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CILJI: 

- Otrok se nauči sam poiskati senco v naravi. Otrok se navadi, da zaužije dovolj 

tekočine (voda), 

- otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij, 

- otrok se seznanja s pomenom pravilne zaščite pred sončnimi žarki, 

- otrok se seznani z načini zaščite pred škodljivimi vplivi sonca (primerna oblačila, 

pokrivala, zaščitna krema, …), 

- otroke se spodbuja k pravilni in dosledni uporabi zaščitnih sredstev in izvajanju 

aktivnosti za zaščito pred sončnimi žarki, 

- otrok z zanimanjem prisluhne deklamaciji in prepozna temo, 

- otrok uri fino motoriko pri rezanju in lepljenju ter izdela plakat, 

- otrok opazuje sence, se z njimi igra, obriše… 

- otrok spoznava kdaj senca nastane, 

- otrok prisluhne zgodbi in jo obnovi, 

- otrok prepozna predmete, ki nas ščitijo pred soncem in jih obkroži, 

- otrok prepozna sadje in ga poimenuje, 

- otrok ožame limone in pripravi osvežilni napitek. 

 

NAMEN: 

Otroke seznaniti s pomenom pravilne zaščite pred sončnimi žarki. Čez celotno poletje 

spodbujati otroke k samozaščitnemu ravnanju (igranje v senci, pokrivalo itd.). Z 

različnimi plakati s priporočili pa seznanimo tudi starše. Otroci se tako že doma 

zaščitijo pred sončnimi žarki, v vrtcu pa skozi igro spoznavajo še dodatne pomembne 

stvari. 

 

DEJAVNOSTI: 

JEZIK: 

Izvedla Eva 

 Pogovor o soncu, koži in zaščiti s pomočjo različnih knjig in drugih didaktičnih 
sredstev: S pomočjo Cicidojev smo se pogovarjali o soncu ter zaščiti pred 
sončnimi žarki, na to temo smo izdelali tudi plakat, ki smo ga nato izobesili v 
garderobo. V revijah so otroci iskali primerne stvari za zaščito pred sončnimi 
žarki, jih nato izrezali in prilepili na plakat. 



 

 

 Deklamacije, uganke … : Ker imajo otroci zelo radi izzive in zanimive igre smo 
se posluževali ugank o soncu ter tudi o sadju, ki zori poleti. S pomočjo 
deklamacije B. Š. Žmavc z naslovom Sonce smo spoznali kaj sploh je sonce 
ter za kaj vse potrebujemo sonce. Da je zelo pomembno za naše življenje, 
hkrati pa lahko tudi nevarno. 

Izvedla Tjaša 

 Branje pravljice Zlatko, Brihta in vroč poletni dan ter obnova pravljice s 
pomočjo podvprašanj in pogovor o soncu- zakaj je sonce nevarno, kako se 
zaščitimo pred soncem, kakšno je naše počutje, če smo preveč časa na 
soncu. 

 

NARAVA: 

Izvedla Eva 

 Opazovanje sence našega telesa in spreminjanje poz (v jutranjih urah): Igra s 
sencami, obrisovanje senc s prijatelji in krašenje z naravnim materialom 
(storži, vejice…). Otroci so obrisovali sence svojih prijateljev, opazovali kdo 
ima daljšo senco, ter nabirali naravni material in obris okrasili (lase, oči, 
usta…). 



 

 

 Igra s senčnimi lutkami: Ponudili sva jim lutke v obliki morskih živali, sami pa 
so nato skušali lutko postaviti tako, da so lahko videli njeno senco in se tako z 
njimi igrali in ustvarjali zgodbe. Pogovorili smo se tudi kdaj senca nastane. 

 

 Zaščita pred sončnimi žarki (pogovor): Ob slikopisu Iz sonca v senco smo 
utrjevali kako se zaščitimo pred sončnimi žarki ter kdaj se moramo umakniti v 
senco oziroma zaprte prostore. 

 Pogovori o zdravju in zaščiti pred škodljivimi vplivi sonca: Pogovorili smo se, o 
pomembnosti uživanja tekočine poleti. S skrivnostno vrečko smo otipali 
kakšno sadje je primerno za izdelavo domačega napitka. Otroci so ožemali 



 
limone in pripravili limonado, v katero so si lahko dali še poljubno sadje 
(breskve, lubenico, maline, meto). 

   

 

Izvedla Tjaša 

 Igre z vodo (pretakanje, prelivanje, brizganje) in kopanje. Otrokom sva v večje 
posode natočili vodo. Ponudili sva jim tudi posodice iz kotička kuhinja. Otroci so 
se z vodo igrali, jo pretakali, prelivali in ob tem spoznavali tudi njene lastnosti. 
Pripravili sva jim tudi bazen, v katerem so se otroci kopali, igrali z vodnimi 
brizgami, ladjicami. Otroci so uživali, saj jim je voda v teh vročih poletnih dneh 
zelo prijala. Nekateri otroci so poizkusili tudi risati po asfaltu z vodnimi brizgami. 

 



 
DRUŽBA: 

Izvedla Tjaša 

 Izdelava sivkinih vrečk. Otrokom sem nabrala sivko, nato pa smo jo skupaj dali 
na sonce, da se je posušila. Ko je bila suha, smo jo skupaj osmukali. Vsak 
otrok si je s sivko napolnil svojo vrečko iz blaga, ki jo je nato odnesel domov. 

 

 Priprava »couske« plaže in skrb za svoje stvari (navajanje na samostojnost pri 
preoblačenju). Na dan, ko sva jim pripravili bazen, so otroci s seboj prinesli 
kopalke in brisače. Preden so šli v bazen so se preoblekli in odnesli svoje 
brisače na igrišče v senco, kjer so se po kopanju nanje ulegli. Sledilo je 
ponovno preoblačenje v oblačila in razvrščanje mokrih oblačil v vrečke. 

 

GIBANJE: 

Izvedla Tjaša 

 Bivanje na prostem - sprehodi, igrišče z igrali, gozdiček, atrij, kotički pod 
drevesom… v zgodnjih dopoldanskih urah. Z otroki smo se večkrat odpravili 
na sprehod takoj po malici, ko sonce še ni tako močno pripekalo. Obiskali smo 
tudi travnik, kjer so se otroci prosto gibali in igrali. Večkrat smo obiskali tudi 
našo gozdno igralnico, kjer se otroci zelo radi igrajo. Na razpolago imajo igrala 
iz lesa in čutno pot iz naravnih materialov, ter seveda ves naravni material, ki 
ga najdemo v gozdu. 

 Jutranje razgibavanje: pozdrav soncu. Po malici smo se odpravili na sprehod 
do bližnjega travnika, kjer smo izvedli pozdrav soncu. Izvedli smo 12 različnih 



 
gibalnih (jogijskih) položajev, s katerimi smo okrepili in raztegnili mišice celega 
telesa.  

 

 

UMETNOST: 

Izvedla Eva 

 Seznanitev z bansom Lubenica: Otroci zelo radi pojejo in se gibajo, zato sva 
jim predstavili bans o lubenici, ki je zabaven, saj ob petju kažeš tudi gibe in 
lubenici pripišeš človeške lastnosti. 

Izvedla Tjaša 

 Izdelovanje legionarskih kap iz papirja – vsak otrok izdela svojo. Otrokom 
ponudim časopisni papir iz katerega si vsak zguba svojo kapo. Nato sem 
otrokom ponudila še flomastre, s katerimi so si poslikali kapo z raznimi vzorčki.  



 

 

 Petje in uprizarjanje ob že znanih pesmih o poletju. Otroci zelo uživajo ob 
petju, zato smo skupaj ponovili pesmici Barčica po morju plava in Na 
planincah sončece sije. K petju smo dodali tudi gibe, s katerimi smo uprizarjali 
besedilo pesmi. 

 Barvanje pobarvanke na temo pravljice Zlatko, Brihta in vroč poletni dan. Po 
prebrani pravljici sem otrokom ponudila pobarvanko, ki so jo pobarvali z 
barvicami in zraven na list narisali še pripomočke s katerimi se zaščitimo pred 
soncem. 



 

 

 Umirjanje ob posnetkih zvokov iz narave (zvoki morja) pred počitkom. Otroci 
so se po kosilu ulegli na svoje ležalnike. Da so se lažje umirili, sem otrokom 
predvajala posnetek umirjene glasbe z valovanjem morja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MATEMATIKA: 

Izvedla Eva 

 Reševanje različnih delovnih listov na temo zaščite pred soncem: Otroci so 
morali na poletni sliki obkrožiti predmete, oz. naravne pojave, ki jih zaščitijo 
pred soncem. 

 

 Vremenski koledar (vsakodnevno beleženje in označevanje vremena): Vsako 
jutro sta dežurna otroka z vremenskimi simboli označila vreme ter nam o njem 
poročala v jutranjem krogu. 


