
POROČILO O IZVEDBI  PROGRAMA  

»VARNO S SONCEM« 

 

V skupini Pikapolonice v vrtcu v Lokavcu, smo se tudi letos odločili za sodelovanje v programu 

»Varno s soncem.« 

Naš namen je otroke in starše seznanjati s pomenom pravilne zaščite pred škodljivim 

delovanjem UV sevanja in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitniškemu ravnanju. 

Starše smo dnevno obveščali o dejavnostih, ki smo jih izvajali in jih s tem spodbujali k 

pravilnemu zaščitniškemu ravnanju. 

Zastavili smo si naslednje cilje: 

CILJI ( Kurikulum) 

- Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi 

snovmi, 

- Otrok pridobiva navade o negi telesa, 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in izvor 

svetlobe, 

- Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno na prostem – na 

soncu. 

CILJI (Konkretni) 

- Otrok pridobiva spoznanja o zaščiti pred vročim soncem, 

- Otrok se ustrezno uredi za dejavnosti na prostem. 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali od 24. maja do 7. julija 

Vzgojiteljica RENATA GRUDEN: 

- Izdelovanje vremenskega koledarja, 

- Pripovedovanje pravljice: Zlatko, Brihta in vroč poletni dan, 

- Pogovor o zaščitnih sredstvih ob slikah in sredstvih, 

- Izdelovanje knjižice Varno s soncem, 

- Igra na prostem : Ulovi senco prijatelja, 

- Reševanje na delovnih listih: sence, 

- Senčne uganke, 

- Branje stripa Mali muc in UV žarki, 

- Kviz: Varno na soncu, 

- Didaktična igra s kovčkom: Gremo na morje – kaj bomo vzeli s seboj?. 

 

Vzg.pred.otrok-pomočnica vzg. ERIKA VELIKONJA 

- Pogovor o zaščitnih sredstvih in urejanje za sprehod, 

- Didaktična igra: kaj se skriva v vreči? (sredstva za zaščito), 

- Izdelovanje plakata: Varno na soncu, 



- Igra na prostem: Kaj dela senco – iskanje senc, 

- Igra na prostem: Preskakovanje senc, 

- Igra na prostem: Obrisovanje sence prijatelja, 

- Ustvarjanje senc s prstki, telesom, 

- Izdelovanje legionarske kape, 

- Reševanje na delovnih listih: Kaj bomo vzeli s seboj na morje?, 

- Igra plaža. 

 

S programom bomo nadaljevali preko celega poletja in s tem upoštevali načela zaščite pred 

škodljivim delovanjem UV žarkov v vseh dejavnostih na prostem. 

 

 

Vzgojiteljica pred.otrok: RENATA GRUDEN 

Vzg. pred. otrok – pomočnica vzg. ERIKA VELIKONJA  

 

LOKAVEC, 8. 7. 2022 

 

 



 

 



 

 

 

 


