
ZDRAVJE V VRTCU 

 

Ciciban, skupina rumeni palčki 
 

Varno s soncem 

Otroci so se preko igre seznanili s škodljivimi vplivi sonca, prav tako so spoznali zaščitne 
ukrepe za varno preživljanje prostega časa na prostem (krema, očala, kapa, gibanje v senci, pitje 
vode). Pri tem smo uporabili slikovni material, kape, klobučke in sončna očala. Ko smo se 
odpravljali na igrišče, smo se namazali s sončno kremo in si nadeli klobučke ali kape. Otroci 
so se igrali z vodo in vodnimi baloni in se špricali. Skrbeli smo tudi za posajene rožice, zelišča 
in paradižnike, ker smo ugotovili, da so tudi oni »žejni«. Preko opazovanja smo ugotovili, da 
tudi rastlinam ne povsem ugaja sonce (ovenijo in nekateri listki postanejo rjavi in zviti). 

Ugotavljali smo, da trava postane rjava  (posebej po košnji) in da s časoma postane igrišče 
prašno in prevroče za igro. Posledično smo spoznali, kje se je prijetneje igrati: na soncu ali v 
senci. Igrali smo gibalno igro Dan – noč. Prepevali smo znane pesmice o soncu in se tudi naučili 
dve novi. Pripravili smo si osvežilen napitek iz mete (nabrali smo jo na vrtčevskem igrišču) in 
limon.  Zaradi starosti otrok sva poskušali ozaveščati preko pogovora tudi starše o nevarnem in 
škodljivem vplivu sonca. Poskušale sva jim dopovedati, da so otrokom prvi in največji vzgled 
ter naj se z mislijo na to, odgovorno izpostavljajo sončnim žarkom. Nekateri starši so že precej 
osveščeni o škodljivem vplivu sonca, zato so posamezni otroci že veliko vedeli in se znali sami 
opremiti pri odhodu na prosto. Dejavnosti v povezavi s projektom se bodo izvajale celo poletje. 

 

 

 

 

Dobro počutje preko narave 

V spomladanskem času smo uredili vrtčevsko okolico in prekopali gredice. Posadili smo rožne 
sadike in jagode ter posejali zelišča na vrtčevski vrt. Mamica otroka nam je prinesla sadike 
paradižnika, katere smo posadili z velikim veseljem. Na tak način poskušava otroke navajati k 
bio pridelavi zelenjave in pomenu zdrave domače hrane. Otroci so se seznanili z orodjem, 
njegovim rokovanjem in varnostjo pri tem. Pri opravilu so se družili in sodelovali. Ugotovili 
so, da je pri skupnem delu potrebno spoštovati trud posameznika in se prilagajati. Opazovali 

smo spremembe rastlin v rasti, ki so se dogajale in se hkrati učili skrbeti za njih. Pri tem so jih 
najbolj pritegnila zelišča zaradi vonja. Iz njih smo naredili tudi sok – metin sok, ki je bil odličen. 
Pri opravilih na vrtu so se otroci umirili in se dejansko začeli poslušati in sodelovati. Igra z 

zemljo, ki sva jo s pomočjo zgodb preseli na travo okrog vrtička in k bližnjim drevesom je 

otroke povezala z naravo. Spodbujali sva jih, da so naravo preko igre doživeli neposredno z 

dotikom, vohom, sluhom, vidom in okusom. Otroci so preko stika z različnimi naravnimi 
materiali, gibanjem v naravi, valjanjem v travi, objemanjem dreves, vodenimi vizualizacijami 

in masažami okolico doživljali preko vseh čutil. S tem so stopali v stik s samim seboj, se otresali 

predsodkov in umirjali. Hkrati so otroci preko tega odnosa reševali, pojasnjevali in ozaveščali 
čustva, dogodke in težave, ki so se nakopičili v času karantene. 
  

 

 

 

Gibanje  

Zaradi letošnjih razmer v državi sva velik poudarek dali tako na gibanju na prostem kot v 
zaprtem prostoru (telovadnici, igralnici). Vsako sredo sva imeli v telovadnici vadbeno uro. 

Izvajali sva različne poligone z različno debelimi in velikimi blazinami (na začetku sva 



poligone postavljali midve, vendar so počasi prevzeli pobudo in jih z veseljem postavljali sami. 

Po končanem poligonu smo telovadnico pospravili skupaj.), žogami in ostalimi rekviziti, igrali 
smo se različne socialne igre in izvajali različne naravne oblike gibanja. V igralnici sva prav 

tako postavili manjše poligončke (pajkova mreža, plezalnice).  Po ponovni vrnitvi v vrtec, sva 

načrtovane dejavnosti in aktivnosti preselili na prosto (atrij, igrišče). Kadar nam je vreme 

dopuščalo, smo se odpravili na sprehod (krajši in daljši pohodi: Solkan, železniška postaja, 
Borov gozdiček). Pri tem smo opazovali okolico in se seveda učili varne hoje po mestu. Na 
sprehod smo se odpravili tudi v rahlem dežju in se tako seznanili s primerno obutvijo in opremo 

za dež. 
Vsakodnevno smo se gibali na atriju ali na hodniku vrtca. 

Opravili smo dejavnosti v okviru Malega sončka.  
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