
         

 

 

 
Starost otrok: 4 – 6 let 
 
1. IGRA Z LISTJEM IN KOSTANJI 

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba. Jesen je bila pred vrati, ko smo se z otroki 

odpravili na pohod. Napotili smo se takoj po zajtrku, saj nas je čakala dolga pot. Pot nas je 

vodila ob potoku Ledava, kjer smo opazovali naravo in listje, ki je bilo jeseni zelo barvito. 

Nabrali smo kostanje in se sprehodili skozi šelesteče liste. V malem gozdičku smo hodili čez 

korenine dreves, nabrali smo veje in se z njimi igrali ter skakali s štorov. Poleg tega smo 

opazovali žuželke, ugotavljali kaj vse plava v reki, poslušali različne zvoke, ki so nas obdajali. 

Ker smo želeli ustvarjati z listjem smo se odločili, da naberemo raznovrstne listje.  

Nabrali smo liste najrazličnejših barv in oblik, iglice, vejice in se sproti pogovarjali kaj vemo o 

jesenskem času. Po prihodu nazaj v vrtec smo liste dali tiskat v časopisni papir. Po nekaj 

dnevih tiskanja in ravnanja listov  pa  dali domišljiji prosto pot. Listje smo rezali, prilepili na 

papir in risali vzorce in žile, iz vejic smo sestavili hišico in naredili lepo jesensko dekoracijo na 

okno. Ustvarjanje je bilo za otroke zelo zanimivo, sami so si izmišljevali vzorce in oblike. 

 

 

2. POHOD - GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU 

»Otroci večino svojega »budnega« časa preživijo v dejavnosti, ob kateri občutek za čas 

popolnoma izgine. Ta dejavnost je igra.« Dr. Ranko Rajović v knjigi IQ otroka – skrb staršev. 

»RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!, je bila osrednja tema Tedna otroka, ki je bil med 4. in 8. oktobrom 

2021. Poudarek je bil na pomenu igrivosti, sproščenosti in druženja. V tednu otroka smo se 

tudi mi odpravili na dolgi in zanimivi pohod. Skozi celotno šolsko leto sva dajali velik 

poudarek gibanju in bivanju na svežem zraku. Z otroki sva se večkrat odpravili na daljši 

sprehod - pohod. Ob tem smo vedno ponovili pravila varnega obnašanja v prometu, otroci 

pa so se naučili pravilne in varne hoje v dvojicah ter, da si moramo obleči varnostne jopiče, 

da smo bolj vidni v prometu. 

5. oktobra 2021, smo se podali z otroci starimi od 4 do 6 let na pohod z ravnice do gorice. 

Pot nas je vodila od vrtca, po mestu Lendava in vse do lendavskega gradu. Po novi stezi po 
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poti Studencev smo se sprehodili do prve postojanke. Z otroki smo tekali po travniku in 

oponašali živali, kot so metulj, čebela, pikapolonica ... Nato smo še v krogu zapeli in plesali 

rajalne igre (Körben jár egy kislányka; Bela, bela lilija). Otroci so uživali ob čudovitem 

razgledu nad mestom. Ob lepem razgledu na mesto Lendava smo se okrepčali z vodo, jabolki 

in suhimi palčkami. Med opazovanjem narave, ki je bila zelo barvita, smo se odločili, da 

naberemo nekaj odpadlega listja za dekoracijo in ustvarjanje v vrtcu. 

Z utrujenimi nogami ter umirjeni in sproščeni smo se postavili v dvojice in se odpravili nazaj v 

vrtec. 

 

 

3. SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 

Tretji teden v novembru obeležujemo dan slovenske hrane. Kot njegov osrednji dogodek je 

Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je spodbujanje preskrbe z lokalno slovensko 

hrano, hkrati pa ozaveščanje pomena zdravega zajtrkovanja. V jutranjem krogu smo se 

pogovarjali o tem, ali otroci zajtrkujejo doma. Prišli smo do ugotovitve, da vedno več otrok in 

tudi starejših se odloča za vsakodnevno zajtrkovanje, kar je zelo pohvalno.  

V vrtcu smo zajtrkovali domači kruh z maslom in medom, mleko ter jabolko. Z otroki smo se 

pogovarjali o izvoru hrane, pomenu zajtrkovanja za zdravje, prepevali in poslušali smo 

pesmice na to temo, ustvarjali z barvnimi papirji (čebele, metulje, pogrinjki …), brali slikopise, 

si ogledali videoposnetek življenja čebel. Otroci so ugotovili, da so čebele zelo zanimive 

žuželke. Otrokom smo poskušali predstaviti, kako lahko pomagamo čebelam. Sami so 

ugotovili, da za čisto naravo lahko poskrbimo tako da, uporabljamo čim manj strupa v naravi. 

Večina dejavnosti je potekala na temo čebel (zakaj je čebela pomembna, življenje čebele). 

Pogovarjali smo se tudi o živalih, s pomočjo katerih pridobimo maslo, med in mleko ter 

seveda tudi druga pomembna živila. Poudarili smo, da je pomen domače hrane pomemben 

tako za nas, ki mi to kupujemo, kot za proizvajalce in kmete, saj ko kupujemo od njih, 

pokažemo, da jih spoštujemo.  

 

 

 

 

 



4. VARNO S SONCEM 

Dejavnosti smo začeli izvajati na dan Sonca, to je 28. maja 2022, ko smo otroke seznanili s 

posledicami izpostavljanja soncu in z načini zaščite. Opozorili sva na to, da nam sonce dá 

svetlobo, toploto in da se preko sonca tvori vitamin D, ki je potreben za naše zdravje. 

Osnovni cilj programa je otroke in njihove starše seznaniti in opozoriti z nevarnimi 

posledicami izpostavljanja delovanju sončnih žarkov in z možnostmi samozaščite. Škodljivi 

učinki so predvsem povzročanje opeklin, alergije na koži, poškodba oči ter preveč 

izpostavljanja soncu lahko oslabi naš imunski sistem. 

Izvedli sva naslednje dejavnosti: 

- Pogovor in izdelovanje miselnega vzorca za zaščito pred soncem: sredstva za zaščito, 

primerna oblačila …, 

- izdelovanje legionarne kape, oblikovanje z glino, risanje s kredami po asfaltni površini, 

slikanje … v prostoru ali senci, 

- seznanjanje in dogovor o pravilih izpostavljanja soncu, 

- pitje tekočine, da ne dehidriramo, 

- igre z in ob vodi (prelivanje, pretakanje, škropljenje …), 

- prepevanje pesmi o soncu in ples v senci, 

- izvajanje fit – gibalnih iger, elementarne igre, sprehodi, 

- seznanjanje in usvajanje novih izrazov: sončarica, senčna ura, sevanje, zaščitna sredstva 

…, 

- izdelovanje in razstava plakata dejavnosti Varno s soncem.  

Program je bil uspešen in učinkovit, ker smo večinoma upoštevali pravilo: »Starejši bodimo 

otroku vzor!« 

 

5. »ZA VSAKO BOLEZEN ROŽCA RASTE« 

Konec aprila smo igralnico preselili na travnik in teraso našega vrtca. Spoznali smo travnik in 

travniške rože: regrat, marjetice …  Moto meseca aprila je bil "Za vsako bolezen rožca raste". 

Skupaj z otroki smo spoznavali in ugotovili, da skoraj na vsakem koraku najdemo rožo, ki je 

zelo pomembna za zdravje. Z otroci smo se sprehodili po travniku, ki je bil v bližini vrtca in 

opazovali rastline in rože, ki tam rastejo. Rastline smo si ogledali tudi skozi lupe in spoznali 

njihove sestavne dele. Ustvarili smo si svoje travnike – travnik smo naslikali na risalne liste, 

na katere smo nalepili nabrane rastline. Med drugim smo spoznavali in raziskovali regrat. 



Izdelali smo tudi plakat, na katerem smo narisali in opisali dele regrata. Večina otrok ga je 

poznala. Regrat smo opisali in ga spoznali tudi za zdravje: regratov sirup, solata ... Opazovali 

smo ga v daljšem časovnem obdobju in ugotovili, da so se cvetovi spremenili v regratove 

lučke. Otroci so uživali, ko so jih pihali. Na travniku smo našli tudi polže.  

Največja motivacija otrokom pa je bila domača naloga, ko so nabirali regrat in skupaj s starši 

pripravili hrano, kot je regratova solata ali sok. Nato je vsak otrok v jutranjem krogu svojim 

vrstnikom predstavil regrat (kje ga nabral in kaj je iz njega pripravil). Tako smo obogatili 

znanje o travniških kot tudi zdravilnih rastlinah. 

 

 

 

 


