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Starost otrok: 2-4 let 

1. Medgeneracijsko sodelovanje 

Društvo upokojencev je skupino 4 in 5 povabilo na srečanje v Hotelu Lipa. Peš smo se 

odpravili proti hotelu. Tam nas je pričakal animator in direktorica hotela. Po nekaj uvodnih 

besed, smo z vzgojiteljico pripravile delavnice, katerih materialov so predhodno že 

pripravili v sejni sobi hotela. Otrokom je bila ponujena delavnica trganke (trganje in 

lepljenje kolaža na že izrezana jajčka; barvanje z tempera barvami kuhana jajčka; 

lepljenje in sestavljanje avtomobila za jajčko; barvanje izrezanih jajčk iz risalnega lista 

z lesenimi barvicami; pihanje jajčk in barvanje z tempera barvami). Upokojenke so se 

razdelile med skupine otrok. Sprva so se eni drugim predstavili in povedali kaj o sebi. 

Upokojenci so otrokom razlagali različne tradicije o veliki noči in kako so oni kot otroci 

obeležili ta dan. Otroci so sprva pozorno prisluhnili, saj so jih upokojenci pritegnili s 

svojimi zgodbami. Vsem so se načini praznovanja velike noči včasih zdeli zanimivi.  Med 

samo dejavnostjo okraševanja pirhov in velikonočnih okraskov, so si med seboj veliko 

pomagali.  
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2. Varno s soncem 

Tematika v mesecu juniju pa so bile »Poletne dogodivščine«. Sprva smo se v skupini 

pogovarjali o letnem času, ter kaj lahko opazimo, da se dogaja z naravo. Nato smo 

prebrali nekaj knjig na tematiko sonca in zdravja. Otroci so preko različnih knjig 

(Varno z soncem – S. Uršič) izvedeli, kaj vse potrebujemo, kadar prosti čas v poletnem 

delu letu preživimo na prostem. Preko različnih video posnetkom smo si ogledali 

škodljivosti tega, če nimamo kape na glave, če nas opeče sonce in kaj se s telesom 

dogaja, kadar ne pijemo dovolj vode. Spoznali smo tudi poletna oblačila (kratke hlač 

kopalke, kratko majico, sandale, ipd.). Otroci so tudi bosi preizkusili senzorno mokro 

pot in opazovali jakost sonca na način, koliko časa potrebujejo mokre rjuhe, da se na 

močnem soncu posušijo. Z vzgojiteljicami smo jim tudi pripravile banjice, kjer smo 

opazovali, kateri predmeti plavajo na vodi, kateri se potopijo, ipd. Opazovali smo tudi 

sence predmetov in jih ustvarjali tudi sami. Otroke smo navadile tudi na to, da se po 

10. Uri popoldan samostojno odpravijo na vrtčevo teraso, kjer so potekale različne 

delavnice na tematiko »poletje« (saj smo rekli, da sonce po 10. uri postaja močno in 

nevarno za našo kožo). 

 

  

 


