
Otroci se zaradi svoje živahnosti pogosto poškodujejo, zato je zelo pomembno, da si pri 

poškodbi znajo tudi sami pomagati.  

V domu Ajda izvajamo petdnevni ali tridnevni program za vrtce, kjer se otroci preko 

poslušanja, opazovanja, igranja in aktivnega sodelovanja seznanijo s posledicami pikov 

(čebel,os, komarjev), s prvo pomočjo po piku in preventivo pred piki. Poleg pikov se 

otroci seznanijo še z ugrizi, zastrupitvami, poškodbami, alergijami, prehladi, opeklinami 

idr.  

Program poteka na domu Ajda in v njeni bližnji okolici.  

 

 

PROGRAM: 

› otroci spoznajo predstavnike živali, pri katerih obstaja nevarnost pikov, ugrizov, 

zastrupitev in njihov pomen v naravnem okolju (kako in zakaj kače in klopi ugriznejo, 

čebele pičijo, NEKATERE dvoživke izločajo strup…) 

› otroci se preko razgovora naučijo preventivo pri pikih, ugrizih, opeklinah, zastrupitvah, 

prehladih… 

› se naučijo prepoznavati znake pri pikih, ugrizih, poškodbah, zastrupitvah… 

› se naučijo kako ukrepati ob pikih, ugrizih, zastrupitvah… 

› se igrajo igro »Moj medvedek je bolan« (na igračah, ki jih prinesejo s seboj se naučijo 

kako ravnati v zgoraj naštetih primerih) 

 

POPESTRITEV PROGRAMA: 

› športno plezanje po umetni steni 

› streljanje z lokom 

  

 

 

 

MEDVEDKA JE PIČILA ČEBELA 

PRVA POMOČ ZA VRTEC 



› spretnosti poligon 

› živ-žav na snegu 

› sprehod  do državne meje z ogledom mejnih kamnov (bližnja okolica doma) 

› sprehod po naravoslovni učni poti do vasi Libeliče z ogledom Muzeja stare kmečke 

opreme, črne kuhinje in stare učilnice 

 

DODATNI STROŠKI: 

› vstopnina za ogled muzejev je 1 € 

 

CENIK: 

Cena petdnevnega programa je 57,80 €, cena tridnevnega programa je 33,10 €. 

 

INFORMACIJE O PRIJAVAH: 

Tel.: 01 2348 632  

E-pošta: rezervacije@csod.si 

 

INFORMACIJE O PROGRAMU: 

Telefon in GSM doma Ajda: 02 8784 051 / 031 607 566 

E-pošta: ajda@csod.si, Marjana.Koren.Reiser@csod.si 

 

DOSTOP: 

Dostop do doma Ajda na Libeliški Gori je iz Dravograda po cesti, ki vodi do vasi Libeliče. 

Pred vasjo zavijte levo (kažipot!) in peljete po asfaltirani cesti še 2,5 km (za osebne 

avtomobile in velike avtobuse). 

 

 VABLJENI NA DNEVE PRVE POMOČI NA DOMU AJDA. 


