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UVOD 

Sem Tadeja Pregelj, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Iz otroške in mladostne želje 

sem po štiriletnem izobraževanju na srednji vzgojiteljski šoli v Ajdovščini, postala prepričana, 

da hočem opravljati ta poklic. Odločila sem se za študij diplomirane vzgojiteljice otrok na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki sem ga leta 2013 uspešno zaključila. Leta 2015, pa sem 

uspešno opravila tudi strokovni izpit. Že dobrih devet let nabiram izkušnje z delom v Otroškem 

vrtcu Ajdovščina, kjer sem trenutno vzgojiteljica v skupini Ribice. 

Skupina Ribice je homogena skupina, kjer so otroci stari od treh do štirih let. V skupino je 

vpisanih 19 otrok, sestavlja jo 10 deklic in 9 dečkov, vsi letnik 2018. Moja sodelavka je Irena 

Gnezda, ženska z veliko izkušnjami in delovne dobe, s katero imam priložnost delati že drugič 

v svoji karieri. Sama sem že tretje leto z večino otrok, nekaj sem jih letos spoznala na novo. 

Prav tako tudi Irena večino otrok pozna, saj je v prvem letu bila njihova vzgojiteljica. 

Otroci v skupini so živahni, prijetni in polni energije. Skozi celotno šolsko leto se trudiva 

ustvarjati prijetno klimo, motivirava pa jih tudi za delo, ki jih vodi k napredku razvoja. Prav 

eno izmed teh del je tudi projekt Varno s soncem, v katerega smo se vključili prvo leto. 

POTEK PROJETNEGA DELA: 

…Varno s soncem 

in na soncu… 

Prav takšen je bil naš moto v mesecu maju in juniju, seveda pa bomo s tem nadaljevali tudi v 

mesecu juliju ter avgustu… 

Cilja projekta sta: 

 Spodbujati otroke in njihove starše k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred 

škodljivimi sončnimi žarki. 

 Vzgoja otrok k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki. 

Dejavnosti preko katerih smo spoznavali namen projekta so zajela vseh šest področjih, ki jih 

zajema kurikulum. 

Najprej naj povzamem cilje po področjih. 

  



Gibanje:  

 Otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Otrok razvija fino motoriko. 

Jezik: 

 Otrok spozna primerno literaturo in prisluhne zgodbam, deklamacijam na izbrano temo. 

 Otrok aktivno sodeluje v pogovoru na tematiko. 

 Otrok lista slikanice, revije in pridobiva nove informacije o tematiki. 

 Otrok pravilno rešuje uganke. 

Umetnost: 

 Otrok spozna novo pesem na izbrano tematiko in poje v obsegu svojega glasu. 

 Otrok ob pomoči vzgojiteljice izdela legionarsko kapo. 

 Otrok utrjuje barve in barvanje, ko barva opomnik: Varno s soncem 

 Otrok pridobi nove informacije ob ogledu risanke: Bobi in Pika kompilacija - SONCE 

Družba: 

 Otrok se sproščeno igra in v igri uživa. 

 Otrok spozna varno ravnanje s soncem. 

 Otrok sodeluje s starši. 

Narava: 

 Otrok utrjuje vremenske pojave in opisuje trenutno vreme. 

 Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami in škodljivimi sončnimi žarki. 

 Otrok spoznava lastnosti vode. 

 Otrok spoznava gibanje teles v vodi. 

 Otrok razvija čutila. 

  



Matematika: 

 Otrok rabi simbole in preko njih opisuje. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok razvršča. 

 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI: 

 Sprehodi po mestu v dopoldanske času, takoj po malici (uporaba rutk in pokrival). 

 Gibalna igra: Gremo na morje. 

 Masaža za otroke: Mažemo se s sončno kremo. 

 Rezanje s škarjami in lepljenje (opomnik: varno s soncem). 

 Poslušanje zgodbic na tematiko: Zlatko, Brihta in vroč poletni dan, Bor in Bina na 

soncu, Zabava na soncu, Dan na plaži, Senčna ura… 

 Poslušanje deklamacij iz zbirke: Moj sončni dan 

 Reševanje ugank o tematiki. 

 Sodelovanje v pogovorih o varnem ravnanju s soncem. 

 Učenje nove pesmi: Sij, sončece, sij. 

 Ogled risanke: Bobi in pika kompilacija-Sonce. 

 Izdelava dekoracije in plakata na temo Varno s soncem. 

 Izdelava legionarske kape. 

 Spremljanje in beleženje vremena s simboli in vremensko hišico. 

 Bans: Barčica 

 Igra v senci peskovnika. 

 Utrjevanje varnega ravnanja s soncem (spodbujanje otrok k pitju vode, zadrževanju v 

senci, uporabi pokrival…). 

 Igre z vodo. 

 Obveščanje staršev o izvedbi projekta (dnevni zapis o dejavnostih na oglasni deski, 

plakat in dekoracija). 

 Barvanje opomnika: Varno s soncem. 

 Razvrščanje predmetov (potrebujem na soncu/ne potrebujem na soncu). 

 Kaj se skriva v vreči? (prepoznavanje predmetov s pomočjo tipanja) 

 Opazovanje in iskanje senc. 



UPORABLJENI MATERIALI IN PRIPOMOČKI: 

 Rutke, pokrivala. 

 Slikanice, deklamacije, uganke. 

 Bravan papir, barvice, opomnik, spenjač, škarje, lepilo. 

 Šeleshamer, gradivo o projektu, sončno kremo, steklenico vode, pokrivlo itn… 

 Pesmarica, flavta. 

 Računalnik. 

 Posode za vodo, igrače za vodo, peskovnik. 

 Fotografije s predmeti za razvrščanje. 

 Opomnik: Varno s soncem. 

 Vremenski simboli, vremenska hišica. 

VKLJUČENI SODELAVCI IN VLOGA STARŠEV 

Pri izvedbi projekta je z mano sodelovala sodelavka Irena Gnezda. Dejavnosti sem izvajala 

sama, ves čas pa mi je Irena nudila pomoč. Pomoč, svetovanje in deljenje primerov dobre 

prakse, pa smo si predajale tudi z ostalimi sodelavkami našega vrtca. S starši smo sodelovale 

ves čas. Preden smo s samim projektom pričele, smo starše preko e-pošte obvestile o 

prihajajočih dejavnostih. V garderobi pa smo pripravili kotiček in gradivo o samem projektu. 

Na ta način smo tudi starše ozaveščale o pomenu varnega ravnanja s soncem. Vsakodnevno pa 

so bili starši obveščeni tudi o izvedbi posameznih dejavnostih na oglasni deski. Starše smo 

povabile, da se o dogajanju v vrtcu pogovarjajo tudi doma in tako utrjujejo naše znanje. 

  



IZVEDBA 

 

 

 

Kotiček za starše v garderobi 

 

                     

Kaj se skriva v vreči? (sončna krema, legionarska kapa, voda itn…) 



    Igra v naravni senci in skrb za zadostni vnos 

tekočine. 

 

 

 

 

Izdelava legionarske kape in barvanje opomnika: Varno s soncem 



 

 

 

Prepoznavanje lastnosti vode in igre z vodo (pretakanje, igra z morskimi živalmi)  



EVALVACIJA 

Kot sem že v začetku poročila omenila, smo projekt izvedli v mesecu maju in juniju. V poletnih 

dneh pa prav tako ne bomo pozabili na ozaveščanje staršev in otrok. Skupaj z Ireno sva pred 

izvedbo samega projekta pripravili ustrezne dejavnosti za otroke, ki so otroke vodile k napredku 

in nadgrajevanju znanja. V prvih dneh sva se z otroki veliko pogovarjali, otroci so bili v 

pogovoru aktivni, spoznali sva, da veliko predznanja na to tematiko nimajo, zato sva se trudili, 

da otroke in prav tako starše dobro ozavestiva s cilji projekta. Otroke sva ves čas spodbujali k 

verbalizaciji in drugim načinom izražanja. Imeli so dovolj spodbud za aktivno učenje, saj so 

bili ves čas aktivni, skupaj smo raziskovali in se preizkušali na različnih področjih. 

Sledili sva načrtovanim ciljem in jih uresničili, pri tem pa sva upoštevali individualne razlike 

otrok. Za izpeljavo dejavnosti sva uporabili ustrezna sredstva in opremo. 

Pri izvedbi samega projekta in dejavnostih sva se skupaj s sodelavko počutili zelo dobro. Prišli 

sva do spoznanja, da otroci o varnem ravnanju niso najbolj osveščeni, velikokrat pa ravnajo 

bolj odgovorno kot starši (razvidno iz pogovora). Dobro je, da starše in otroke opozarjamo in 

jih ves čas ozaveščamo. 

S strani otrok sva pridobili pozitivne informacije. Prav te sva pridobili zadnji dan izvedbe  

projekta, ko smo se pogovarjali o vseh izvedenih dejavnostih oziroma izvedli analizo le-teh. V 

začetku izvedbe projekta so otroci pripovedovali o tem, kako ne nosijo pokrival, se ne namažejo 

s kremo itn. Ob koncu pa je bila situacija čisto drugačna. Otroci so govorili o tem, kako starše 

vedno opomnijo, da je na glavi potrebno imet pokrivalo, da je potrebno pit veliko vode in da se 

je potrebno zadrževat v senci. Kot zanimivost zapišem dve izjavi otrok v enem izmed jutranjih 

krogov.  

Deklica: »Moja mama ima v trebuhu dojenčka in moja mama ima rada sonček, rekla sem ji da 

morata bit z dojenčkom v senci.«  

Deček: »Midva z mamo sva v Hoferju kupila  majčko, hlače in klobuk za na sonce, ko bomo 

šli na morje, da me sonček ne opeče.« 

Prav tako pa sva pozitivne informacije pridobili s strani staršev. Izkazali so veliko zadovoljstvo, 

ker so bili vsakodnevno obveščeni o tem, kaj se v skupini dogaja, saj je lahko le na tak način 

tudi doma stekel pogovor. Odzivnost nekaterih staršev je bila tako kot vedno, nekoliko slabša. 



Veselilo naju je, da so se tudi starši skupaj z otroki trudili in se pogovarjali o pomenu varnega 

ravnanja s soncem, tudi ko niso v vrtcu. Projekt sem izvedla z realizacijo zastavljenih ciljev. 

Tadeja Pregelj, dipl. vzg. predšolskih otrok 


