
 

 

 

 

 

 

POROČILO »VARNO S SONCEM«  

 

 

 

 

 

VRTEC: Otroški vrtec Ajdovščina 

ENOTA: Ribnik 2 

SKUPINA: Oranžni metulji 

STAROST OTROK: 4-5 let 

STROKOVNI DELAVKI V ODDELKU: Anina Filipič in Ana Žigon 

ŠOLSKO LETO: 2021/2022  



Strokovni delavki v oddelku sva napisali skupno poročilo o izvajanju programa »Varno 

s soncem«. Vse dejavnosti sva skupaj načrtovali, jih izvajali, si pri tem pomagali, 

sodelovali in dopolnjevali (primer: vzgojiteljica je pri nevihti idej postavljala vprašanja, 

pomočnica je odgovore zapisovala; pri izdelovanju plakata je vsaka posebej skupaj z 

otroki iskala določene zaščitne ukrepe; pri ustvarjalnih aktivnostih sva sodelovali obe; 

vzgojiteljica je vodila pogovor, v katerega se je vključevala tudi pomočnica; vzgojiteljica 

je razložila in demonstrirala pravilo sence, pomočnica pa je začrtala dolžino sence in 

fotografirala…) 

CILJI: 

- Seznanjanje otrok in staršev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov 

in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo 

oziroma zmanjšamo. 

- Otrok spoznava, kako se lahko obvaruje pred opeklinami in posledično pred 

boleznimi (kožni rak) - Kurikulum. 

NAMEN PROJEKTA:  

- Namen projekta je otroke in njihove starše opozoriti na zaščito pred škodljivimi 

vplivi UV sevanja. 

- Ozavestiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Posledično skrbimo 

za preventivo pri možnem pojavu kožnega raka v Sloveniji.  

VLOGA ODRASLEGA:  

- Seznaniti otroke s pozitivnimi in negativnimi učinki sončnih žarkov, privzgojiti 

otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju, zgled otrokom …  

OPIS AKTIVNOSTI OTROK:  

 Pogovor o zaščiti pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov 

Z otroki smo vodili pogovor o zaščiti pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. V zgibanki 

»Varno s soncem« smo si ogledali najpomembnejše ukrepe, s katerimi se lahko 

uspešno zaščitimo pred soncem. Otroci so pri pogovoru sodelovali, veliko so že sami 

vedeli o zaščiti. Predvidevamo, ker je vrtec že več let vključen v projekt in se zadnja 

leta veliko govori in ozavešča o škodljivih učinkih sončnih žarkov.  



 Nevihta idej na to temo (izjave otrok) 

Otrokom smo zastavili vprašanja odprtega tipa na omenjeno temo. Njihove izjave 

posredujemo v nadaljevanju. 

Kdaj je sonce najbolj močno? 

- Poleti. 

- Opoldne. 

- Popoldne. 

Kako se počutimo, ko je zunaj zelo vroče? 

- Vroče mi je. 

- Žejni smo, pijemo vodo. 

- Jst hočem pit mrzlo vodo, ku je močno sunce. 

- Jst grem pod magnolijo pr noni, k mi je toplu. 

Kako se zaščitimo pred soncem? 

- Se namažeš s sončno kremo. 

- Gremo pod drevo. 

- Se hladimo. 

- v vodo, da se ohladimo, ker je pretoplo. 

- Dobimo senco.  

- Imam doma drevesno hišico in tam se hladim. 

- Jemo sladoled. 

- Lahko narediš led. 

- Da greš v senco. 

- Dobimo senco z dežnikom. 

- Pod drevo, pod senco od hiše al pa na kšno skrivališče. 

- Lahko daš dol rolete. 

- S sončnimi očali zaščitimo oči, pa js imm nove. 

- Kape imamo, da nam zaščitijo oči. 

Kako zaščitimo našo kožo pred soncem? 

- Z dolgo tanko majico. 



- Moja terasa je topla po tleh. 

Zakaj se moramo zaščititi? 

- Zato, ker če ne te peče koža. 

- Rataš črn in dobiš pikice. 

 

 Izdelovanje plakata na temo »Varno s soncem« 

V revijah smo z otroki iskali in izrezovali sličice ukrepov za zaščito pred sončnimi žarki. 

Razdelili smo jih na osem kategorij (zaščita za oči, zaščita za glavo, zaščita za kožo- 

sončne kreme in tanka oblačila, naravna senca, umetna senca, tekočina za hidracijo, 

primeren čas bivanja na prostem). Otroci so slike zalepili na izrezano sonce, ki so ga 

predhodno narisali. Ob izdelovanju plakata smo vodili pogovor o zaščiti pred škodljivim 

delovanjem sončnih žarkov. Plakat smo obesili v garderobi in s tem o zaščiti seznanjali 

tudi starše. 

 

 

 Pravljica »Zlatko, Brihta in vroč poletni dan« 

Otrokom smo prebrali omenjeno pravljico in jim ob tem kazali ilustracije. Otroke je 

pravljica zelo pritegnila. Skupaj smo obnovili njeno vsebino in obenem obnovili vse 



zaščitne ukrepe ter se pogovarjali o posledicah v primeru, da se ne zaščitimo pred 

soncem.  

 Izdelovanje legionarskih kap iz časopisnega papirja 

Iz časopisnega papirja smo si po priloženih navodilih izdelali legionarske kape, ki so 

jih otroci  na koncu okrasili s flomastri. Nadeli smo si jih na glave in preizkusili njihovo 

funkcionalnost na soncu. 

 

 

 

 

 

 

 Izdelovanje knjižic »Varno s soncem« in opomnikov »Varno s soncem« 

Po prilogi smo izdelali knjižice in opomnike. Le-te so otroci pobarvali, knjižice izrezali, 

nato pa jih speli. Ob izdelovanju smo vodili pogovor na to temo. 

 

 



 Opazovanje in beleženje vremena in zaščitnih ukrepov pred škodljivim 

delovanjem sončnih žarkov 

Cel teden smo opazovali vreme, ga beležili ter se pogovarjali o primerni zaščiti ob 

določenem vremenu. Vreme in zaščitne ukrepe so otroci narisali v priloženo tabelo. 

 

 Izdelovanje senčnikov 

Otroci so izdelovali senčnike po modelu, ki so jih najprej pobarvali in izrezali, okrasili z 

nalepkami ter pod senčnik narisali sebe in svojega prijatelja …  

 

 

 



 Opazovanje sence- pravilo sence 

Otroke smo seznanili s pravilom sence (ko je naša senca krajša od našega telesa, 

takrat je sonce višje in moramo poiskati senco). 

Z otroki smo se zjutraj in malo pred poldnevom odpravili na igrišče in spoznavali pravilo 

sence. Otroci so se postavili za črto in opazovali svoje sence. Njihovo dolžino smo s 

kredo označili na tla. Prišli smo do zaključka, da je senca opoldan krajša kot zjutraj in 

da je zato priporočljivo gibanje na prostem ob jutranji urah. 

 

 Izdelovanje hude ure 

Vsak otrok si je izdelal tudi »hudo uro«, ki je nakazovala čas, ki je oziroma ni primeren 

za bivanje na prostem. Z rdečo barvo so obarvali čas med 10.00 in 17.00 uro, z zeleno 

pa ostali del.  

 



 Pozitivni vplivi sonca 

Z otroki smo vodili pogovor tudi o pozitivnih vplivih sonca. Izjave otrok smo si zapisali. 

Iz otroških revij smo izrezali sličice, ki ustrezajo pozitivnim vplivom sonca (svetloba, 

toplota, vitamini, pozitiven vpliv na rastline, živali, človeka) in jih prilepili na plakat, ki 

smo ga obesili, da bo v vpogled tudi staršem. Zraven smo dopisali nekaj ključnih izjav 

otrok.  

Zakaj je sonce za nas dobro? 

- Zato ker če greš vn, pol se ti vidi senca. 

- Da dobimo vitamine. 

- Sonce da žarke, dobimo posebne vitamine. 

A veš kateri vitamin da sonce? 

- D vitamin. 

Zakaj nam sonce koristi? 

- Zato ker lohk beremo na morju. 

- Svetlobo nam da. 

- Da lohk vidimo. 

- V gozdu so tudi živalce, ki rabijo svetlobo.  

- Še otroci rabijo in odrasli svetlobo. 

- Jabolko da raste rabi svetlobo. 

- Rastline in sadje in zelenjava rabi tudi svetlobo da zraste. 

Kaj nam še da sonce? 

- Toploto nam da sonce. 

- Sonce nas segreje. 



 

 Igre z vodo 

Otrokom smo na balkonu pripravili dve vedri napolnjeni z vodo. Ponudili smo jim tudi 

različne lije, cedila, lončke, s katerimi so pretakali, prelivali vodo...Ob igri so se otroci 

osvežili. Stekel je tudi pogovor o ustrezni zaščiti pred soncem. Po koncu dejavnosti so 

se otroci odžejali z limonado in pojedli sadno malico. 

 

 



 Sodelovanje s starši 

Starše smo o projektu »Varno s soncem« in o ustrezni preventivi obveščali preko 

izdelkov otrok (plakati v garderobi, opomnik, izdelava legionarske kape, knjižice), z 

gradivom iz NIJZ, katerega si starši lahko ogledajo in preberejo tudi na njihovi spletni 

strani.  

Staršem smo preko elektronske pošte poslali tudi anketo, ki bo pomagala ovrednotiti 

uspešnost in učinkovitost programa. Anketo sva izpolnili tudi obe strokovni delavki v 

oddelku.  

ODZIV STARŠEV  

Opazili sva, da so se starši ustavljali in si ogledovali plakate v garderobi. Ob tem so 

jim otroci razlagali kakšni zaščitni ukrepi so na plakatu. Med izvajanjem projekta so 

otroci bolj vestno prinašali v vrtec pokrivala, sončna očala. Kar nam pove, da smo bili 

pri izvajanju programa uspešni.  

ZAKLJUČEK 

Preko celega poletja smo organizirali aktivnosti otrok na prostem v jutranjih in zgodnjih 

dopoldanskih urah. Poskrbeli smo, da so bili otroci v senci, da so nosili zaščitne kape, 

da so dovolj pili … Pri izvajanju vseh dejavnosti smo poudarjali pomen vseh zaščitnih 

ukrepov pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Izpostavili pa smo tudi pozitivne 

vplive sonca.  

Cilje v okviru projekta smo realizirali. Sicer so otroci že prej bili seznanjeni z nekaterimi 

osnovnimi zaščitnimi ukrepi, ki smo jih samo še utrdili. Na novo so spoznali pomen 

pravila sence in »hude ure«. 

 

 

 


