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Skupina MEDVEDKI
VSAKODNEVNO RAZGIBAVANJE
V mesecu novembru smo tudi v naši
skupini pričeli z vsakodnevnim vodenim
razgibavanjem. Spodbujali sva jih z
besedami, ki so bile zanje primerne in so
jih bili sposobni razumeti, ravno tako sva
gibalne vaje prilagodili njihovi starostni
stopnji. Otroci so vsak dan bolj sodelovali
in bili kasneje že tako navajeni, da so že
sami pričeli z izvajanjem. Veliko smo se
gibali tudi v veliki telovadnici šole.

GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU
Skozi celo šolsko leto smo se skoraj vsak
dan gibali na svežem zraku. V prvih dveh
mesecih smo zaradi neprimernih površin
hodili več na sprehode, v vseh ostalih
mesecih pa smo se gibali več na travnatih
površinah, asfaltnem igrišču in na
vrtčevski terasi.
DAN S POGANJALCI
15. 5. 2018 smo se odločili za dan s poganjalci.
Večkrat so se otroci z njimi poganjali in trenirali že
med letom, na ta dan pa so pripeljali v vrtec prav
svoje poganjalce od doma. Otroci so uživali v
gibanju, si jih izmenjavali in zelo dolgo vztrajali.

NAVAJANJE NA VSAKODNEVNO HIGIENO
Pri starosti naših otrok se resnično otroci pričnejo postopoma navajati na samostojno
umivanje rok, brisanje nosu in nekateri že na uporabo stranišča. Pri tem smo bili dosledni in
vztrajni. Obe sva mnenja, da so otroci že kar dosti samostojni pri umivanju, nekateri pa že
tudi pri brisanju nosu in uporabi stranišča.
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
17. novembra so tudi najmlajši otroci okusili, kakšen je zdrav slovenski tradicionalni zajtrk.
Poleg vseh dobrot (med, maslo, mleko, orehov polž in jabolčni sok) smo ta dan spoznavali
čebelico, kako nabira med na rožicah, prepevali pesem o čebeli, ustvarjali na to temo in se
igrali z lutko čebelico.

SPOZNAVANJE SVOJEGA TELESA
Skozi cel mesec so otroci spoznavali svoje
telo in njegove dele na več načinov:
razgibavali smo se ob glasbi Od glave do
peta in Navsezgodaj zjutraj, prebirali smo
različne
slikanice,
usvajali
nove
deklamacije, poslušali bitje svojega srca,
sestavljali sestavljanko o delih telesa in
tako spoznavali naše telo.

POHOD DO GASILSKEGA DOMA
Odpravili smo se tudi na prvi pohod do
gasilskega doma. Zelo smo se razveselili cilja , s
lastne malice, prostega teka in še posebej
srečne vrnitve v vrtec.

Skupina SOVICE
Mali sonček
Tudi mi smo sodelovali v programu Mali sonček. Otroci so opravljali različne naloge: pohodi,
vožnja s poganjalčki, igre na prostem, igre z žogo, naravne oblike gibanja.

Skrb za ptice
Pozimi smo ptičkom obesili ptičjo hišico in skrbno hodili preverjat, če so pojedli hrano in jim
nasuli novo.

Tradicionalni slovenski zajtrk
V mesecu novembru, tako kot vsako leto, smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk.

Gibanje
Naša prednostna naloga je bila gibanje. Veliko smo se gibali na svežem zraku, telovadnici.
Hodili smo v gozd, na daljše sprehode in pohode. Zelo radi pa smo bili tudi na naši terasi.

Skupina METULJČKI
V skupini Metuljčki smo skozi celo šolsko leto pridno umivali roke in zobe ter skrbeli za naše
zdravje.
Gibalne dejavnosti smo vključevali v našo dnevno rutino. Posebej so otroci uživali na svežem
zraku. Hodili smo na sprehode, se vozili s poganjalci, tekali na igrišču in spoznavali okolico
vrtca.
Pogovarjali smo se o zdravi prehrani in jo tudi uživali. Pripravili smo si limonado in sadna
nabodala.
STISKANJE LIMONADE

TEMELJITO UMIVANJE ROK
ZAŠČITA PRED SONCEM
V mesecu juniju smo večino časa posvetili za pogovor
in dejavnosti o zaščiti pred soncem.
Prebirali smo knjige na to tematiko, si izdelali zaščito
pred soncem-kape in vsakodnevno označevali kdo je
prinesel pokrivalo.

Skupina MRAVLJICE
Skozi celo šolsko leto smo v program dela in vsakdanjo rutino vključevali elemente promocije
zdravega načina življenja. Otrokom sva želeli privzgojiti zavedanje, da je vsak odgovoren za
svoje zdravje in jih poučiti o zdravem in varnem načinu življenja. Vsakodnevno smo izvajali
gibalne dejavnosti. Izvedli smo vsaj jutranje razgibavanje, skoraj vsak dan pa smo del dneva
preživeli zunaj. Veliko smo hodili na sprehode, tekli, se igrali z žogo, kolesarili in premagovali
številne poligone. S tem sva želeli otroke ozavestiti o pomenu gibanja za naše zdravje, ki naj
bo po možnosti na svežem zraku.

Skrbno smo pazili tudi na osebno higieno.
Otroke sva opozarjali na pomen rednega
in temeljitega umivanja rok, pravilnega
brisanja nosu ter jih pri tem redno
usmerjali. Skrbeli smo tudi za zobno
preventivo. Vsak dan smo si po malici
umili zobe ter enkrat na mesec na obisk
povabili medicinsko sestro, ki je otrokom
prikazala pravilen način ščetkanja zob.

Veliko časa pa smo namenili tudi spodbujanju otrok k uživanju raznolike prehrane. Prebrali
smo številne pravljice na to temo, se igrali didaktične igre in spoznavali pomen lokalno
pridelane ekološke hrane. Otroci so pili nesladkan čaj ali vodo, pri vseh obrokih so zraven
vsaj okusili košček zelenjave in rojstne dneve praznovali s sadjem. Pomembno se nama zdi,
da so otroci ponotranjili pomen uživanja raznolike in zdrave prehrane in spodbujali drug
drugega. Pogovarjali smo se tudi o zaščiti pri delu, si izdelali varnostne čelade, se pogovorili o
požarni varnosti ter izvedli evakuacijo.
Naredili smo si še vrt ter sami
vzgojili zelenjavo in zelišča, ki smo
jih tudi poizkusili. Otroci so tako
razvili občutek za skrb za rastline
in spoznali kaj potrebujejo za rast.

Veliko časa smo preživeli v naravi, nekajkrat smo obiskali tudi gozd. Otrokom sva želeli
približati naravo kot prijetno in sproščujoče okolje, ki nudi številne zanimive aktivnosti.
Hkrati pa smo razvijali skrb za ohranjanje in varovanje narave.

Skupina JEŽKI
Mali sonček
V projektu smo sodelovali z izvajanjem nalog, ki so določene za pridobitev priznanja za
oranžni in rumeni sonček. Izvajali smo naloge Oranžni in Rumeni planinec, mini kros,
kolesarjenje, igre z žogo, ustvarjanje z gibom in ritmom, elementi gimnastične abecede.
Otroci letnika 2012 so prejeli medalje, otroci letnika 2013 pa priznanja.

Jutranje razgibavanje
Skozi leto smo s redno razgibavali pred vodenimi dejavnostmi in predihali telo. Uporabili smo
vse pripomočke, ki smo jih imeli na razpolago.

Obisk policista
Ob tednu otroka smo na obisk povabili policista, ki sta nam predstavila pripomočke, ki jih
uporabljata pri delu. Otroci so rokovali s pripomočki in si ogledali policijsko vozilo.

Vožnja z različnimi vozili
Septembra in maja smo se vozili z različnimi vozili in izpostavljali pozitivne učinke gibanja na
telo.

Poligon v telovadnici
Večnamenski prostor vrtca smo uporabljali za postavitev različnih poligonov. S športnimi
pripomočki smo si ustvarjali vedno nove in zahtevnejše poligone.

Skrb za varnost pri delu
Septembra smo se pogovarjali o delu na gradbišču, zato smo izpostavili tudi pomen varnosti
in izdelali zaščitne čelade s kaširanjem balonov.

Obisk društva Popasje
Otroci so spoznali kako se kužkom približamo, da jih ne vznemirimo. Spoznali pa so tudi, da
je skrb za živali velika odgovornost.

Igre na snegu
Februarja smo izkoristili čas za igre na snegu. Veliko smo se gibali in se veselili. Valili smo
velikanske kepe in izdelali sneženega moža ter snežnega zmaja.

Mladi v svetu energije
V sklopu projekta Mladi v svetu energije smo obiskali Termoelektrarno Brestanica, kjer smo
si ogledali različne obrtniške obrate in video animacijo delovanja elektrarne. V vrtcu pa smo
razmišljali kako je elektrika spremenila naša življenja.

Priprava sirupa iz smrekovih vršičkov
Ko smo opazili sveže vršičke na smrekah, smo se odločili, da jih naberemo. Ker je bilo v
vrtcu veliko otrok, smo vršičke hitro nabrali, na terasi, pa smo jih očistili in vložili v
steklene kozarce. Kmalu je nastal sirup, ki smo ga precedili in se z njim tudi posladkali.

Obisk čistilne naprave
V aprilu smo obiskali čistilno napravo v Brestanici. Tam smo spoznali lastnosti vode in vodni
krog, ter zakaj je pomembno paziti na okolje in pitno vodo.

Zbrala in uredila koordinatorica projekta Ksenija Bohorč.
Brestanica, junij 2018

