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Starost otrok: 1-3 let 

1. Spoznavanje sadja in zelenjave 

 Z otroki smo spoznavali različne vrste sadja in zelenjave. Sadje in zelenjavo smo 

opazovali, prijemali in okušali. Iskali smo jih v različnih reklamnih časopisih, ki so jih otroci 

prinesli od doma. Pri izrezovanju različnega sadja in zelenjave so nam na pomoč priskočili 

tudi otroci iz starejše skupine. Otroci so najprej klasificirali sličice sadja in zelenjave in 

jih poimenovali. Z otroki smo izdelali plakat o sadju in zelenjavi. Naučili smo se tudi dve 

deklamaciji (Jabolko in Hruška debeluška). Šli smo si tudi ogledat zelenjavni vrt v bližini 

vrtca, ki sta nam ga pokazala babica in dedek enega izmed otrok. Z otroki smo si izdelali 

igrico Spomin – na kartončke smo zalepili sličice različnih vrst sadja in zelenjave, potem 

pa so otroci iskali ustrezne pare. Ob koncu tematskega sklopa smo v vrtec povabili babico, 

s katero so otroci obnovili osvojeno znanje. Najprej so sadje poimenovali, ugotavljali so 

kakšne barve je,… Babica je skupaj z otroki pripravila sadni krožnik. Otrokom je bila to 

velika motivacija, da jim je malico pripravila zunanja oseba. Vsi otroci so me zelo 

presenetili, saj so čisto vsi okušali vse vrste sadja (jabolko, hruška, grozdje, jagode, slive, 

banana, pomaranča). S to dejavnostjo sem želela utrditi tudi medgeneracijsko sodelovanje 

med otroki in starimi starši.  

 

2. Medgeneracijski pohod 

Pohod smo organizirali na nivoju enote. Tako smo se z drugo skupino povezali in skupaj 

sodelovali. Otroci, starši, stari starši in ostali sorodniki so bili povabljeni na pohod po vasi 

Hotiza. Namen pohoda je bil ozaveščanje otrok in ostalih udeležencev o skrbi za svoje 

zdravje ter tudi medgeneracijsko sodelovanje. Med samim pohodom smo se pogovarjali o 

tem kako pomembno je vsakodnevno gibanje za naše zdravje. Pot nas je vodila med njivami, 

kjer smo se v senci ustavili in okrepčali z vodo, kar je prav tako pomembno za naše zdravje. 

Otroci radi posegajo po sladkih pijačah, zato smo bili takrat še posebej spodbudni, da 

otroci in starši s sabo prinesejo le vodo in kakšno sadje. Predhodno smo starše opozorile, 

da otroke in sebe zaščitijo tudi pred sončnimi žarki in se naj namažejo z ustreznimi 

sredstvi. Poskrbeti so pa morali tudi za pokrivala na svojih glavah. Določeni so poskrbeli 

tudi za sončna očala. Udeležba na pohodu se je na koncu izkazala za skoraj 100%.  


