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Potek (namen) projekta 

V projekt Varno s soncem smo se vključili z namenom, da opozarjamo na posledice 

škodljivega delovanja sončnih žarkov in pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki. Otroke in 

starše smo želeli spodbuditi k rednemu izvajanju zašite pred soncem.  

Gledano širše, s projektom spreminjamo odnos do namernega izpostavljanja sončnim 

žarkom, posledično pa k znižanju pojavljanja kožnega raka.  

Projektu smo namenili mesec junij, nekaterim vsebinam pa smo namenili čas tudi v 

poletnem sklopu enote. Zaščito pred soncem smo umestili v dnevno rutino poletnega sklopa.  

 

Glavni cilji projekta 

Otroke seznaniti z nevarnostjo sončnih žarkov. 

Otroke učiti o pravilni zaščiti in varnem bivanju s soncem. 

Otroke seznanjati z lastnosti svetlobe. 

 

 

Realizacija projekta  

Otroci stari od 4 do 6 let že zelo dobro poznajo ukrepe, za zaščito pred soncem. Znajo jih 

našteti in tudi pojasniti, zakaj so pomembni. Z raznimi pogovori ob pravljicah, eksperimenti in 

spontano v času proste igre smo utrjevali pravila kot je ''huda ura'' ali ''pravilo sence''. Zelo 

uporabne so bile informacije in gradiva iz splete strani projekta.  

Odločili smo se, da vam opišemo nekoliko neobičajne vsebine, ki smo jih v sklopu projekta 

ponudili otrokom. 

 

Spodaj naštete aktivnosti je načrtovala, izvajala in zapisala Tina Trošt Petrič. 

Aktivnost 1: DEKLAMACIJA POLETNI SONČEK 

Otrokom sem predlagala, da bi sestavili svojo deklamacijo o sončku. Najprej sem otroke 

vprašala, kaj že vedo o soncu, ali ga lahko opišejo, je sonce zdravo ali škodljivo za naše 

zdravje. Izjave otrok sva si z vzgojiteljem zapisovala. Nudila sva še nekatera podvprašanja, s 

čimer smo zajeli celotno tematiko projekta. Naslednji dan smo že iskali rime in sestavljali našo 

deklamacijo o soncu. Začetek pesmice predstavlja verz, ki ga je v celoti sestavil deček F. Šele 

na koncu, pa smo z idejami otrok in glasovanjem, izbrali naslov deklamacije. Deklamacijo 

POLETNI SONČEK smo se naučili ob slikopisu. 

Deklamacijo smo objavili na spletni strani vrtca: https://mojedete.si/deklamacija-poletni-

soncek/ 

 
Slika: Slikopis za pomoč pri učenju deklamacije. 

 

Aktivnost 2: POZDRAV SONCU 

Otrokom sem prebrala zgodbo Pozdravljeno sonce! - Jogijski pozdrav soncu za lep 

začetek dneva (S. J. Hinder). Avtorica na preprost način opisuje vse elemente joge imenovane 

https://mojedete.si/deklamacija-poletni-soncek/
https://mojedete.si/deklamacija-poletni-soncek/


Pozdrav soncu. Izvajanje joge smo prvič izvedli kar ob branju zgodbe, vzgojitelj pa je skrbel za 

pravilno izvedbo in demonstracijo.  

V naslednjih dneh sem za lažje učenje otrokom naredila plakat s sličicami elementov joge. 

Najprej sem zaporedje elementov kazala na plakatu. V nekaj dneh so jo otroci osvojili in niso 

rabili več pomoči. Joga je bila otrokom všeč, saj se pred tem z njo nismo še srečali. Izvajali 

smo jo vsak dan v jutranjem krogu. Kasneje smo po njej tudi likovno poustvarjali. 

Z jogo smo zgolj popestrili vsebine projekta. Z njo namreč dosegamo gibalne cilje, kot je 

razvoj gibljivosti celega telesa, zavedanje gibanja v prostoru, dihanje in sprostitev.  

 
Slika 1: Plakat elementov joge.        Slika 2: Likovna razstava.  

 
Slika 3: Mi smo sonce. 

 

Aktivnost 3: RAZVRŠČANJE 

V jutranjem krogu smo se pogovarjali kaj nas ščiti in kaj nas ne ščiti pred soncem, ter kaj 

je pokrivalo in kaj ni. Po pričakovanjih so vsi otroci znali razložiti, kaj predstavlja zaščito pred 

soncem. Nato sem na tleh igralnice pripravila Carrollov diagram za razvrščanje po eni lastnosti. 

Najprej so otroci iz vrečke izvlekli vsak en konkreten predmet in ga umestili v diagram. Za 

pomoč sem otrokom narisala dve sličici - navodila. Na prvi sonce, na drugi pa prečrtano sonce. 

To nalogo so vsi opravili brez pomoči. Dodala sem še tri kvadratke in pripravila diagram za 

razvrščanje po dveh lastnostih istočasno. Narisala sem še kapo in prečrtano kapo in 

razvrščanje še demonstrirala.  

Otroci so ponovno iz vrečke izvlekli določen predmet in ga umestili v diagram. Tokrat so 

morali biti pozorni na dve lastnosti. Predšolski otroci pri tem niso imeli težav, tisti mlajši pa ja. 

Z vzgojiteljem sva jim pomagala tako, da smo nalogo razdelili na dva dela, oziroma najprej 

razvrščanje po prvi lastnosti, nato pa še po drugi.  



 
Slika 4: Carrollov diagram. 

 

Aktivnost 4: IZDELOVANJE KAPE 

Z otroki smo se pogovarjali katero zaščito lahko uporabljamo v vrtcu, ko se igramo na 

igralih. Takoj so dejali, da je to kapa, saj jo tudi redno uporabljamo v poletnih mesecih. 

Predlagala sem, da si naredimo papirnate kape, na katere bodo lahko narisali svojo sličico ali 

vzorce. Najprej sem otrokom narisala obris kape, katerega so otroci sami izrezali. Nekateri 

otroci so potreboval moje usmerjanje in dodatno vzpodbudo pri izrezovanju. Kasneje so otroci 

kapo še sami okrasili, tako da so z barvicami narisali kar so želeli. S spenjačem smo združili 

oba dela. 

 
Slika 5: Fotografiranje z novimi kapami. 

 

 

Spodaj naštete aktivnosti je načrtoval, izvajal in zapisal Armin Vidmar. 

Aktivnost 1: SVETILNIK 

Otrok se rokuje z žepno svetilko in pokrovčkom z manjšo zarezo. Skupaj poustvarjata 

svetilnik. Svetloba prodira le skozi špranjo, kar lahko opazujemo na bližnji okolici (drugi otroci, 

lastna majica, …). S to aktivnostjo otrok spoznava, da svetloba potuje le naravnost. 

Eksperiment je del raziskovalne škatle Anja in Leon raziskujeta svetlobo. 

 

 

Aktivnost 2: MEŠANJE BARV 

Tudi ta aktivnost je del raziskovalne škatle Anja in Leon raziskujeta svetlobo. Otrok ima 

na razpolago barva stekla ali loparčke, ki jih postavlja pred svetlobo. Mi smo uporabili žepno 

lučko. S prekrivanjem svetlobnega snopa z različnimi loparji, nastajajo in se mešajo nove 



barve. Otrok ob tem spoznava, da se barve med seboj lahko mešajo. S pomočjo odraslega pa 

smo iskali par primarnih barv, za nastanek sekundarnih. Otroci so se tako učili, da zelena, 

oranžna in vijola nastaja iz mešanja rdeče, modre in rumene barve. Barvne loparčke so otroci 

uporabljali tudi kot leče, za opazovanje ''barvne'' okolice. 

 
Slika 6 in 7: Mešanje barv. 

 

Aktivnost 3: SVETLOBNI GRAFITI 

Snop svetlobe lahko z vključevanjem digitalne tehnologije uporabimo kot umetniško 

sredstvo. Tako smo se v manjših skupinah odpravili v temen prostor. Tam smo z žepno svetilko 

ustvarjali svetlobne grafite, ki jih je v fotografijo zajel pametni telefon. Otroci so zelo radi 

ustvarjali s slikanjem po zraku, k aktivnosti pa jih je privabil tudi efekt presenečenja. Svojo 

umetnijo so si namreč lahko ogledali šele ob zaključku ustvarjanja. Nekateri so ustvarjanje 

večkrat ponovili in pridobivali na spretnostih. Ob tej dejavnosti so otroci krepili svojo umetniško 

domišljijo, gibalne spretnosti in zavedanje gibanja v prostoru. 

 
Slike 8, 9 in 10: Svetlobni grafiti. 

 

Aktivnost 4: ZAJČKI 

Igra ''Zajčki'' je ljudska igra, s preprostim navodilom. Posameznik ali skupina otrok naj 

poskusi ujeti ''zajčka'' ki ga z zrcalom nekdo ustvarja in premika. Zrcalo odbija sončno svetlobo 

tja, kamor si to želimo. Seveda ob tem krepimo koordinacijo na relaciji oko – roka. Otroci pa 

spoznavajo, da se svetloba lahko odbija. S premikanjem zrcala pa lahko vplivamo na 

premikanje odbitih žarkov. Med igro so spoznali, da ''zajček'' nastane le takrat, ko na zrcalo 



sije sonce. Igra je otroke zabavala, verjamemo, da so vsi dojeli, da ''zajčka'' v resnici nikoli ne 

moremo ujeti. Tudi svetloba lahko pomaga pri medsebojnem povezovanju in sklepanju 

prijateljstev. 

 
Slika 11: Igra Zajčki.                                                                       Slika 12: Igra z zrcali. 

 

Aktivnost 5: SONČNA OČALA 

Vprašali smo se, zakaj sončna očala ščitijo naše oči? Odgovor na to vprašanje smo iskali 

v igri z očali in žepnimi svetli. Otrokom je bilo najbolj všeč, ko so si lahko nadeli večje število 

očal. Pri tem pa so vedno manj videli, ob enem pa jih svetloba iz svetil ni premočno bleščala. 

Spoznavali so, da vsaka leča ''ustavi'' nekaj svetlobe. Odrasli smo jih usmerjali, da očala, 

podobno kot zrcala, odbijajo nekaj svetlobe. To pa je dovolj, da ohranjamo naše oči zdrave. 

Otrokom smo dejavnost nadgradili s vprašanjem, ali obstajajo takšna ''očala'' s katerimi bi 

lahko gledali sonce. Čeprav so dejali, da takšnih očal ni, smo jim predstavili masko za varjenje. 

Z njo so nato otroci opazovali sonce. Všeč jim je bila tudi bližnja okolica, ki je skozi lečo postala 

zelo temna in zelena. 

 
Sliki 13 in 14: Moje zaščitene oči.                                                                Slika 15: Opazovanje sonca. 

 

 

Aktivnost 6: SONČNA KREMA 

V tem eksperimentu smo uporabili črn šeleshamer, ki je predstavljal našo kožo. Del ''kože'' 

smo ohranili v senci (igralnici), med tem, ko smo drugi del izpostavili močnemu soncu. Nanj pa 

smo s sončno kremo narisali risbico (sonce). Namazani del je predstavljal zaščito, ki jo 



uporabljamo sami, ko odidemo na morje. Po nekaj urah smo si ogledali rezultat. Na listu, ki je 

bil izpostavljen svetlobi se je zelo lepo ohranila risba, ki jo je naredila sončna krema. V 

nadaljevanju smo združili in primerjali z listom, ki smo ga ohranili v senci. List, ki je ostal v 

senci je bil ohranjen in še vedno zelo črn. List, ki je bil izpostavljen soncu pa je pobledel in 

osivel. Otrokom smo tako pokazali, kako lahko sonce vpliva na našo kožo. Ohranil se je le tisti 

del, ki je bil namazan s sončno kremo (risba). Spoznali smo, kako sončna krema ščiti našo 

kožo pred vplivi sončnih žarkov. 

Vir te naloge smo pridobili iz:  https://team-cartwright.com/sunscreen-painting-steam/ 

 
Slika 16: Narisali smo sonce s sončno kremo.   Slika 17: Risbo smo izpostavili soncu. 

 
Slika 18: Rezultat eksperimenta. 

 

Aktivnost 7: ZLATKO, BRIHTA IN VROČ POLETNI DAN 

Na spletni strani projekta smo opazili zanimivo pravljico, ki smo jo delili z otroki. Prebrali 

smo jo kar ob pomoči računalnika. Naš namen pa je bil ta, da na konkretnem primeru, pa 

čeprav gre za pravljico, spregovorimo o smiselnosti ukrepov za zaščito pred soncem. Menimo, 

da je bila pravljica večini razumljiva in da so izluščili njeno bistvo. Neki deček je po prebrani 

pravljici dejal, da je tudi sam zažgal toast in je postal črn. Razložil je, da se je to zgodilo, ker je 

bil preveč časa v opekaču, oziroma je bil predolgo izpostavljen toploti. Vzgojitelji smo razložili, 

da je kruh zelo občutljiv, tako kot je naša koža. Zato je naša naloga ta, da jo primerno zaščitimo.  

 

https://team-cartwright.com/sunscreen-painting-steam/

