
 

 

 

POROČILO PROJEKTA VARNO S 

SONCEM 2021/2022 
 

 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

Skupina: Rumeni metulji 

Starost otrok: 3- 4 leta 

Število otrok vključenih v program: 18 

Čas izvajanja dejavnosti: maj, junij 2022 

 

 

 

Vzgojiteljica: Tadeja Bajc 

 



 

CILJI:  

- seznanitev staršev in otrok o škodljivem vplivu sončnih žarkov 

- ozavestiti otroke in starše o pomenu zaščite otrok pred nevarnimi sončnimi žarki 

- otrok odkriva in spoznava pojav sonca in si oblikuje razvojno primerno predstavo o njem. 

- otroke in starše seznaniti z načini zaščite pred škodljivimi vplivi sonca ( primerna 

oblačila, sončna pokrivala, sončna očala, zaščitna krema).  

- otrok spozna, da na njegovo zdravje vpliva okoljein tudi sam.  

 

IZVEDENE DEJAVNOSTI:  

Spoznavali smo pozitivne in negativne vplive sonca (nevihta idej).  Otroci so pripovedovali sami, 

nato pa sem jih dodatno seznanila še sama s pozitivnimi in negativnimi vplivi sonca. Spoznali 

smo, da nam sonce daje svetlobo in toploto. Na oglasno desko v garderobo sem otrokom in 

staršem obesila na vpogled zloženko s slikovnimi priporočili zaščite pred škodljivimi vplivi. 

Starše sem prosila, naj imajo vsakodnevno v vrtcu s seboj ustrezna sončna pokrivala.  

Spoznali smo, kako se ustrezno zaščitimo tudi z oblačili. Pomembno je, da si oblečemo lahka 

oblačila, svetlih barv. V Potujoči in Lavričevi knjižnici smo si sposodili knjige na temo sonce in 

jih vsakodnevno listali. Iz reklamnih revij so otroci samostojno izrezovali sličice (sončne kreme, 

sončna pokrivala, sončna očala, poletna oblačila, senčnike, zaščitne kreme…). S pomočjo sličic 

smo izdelali plakat z naslovom Varno s soncem. Plakat smo razstavili tudi staršem v garderobo. 

Spoznali smo, kako nastane senca. V dopoldanskem času smo na našem balkonu lahko bivali, 

popoldan pa ne, saj je sonce prišlo na drugo stran vrtca. Spoznali smo, da sence omogočijo 

drevesa, nadstreški, lahko pa si jo izdelamo tudi sami. Otroke sem ozaveščala tudi o tem, kdaj je 

priporočljivo bivanje na sonce v poletnih mesecih. Med 10.in 16 uro naj bi se zadrževali v senci 

oz. v notranjih prostorih. Otroci so si takoj zapomnili, kaj pomeni izraz »huda ura«. Tudi sami so 

me s pogledi na uro večkrat opozorili, da bo sedaj huda ura in da se moramo igrati v igralnici. 

Seznanili smo se z novo pesmijo Sijaj, sijaj sončece in njeno besedilo dobro osvojili. Na prostem 

(igrišče, atrij, sprehodi) smo bivali le v zgodnjih dopoldanskih urah. Ob vsakem odhodu na 



sprehod smo se ustrezno zaščitili s sončnimi pokrivali. Sončna pokrivala smo si izdelali tudi v 

vrtcu. Izdelali smo kape iz tršega papirja, ki so jih otroci samostojno, poljubno porisali s 

flomastri. Nanje smo napisali geslo: »Kapa me brani, da me sonce ne rani«. Opazovali in merili 

smo tudi sence. S pomočjo večjega kosa blaga sem otrokom izdelala senco na igrišču. Spoznali 

smo, kako nastane senca in da se njena velikost spreminja. S pomočjo senzorične kocke smo 

ugotavljali, da so sence lahko tudi barvne. Izdelali smo si senčne lutke - ribe z barvnim 

sredinskim krogom ter s premikajočo plavutjo. Senco smo drug drugemu na igrišču obrisali s 

kredami.  

 

     

Izdelava sončnih pokrival 

 



                

Senčne lutke 

 

 


