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Erasmus+ projekt 2020-2022 

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

 
 

Poročilo 3. vsebinskega sklopa: 
 

» SKRB ZA ŽIVALI IN NJIHOV VPLIV NA SOCIALNO 
EMOCIONALNO ŽIVLJENJE« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sodelujoče skupine:  

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

Družabna igra LETI LETI 
PUJS 

Starost otrok: 

4 - 6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 
- knjiga skupine v 

garderobi 

Cilji dejavnosti: 

- Krepitev medvrstniškega spodbujanja in  
sodelovanja  ter strpnost do drugačnih. 

- Nastopanje pred vrstniki in krepitev 
besednega zaklada. 

Opis: 

V vsebinskem sklopu 'Skrb za živali' smo v Modri skupini spoznavali živali iz našega okolja 
in širše. Začeli smo z igro Leti, leti pujs. Igra temelji na iskanju živalskih lastnosti ob opori 
slik (ima krila, leti, ima plavut, 4 noge, 2 nogi, tipalke, rep, grivo, kožuh, spi zimsko 
spanje…). Otroci so igro hitro osvojili, saj so že dovolj stari, da prepoznajo najbolj znane 
živali (konj, pes, mačka, kokoš, polž, žaba, kača, prič, krava, čebela…). Preko igre so krepili 
medvrstniško spodbujanje in sodelovanje, saj je igra zahtevala pomoč vrstnika za dosego 
cilja. Bogatili so besedni zaklad ter nastopali pred skupino. Igra je še vedno v kotičku, kjer 
se z njo dnevno igrajo. 

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

Plakat živali s starši 

Starost otrok: 

 4 - 6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 
- knjiga skupine v 

garderobi 

Cilji dejavnosti: 

- Otrok spoznava različne vrste živali. 
- Otrok našteje značilnosti posameznih živali. 
- Otrok sodeluje s staršem v procesu ustvarjanja 

plakata. 
- Otrok nastopa pred skupino. 

Opis: 

Otroci so v jutranjem krogu izžrebali sliko živali, katero so skupaj s praznim listom papirja 
odnesli domov. Doma so skupaj s staršem narisali in opisali izbrano žival. Dejavnost je bila 
namenjena kot nadaljevanje igre 'Leti leti pujs', katero so otroci v vrtcu odlično usvojili. Že 
naslednji dan je nekaj otrok prineslo plakat s svojo živaljo in opisom. Opaziti je bilo, kako 
otroci z navdušenjem, sproščeno in ponosno opisujejo izbrano žival. V naslednjih nekaj 
dneh so plakate prinesli še ostali otroci in jih predstavili skupini. Plakati so med seboj zelo 
različni, saj ima vsak svoj stil in vsebino. Plakati krasijo našo garderobo, kjer se lahko 
ustavite in se naučita kaj novega o različnih živalih. 

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

Obisk psičke LABI  

Starost otrok: 

4 - 6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 
- knjiga skupine v garderobi 

Cilji dejavnosti: 

- Otrok zmanjša strah pred živalmi. 
- Otrok doživlja pozitiven odnos do psa. 
- Otrok razvija empatijo in sočutje do živali. 

Opis: 

V našo igralnico je prišla dvanajstletna psička z imenom Labi, pasme labradorec. Labi je 
zelo umirjena psička, zato je zelo primerna za otroke. Kljub temu, da so otroci Modre 
skupine številčni in glasni, so se ob prihodi psičke Labi umirili in jo opazovali. Opaziti je 
bilo, da so se najbolj nemirni otroci ob dotiku živali popolnoma umirili in ob njej sedeli dalj 
časa. Seveda so se z dlanjo ves čas dotikali psa. Otroci so ob živali sproščeno govorili, se 
smejali in bili videti srečni ter zadovoljni. Psička je preživela celoten dan v skupini in lahko 
rečem, da je bil dan bolj umirjen. Otroci so razvili zaupanje in ugodje ob živali. 

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

KUŽA FRODO na obisku v 
vrtcu 

Starost otrok: 

4-6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 
- e-oglasna deska 

  

Cilji dejavnosti: 

- Spoznavanje  in razvijanje odgovornosti ter 
skrb do živali. 

-  Učenje samokontrole oziroma uravnavanje 
lastnih čustev.  

- Zmanjševanje strahu pred živalmi. 
- Doživljanje ugodja ob stiku s psom. 
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Opis: 

V vrtec sem pripeljala mojega psa Froda, ki je vajen otrok in ima zelo rad družbo in 
pozornost. Na njegov prihod sem otroke zelo dobro pripravila. Pogovarjali smo se, kako se 
do kužka vedemo, kaj vse potrebuje… Z navdušenjem so ga sprejeli medse. Dovolili so mu, 
da najprej razišče prostor, nato je po pasje pozdravil vse otroke. Strah pred živalmi je bil 
prisoten le pri enem dečku, vendar je skozi trike, ki jih je Frodo  pokazal, ta strah premagal.  
Vsi otroci, ki so pokazali željo, so se igrali z njim, mu ukazovali različna povelja, kot npr. 
sedi, lezi, daj tačko, daj petko, naredi preval. Z navdušenjem so ga opazovali in ga nežno 
božali. Ta dan so bili otroci bolj umirjeni in tihi. Spoznali  so celodnevno oskrbo psa. V vrtcu 
so ga nahranili, nato so ga na povodcu peljali na sprehod ter  počistili za njim, ko je opravil 
potrebo. Omogočili so mu tudi čas za počitek. Do Froda so bili zelo nežni. Po srečanju z 
njim so ga  likovno upodobili s tehniko risanja s črnim ogljem.  

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

TAČKE POMAGAČKE in 
kotiček hišnih ljubljenčkov 

Starost otrok: 

4 - 6 let 

  

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 
- e-oglasna deska 

Cilji dejavnosti: 

- Spoznavanje živali, ki skrbijo za dobro počutje 
šibkejših. 

- Spoznavanje tehnik obrambe ob stiku z 
nevarno živaljo. 

- Seznanjanje z nego psa. 
- Razvijanje pozitivnega odnosa do živali. 
- Sodelovanje s starši-sprehod s hišnim 

ljubljenčkom. 

Opis dejavnosti: 

V vrtcu so imeli otroci priložnost spoznati zelo mirno in prijazno terapevtsko psičko Lindo, 
pasme čivava. Njena lastnica iz društva “Tačke pomagačke” nam je pokazala, kaj vse Linda 
zna, kaj potrebuje za dobro počutje… Otroci so aktivno sodelovali in zelo hitro osvojili vse 
potrebno. Vodili so jo na povodcu, ji dajali priboljške, jo krtačili in božali. Naučili so se, 
kako se obvarovati pred morebitnim napadom psa. Poučila jih je tudi, da tujega psa ne 
smejo nikoli gledati naravnost v oči. Otroci so bili do Linde zelo nežni, nihče se je ni bal, v 
aktivnosti z njo so bili vključeni vsi otroci. 

V naslednjih dneh smo nato z otroki v vrtcu uredili kotiček hišnih ljubljenčkov. Otroci so 
prinesli v vrtec svojo plišasto muco ali psa, mu izdelali ovratnico, zapisali ime, mu zgradili 
hiško iz kock…   poskrbeli za celotno nego in dobro počutje njihovega ljubljenčka. Nastala 
je zelo prijetna igra, njihov pogovor in interakcije med njimi so bile zelo zanimive. 

Skupaj s starši so šli na sprehod s hišnim ljubljenčkom. Tisti, ki ni imel prave živali, je na 
sprehod vzel plišastega kužka ali muco. Poslali so fotografijo, izdelali smo plakat. 
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Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

Zbiranje starih odej, blazin… 
za ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI 

Starost otrok: 

 4 - 6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi vrtca 

- eTwinning 
- e-oglasna deska 
- WEB vrtec 

Cilji dejavnosti: 

- Seznanjanje z dobrodelnostjo. Otrok se uči 
deliti stvari, ki jih ne potrebuje in jih podari. 

- Razvijanje odgovornosti ter skrb do živali. 

 

Opis: 

Otrokom sem preko kratkega posnetka prikazala življenje v zavetišču za živali Ljubljana. 
Seznanili so se, da so v zavetišču zapuščene živali, ki nimajo svojih lastnikov. Za njih skrbijo 
zaposleni v zavetišču in iščejo nove lastnike zanje. Zelo so veseli vsake pomoči. Sprejemajo 
odeje, blazine, brisače, hrano… Dobrodelnost nas povezuje, uči ljubezni do sebe in drugih. 
Zato smo se  skupaj z otroki  odločili, da bomo en delček pomoči ponudili tudi mi. Preko 
»Web vrtca« smo napisali dopis staršem za pomoč zapuščenim živalim. Odziv staršev je 
bil zelo velik. Otroci so prinašali odeje, blazine in brisače, ki jih več ne potrebujejo, ob tem 
so bili ponosni, da tudi oni pomagajo pomoči potrebnim. 

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

Kolaž  MOJ HIŠNI 
LJUBLJENČEK  

Starost otrok: 

 4 - 6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 
- razstava izdelkov v Litiji-

trgovina Stara šola 
- e-oglasna deska 

Cilji dejavnosti: 

- Poglabljanje teme v tehnikah s področja 
umetnosti. 

- Spoznavanje  likovne tehnike- kolaž. 
Razvijanje finomotorike. 

- Navajanje na ustrezno držo škarij in striženje 
po črti. 
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Opis: 

Temo, o kateri se pogovarjamo, smo poglobili z izdelovanjem kolaža - Moj hišni 
ljubljenček. Otroci so si izbrali vsak svojo fotografijo hišnega ljubljenčka in jo prilepili na 
risalni list. Nato so s svinčnikom narisali pripomočke, ki jih njihov ljubljenček potrebuje. 
Narisali so posode za hranjenje, hrano, posteljico in podobno ter vse izrezali in prilepili. 
Preko likovne dejavnosti so utrdili svoje znanje o hišnih ljubljenčkih in ob tem uživali.  

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

OBISK POLICISTA S PSOM 

Starost otrok: 

5 – 7 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 

Cilji dejavnosti: 

- Spoznavanje dela policijskega psa. 
- Razvijanje pozitivnega odnosa do 

živali. 

Opis: 

Po obisku različnih živali (v vrtcu ali na kmetiji), smo povabili v vrtec še službenega 
policijskega psa. Policist nam je predstavil tehnike treninga ter pridobljene veščine. Otroci 
so se sami preizkusili v vlogi asistenta trenerja.  

S spoznavanjem potreb živali so razvijali razumevanje, da je tudi službeni pes le žival, ki 
potrebuje nego in lep odnos.  

Fotografije: 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 
 

 
 

          
 
 
                              

            

13 
 

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 

Naslov dejavnosti: 

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA V 
LJUBLJANI 

Starost otrok: 

5 – 7 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček v 
garderobi 

- eTwinning 

  

Cilji dejavnosti: 

- Razvijanje pozitivnega odnosa do 
živali. 

- Zavedanje raznolikosti živalskega in 
rastlinskega sveta ter povezanost 
obeh. 

Opis: 

Že v predhodnih dejavnostih smo odkrivali svet in njegove raznolikosti. Te se kažejo v 
prebivalstvu, jeziku,  arhitekturi, pokrajini, rastlinstvu in živalstvu. Spoznavali in 
prepoznavali smo značilnosti kontinentov. Še posebej smo dali poudarek zastavam in 
živalstvu. 

Z obiskom živalskega vrta smo se preizkusili v že pridobljenem znanju in pridobivali nova 
spoznanja o živalih. 

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

ŠKATLA SVETA 

Starost otrok: 

5 – 7 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- razstava izdelkov v 
Litiji-trgovina Stara 
šola – fotografije 

- eTwinning 
- izdelek v igralnici 

Cilji dejavnosti: 

- Spoznavanje sveta, njegovih 
raznolikosti (v prebivalstvu, jeziku, 
arhitekturi, pokrajini, rastlinstvu in 
živalstvu). 

- Spoznavanje živali sveta. 

Opis: 

Odkrivali smo svet in njegove raznolikosti. Te se kažejo v prebivalstvu, jeziku,  arhitekturi, 
pokrajini, rastlinstvu in živalstvu. Spoznavali in prepoznavali smo značilnosti kontinentov. 
Še posebej smo dali poudarek zastavam in živalstvu. 

V eni izmed dejavnosti smo skupaj zrisali zemljevid sveta - poudarek na morju in kopnem 
(kontinentih). V knjigah in na spletu, smo s pomočjo predhodnega znanja odkrivali 
značilne živali za določen del sveta. Otroci so od doma prinašali sličice živali, jih predstavili 
prijateljem, skupaj pa smo jih prilepili na določen del sveta na zemljevidu.  

Kar nekaj otrok pozna kontinente in jih poimenuje na različnih zemljevidih. Prav tako 
poznajo živali, značilne za njih in tudi okolje v katerem živijo. 

Fotografije: 
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Litija, 22. 6. 2021    

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

Naslov dejavnosti: 

Zaključno srečanje na hrib 
SITARJEVEC 

Starost otrok: 

4 - 6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček 
- eTwinning 

  

Cilji dejavnosti: 

- Skupno praznovanje konca 
vrtčevskega leta. 

- Skupna gibalna in sprostitvena igra 
otrok v naravi. 

Opis: 

Sodelujoči vseh treh skupin smo se dobili na bližnjem hribu Sitarjevec, kjer smo se prvič 
po korona času lahko dobili v živo. Otroci so bili veseli, ker so se z novimi prijatelji lahko 
igrali. Bili so sproščeni, uživali v prosti igri in raziskovanju gozda. Opazili so spremembe v 
naravi in jih medsebojno komentirali. Nabirali so bezeg, ki smo ga v vrtcu posušili in 
kasneje skuhali čaj. Vsaka skupina je poskrbela za skupno dobro počutje. Otroci iz vrtca 
Najdihojca so prinesli vodo in sok, Ribica jabolka, Griček slane palčke. Pripravili smo si 
zdrav piknik v naravi. Po obedu smo se dobili v krogu, zapeli nekaj pesmi in izvedli igro 
»Stisni v pozdrav«. Otroci so se prijeli v krog, zaprli oči, stisnili roko v pozdrav in tiho 
poslušali prijetne glasove iz gozda. Dobre volje in polni vtisov smo se vrnili vsak v svoj 
vrtec. 

Fotografije: 

 

 

 

 

 

 


