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NAMEN 

Namen projekta je bil, da se otroci seznanijo z:  

• nevarnostmi v vsakdanjem okolju, 

• kako ravnamo, ko pridemo v stik z nevarnimi 

snovmi, 

• kdo nam pomaga, 

• kako pokličemo na pomoč in koga (112), 

• kako lahko sami pomagamo v primeru nesreče.  



CILJI 

• Otrok je vključen v komunikacijske procese z vrstniki in odraslimi, 

• seznanjanje z novimi besedami in pojmi, 

• otrok odkriva in spoznava različne tekočine in snovi ter njihovo 

delovanje oz. reakcije, 

• otrok se seznani, da so nekatere snovi nevarne za naravo, živali in ljudi, 

• otrok se seznani z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v 

različnih okoljih, 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 

• otrok se seznani z različnimi simboli in njihovim pomenom, 

• otrok se seznani, kako ravnati v primeru nevarnost, 

• otrok spozna klicno št. za pomoč 112, kako pokliče,kaj pove, 

• otrok se seznani, kako nuditi prvo pomoč, 

• otrok spoznava sebe in svoje telo, posamezne dele in njihovo funkcijo. 



NEVARNE SNOVI 

 

 

 

• Pogovor - kaj so nevarne snovi 

• Ogled, katere nevarne snovi najdemo 
v vrtcu  

• Kako in kje jih shranjujemo 

• Spoznavanje simbolov  

• Ali so živila, zdravila lahko nevarna 

• Ogled skupaj s starši, katere nevarne 
snovi imajo doma 

• S katerimi simboli  so označene 

• Prinašanje reklamnega materiala 

• Izdelava plakata 

• Poskusi s snovmi iz gospodinjstva 

• Prepoznavanje in razvrščanje 
simbolov 

• Nevarnost za okolje 

• igre – nevarnost 

 

 

 

 

 



POSKUSI S SNOVMI IZ GOSPODINJSTVA 



•                                                



KDO NAM POMAGA ? 
• Zgodbica Ježek Snežek in 112 

• Klicna št. 112 - kako se javimo, kaj 

povemo 

• Kdo nam pomaga v primeru nesreč 

• Izdelovanje telefonov  

• Ogled slikanic  

• Igre vlog 

• Zvočni signali vozil 

• Dopolnitev plakata 



• Obisk reševalca z reševalnim vozilom 

• Ogled opreme in vozila 

 



PRVA POMOČ 

• Ponovni obisk reševalca- predstavitev nudenja 
prve pomoči 

• Aktivno sodelovanje v predstavitvi 

• Zbiranje sanitetnega materiala in priprava kotička 
za nudenje pomoči 

• Izdelovanje pripomočkov za igro 

• Igra vlog 

• Ogled skeleta 

• Izdelovanje skeleta iz tulcev 

• Razstava izdelkov in plakata 
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Rezultati dela 

• Otroci so se seznanili kaj so nevarne snovi v njihovem 

okolju, 

• kako ravnati ob stiku z njimi, 

• prepoznavajo simbole za nevarne snovi, 

• da so nevarne snovi nevarne tako za človeka, kot tudi 

za naravo in živali, 

• spoznali so, kako ravnati v primeru nesreče, kako 

poklicati na pomoč, kako lahko sami pomagajo ob 

nesrečah oziroma poškodbah. 



MNENJA STARŠEV 

• Mama otroka starega 3 leta je zapisala, da deček išče znake za 
nevarnost na embalažah in vsem razlaga kaj to pomeni, kako je to 
nevarno. Pojasnjuje, česar ne smemo dati na roko, ker nas bo 
bolelo, ker bo koža izginila, pa se bodo videle kosti. Tudi, ko je 
bil pri zdravnici in je uporabila razkužilo, je opazil znak ter ji  
razložil, da mora biti previdna. 

 

• Mama otroka starega 4 leta je povedala, da vedno ko otrok opazi 
kakšen simbol, takoj pove, da so se o tem pogovarjali v vrtcu. 
Zelo je pohvalila projekt in bila presenečena nad odzivom vseh 
otrok. 

 

• Mama otroka starega 5 let je zapisala, da je bil navdušen nad 
projektom. Doma je vsak dan izrezoval znake za nevarne snovi in 
jih opisoval. Bilo je poučno za vso družino. 
 


