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Starost otrok: 4-6 let 

1. Slovenski tradicionalni zajtrk 

Na ta poseben dan dobimo v vrtcu za zajtrk kruh, maslo, mleko in jabolka od lokalnih 

kmetov ter med, od lokalnih čebelarjev. Na ta dan se sicer pripravljamo že nekaj dni prej. 

Ogledamo si video posnetke in fotografije na spletu, preko skupnega pogovora si 

izmenjamo znanje o življenju čebel in čebelarjev, izdelamo plakate in izdelke iz (večinoma) 

odpadnega materiala. V telovadnici smo pripravili razstavo izdelkov otrok iz vseh skupin 

vrtca ter se zbrali vsi otroci in delavci vrtca. Povabili smo čebelarje, ki so nam prikazali 

čebelarsko obleko, predstavili njihovo delo, pomen čebel, pridobivanje medu… Ob 

zaključku so imeli otroci možnost pomerjanja čebelarske obleke. Vsi skupaj smo nato 

zapeli Slakovo pesem Čebelar. Osnovni cilj tega dne (oz. projekta) je otrokom predstaviti 

pomembnost zajtrka in uživanja doma pridelane hrane v današnjem času, predstavitev 

kmeta kot pridelovalca hrane in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo 

hrane. 

2. Delovna vzgoja 

Delovna vzgoja je ena od pomembnih področij v našem življenju. Delovno vzgojo smo 

izvajali vsak teden v ponedeljek.  Najprej smo se v jutranjem krogu dogovorili, kaj bomo 

čistili tisti dan in si razdelili naloge (po 3 otroci). Nato smo si nadeli zaščitna oblačila 

(vreče za smeti) in se odpravili v umivalnico. Pripravili smo mešanico kisa in vode v plastični 

posodi in začeli z delom. Otroci so spoznali čistilna sredstva, kot so: kis, soda bikarbona, 

morska sol, limona, limonina lupina,…  V igralnici smo skrbeli za prezračen prostor, brisali 

police, razkuževali in sortirali igrače, konstruktivni material, čistili smo mize in stole, 

pometali, skrbeli za teraso, zalivali rože, skrbeli za čiste kozarce… Delovno vzgojo smo 

izvajali tudi na dvorišču vrtca. Pometali smo, grabljali listje, po končani igri smo očistili 

igrače. Otroci so se učili odgovornega odnosa do svojega zdravja. Otroci so radi čisti, 

zato so se trudili, da je tudi njihova igralnica čista in brez prahu.  Dogovorili smo se, da 

bodo otroci doma pomagali staršem in jih prijazno povabili k ohranjanju delovnih navad, ki 

jih pridobivamo v vrtcu. 


