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Erasmus+ projekt 2020-2022 

 L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate! 
 

 
 

Poročilo 2. vsebinskega sklopa: 
 

» MOJI PRIJATELJI IN MOJA DRUŽINA« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sodelujoče skupine: Modra soba iz enote Ribica,  
Čebelice iz enote Najdihojca in Metulji iz enote Griček 
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Naslov dejavnosti: 

IZDELOVANJE NOVOLETNIH 
VOŠČILNIC ZA PRIJATELJE 

Starost otrok: 

3-6 let 
  

Diseminacija/razširjanje: 

- starši 
- eTwinning 
- Erasmus kotiček 

Cilj(i) dejavnosti: 

- Otrok doživlja, spoznava in uživa v umetnosti.  
- Razvijanje prstnih spretnosti.  

Opis dejavnosti:  

Pri izdelavi voščilnic smo uporabili naravni material, borovničeve vejice, ki so jih otroci 
nabrali v gozdu. Pobarvali so jih z belo tempera barvo, zmešano z lepilom Mekol. Naslednji 
dan, ko so bile suhe, so jih prilepili na temno podlago, nato so s tehniko tiskanja ustvarili 
zimski motiv- sova na zasneženi veji in snežinke. Za prijatelje iz naših partnerskih držav 
Češke, Norveške, Italije, Španije in Vrtca Pedenjped iz Slovenije pa smo pripravili tudi 
skromna, vendar uporabna darilca. 

Fotografije dejavnosti: 
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Naslov dejavnosti: 

TO SEM JAZ IN MOJI 
PRIJATELJI 

Starost otrok: 

6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- eTwinning 
- otrokova skupina 

 

Cilj(i) dejavnosti: 

- Otrok prepoznava svoja močna področja in močna 
področja prijateljev. 

- Otrok prepoznava lastne interese in interese 
drugih. 

- Otrok prepoznava osebnostne in telesne 
podobnosti in razlike med otroki.  
 

Opis dejavnosti: 

Otroci so na daljši list oz. trak najprej narisali sebe. Pri tem so se prej ogledali  v ogledalu. 
Pozorni so bili na to, kakšne barve so njihovi lasje, kakšne oči imajo, kako so oblečeni. Nato 
so poleg sebe narisali svoje prijatelje. Tudi pri risanju prijateljev so bili pozorni na to, 
kakšno barvo las ima kdo, kakšne imajo oči, kaj imajo oblečeno. Sebe in prijatelje so 
izrezali tako, da se držijo skupaj. Nato so predstavili, koga so narisali. Povedala so, v čem 
je kdo uspešen in kaj gre dobro od rok njihovim prijateljem (vsakemu posebej). Na koncu 
so povedali še, zakaj so prav oni njihovi prijatelji in kaj radi počnejo skupaj. Z dejavnostjo 
so otroci okrepili samozavedanje sebe in svojih močnih področij ter okrepili pripadnost in 
povezovanje s svojimi prijatelji. 

Fotografije dejavnosti: 
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Naslov dejavnosti: 

POIŠČI PRAVO DRUŽINO 

Starost otrok: 

4-6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v garderobi  
- starši 
- e-magazin 

Cilj(i) dejavnosti: 

- Otrok spoznava sebe in druge ljudi ter 
si skozi igro pridobiva občutek 
pripadnosti skupini. 

- Otrok se s pomočjo kartice, brez 
besed,  grupira v ustrezno družino. 
Grupirajo se po barvi las, čevljev, 
oblačil. 

- Otrok pravilno uporablja pojme: oče, 
mami, hčerka, sin, brat, sestra. 

- Spoznava različne vrste družin. 
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Opis dejavnosti: 

Z otroki smo se pogovarjali o njihovih zunanjih značilnostih npr. barvi las, oči, o razlikah 
med ljudmi. Nato smo na kartice narisali člane družine, tako, da je imelo po 5 članov enake 
barve lase, oblačila, čevlje ( lahko tudi modne dodatke). Kartice smo položili obrnjene 
navzdol. Vsak otrok si je vzel kartico in brez pogovora s prijatelji, poiskal pravo družino, 
glede na pravilo, ki smo ga postavili. Družine so se grupirale po barvi las, oblačil, čevljev 
ipd. Nastajale so različne vrste družin, npr. dvostarševska z dvema otrokoma, dečkom in 
deklico, enostarševska z dvema otrokoma itd. Ko so se otroci ustrezno razvrstili, so 
predstavili svojo družino, npr. mami , oče, hčerka, sin ali mamica in dva dečka. Kasneje 
smo igro nadgradili tako, da je “družina” zapela pesmico, povedala deklamacijo ipd. S tem 
smo spodbujali otroke k skupinskemu delu in k pripadnosti k skupini. 

Fotografije dejavnosti: 
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Risanje družine s flomastri, barvanje z barvnim tušem. 

 

 

 

Risanje skupne slike - plakat skupine 
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Naslov dejavnosti:  

SPOZNAVANJE RAZLIČNIH POKLICEV S 
SVOJO DRUŽINO 

Starost otrok: 

4-6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- razstava plakatov v kotičku 
- sodelovanje s starši, družino 
- starši 

  

Cilj(i) dejavnosti: 

- Otrok sodeluje z družino, krepi 
pripadnost družini in je ponosen na 
njihov skupni izdelek. 

- Otrok s pomočjo družine izdela plakat, 
ki opisuje posamezen poklic  in ga 
predstavi prijateljem v vrtcu. 

-  Otrok se navaja na uporabo 
primernega govora ter na samostojno 
pripovedovanje pred skupino otrok. 

- Otroka se spodbuja k sodelovanju pri 
bralni znački. 



 
 

 
 

          
 
 
                              

            

VRTEC LITIJA 
Bevkova ulica1 
1270 Litija 
tel: 01/89 62 530  
fax: 01/89 62 540 
e-naslov: tajnistvo@vrtec-litija.si  
www.vrtec-litija.si 

Opis dejavnosti: 

Otroci so  skupaj s starši izdelali plakat o poklicu, katerega sliko imajo na znaku v garderobi. 
Poklic  so predstavili z risanjem ali s fotografijami.  Za pomoč pri predstavitvi so prinašali 
tudi pripomočke, ki se uporabljajo pri opravljanju poklica. 

V jutranjem krogu so prijateljem predstavili svoj plakat in s tem opravili govorni nastop 
pred skupino, ki se šteje tudi za opravljanja bralne značke. Plakat so nalepili na razstavo v 
kotičku. Po predstavitvi smo vsak poklic gibalno ponazorili. Dnevno so imeli na voljo 4 
tematske kotičke, glede na predstavljene poklice. Igra je bila zelo ustvarjalna in 
sodelovalna, otroci so v igri uživali. 

Fotografije dejavnosti: 
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Naslov dejavnosti:  

MOJA DRUŽINA 

Starost otrok:  

5 - 7 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- razstava v Erasmus kotičku 
- starši 
- eTwinning 

Cilj(i) dejavnosti: 

- Otrok spoznava različne družine. 
- Otrok čuti pripadnost družini. 
- Otrok rabi simbole, z njimi opisuje 

stanje. 

Opis dejavnosti: 

Otroci skozi predhodne dejavnosti spoznavajo like, ki jih uporabljajo kot simbole. V tej 
dejavnosti smo se pogovarjali o družini. Otroci so opisovali svoje družinske člane. Skupaj 
smo sestavili legendo s simboli, ki predstavljajo določene družinske člane. Otroci so 
samostojno obrisali, izstrigli in nalepili simbole za člane svoje družine. V krogu so svoj 
izdelek še predstavili. V kotičku z liki so sestavljali različne družine. 

Fotografije dejavnosti: 
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Naslov dejavnosti: 

IGRA V KOTIČKIH 

Starost otrok: 

 5 - 7 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- skupina otrok 

- starši 
- eTwinning 

Cilj(i) dejavnosti: 

- Otrok ima možnost razvijati 
sposobnosti in načine za 
vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 
v prijateljskih odnosih z enim več 
otroki (kar vključuje reševanje 
problemov, pogajanje, dogovarjanje, 
razumevanje in sprejemanje stališč, 
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menjavanje vlog, vljudnost v 
medsebojnem komuniciranju, …). 

Otroci sodelujejo pri igri v različnih kotičkih. Pri tem je pomembno, da skušajo sami 
reševati  nastale probleme in se dogovarjati. Pri tem ostanejo vljudni in upoštevajo stališča 
posameznika. Opis dejavnosti: 

Fit gibalno didaktična igra Mišji repki. Otroci so lovili repke, ki si jih naredili tako, da so 
imeli vrvice zataknjene za pas. Med tekom so prijateljem “pulili” repke. Zmagal je tisti, ki 
jih je zbral največ. Poleg razvijanja ciljev s področja gibanja, so se urili tudi v štetju in 
preštevanju ter usvajali pojme več - manj. Igra je bila vedno živahna, polna smeha in 
veselja. 

Igra na igrišču - gradbišče. Štirje otroci so imeli na voljo dva delovna stroja, več lopatic in 
veder. Že pred začetkom igre so se dogovorili kdo bo uporabljal katero od igrač in kaj bodo 
počeli. Težave so imeli le pri izbiri pripomočka. Potrebovali so kar nekaj časa in energije za 
dogovor. Bagra so si nato med igro menjavali, pri določanju načina oz. cilja igre, pa so vsi 
enakovredno sodelovali. 

Igra vlog - kotiček dom. Kopanje lutk in pranje perila. Sprva so se pranja igrač lotila 
dekleta, vendar je bil razlog v tem, da so bile igrače, namenjene temu dojenčki. Naslednjič 
smo v kotiček pripravile kocke. Takrat je bil spol otrok v njem enakomerno zastopan. 
Otroci so imeli na voljo dovolj krpic, da so lahko sodelovali vsi, ki so želeli. Pri igri z vodo 
so se zadržali dlje časa. 

Družabna igra tri v vrsto. Tako kot pri vseh družabnih igrah morajo otroci najprej usvojiti 
pravilo, da počakajo na vrsto. Sprva tekmovalnost ni bila izrazita, ko pa sta osvojila še 
pravila igre, se je le ta stopnjevala. Sta jo pa izražala na zdrav, športen način in kot 
motivacijo za nadaljnjo igro. Sčasoma se jima je pridružilo še nekaj otrok, ki sta jih naučila 
pravil. Pri igri so se izmenjavali. 

Fotografije dejavnosti: 
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Naslov dejavnosti:  

VERIGA PRIJATELJSTVA 

Starost otrok:  

4 - 6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- igralnica 
- starši 
- eTwinning 

  

Cilj(i) dejavnosti: 

- Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v 
določeni družbi pomagati in 
sodelovati, da bi lahko ta delovala ter 
omogočila preživetje, dobro počutje 
ter udobje. 

- Otroci vzpostavijo prijateljske odnose 
s sovrstniki. 

- Otrok se dogovarja z vrstnikom, da 
doseže želeni cilj. 
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Opis dejavnosti:  

V tej dejavnosti so otroci izbrali prijatelja, s katerim naj bi izdelali verigo prijateljstva. 
Določili so barvo papirja, si priskrbeli potrebna sredstva v ustvarjalnem kotičku in se lotili 
dela. Da bi skupaj izdelali verigo prijateljstva, so se morali predhodno dogovoriti, kaj bo 
kdo počel oziroma si razdeliti vloge in opravila. Po opravljeni nalogi so svojo verigo obesili 
v plesni kotiček, kateri so dodali še balon. 

 

Fotografije dejavnosti: 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Litija, 2. 4. 202 
 
 

Pripravili: člani projektne skupine 
(Renata Mlinar, Ema Knežević, Luka Sterle, Neža Pavli in Katja Hrastar Belšak) 


