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Pri Mravljicah smo se skozi celo šolsko leto trudili, da ob upoštevanju ciljev, načel in dejavnosti 

otrokom pričaramo prijetno počutje, ki jim daje občutek pripadnosti, varnosti in pripomore k 

pozitivni samopodobi.  

Aktivnosti, ki smo jih izvajali, so bile povezane s higieno (predvsem higiena rok in nosov), 

prehrano (zdrava prehrana), s pospravljeno in urejeno igralnico ter z gibanjem, ki je še kako 

pomembno za zdravje otrok in tudi odraslih. Pri zdravi prehrani smo dajali pozornost na 

prehranjevanje pri rojstnih dnevih. Praznovanje rojstnega dneva v vrtcu je za otroka najbolj 

pomemben praznik, saj je edini, ki je individualen. V dogovoru s starši smo pri Mravljicah 

rojstni dan praznovali s svežim sadjem. Celoten dogodek smo poimenovali kar »sadna zabava«. 

Na lesen pladenj v obliki trinadstropne torte zložimo sadje. Otroci prinesejo krožnike, prtičke, 

kozarce, lahko tudi milne mehurčke in klobučke. Otroku za spomin izdelamo skupno 

fotografijo, mu podarimo darilo (vrečka iz blaga za umazano perilo). Praznovanje poteka v 

sproščenem vzdušju, slavljencu pa v spominu ostane lep in prijeten dogodek, ki ga deli z 

drugimi otroki in odraslimi v oddelku. Skrbeli smo za redno hidracijo in okrepčanje s sadjem 

med obrokoma. V okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka smo v mesecu novembru smo 

otrokom ponudili jabolko, domač kruh, med in maslo. Otroke sva navajali na pravilno hranjenje 

pri mizi in ravnanje s hrano. 

Dnevno sva otrokom omogočili razgibavanje v igralnici, na terasi, igrišču ali v naravi. K temu 

nas je usmerjala tudi prednostna naloga vrtca »Steci z mano v naravo«. Še posebej po novem 

letu, ko so shodili vsi otroci, smo veliko zahajali v  gozd, na travnik, k potoku ali v park, kjer 

so otroci urili svoje gibalne sposobnosti. Ob krajših in tudi daljših sprehodih sva otroke navajali 

na hojo v koloni ob vrvici in skrb za varnost vsakega posameznika. S tem smo krepili 

povezanost in prijateljske vezi. 

Ob ogledu lutkovnih predstav ali pripovedi preko »kamišibaja« so otroci prisluhnili različnim 

poučnim pravljicam: Pod medvedovim dežnikom, Trije metulji in Piščanček Pik. S tem so 

spoznavali pomen prijateljstva in prepoznavali različna čustva. 

V predšolskem obdobju je zelo pomemben tudi počitek, saj ta vpliva tudi na zdravje otroka.  

Za duševno zdravje smo skrbeli z vsakodnevnim izvajanjem dejavnosti, ki vsebujejo socialne 

interakcije, razvoj empatije, čut za prijateljstvo in skrb drug za drugega. Še posebej smo bili 

pozorni na socialne interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi, z namenom razvijanja 

občutka empatije in prepoznavanja svojih čustev ter dobre samopodobe. 

Program varno s soncem smo pričeli izvajati v sredini meseca maja in ga bomo izvajali vse do 

konca avgusta. V okviru le-tega smo obeležili dan Sonca. Otroke sva skozi celo šolsko leto 

navajali na varnost v prometu, spoznavali smo vrste udeležencev v prometu ter prometno 

signalizacijo. 

 


