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DEJAVNOSTI V TEDNU MOBILNOSTI 16. 9. – 22. 9. 2020 

»Izberi čistejši način prevoza« 

 

V vseh enotah Vrtca Vrhovci so se v skupinah od 2. leta dalje izvajale dejavnosti na temo 

mobilnosti. 

K sodelovanju smo povabili tudi starše. Spodbujali smo jih, da v vrtec pridejo peš ali s kolesi. 

Z otroki smo se o teh vsebinah veliko pogovarjali. V nekaterih 

skupinah je bila za motivacijo zgodbica Beli zajček. Po zgodbi so 

narisali vsak svojega zajca, ga poškropili z izpušnimi plini- sivo 

barvo, nato pa skupaj z belimi krogi odnesli domov, kjer bodo 

tudi starši v družinskem krogu z zgledom otrokom pomagali 

čistiti zajčkov kožušček. Kadar družina vožnjo z avtomobilom 

zamenja s hojo ali kolesarjenjem, lahko izrežejo en bel krog in 

ga nalepijo na zajčji kožušček. Zajčke bodo konec meseca 

prinesli nazaj v vrtec na razstavo.  

Izhodišče za likovno ustvarjanje so bile razne zgodbe, 

knjige (Prevozna sredstva, Poglej in poišči…), pesmice, 

uganke, spomin, didaktični pogovori in opazovalni 

sprehodi. Tako so nastale risbice, skupinski plakati in 

drugi likovni izdelki.   

                       

 



Skupina iz enote Tehnološki park je sodelovala v natečaju z naslovom Čistejši načini prevoza. 

Njihove risbe so razstavljene v steklenem atriju  Mestne hiše. 

 

                     

Razstavljene slike v Mestni hiši 



 

 



    

 

Na srečo nam je bilo vreme naklonjeno, zato smo se lahko odpravili na Klobuk, Rožnik, se 

veliko sprehajali po okolici in opazovali promet, prometne znake, obnašanje voznikov, 

kolesarjev in pešcev.  Učili in ponovili smo pravila hoje in prečkanje ceste.  

 

                 

 



V enoti Vrhovci so izkoristili bližino mehanične, avtokleparke in kolesarske delavnice, kamor 

se je 17. In 22.9. 2020 odpravila skupina najstarejših otrok. 

 

        

 

       



Igrišča in sosednja parkirišča so se v teh dneh spremenila v kolesarske poligone ali poligone 

za vožnjo s poganjalci. V eni skupini enote Tehnološki park so za uspešno opravljeno vožnjo 

prejeli kolesarsko medaljo.  

 

                       

 

         



                            

 

       

 



    

 

    

 



          

 

Tudi matematične dejavnosti so bile na temo promet. Vozila so razvrščali po barvi, glede na  okolju 

prijazne in škodljive, jih urejali  po velikosti, preštevali in prirejali…. 

 

Peli so prometne pesmi, se učili deklamacije in si ogledali lutkovno predstavo Polž Vladimir gre na 

štop, plesali ob glasbi in se igrali igro vlog. 

 



Teden mobilnosti se je  v enoti Brdo zaključil z dnevom športa in sloganom: 

»VSI NA KOLO, ZA ZDRAVO TELO.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo napisala Marcela Martinčič 

 


