
PROJEKT 
ZDRAVJE V VRTCU 
2012/2013 

KEKČEVO POLETJE 

Pripravila: 
Renata Stražišar 



Vrtec Murenčki in enota Zalog 



Cilji 

 Otroci dojemajo trajanje časa in pridobivajo izkušnje o 
hitrosti spreminjanja in zgodovinskih spremembah. 

 Otroci odkrivajo, spoznavajo in primerjajo živo in neživo 
naravo. 

 Otroci se naučijo skrbeti za zdrav in raznolik način 
življenja (spoznavajo različne dišavnice, zdravilna zelišča 
ter se seznanjajo z njihovo uporabo in pridobivanjem). 

 Otroci spoznajo, da na zdravje vpliva okolje ter oni sami. 

 Otroci spoznavajo delovni proces in razvijajo primeren 
odnos do dela in organizacijske sposobnosti. 



Dejavnosti 

 Pravljice: Pastirček, Kekčeve zgodbe 

 Izštevanje, zbadljivke, rime (spoznavanje gorenjskega 
narečja) 

 Ogled filmov (Srečno Kekec, Pastirci) ter spoznavanje 
likov (Kekec, Kosobrin, Pehta, Mojca, Rožle) 
 

 



Sušenje sadja 
Rezanje sadja 

Sušenje 



Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 
Spoznavanje žive in nežive narave 

Prirejanje fotografij s snovmi 



Risanje sestave zemeljskih plasti 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



 

 

 

Spoznavanje saditvenih rastlin 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



 

 

 

Sprehod po Cerkljah ter ogled 
skalnjakov 

Risanje načrta skalnjaka 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



 

 

 

Začrtanje skalnjaka 

Pričetek ‘izdelave’ 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



 

 

 

‘Izdelava’ 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



 

 

 

‘Nastajanje’ skalnjaka 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



 

 

 

Izdelan skalnjak 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



 

 

Sušenje zelišč 

Priprava Pehtinega (zeliščnega) čaja 

Spoznavanje zelišč ter izdelava skalnjaka 



Pastirske igre 



Peka koruze 
Ličkanje koruze 

Peka koruze 



Okušanje koruze 

Sodelovanje pri čiščenju 

Peka koruze 



Kekčev piknik 

Izdelava nabodal 

Rezanje zelenjave 



 

 

 

Peka hrenovk 

Prepevanje kekčevih pesmi 

Kekčev piknik 



Priprava kekčeve malice 
Zavezovanje cule 



 

 

 

Lupljenje in rezanje krompirja 
za žgance 

Priprava kekčeve malice 



 

 

 

Priprava žgancev 

Priprava kekčeve malice 



 

 

 

Izdelava jogurta in masla 

Priprava kekčeve malice 



 

 

 

Okušanje kruha 

Mesenje testa za kruh 

Priprava kekčeve malice 



 

 

 

Malica je pripravljena 
(kruh, jogurt, žganci, skuta, masovnik) 

Priprava kekčeve malice 



Slikanje planin 
Slikanje s čopiči in tempera 
barvicami 



Izdelava sonca iz plastičnih zamaškov 

Lepljenje v obliko sonca 

Razvrščanje plastičnih zamaškov 
po barvi 



Izdelava kekčevih klobukov 

Rajanje in prepevanje 
kekčevih pesmi 

Šivanje klobukov in risanje 
vzorcev s flomastri 



Izdelava kekčevih živali in likov 
Sove 

Krave 



 

 

Ovce 

Škratki 

Izdelava kekčevih živali in likov 



 

 

Krava 

Izdelava kekčevih živali in likov 



 

 

Bedanci 

Izdelava kekčevih živali in likov 



Štejemo, razvrščamo, lepimo in 
ustvarjamo z naravnim materialom 

Kamni, orehove lupinice, lesene palčke 



 

 

 

Štejemo, razvrščamo, lepimo in 
ustvarjamo z naravnim materialom 



Hvala za vašo pozornost! 


