

majico. Nekateri so uporabili stare, neuporabne majice očetov, mam, ali pa kar svojo kratko 

majico, katero so že prerasli. En fantek je vsebino slikanice narisal kar na svojo spodnjo 

majico. Ponosni sva, da otroci ob koncu šolskega leta komunicirajo v kratkih stavkih ali 

sestavljenih povedih v maternem jeziku ali jeziku okolja.  

 

 

 



4. OPAZOVANJE IN GIBANJE V NARAVI 

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

sprehode, hitre stimulacije, jutranja razgibavanja ...). Večina gibalnih dejavnostih je povezana 

s FIT pedagogiko, ki jo v našem oddelku redno izvajamo. Obožujejo FDGI Na kmetiji ter 

Muzikologa. Poskušava pa izvajati tudi čim več hitrih stimulacij, npr. ko jim pade motivacija 

pri dani dejavnosti. Enkrat tedensko pa smo se odpravili na sprehod v bližini vrtca. Da bi 

bližje spoznali okolico vrtca ter se tudi razmigali. Najstarejši po navadi pazijo na najmlajše. 

Največkrat smo se odpravili na sprehod ob potoku. Opazovali smo spreminjanje narave, 

dreves, rož, opazovali različne živali, poslušali različne zvoke: petje ptic, regljanje žab, zvok 

letal, prevoznih sredstev – avtomobilov, motorjev, tipali različne površine, se o tem 

pogovarjali … Na sprehodu smo se velikokrat tudi s kom srečali ter se vljudno pozdravili. 

Seveda sva otroke tudi seznanili z varnostjo v prometu, če želimo prečkati cesto, se 

zastavimo, dvignemo roko, pogledamo levo in desno in prečkamo prehod za pešce. Po 

navadi smo se odpravili na sprehod do bližnjega gozda, kjer smo na gozdni poti prosto tekali 

ter izvajali Fit didaktično gibalne igre kot so Živalska čarovnija, Obliž itd.. Igre otroci 

obožujejo in se zelo radi igrajo. Pri tem smo si urili gibalne spretnosti. Zunaj smo v vsakem 

vremenu, primerno oblečeni in obuti. Ugotavljava, da je nekaterim otrokom na začetku 

šolskega leta delalo težavo hoja v dvojicah drug za drugim, saj so bili preveč pozorni na 

dogajanja v okolici. Zgodilo se je, da so se spotaknili, se prehitevali in zaostajali. S sprehodi 

smo nadaljevali tekom celega šolskega leta in dosegli, da so otroci postali bolj spretni v hoji v 

parih. 

 

 

5. JAZ IN MOJI PRIJATELJI 

Da bi se bližje spoznali med seboj sva izbrali temo jaz in moji prijatelji. Cilj je bil spoznavanje 

samega sebe in svojih prijateljev. Opazili sva, da so se otroci med seboj tolažili, postali so 

zaščitniški, se branili in se znali postavili zase in za svoje prijatelje. Opazili sva tudi, da so pri 

igri vztrajali najprej le kratek čas, zato sva se z njimi igrali ter jih spodbujali. Večkrat se je 

zgodilo, da so se otroci med igro skregali za igrače. Navajali smo jih, da so nastali konflikt 

sami rešili, pristopili smo le, kadar tega sami niso mogli urediti. V skupini so se začele sklepati 

prve prijateljske vezi, saj so se igrali po dva skupaj in v manjših skupinah. 

Pravila, za katera smo se dogovorili na začetku leta, so razumeli, vendar jih včasih niso 



upoštevali, zato sva jih na to opozarjali. Samega sebe in druge so otroci spoznavali ob 

ogledalu, na fotografijah,  preko obrisov, odtisov in socialnih iger. Pred ogledalom je vsak 

otrok povedal svoje ime, priimek, kje živi  ter naštel dele telesa, nekateri so potrebovali 

podvprašanja, da pokaži glavo, ušesa ... Vsak otrok je tudi narisal sebe v obliki glavonožca oz. 

človeške figure. Tekom leta sva te risbe, kako je narisal sebe na začetku in na koncu leta tudi 

primerjali. Odtise stopal in dlani smo razstavili v garderobi, le te so med seboj primerjali in 

prepoznavali. Otroke sva seznanili z deklamacijami o delih telesa: Ez a szemem, To je moja 

glava, Kicsi orr, Glava, rame, noga, prst, Fejem válom … Večina otrok je deklamacije in pesmi 

usvojila, nekateri so jih le gibalno prikazovali. Najbolj zanimiva dejavnost jim je bila, ko smo 

zatemnili prostor in s pomočjo projektorja - svetlobe opazovali otrokovo senco in se z njo 

igrali. Vsakemu otroku smo obrisali tudi senco njegove glave - izdelali portret. 


