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Erasmus+ projekt 2020-2022 

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

 
 

Poročilo 4. vsebinskega sklopa: 
 

» ČUSTVA« 
 

 
 
 

 

Sodelujoče skupine:  

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

Strah pred neznancem in 
pravila za osebno varnost 

Starost otrok: 

4-6 let 

 

Diseminacija: 

- e-oglasne deske za starše 
- Erasmus kotiček 
- e-magazin 

 

Cilji dejavnosti: 

- otrok loči med tujcem in znano osebo 
- otrok preko vaj (igre vlog) prepozna nevarne 

situacije z neznancem 
- otrok se zna odzvati neznancu na primeren 

način 

Opis: 

Z otroki se v jutranjem krogu pogovarjamo o družini, prijateljih in znancih. Pogovor  
napeljemo na neznance. Otroci suvereno povedo kdo so neznanci. Z otroki se preko 
pogovora dogovorimo kdaj lahko govorimo z neznancem in kdaj ne. Situacije predstavimo 
z velikimi lutkami, ki odigrajo situacije o katerih smo govorili. Tudi otroci lahko odigrajo 
igro pretvarjanja, ter ustvarijo situacijo z neznancem. Igro vlog lahko preizkusijo vsi otroci, 
ki to želijo. Otroci se v teh situacijah učijo prepoznati neprimerno vedenje drugih in kako 
ravnati v situaciji. Krepijo svojo samozavest in pridobivajo konkretne izkušnje na to temo.  

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

Učimo se postaviti zase in 
rečemo, ne, to mi ni všeč. 

Starost otrok: 

 4-6 let 

Diseminacija: 

- e-oglasne deske za starše 
- Erasmus kotiček 
- e-magazin 

Cilji dejavnosti: 
  Spodbujanje, da otroci  svoja čustva in razmišljanja 
izražajo z besedo. 

- Razmišljanje o sebi, svojih lastnostih, o 
svojem ravnanju, razmišljanjih, čustvih in 
občutjih … 

- Prepoznavanje neprimernega ravnanja s 
strani znane osebe. 

- Učenje ustreznega vedenja ob neprijetnem 
dogodku. 

Opis dejavnosti: 

V našem vrtcu že nekaj let otrokom ponujamo delavnice programa NEON, preko katerih 
otroke opolnomočimo, da znajo odreagirat v neprijetnih situacijah. Preko odigrane 
situacije pretvarjanja - igre z vlogami naših, za to delavnico izobraženih strokovnih delavk, 
so se otroci seznanjali s primernim in neprimernim vedenjem s strani vrstnikov. 

Na te delavnice smo jih pripravili. Z otroki smo se pred začetkom delavnic pogovarjali o 
naših čustvenih stanjih, pomagali smo si z igro Lonček čustev, kjer si je vsak otrok izbral 
žetonček z emotikonom in nam opisal situacijo, v kateri se je počutil dobro, slabo, je bil 
prestrašen…svoje počutje so izražali tudi z izbiro  instrumenta. Prišli so do spoznanja, da 
nam je najlepše takrat kadar se počutimo dobro in da za to lahko poskrbimo tudi sami. 
Znali so povedati, kaj vse nam je všeč, kakšen je lahko prijatelj, kaj naredimo, da smo 
prijazni drug do drugega. Kako se počutimo, če nam nekdo nekaj vzame, nas udari, reče 
grdo besedo, nas sili v skrivnost, ki ni varna. Vse povedano so zaigrali v igri z vlogami, s 
pomočjo igre pretvarjanja. Po vsakem pretvarjanju smo zaploskali. V zaigranih neprijetnih 
situacijah so se naučili  postaviti zase in reči ne, to mi ni všeč. Spoznali in osvojili so štiri 
pravice, da so varni, močni, močni v srčku in svobodni. Pridobljeno znanje je opazno tudi 
pri igri z vrstniki. 
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Fotografije: 
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PRIMER DOBRE PRAKSE 

Naslov dejavnosti: 

Primer dobre prakse s 
kamišibajem na temo Mojca 
Pokrajculja. 

Starost otrok: 

4 - 6 let 

Dissemination: 

- e-oglasne deske za starše 
- e-magazin 

 

 

Cilji dejavnosti: 

- Otrok spoznava leposlovno besedilo na zabaven 
način. 

- Otrok krepi svoj besedni zaklad, se ustvarjalno 
izraža. 

- Otroci se učijo vrednosti pomoči drugim. 

- Otrok se pogaja, pogovarja, usklajuje z vrstniki. 

Opis aktivnosti: 

Mojca Pokrajculja je pravljica, ki jo pozna skoraj vsak otrok pred vstopom v šolo. Tako smo 
iz vrtca Pedenjped v Modri skupini Vrtca Litija prejeli ročno izdelan slikopis pravljice Mojca 
Pokrajculja. Le tega je vzgojitelj predstavil otrokom ob pripovedovanju pravljice. Otrokom 
je bila zgodba ob slikah tako všeč, da so jo želeli poslušati vsak dan. Vzgojitelj je pripravil 
premično gledališče in z otroki izdelal lutke na palici. Ker so otroci zgodbo odlično poznali, 
so nemudoma začeli z igro. Imeli so težave z držanjem lutk na palici, saj se jim je ves čas 
vrtela. Po nekaj dneh je vzgojitelj dodal ročne lutke, ki so ponovno spodbudile otroke k 
dramski igri. Večina nastopajočih otrok je govorila razločno in dovolj glasno. Gledalci so 
zbrano spremljali zaigrano pravljico. Otrokom je bilo gledališče ves čas na voljo. Po nekaj 
dneh igre, so nekateri otroci začeli prirejati pravljico po svojih idejah. V kotičku 'gledališče' 
je bilo slišati veliko otroškega smeha.  

Fotografije: 
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OPIS LTT AKTIVNOSTI V VRTCU LITIJA 

V septembru 2021 smo v Vrtcu Litija  prvič gostili partnerje v okviru našega prvega 
Erasmus+ projekta L.I.F.E. Love! Improve! Feel! Educate!, katerega osnovni 
namen je opolnomočenje otrok na področju čustev. Za naše strokovne kolege 
(vzgojitelje, učitelje, ravnatelje) iz vrtcev in šol iz držav Češke, Španije, Italije in iz 
Vrtca Pedenjped v Ljubljani smo pripravili različne aktivnosti na temo glasbe in 
socialno-emocionalnega učenja. Poleg aktivnega sodelovanja pri aktivnostih z 
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otroki pa smo jim predstavili tudi oblike sodelovanja našega vrtca z družinami, 
prikazali video s kratkimi izseki na področju udejstvovanja našega vrtca na 
področju glasbene umetnosti, jim razkazali enoti Medvedek in Griček ter jih povabili 
še na ogled Osnovne šole Litija. 

Poleg strokovnih vsebin smo jim v dveh dneh pri nas popestrili še z obiskom 
rudnika Sitarjevec, kjer je naše goste pozdravila podžupanja ga. Lijana Lovše. Po 
vodenem ogledu rudnika v angleškem jeziku smo se okrepčali s »sitarjevško 
malico«, ki jim je bila gostom zelo zanimiva. Zadnji dan njihovega obiska smo 
zaključili z vodenim ogledom gradu Bogenšperk, za prijeten grajski pozdrav so 
poskrbeli šmarski tamburaši. 

Ob prvih 3 dneh v Vrtcu Pedenjped ter nato še 2 dneh v našem vrtcu verjamemo, 
da smo našim Erasmus+ partnerjem pričarali nepozabno izkušnjo v Sloveniji. Ob 
odhodu nam je bilo vsem težko, gostje so bili očarani tako nad naravnimi lepotami 
naše Slovenije kot tudi nad visokimi standardi na področju šol in vrtcev. 
Verjamemo, da smo naš vrtec, lokalne zanimivosti kot tudi našo Slovenijo dobro 

zastopali, saj so nam zagotovili, da ta obisk vsekakor ni bil njihov zadnji 😊  
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Pripravili: člani projektne skupine 
(Renata Mlinar, Ema Knežević, Luka Sterle, Neža Pavli in Katja Hrastar Belšak) 

 
 
Litija, december 2021    


