
 
Projekt NA-MA POTI, april 2022 

MIKROB – pogled skozi mikroskop (skupina Metuljčki) 

 

Otroci v skupini Metuljčki so v vrtcu reševali probleme v raznolikih kontekstih. Obravnavali so 
raznolike življenjske probleme, ponazorili situacijo s konkretnim materialom ter sodelovali pri 
oblikovanju načrta reševanja.  

Veliko so se pogovarjali o telesu, delih telesa  ter kako skrbimo, da naše telo ostane zdravo. 
Prebirali so pravljice in slikanice na to temo in se ob ilustracijah pogovarjali. 

S slikovnimi aplikacijami na temo higiene in 
ohranjanje našega zdravja so opremili 
igralnico in kopalnico. Slikovne aplikacije so 
nalepili na vidno mesto v igralnici in tudi v 
kopalnici. Vzgojiteljica v skupini je opazila, da 
so otroci slike večkrat gledali in se ob njih 
pogovarjali. 

 

 



 

 

 

Ob zgodbah ZAKAJ JE 
POMEMBNO, DA SI 
UMIVAMO ROKE in NAŠE 
ČISTO TELO, ČISTE ROKE 
IN ČISTI ZOBJE so otroci 
spoznavali pomen higiene 
telesa za zdravje. Otrokom so 
preko zgodb spoznavali 
mikrobe in bacile, ki ogrožajo 
zdravje. V igralnico so prinesli 
mikroskop, skozi katerega so 
opazovali in gledali mikrobe in 
druge snovi, ki jih s prostim 
očesom ne moremo videti. 
Otrokom je bilo gledanje skozi 
mikroskop in opazovanje 
mikrobov zelo zanimivo. 
Nekateri otroci so bili mnenja, 
da so mikrobi kot rožica, da 
imajo ven čepke, da so 
podobni ježku … Mikrobe so 
otroci tudi narisali s flomastri. 
Nastale so zelo zanimive 
risbe, ki so krasile hodnik pred 
igralnico. Mikrobe so otroci 
tudi izdelali iz plastelina in 
kosmatih žičk. Otroci so bili 
nad ustvarjanjem navdušeni 
in prav vsi otroci so aktivno 
sodelovali pri dejavnosti.  

 

 



 

 

 

Skupaj z otroki so naredili tudi poizkus s poprom in milom. Otroci so aktivno sodelovali tako pri 
pripravi poizkusa kot tudi pri izvedbi. Vodo so popoprali z mletim poprom ter se popoprane 
gladine vode dotaknili s prstkom, na katerem so imeli milo. Spoznavali so, da si z umivanjem 
rok odstranimo mikrobe in postanejo roke čiste. 

Naredili smo tudi poizkus z obarvano vodo in pršilko, ob katerem so otroci spoznavali, kako se 
mikrobi širijo ob kašljanju in kihanju. 

Za objavo pripravila: Petra Štrubelj 


