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1. OGLED LUTKOVNEGA FILMA »OSTAL BOM ZDRAV« ter ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE. 

Ogledali lutkovni film Ostal bom zdrav,  Otroke sem najprej izzvala, naj povedo kaj moramo 

delati, da bi ostali zdravi. Lutkovni film sem jim predvajala preko računalnika. Bila sem zelo 
presenečena nad  zavzetostjo gledanja in poslušanja. Če je kdo med ogledom kaj rekel, so ga 
otroci sami spomnili naj bo tiho. Po ogledu smo se pogovarjali o videnem. Otroci so glede na 

odgovore res aktivno gledali in sledili dogajanju. Otroci so tudi sami povedali kaj najraje jedo 

in česa ne marajo, kaj doma pijejo, navade umivanja in igre, kaj delajo v popoldanskem času. 
O lutkovnem filmu smo se pogovarjali še večkrat, da bi čim bolj približali zdravo življenje in v 
naše dopoldneve smo vnašali vsakodnevno gibanje. Nadaljevali smo z dejavnostmi o zdravi 

prehrani, vključili smo tudi prvi poimenovanje razne zelenjave ter sadja in prvi glas ter 

zlogovanje besed. Pripravila sem jim naloge za iskanje vsiljivca ter iskanja razlik na slikah na 

temo zdrave prehrane.  

Čiste roke za zdrave otroke smo gledali večkrat, saj sem res želela poudariti pomen čistih rok. 
Prav tako smo ob tem demonstrirali »na suho« in nato se pravo umivanje rok. Le tako smo 
zagotavljali kolikor toliko čiste roke, saj se je večina otrok po navadi hitro zadovoljila z 
umivanjem. 

 

2. VARNO S SONCEM 

 S preventivo smo začeli žena začetku septembra, nadaljevali pa ob začetku poletja oz koncu 
pomladi, ko je bilo sonce že močno.  Otrokom vedno ob sončnih dnevih sproti svetujem kako 
naj se vedejo na soncu. Slikovni material sem poiskala na spletni strani, nekaj sem imela 

shranjeno od prej,  da je bil v pomoč. Ob slikovni podpori smo  skupaj ugotavljali kaj 

pomenijo sličice in to večkrat ponavljali ob raznih dejavnostih. Izdelali smo kape iz papirja.  

Ob dobrem opazovanju naju s pomočnico  pri demonstraciji jim je kar šlo. Nekateri so 
potrebovali  še kakšen dodaten namig. Kape so tudi po želji porisali in se podpisali nanje. 
Tisti dan so jih imeli za na igrišče, odnesli so jih domov. Prav tako so reševali delavni list 
(otroka v peskovniku in zaščita pred soncem). Otroci so vse izrezali, nato so pred lepljenjem 

izrezane sličice samo postavili, da smo z vsakim posameznikom najprej pregledali, če je vse 
kot mora biti.  

Pogovarjali smo se o pomenu besede pokrivalo (nekateri otroci niso vedeli pomena le te), 

ugotavljali smo kaj si oblečemo za hojo po soncu (če ne gre drugače…). 



Otrokom in staršem sva  s pomočnico  naročili, naj imajo vsak dan s seboj  pokrivalo, kljub 
temu, da je naše igrišče  večinoma v senci  (veliko velikih dreves) in se lahko varno igramo na 

njem ali če bomo šli na sprehod.  

Na varovanje pred soncem bomo otroke in starše  ozaveščali vse poletje. 

 

3. GIBANJE 

MALI SONČEK 

Tudi v letošnjem letu smo opravljali naloge za mali sonček. Rumeno medaljo je osvojilo vseh  
20 predšolskih otrok, oranžno diplomo en otrok, ki letos še ne gre v šolo (ni dovolj star). 

 

PLAVALNI TEČAJ, 12. 10. do 16. 10. 2020 

10 urni plavalni tečaj, vsak dan dve uri. Teden je bil zelo razgiban.  Otroci so se dobro 

privajali na vodo, se igrali, zabavali. Vsi so dobili diplome. 

 

Z gibanjem so otroci odkrivali in zaznavali svoje telo, preizkušali kaj njihovo telo zmore, 
doživljali veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnosti in spretnosti ter gradili zaupanje vase. 
Gibanje je otrokom dalo občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega  počutja. Z gibanjem so 
raziskovali, spoznavali in dojemali svet okrog sebe, razvijali so občutke za ritem in hitrost ter 
dojemali prostor in čas. Na gibalnem področju  smo izvajali veliko dejavnosti. Gibali smo 
vsakodnevno in vnašala sem raznolike dejavnosti. Imeli smo plavalni tečaj, vožnjo s kolesi, igre 
z žogo, pohode in izlete… Splošna ocena je, da smo dobro opravili, kljub daljšemu zaprtju 
vrtca. Po ponovni vrnitvi v vrtec sem opazila, da so nekateri otroci »zakrneli«, a se je to dokaj 
hitro izboljšalo. Tedensko smo izvajali gibalne ure v telovadnici ali na prostem. Dnevno gibalne 

minute. Veliko smo plesali, saj so bili otrokom plesi zelo všeč.  Korona virus nam je preprečil 
še več pohodov in izletov za mali sonček.  Ker je bilo leto »mehurčkov«, smo veliko telovadili 
sami, tudi na igrišču smo bili na točno določenem igrišču, večinoma smo na pohode hodili 
sami, ko se je stanje glede covid_a 19 izboljšalo smo šli na pohod oz sprehod še z eno skupino. 
V enoti smo imeli 1xmesečno športno dopoldne, s tem smo dosegli, da so se otroci več gibali ter 
bili pri tem motivirani za še več gibanja. 
 

4.  POČUTIM SE DOBRO 

Skozi celo leto smo v skupini skrbeli, da so se tako otroci kot zaposleni in obiskovalci dobro 

počutili. V skupino je prišla mama enega otroka, ki nam je prebrala pravljico o Krtku. Ta otrok 
je bil zelo ponosen in vesel maminega obiska. Kljub nastali letošnji situaciji, da je bilo manj 
druženj, ter da so določene dejavnosti preprosto »izginile« zaradi epidemije, sva s pom. 
skrbeli za dobro počutje otrok. Sodelovali smo pri projektu Spodbujamo prijateljstvo, kjer so 

otroci povedali kdo je prijatelj, kako se vede prijatelj. Izdelali smo plakat, otroci so sami pisali 



(preslikali) besedilo. Tudi risali smo na to temo. Nastale so zelo zanimive umetnije z veliko 

detajli.  

Glede na to, da je bil vrtec veliko časa zaprt, sem otroke še bolj poslušala in jih vključevala v 
načrtovanje dejavnosti in  tako so bili veseli, zadovoljni in so se nasmejani  vračali v vrtec. 
Zato je bil tudi zaključek (nastop za starše) tak kot so si ga otroci zamislili oz so pokazali kaj so 
najraje delali skozi leto (plesali različne plese in peli). 

 


