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STAROST OTROK: 1-4 leta
ŠTEVILO OTROK: 19
ČAS IZVAJANJA: maj 2022 – september 2022
IZVAJALKI: Anja Dizdarević in Urška Jaklin Brbre
V sklopu programa smo izvajali veliko različnih dejavnosti, s pomočjo katerih smo realizirali cilje programa
Varno s soncem:
• pogovor z otroki ob slikovnem gradivu o slabih in dobrih lastnostih sonca in kako se lahko zaščitimo pred
škodljivimi sončnimi žarki,
• prebiranjem zgodb in pesmi povezanih s poletjem v popoldanskem krogu in pred počitkom otrok
(Kenguru Uru, Dan na plaži, Žarek upanja),
• izdelava plakata za ozaveščanje staršev in otrok,
• izdelava vremenske hišice, v katero smo s pomočjo vremenskih simbolov vsakodnevno označevali vreme,
• igre z vodo (prelivanje vode, polnjenje posodic z vodo s pomočjo pipete, igra v slani vodi z morskimi
plastičnimi živalmi),
• risanje sonca s kredami na asfaltno površino pred vhodom v vrtec,
• oblikovanje sonca z natikanjem palic v krogle in ščipalk na krog,
• oblikovanje sonca iz lesenih kock in konstruktorjev rožice,
• gibanje na prostem v zgodnjih dopoldanskih urah,
• igra v senci pod hišico (iskanje plišastih živali v pajkovi mreži),
• igra v gozdni igralnici pod naravno senco dreves,
• igra v šotoru s predmeti za zaščito prosti soncu,
• opazovanje in merjenje sence na prostem,
• ugotavljanje, kdaj je senca najkrajša,
• risanje sence otroka s kredo po asfaltni površini,
• risanje sence predmeta s svinčnikom na papir,
• gibalni igri Lovimo sence in Pohodi senco,
• navajanje otrok na pitje vode po gibalni dejavnosti,
• spodbujanje otrok pri uporabi zaščitnega pokrivala med igro na prostem,
• eko družabni igri Sestavi sonce in Oblikujemo sonce,

•
•
•
•

izvajanje joge za otroke Pozdrav soncu,
igra vlog »Gremo na počitnice«,
ples v dvojicah ali v skupini ob poletni glasbi in
Sončkov tek na 200 m.

Stran 2 od 9

Stran 3 od 9

Stran 4 od 9

Poročilo pripravila: Anja Dizdarević

Stran 5 od 9

STAROST OTROK: 2-6 let
ŠTEVILO OTROK: 19
ČAS IZVAJANJA: maj 2022 – september 2022
IZVAJALKI: Petra Ozmec in Karmen Albreht Hudin

V vrtcu Črešnjevec-Leskovec (OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec) že vrsto let sodelujemo v nacionalnem projektu
Varno s soncem in tudi letos je bilo tako. Mejnik začetka projekta nam predstavlja DAN SONCA, ki ga
tradicionalno obeležujemo z rumenimi majicami. Skozi leta se je pokazalo, da otroci v našem vrtcu osvojena
znanja s pridom uporabijo v praksi in tudi starši znotraj našega vrtca se pozitivno odzovejo in sodelujejo.
Znotraj načrtovanih dejavnosti si tako otroci pridobivajo konkretne izkušnje, kako se zaščititi pred pretiranim
izpostavljanjem sončnim žarkom. Otroci spoznajo različne zaščitne ukrepe in sredstva, ki jih ščitijo pred
negativnimi vplivi sončnih žarkov.
Na zaključnem roditeljskem sestanku starše seznanimo s potekom projekta in tako celotne družine spodbudimo
k varovanju zdravja in jih seznanimo o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov ter ukrepih, s katerimi
lahko te posledice preprečimo.
Otroci preko izdelovanja plakatov spoznajo, da se pred soncem zaščitimo z ustreznimi oblačili, pokrivalom in
sončnimi očali, da za dodatno zaščito uporabimo sončno kremo in se v času, ko je sonce najmočnejše
umaknemo.
Skozi utečene dejavnosti spoznavamo pravljice, se učimo pesmic, likovno ustvarjamo, plešemo, se igramo igre
čuječnosti ob prepletanju zanimivih vsebin v povezavi s soncem.
Ob uporabi zanimivih didaktičnih pripomočkov, upoštevanju časovnice ter gradiv na spletni strani
https://www.nijz.si/sl/varno-s-soncem sledimo znotraj projekta naslednjim ciljem:
Seznaniti starše in otroke o škodljivem vplivu sončnih žarkov.

Po seznanitvi s potekom projekta spoznavamo vse gradiva, ki
jih bomo uporabljali.

Stran 6 od 9

Otroke in starše seznaniti z načini zaščite pred škodljivimi vplivi sonca (primerna oblačila, pokrivala, zaščitna
krema, …).

Gibanje na prostem ob uporabi osvojenih znanj znotraj projekta.

Otrok spozna, da na njegovo zdravje vpliva okolje in tudi sam.

Skupno oblikovanje plakata z izjavami otrok.
Stran 7 od 9

Igre sprostitve v naravni senci. Sestavimo formacijo sonca.

Sestavljanje besed na temo Varno s soncem.

Stran 8 od 9

Igre z vodo.

Poročilo zapisala: Petra Ozmec
Stran 9 od 9

