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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Priključili smo se projektu Menjaj branje in sanje, ki spada pod Unesco projekt. Zavedamo se,
da je branje knjig in pravljic zelo pomembno in otrok s tem pridobiva besedni zaklad in govorni
razvoj.
Naš cilj je bil, da okrepimo željo po prebiranju knjig ter primernem ravnanju lastnih knjig in
knjig, ki si jih izposodimo v knjižnici.
Otroci so dobili nalogo, da v vrtec prineso eno knjigo ali pravljico, ki so jo doma že velikokrat
prebrali in jo lahko pogrešajo. Knjige smo nekaj dni listali in prebirali. V vrtec smo povabili
babice in dedke, kateri so nam prebrali veliko lepih pravljic in zgodb. Otroci so bili navdušeni
nad njimi, še posebej tisti otroci, katerih babica ali dedek so prišli v vrtec. Bili smo veseli nad
odzivom in zadovoljstvom babic in dedkov. Na branje pravljic smo povabili naše šolarje. Šolarji
so se počutili pomembne, naši otroci pa so bili navdušeni nad njihovim obiskom.
Proti koncu projekta smo izpeljali menjavo knjig. Menjava knjig je potekala zelo umirjeno.
Otroci so bili veseli, ko so lahko svojo knjigo podarili prijatelju in navdušeni ter presrečni, ko
so prejeli za njih novo knjigo prijatelja. Nekateri so jo doma že prebrali in jo v vrtcu povedali
za bralno značko.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
Obisk go Mojce Kroflič je bil za otroke zelo zanimiv. Z zanimanjem so poslušali kako pomembno
je umivanje zob. Še posebej pozorni so bili, ko jim je na maskoti ust pokazala kako se umiva
zobe. Vsi so hoteli poizkusiti. Povedal nam je kakšne ščetke so primerne za najmlajše otroke,
koliko paste damo na zobno ščetko, kolikokrat na dan si umijemo zobe in kako pomemben je
obisk pri zobozdravniku. Go. Mojca je imela s seboj veliko pripomočkov, ki so podaljšali
koncentracijo otrok in njihovo zanimanje. Pokazala jim je velik zob in kako je zgrajen, velika
usta z zobmi in veliko zobno krtačko s katero so krokodilu lahko pravilno umivali zobe. Zelo
radi so sodelovali, ko so po skupinah odšli v kopalnico in pokazali kako si umivajo zobe.

ZDRAVA PREHRANA
Otroci preko zgodb in pravljic spoznajo pomen zdrave prehrane. Zdrav in pester zajtrk je stalnica v
vrtcu. Otroci okušajo nove okuse in spoznavajo hrano. Spodbujamo jih, da poskusijo vso hrano,
čeprav jim kakšna na prvi izgled ni všeč (zmoti jih predvsem barva hrane). Ponudimo jim veliko sadja
in zelenjave. Spodbujamo jih k pitju vode oziroma nesladkanega. V jaslični skupini se učimo
kulturnega prehranjevanja in uporabe pribora. Za zajtrk določimo dežurnega otroka, ki vsem razdeli
zajtrk. V starejši skupini zajtrk poteka samopostrežno. Preko peke v vrtcu, so otroci spoznavali kulturo
vedenja v kuhinji in kako pomembna je higiena in varnost v kuhinji. V sklopu osveščanja otrok smo si
v skupini pogledali posnetka ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE IN OSTAL BOM ZDRAV. Po ogledu
posnetka smo se pogovorili o vsebini, kako so ravnale lutke v predstavi in kako pravilno ravnati.

NARAVA IN ZDRAVO OKOLJE
ZIMSKI POIZKUSI
V januarju smo izvedli nekaj poizkusov:
• kako se led topi: skulptura iz ledu in soli - opazovali smo kako se topi, ko nanj polivamo
barvno vodo s soljo;
• kako nastane led in kje nastane prej - zunaj ali v zmrzovalniku - opazovali smo kje
nastane hitreje, tipali kako mrzel je led in kako se topi;
• zmrznjen krožnik: krožnik smo namazali z vazelinom in nanj narisali vzorec ter dali v
zmrzovalnik, nato pa opazovali vzorec po dveh urah;
• ledene barvne kocke: v manjše posodice smo zamrznili različne barve in jih dali v
zmrzovalnik, nato smo risali barvne snežake.
CEVKOVA DELAVNICA
V decembru so nas z zanimivo delavnico razveselili iz podjetja JP VODOVOD-KANALIZACIJA.
Predstavili so nam CEVKOVO DELAVNICO. Otrokom so na otroški način razložili kako
pomembno je varčevati z vodo in kako pomembno je, da je naša voda čista. Pripravili so nam
še dva zanimiva poizkusa. Najbolj zanimiva pa je bila maskota Cevka, ki je zelo razveselila
otroke.
NATEČAJ – EKO smreka – Deluj eko ohrani čebelo in smreko
Prijavili smo se na natečaj EKO smreka – Deluj eko ohrani čebelo in smreko. Otrokom sva
pripravili nadaljevanje zgodbe Sivka in Ferdo praznujeta Svetovni dan čebel in jo oblikovali v
knjigo. Okraske smo izdelali iz odpadnega kartona, tulcev in papirnatih vrečk. Na vrhu smreke
smo namesto zvezde dali veliko čebelo iz tulca.
EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV
Pomen evropskega tedna zmanjševanja odpadkov sva otrok poskušali približati z dvema
odličnima pravljicama: Eko zmajček (Mojiceja Podgoršek), Spet zeleno (Saša Benulič). Pravljici
sta zelo poučni in predstavljeni na otroški način. Pogovarjali smo se kako lahko mi poskrbimo,
da bi bilo okolje manj onesnaženo. Ponovili smo v kateri zabojnik spadajo določene smeti, tako
da smo kup smeti razvrstili v prave koše. Z risbami smo označili naše koše in okrasili eko
kotiček. Otroci so od doma prinesli slike čistega in nečistega okolja. Izdelali smo plakat. Vsak
otrok je prinesel eno majico, ki jo ne potrebuje več. Iz nje smo izdelali eko vrečko in otrokom
pokazale kako lahko zmanjšamo porabo plastičnih vrečk. V tem tednu smo izvedli akcijo
zbiranja starega papirja. Sodelovali smo tudi z bližnjimi sosedi h katerimi smo odšli po star
papir. Nekaj časopisa smo natrgali na majhne koščke, ga namočili v vodo in moko ter naslednji
dan poskušali narediti nov papir.
V letošnjem letu smo imeli že veliko eko delavnic. Ustvarili smo: jesensko risbo iz naravnih
materialov, čebele iz volne in plastičnih srajčk ter čebele iz kamnov, čebelnjak iz odpadnih
škatel, sliko pajkove mreže iz časopisnega papirja in volne, sliko buče iz tulcev, šolarjem smo
pomagali postavit nov kompostnik, ….
OČISTIMO SLOVENIJO
V soboto, 15. 9. 2018 so povsod po Slovenije potekale čistilne akcije. Tudi mi smo jo izvedli.
Očistili smo smeti ob robu ceste. Ponosni smo bili, da smo lahko sodelovali za lepšo naravo.

OSEBNA HIGIENA
Gospod Jože je otokom na otroški način pokazal in predstavil kako pomembno je, da si
umivamo roke. Pogovarjali smo se o nečistosti rok, kako se prenašajo bacili, kako neprimerno
je »vrtanje« po nosu, … Otrokom je na praktičnem primeru – bleščice na roki – pokazal kako
si pravilno umijemo roke. Naučili so se zanimivo deklamacijo, katera jih je peljala skozi
postopek pravilnega umivanja rok. Otrokom je bila predstavitev zelo zanimiva in bili so zelo
aktivni.

VARNO S SONCEM
Vsako leto sodelujemo v projektu »Varno s soncem«. Otrokom na otroški način predstavimo
kako je sonce nevarno in kako se zaščitimo pred njim. Ozavestimo jih, da nosimo pokrivala, se
zaščitimo s sončno kremo, nosimo lahka oblačila, v času močnega sonca se umaknemo v
senco, pijemo dovolj tekočine. Staršem ponudimo zgibanko Vrano s soncem. V njej si lahko
preberejo kaj lahko povzroči nepravilna zaščita pred soncem. Lahko si preberejo naša
obvestila, kjer jih opomnimo na zaščito pred soncem. V vrtcu poskrbimo, da imajo otroci na
glavi pokrivala in jih zaščitimo s sončno kremo. V mesečne aktivnosti vključimo zanimive
dejavnosti na to temo. Opazujemo sence in njihovo premikanje tekom dneva, obrišemo senco
svojega prijatelja, opazujemo kako hitro se poškropljen del igrišča posuši, kako vroči so
predmeti, ki jih pustimo na soncu, … V času močnega sonca otrokom pripravimo dejavnosti v
senci (od 11.00 do 12.00) oziroma se v času od 12.00 do 16.00 odpravimo na kosilo in počitek.
Naš vrtec ima prednost v tem, da imamo vse naokoli veliko gozda. To zelo radi izkoristimo in
se v vročih dneh skrijemo globoko v gozd, kjer je senca dovolj gosta ter svež in ohlajen zrak.
Otroci imajo ves čas na voljo vodo. Spodbujamo jih, da vodo pijejo večkrat dnevno.
ZAŠČITA PRED SONCEM – g. Jože Mlinšek
Vsi vemo kako nevarno je lahko sonce. Preko slik in zgodb je gospod Jože otrokom predstavil
nevarnost sonca ter kako se pravilno zaščitimo pred njim. Obenem smo se pogovorili tudi o
zaščiti pred klopi. Otroci so veliko pravil že poznali ter ponovili pozabljena pravila. Zunaj smo
opazovali sence in jih tudi obrisali.

VARNOST V PROMETU
Teden mobilnosti smo preživeli zelo aktivno. Odšli smo na sprehod do vasi Gabrje in si ob cesti
ogledali vse prometne znake. Ugotovili smo, da jih imamo kar veliko. Otroci jih že zelo dobro
poznajo. Izvedli smo kolesarčkov dan. Na igrišču smo postavili poligon s prometnimi znaki.
Otroci so upoštevali pravila in varno vozili skozi poligon. Otroci radi tečejo. Zato smo izvedli
kros. Ugotovili smo, da imamo zelo hitre tekače. Odšli smo tudi na pohod do nogometnega
igrišča. Starejši otroci so pomagali mlajšim in tako smo vsi pogumno prispeli na cilj.
Za konec nas je obiskal g. Branko Šandor, policist s policijske postaje Moste-Polje. Predstavil
nam je svoj poklic in nam povedal kako ravnamo v prometu ter pravila vožnje z avtomobilom.
Seveda pa je bilo najbolj zanimivo, ko smo si ogledali policijski avto in poslušali zvok sirene.
Ustvarjali smo tudi za natečaj: »Za okolje poskrbimo, skupaj se peljimo«. Naši risbi sta bili
izbrani in razstavljeni v Steklenem atriju Mestne hiše. Bili smo zelo ponosni.
Skozi celo leto otrokom postavimo različne poligone. Otroci se mimo vozijo s kolesi. Večkrat
na leto se pogovarjamo kako pomembna je pravilna vožnja s kolesom in kako pomembno je
pravilno ravnanje v prometu.

GIBANJE
Otrok potrebuje gibanje in gibanje je temeljni dejavnik vsakega otroka. Otrok, ki se dovolj giba
je zelo motoričen, si razvija mišljenje, sinapse se povezujejo med seboj, krepi si imunski
sistem, … Vsak dan preživimo veliko časa zunaj. Tako krepimo tudi naš imunski sistem. Ven ne
gremo samo ob močnem dežju ali visokem UV sevanju. Veliko dejavnosti izvedemo zunaj ali v
gozdu. Otrokom smo večkrat med letom pripravile poligon z raznimi ovirami. Poligon smo
večkrat izvedli tudi zunaj na, igrišču. Vsak s svojim vozilom je premagoval ovire na »cesti«.
Otrokom skozi celo leto pripravljamo dejavnosti iz gibalno/športnega programa MALI SONČEK.
Tako na koncu skoraj vsi otroci usvojijo dejavnosti, ki so namenjene njihovi starosti. Posebej
pohvaliti moram sprehode in pohode. V supini so tudi jaslični otroci, ki so ravno osvojili hojo
ali še ne hodijo in jih prevažamo v vozičkih; vendar smo kljub temu opravili veliko pohodov na
našem neravnem terenu. Naš vrtec ima prednost v tem, da imamo vse naokoli veliko gozda.
To zelo radi izkoristimo in veliko dejavnosti pripravimo v gozdu. Otroci v gozdu plezajo,
premagujejo razne ovire, razvrščajo liste ali palice, v gozdu smo naredili čutno pot ali se
preprosto igrajo in zabavajo v gozdu. Prav v tej prepuščeni igri pa se odkrije otrokov karakter,
zmožnosti, domišljija, … Pri bivanju v naravi se naučimo spoštovati naravo, jo čuvati, jo ne
onesnaževati in spoznamo kaj vse nam lahko ponudi.
ROLANJE
V zadnjem tednu maja smo pripravile tečaj rolanja za otroke. Najprej smo se naučili kako si
pravilno nadenemo ščitnike, kako se poberemo in pademo in kako se ustavimo. Ko smo to
osvojili, smo se podali rolati. Otrokom sva pripravili različne vaje in poligone. Presenetilo naju
je, ker so otroci že tretji dan rolali zelo dobro.Zato so si na koncu zaslužili medalje.
TELOVADBA
Letos smo imeli v naši enoti prvič organizirano telovadbo enkrat na štirinajst dni. Telovadbo
je vodila Barbara Brus. Otroci so zelo radi sodelovali in izvajali vaje.

SVETOVNI DNEVI POVEZANI Z ZDRAVJEM
SVETOVNI DAN HRANE
Svetovni dan hrane smo obeležili tako, da smo se najprej pogovarjali o hrani: koliko hrane
odvržemo, kam jo odvržemo, zakaj jo toliko odvržemo, kam bi jo lahko dali, ali so ljudje v
Sloveniji in po svetu lačni, …. Otroci vedo in so povedali različne zanimive stvari o hrani.
Skupaj smo si pogledali sadje, ki smo ga imeli za malico. Otroci so povedali kako je zgrajeno,
imenovali dele sadja, kakšne barve je in kje raste. Otroci so si sami narezali sadje, ki jim je všeč
in si naredili sadne kupe.
Zunaj smo si pogledali kam mi odvržemo hrano in kako izgleda prostor za ta namen.
Skupaj s šolarji smo si v postavili tudi kompostnik. Otroci so sodelovali pri postavljanju in si
zapomnili kaj vse lahko odvržemo v kompostnik in za kaj je dober.
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Obeležili smo tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci so mize okrasili s prtički in svečniki, ki smo
jih kaširali iz plastičnih lončkov. Vsak otrok si je prinesel na mizo svoj podstavek – plastificiran
list na katerem je narisan čebelnjak. Zatemnili smo sobo in prižgali svečke ter zraven poslušali
umirjeno glasbo. Otroci so si sami mazali maslo in med. Povedali so nama, da jim je zelo lepo
in imamo dober zajtrk. Ta dan smo imeli tudi posebno malico. Že prejšnji dan smo naredili
medene ploščice iz različnih oreščkov in medu. V petek pa smo za malico poizkusili kako nam
je uspelo.

Zapisali in uredili Vesna Košir Pevec in Maja Kozlovič.

