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Skupina: Ježki 

Starost otrok: 2-3 leta       

Vzgojiteljici: Helena Malnarič in Sandra Cekuta    

 

1. ZDRAVA PREHRANA 

V sklopu mesečne teme JESEN, smo se pogovarjali o pridelkih in o pomenu zdrave prehrane. Otroci so 

od doma prinesli domače jesenske pridelke iz katerih smo nato pripravili razstavo. Ogledali smo si jih, 

jih otipali, povonjali  in nekatere tudi poizkusili. Jabolko in hruško smo razpolovili in nato razčetverili. 

Dejavnost smo nadaljevali tako, da smo iz papirja izrezano hruško ali jabolko pred otroki prerezali na 

tri dele, oni pa so jo potem samostojno sestavili v celoto in prilepili na risalni list. Iz reklamnih časopisov 

smo izrezovali sadje in zelenjavo, ter jih razvrstili v obliki drevesnega grafikona,  poleg razstave 

jesenskih pridelkov. 

Spoznali smo tudi deklamaciji: Jabolko  rdeče in Hruška debeluška ter bibariji Miška kašo kuhala in 

Medved kuha kosilo.  

V nadaljevanju smo podrobneje spoznali sestavo buče, jo izdolbli, pregledali vsebino in ustvarjali iz nje. 

Bučo smo nato tudi narisali z voščenkami in ozadje pobarvali s tempera barvicami. 

 

             



2. ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE 

V sklopu mesečne teme MOJE TELO IN MOJE ZDRAVJE, smo spoznavali dele človeškega telesa in  kako 

je potrebno skrbeti za svoje telo. Pogovarjali smo se o pomenu higiene celotnega telesa, posebno pa 

smo se osredotočili na higieno rok. Obiskala nas je Ana Mavrin iz Zdravstvenega doma Črnomelj, ki 

nam je s pomočjo zgodbe pokazala kako si je potrebno pravilno in natančno umivati roke. Na to temo 

smo ustvarjali tako, da smo skozi slamico razpihali barvo na risalnem listu in nastali so liki podobni 

bacilom. S čopičem smo slikali, kako si umivamo roke. Naučili smo se še deklamaciji: Pika, pika, pikica 

in Ne rišem krompirjev, po katerih smo tudi risali. Ogledali smo si  videoposnetek dramske igre "Ostal 

bom zdrav" in se pogovarjali o njem. 

 

3. BRIŠEM NOS 

V sklopu mesečne teme MOJE TELO IN MOJE ZDRAVJE, smo posebno dejavnost posvetili seznanjanju 

otrok s pravilnim brisanjem nosu. Dejavnost je potekala tako, da smo otroke najprej naučili deklamacije 

Brišem nos, neznan avtor (Prosim daj mi robček, da si obrišem nos, staknil sem hud nahod, ker sem 

hodil bos). Ob pripovedovanju deklamacije smo razdelili robčke in pokazali kako se pravilno obriše nos. 

Dejavnost smo nadaljevali tako, da smo še iz neuporabljenih robčkov mečkali kroglice in jih pihali s 

slamico. Naučili smo se tudi pesmico Dežek (J. Bitenc) ter jo plesno in gibalno uprizorili. 

 

 

 

 

 

 



4. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V sklopu projekta Slovenski tradicionalni zajtrk, smo izvedli številne dejavnosti, ki so dodatno 
popestrile in obogatile namen izvedbe zajtrka.  Na temo čebel in medu, smo poleg zajtrka, izvedli 
še naslednje aktivnosti: 

 prebrali smo zgodbico o Čebelici Adeli in se o njej pogovarjali,  

 ogledali smo si revijo čebelar,  

 se naučili še bibarijo o čebelah (Panj),  

 pesmici PRVA ČEBELA (N. Maurer) in TRI ČEBELE,  

 pogovarjali smo se o čebelnjaku, kot bivalnem prostoru čebel,  

 izvedli smo likovno dejavnost- barvanje panjev,  

 okušali medu v čaju, opazovali čebele na travniku ipd.  

 

5. KOPANJE DOJENČKOV 

V sklopu mesečne teme MOJE TELO IN MOJE ZDRAVJE, smo izvedli dejavnost kopanja dojenčkov. 

Najprej smo se z otroki pogovarjali, kako skrbimo za lastno telo in zakaj je čistoča pomembna. Nato 

smo v igralnico prinesli dve kadi z vodo, na mize položili brisače in krpice za brisanje. Otrokom smo 

razložile, kako naj dojenčka pri umivanju držijo in na kaj morajo paziti. Otroci so se dejavnosti 

razveselili, saj jim je igra z vodo vedno v veselje.  

    

 

 



6. ŠČETKANJE ZOB 

Pred prvim ščetkanjem zob, nas je obiskala zobna asistentka in nam s pomočjo lutke (Zmajčice Lili) 

pokazala, kako si jih pravilno umivamo. Za starše pa smo v popoldanskem času organizirali srečanje  z 

zobozdravnico Ano Nelosko iz ZD Črnomelj, ki je staršem predstavila, kako morajo skrbeti za ustno 

higieno otrok in kako otroka pripraviti na prvi pregled pri zobozdravniku. 

Otroci so vsakodnevno ščetkali zobke, po zajtrku in kosilu. Zobna asistentka pa nas je obiskala vsak 

mesec in preverila, kako otroci to počnejo. 

 

7. ČUSTVA 

 V tedenski koledar smo dodali aktivnost ugotavljanja lastnih čustev. Prepoznavali smo štiri osnovna 

čustva: jezo, žalost, veselje in strah. Aktivnost je potekala tako, da je dežurni otrok na tedenski koledar 

označil, kako se ta dan počuti. Čustva smo ponazorili s simboli obrazov. Vsak obraz je imel svojo barvo, 

veselje rumeno, jeza rdečo, žalost modro in strah zeleno. Pri tem smo utrjevali tudi barve. 

Vsakodnevno je otrok poimenoval čustvo, povedal zakaj tako čuti in kakšne barve je simbol obraza. Kot 

zanimivost lahko izpostavimo, da so otroci le v redkih primerih izbrali drugo čustvo, kot veselje. 

 

8. RAZGIBAVANJE GOVORIL 

V dnevno rutino smo uvedli vaje za razgibavanje govoril, po knjigi Larino potovanje, avtorice Jasmine 

Vojsk Jakofčič. 

Za vsak dan posebej smo predvideli štiri vaje za razgibavanje govoril in jih na določen dan (ponedeljek, 

torek, sredo, četrtek in petek) ponazorili s simboli. Tako smo v enem tednu naredili 20 vaj za 

razgibavanje govoril. Ker so vaje postale del naše rutine, so jih otroci dobro osvojili in se ob izvajanju 

sprostil. Poleg razgibavanja govoril je bil namen, da se otroci ob izvajanju vaj dobro počutijo, da jim 

skupinsko izvajanje vaj pripomore, da bodo te aktivnosti izvajali spontano in brez zadržkov. 

 

 



9. UČILNICA V NARAVI 

V času po vrnitvi v vrtec, zaradi Covid-19, smo se odločili, da čim več časa bivamo v naravi. Aktivnosti, 

ki smo jih prej v večji meri izvajali v igralnici, sedaj na prilagojen način izvajamo na prostem. V bližini 

vrtca je lipov nasad, kjer je dovolj sence, da lahko tudi v najtoplejših dneh bivamo zunaj. S sabo 

vzamemo  krede za risanje (ob robu je tudi asfalt), obroče, elastiko, preprogo za sedenje na travi, knjige, 

barvice in liste, škarjice s katerimi strižejo travo, povečevalna stekla, lončke za opazovanje žuželk ipd. 

Vedno imamo s sabo tudi vodo in kozarčke ter zaščito proti soncu. S pomočnico vzgojiteljice skrbiva, 

da se otroci dobro počutijo in da so aktivnosti pestre in zanimive. 

             

            

 


