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SKUPINA LEVČKI 

V letošnjem letu sva s sodelavko vodili skupino otrok starosti 1- 2 leti. V skupino je bilo 
vključenih 14 otrok , 8 deklic in 6 dečkov. Naši Levčki so tekom leta postali zelo radovedni, 
vztrajni, ustvarjalni, sproščeni in si z velikim veseljem vedno znova nabirali novih izkušenj. 
Projekt »Zdravje v vrtcu« se je tekom vrtčevskega leta, kljub epidemiji v naši skupini redno in 
vsakodnevno izvajal. Tako sva skupaj z  otroki skozi različne dejavnosti izvajali raznolike 
dejavnosti, le te pa so potekale večinoma skozi igro. Želeli sva, da bi otroci v tem obdobju 
spoznali sebe, spoznali zakaj mu uživanje raznolike hrane, gibanje in počitek pomagata 
ohranjati zdravje, pridobili pa so su tudi navade glede higiene in nege telesa. 

 

ČUTILA 

 

S tematskim sklopom »Čutila » smo spoznali vseh pet čutil. Tako smo si najprej skupaj ogledali 
slikanico » Moje telo« poimenovali vsa naša čutila ter jih pokazali na svojem telesu.  Kasneje 
pa s pomočjo čutil ( vid, sluh )  skušali  tudi prepoznavati okolico. Tako smo na sprehodih skozi 
mestni park, prisluhnili zvokom, ki prihajajo iz okolja ter poskusili ugotoviti kaj slišimo ( 
avtomobile, motor, ptičje petje); opazovali kaj v parku z našimi očmi vidimo – od drobne 
mravljice do velikega drevesa. S pomočjo posnetkov smo prepoznavali zvoke živali ter jih 
kasneje tudi gibalno uprizorili. Preizkusili  smo razno hrano ter  prepoznali okuse in sicer 
ugotovili, da je: čokolada- sladka, grenivka- zelo grenka, limona –kisla ter sol- slana. Igrali smo 
se tudi  z različnim naravnim materialom, katerega so si otroci najprej ogledali ga skušali s 
svojimi besedami opisati ter otipati, povonjati. Skupaj z otroki smo si izdelali  čutno pot v 
igralnici, se nekateri bolj, drugi manj pogumno, bosi  podali na pot po njej. Ter hkrati skozi igro  
spoznali tudi nekaj novih izrazov kot so: gladko, hrapavo, hladno, toplo, mehko.  

                  

 
 

 



HIGIENA ZOB 

 

Otroci so skozi pravljico »Lahko noč in eno bolho za pomoč » avtorja E. van den Berg, spoznali 
zakaj je pomembna večerna rutina (skrb za nego celega teles, umivanje zob).  Pravljici so  lepo 
sledili saj je bilo videti, da jim je večerna  rutina  iz zgodbe že dobro poznana. Sledil je pogovor  
v katerem so otroci povedali kako poteka rutina pri njih doma, recimo : Kdo jim umije zobe?  
Kdo jim pomaga pri kopanju?  Kdo jim prebere pravljico za lahko noč?  Po aktivnem pogovoru 
je sledila likovna dejavnost in sicer  izdelava modela zob. Otroci so naju pri izdelavi najprej le 
opazovali, svoj delež  pri izdelavi pa prispevali tako, da so model zob barvali s tempera barvo. 
Na modelu  sva prikazali pravilno umivanje zob nato pa so se pri tem preizkusili tudi sami. 
 

 
 
NAVAJANJE NA KAHLICO 

Skozi vse leto sva otroke navajali na negovanje svojega telesa. Opravljali so zaporedne 
dejavnosti v vsakodnevni rutini. Otroci so zelo hitro  postali dokaj samostojni pri umivanju rok 
ter uporabi papirnatih brisačk. Tudi navajanje na kahlico je v naši skupini potekalo skozi vse 
leto.  Kaj kmalu je interes za kahlico pokazala deklica v skupini, zato sva le to skušali čim bolje 
izkoristiti. Otroci so sprva deklico le opazovali nato pa izkazali željo, da kahlico preizkusijo 
tudi sami. Otrokom sva za igro ponudili dojenčke in kahlice. Kmalu so se nekateri otroci 
poizkusili s sedenjem na igrači- kahlici  kar v plenički. Postopoma sva jih začeli, na njihovo 
željo posedati na prave kalhice, sprva  le za trenutek. Kasneje pa je nekaterim že uspelo narediti 
lužico katero so z velikim  navdušenjem pokazali tako nama kot ostalim otrokom.  
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