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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  ___2017/2018____ 

 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:     OŠ dr. Jožeta Pučnika , vrtec Črešnjevec 

Kraj:                     Črešnjevec 

Enota vrtca:         Vrtec Črešnjevec 

Naslov enote:    Črešnjevec 43, 2310 Slovenska Bistrica 

Skupina:    Mavrica 

Starost otrok:      3 -5 let       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      Nataša Helbl                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne  

Če DA vpišite številko potrdila  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
 

 pomočnica vzgojiteljice:    Dejan Kalan                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne  

Če DA vpišite številko potrdila  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  pogovor, ogled filma , aplikacije 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  čez vse leto (vsaki dan 20 minut) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  film, aplikacije postopek umivanja rok  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

 Z otroci smo se pogovarjali na kakšen način ohranjamo naše zdravje, našteli so da 
zdrava prehrana, umivamo zobe, roke, hodimo na sprehode…Ogledali smo si film 
"Čiste roke za zdrave otroke«. Po ogledu smo se pogovarjali, kdaj in kako si pravilno 
umivamo roke. Otroci so povedali, da si zato umivamo roke, da ostanemo zdravi in 
da ne smemo samo jih zmočiti pod vodo in obrisati. Skupaj smo se odpravili v 
umivalnico, kjer smo prvo brez vode vsi pokazali kako umijemo roke in nato je še 
vsak otrok individualno pod vodo umil roke. Dejavnost jim je ostala v spominu, ker še 
zdaj zraven govorimo da umijemo prstke, naredimo grabljice…. Med sabo se tudi 
opominjaja, npr, nisi si vredu umil roke ker nisi umil prstkov… Nato smo se odpravili 
na sprehod po kraju, kjer smo opazovali naravo, kako se spreminja v jesenskih 

barvah.   
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Varno s soncem 

Metoda dela:  pogovor, delavnice 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  junija do septembra (vsaki dan 1uro) 

Ciljna skupina:  otroci   

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  av sredstva  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Dan sonca 
 

Naš vrtec že nekaj let sodeluje v projektu varno s soncem. Projekt se začne 28. maja 
ko je dan sonca. Tudi letos smo obeležili dan sonca s skupnim druženjem vseh 
skupin, kjer smo se najprej pogovorili, kako se lahko zaščitimo pred sončnimi žarki 

ter se naučili esmico »Sijaj, sijaj sončeče«. Razdelili so se v 6 skupin kjer je vsaka 
skupina ustvarjala na temo sonce, slikali smo s flomastri sonce, z odtiskovanjem rok, 
z slikanjem s kredami na parkirišču  vrtca in slikanje sonca z velikimi čopiči.  
Opazovali smo kakšna je naša senca. Otroci so v paru drug drugemiu obrisali našo 
senco. Seveda pa bomo tudi našo dnevno rutino prilagodimu, tako da smo zunaj do 
10ure dopoldan in po 16 uri, nosimo zaščitna pokrivala in se zadržujemo v naravni 

senci.      
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  pogovor, demonstracija, opazovanja 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  3dni (6ur) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  knjige na temo prehrane, revije, internetno 

gradivo  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

V mesecu novembru smo izvajali dejavnosti na temo Skrb za zdravje. Tako smo se 
podrobneje seznanili z zdravo hrano, zdravim načinom prehranjevanja, spoznali smo 
prehransko piramido. Spoznali smo česa lahko največ pojemo in kaj zelo malo, 
najvež hrane lahko zaužijemo iz spodnjega predalčka in najmanj iz zgornjega kjer so 
predvsem sladkarije. Otroci so si iz revij (reklam) izdelali tabelo zdrava in nezdrava 
hrana, kjer so iz revij izrezovali zdravo in nezdravo hrano ter jo nalepili v tabelo. 
Obnovili smo znanje o umivanju rok in celega telesa in kako je pomembno, da se 
gibamo na svežem zraku in da počivamo. V ta namen smo pripravili kotiček, kjer smo 
se igrali igro vlog zdravnik.  Najprej smo se pogovorili, koga vse srečamo pri 
zdravniku. Otroci so se razdelili po vlogah, nekaj je bilo medicinskih sester, eden je 
bil zdravnik, drugi pa so bolniki, ki so čakali v čakalnici. Dejavnost je bila otrokom 
zelo  zanimiva, saj so od naših »zdravnikov« dobili veliko receptov katere so dvignili 
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tudi v naši »vrtčevski lekarni«  kjer so naše lekarnarke poskrbele, da so dobili prava 

zdravila .  
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Gibanje  

Metoda dela:  pogovor, razlaga, demostracija 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  celo šolsko leto (vsak dan 0.5 ure in 1x teden 1.5 h) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  športni pripomočki  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

V letošnjem šolskem letu smo dali velik poudarek na samem gibanju. Dnevno smo 
tako v igralnici kot na prostem izvajali raznovrstne gibalne dejavnosti (poligone, vaje 
z navodili, rajalno – gibalne igre). Ne glede na vreme smo nekaj časa preživeli na 
prostem, kjer nam je v veliko pomoč prišla naša terasa kjer smo se lahko razgibali. V 
skupini so potekale vsakodnevne dejavosti v obliki jutranjega razgibavanja, igre na 
igrišču ali terasi. Vsaj enkrat nateden smo izvedli vadbeno uro ali na igrišču ali v 
telovadnici. Čez vse leto smo hodili na veliko sprehodov v bližnjo ali daljno okolico 
vrtca ter delali predvsem na vzdržljivostni hoji in hoji  v koloni. Ob gibalnih 
dejavnostih so otroci spoznali kakšna oblačila so primerna za športne dejavnosti in 
predvsem športnega vedenja (da ni nič narobe, če kdaj ne zmagamo ali nismo prvi). 
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Mali sonček 

Metoda dela:  igra, pogovor, demonstracije 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  celo šolsko leto ( 1uro na teden) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  športni rekviziti, medaljice, priznanja   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

V našem vrtcu smo 1 mesečno imeli skupne gibalne dejavnosti (vseh 3 skupin pod 
sloganom »Gibanje je zabavno« kjer je vsak tandem pripravil gibalne poligone na 
različne športne zvrsti (vlečenje, vlačenje, plazenje, skoki, vrtenje….), ki smo jih 
izvedli v telovadnici ali na prostem. Pri katerih so otroci zelo uživali in sodelovali ter 
pomagali starejši mlajšim. Naš vrtec sodeluje v projektu »Mali sonček« kjer smo 
pripravila in izvedla mini kros za uspešno izveden so otroci dobili medaljice, ki so jim 
zelo veliko pomenile. Čez vse leto smo izvajali veliko sprostitvenih iger, igre z žogo, 
vsakodnevno izvajali naravne oblike gibanja. Bili smo na izletih, kjer smo se igrali 
veliko gibalno – rajalnih iger ter opazovali naravo.  Izvedli smo tudi športno popoldne 
s starši s katerimi smo se odpravili na pohod do lovskega doma, kjer smo si še 
ogledali lovski dom in živali v njegovi okolici. Za uspešno izvedene dejavnosti v 
okviru malega sončka so otroci dobili priznanja za uspešno osvojeni (moder, zeleni, 
oranžen in rumeni sonček – po starosti), na katere so bili zelo ponosni. 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  navedite  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ura/dan/mesec 

Ciljna skupina:  navedite   

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed) 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  navedite  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ura/dan/mesec 

Ciljna skupina:  navedite   

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed) 
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  navedite  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ura/dan/mesec 

Ciljna skupina:  navedite   

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed) 
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  navedite  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ura/dan/mesec 

Ciljna skupina:  navedite   

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed) 
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  navedite  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ura/dan/mesec 

Ciljna skupina:  navedite   

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed) 
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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2017/2018______ 

 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:     Osnovna šola Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, vrtec Črešnjevec - Leskovec 

Kraj:                     Leskovec 

Enota vrtca:         Leskovec 

Naslov enote:    Leskovec 67, 2331 Pragersko 

Skupina:    MEHURČKI 

Starost otrok:      1-3      (prvo starostno obdobje) 

 

Izvajalki:  

1. vzgojiteljica:      Anja Pivec                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

da  

19.3.2018pop/6  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 

 

2. pomočnica vzgojiteljice:    Karmen Albreht                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 
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- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne  

Če DA vpišite številko potrdila  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja, sodelovanja, opazovanje, prikazovanja, lastne 

aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: ne 

Čas trajanja:  celo šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  fotografije, slikovne aplikacije, knjige, lutke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Zdrava prehrana 

 

V vrtcu izvajamo različne dejavnosti, s katerimi ozaveščamo otroke o pomenu zdravja in zdrave 

prehrane. Navajamo na uživanje zdrave prehrane in na zdrav način življenja, so v naši skupini 

že ustaljena praksa oz. način življenja. Mednje zagotovo spada navajanje na pokušanje in 

uživanje različne zdrave prehrane in pitje vode oz. nesladkanega čaja. Dnevno imamo na 

razpolago sezonsko sadje in zelenjavo, pa tudi rojstne dneve praznujemo, v dogovoru in v 

sodelovanju s starši, ob sadnih krožnikih ali sadnih nabodalih.   
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  "Varno s soncem" 

Metoda dela:  pogovora, razgovora, prikazovanja, poslušanja, sodelovanja, demonstracije, 

lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: ne 

Čas trajanja:  4 mesece  

Ciljna skupina:  otroci in starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  V deželi sončnih opeklin, Bor in Bina na 

soncu, Senčna ura, plakat, zloženke, knjižice…  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Varno s soncem 

V projektu Varno s soncem sodelujemo že vrsto let. Program je namenjen predšolskim  

otrokom, z namenom zgodnjega ozaveščanja tako otrok kot staršev o posledicah pretiranega 

izpostavljanja sončnim žarkom, opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem 

sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. S tem želimo 

dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka. 28.5.2018 smo na enoti Leskovec 

obeležili Dan Sonca, na ravni enote. Najprej je otroke pozdravila ročna lutka Sonček, ki je 

praznovala svoj rojstni dan, se z otroki pogovarjala o varnem načinu bivanja ter zaščite pred 

nevarnimi sončnimi žarki. Sledile se dejavnosti na igrišču, kjer so otroci hodili po sončni čutni 

poti, slikali z rumeno barvo na šeleshamre pritrjene na ograjo, se igrali in sestavljali z naravnim 

materialom in si izdelali sončno uro. Ta dan smo bili vsi oblečeni v rumene majčke. Prav tako 

bomo projekt peljali naprej čez počitnice do meseca septembra. Izvajali bomo dejavnosti na 

prostem do 10. ure, otroke redno opozarjali na nošenje kap, sončnih očal, klobučkov in na 

oblečena primerna oblačila. Skrbeli bomo za redno hidracijo. Spoznavali bomo različne 

zgodbice in pesmice o soncu, listali knjige, izdelovali kape – čake, merili senco, opazovali sonce 

in sence in se likovno ter umetniško izražali.  
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  poslušanja, sodelovanja, demonstracije, razlage, prikazovanja, opazovanja, 

lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: ne 

Čas trajanja:  celo šolsko leto (vsak dan najmanj 10 min) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  športni rekviziti, priročnik Športne dejavnosti 

predšolskih otrok, priročnik Rajalne in gibalne igre, Otrok v gibanju doma in v vrtcu…  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Gibalne dejavnosti 

 

Z otroki vsakodnevno izvajamo različne gibalne dejavnosti - gibalne minutke, vadbeno uro, tek, 

izlet, sprehod. Gibamo se tako v naših notranjih prostorih (igralnica, večnamenski prostor), kot 

tudi zunaj (vrteško igrišče z igrali, asfaltno igrišče, gozd). Prav tako sodelujemo v projektu Mali 

sonček, kjer smo skozi leto izvajali različne dejavnosti kot so vožnja s poganjalci, tricikli, mini 

kros, športno popoldne starši – oz igre brez meja, naravne oblike gibanja, zimske igre, igre z 

žogo, daljši izleti… 
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja. Sodelovanja, lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: ne 

Čas trajanja:  celo šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  torta, baloni, igre po želji otrok, sadje  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Praznovanje rojstnega dne 

 

Ob praznovanju rojstnega dne otroka na vrata igralnice obesimo sliko in napis kdo praznuje. V 

jutranjem krogu se z otroki pogovarjamo kdo med nami praznuje rojstni dan, preštevamo leta 

in zapojemo toliko pesmic koliko je otrok star. Sledi priprava prostora in rajanje z baloni ter 

fotografiranje. Otroci slavljencu tudi narišejo v spomin in mu voščijo. Prav tako imamo 

pripravljeno posebno torto in papirja, da lahko otrok upihne svečke. Slavljenec otroke v skupini 

pogosti s sadno malico in izbira dejavnosti ter igre s katerimi se bodo otroci ta dan igrali.   
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja, sodelovanja, opazovanja, lastne aktivnosti 

Zunanji izvajalci: preventivna zobna asistentka Bogdana 

Čas trajanja:  1 dan (nekje 2 uri) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zgodbica, ščetke, knjige, slikovna aplikacija  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Obisk preventivne zobne asistentke 

 

Obiskala nas je zobna asistentka Bogdana, ki je otrokom pogledala  zobke, pokazala kako se 

zobki pravilno umijejo in nam povedala zgodbico o Lumpiju in Capiju, kako otrokom nagajata 

v ustih.  Z otroki smo potem pripravili različne kotičke, kjer so listali knjige na temo zobkov, se 

igrali igro vlog zobozdravnik, izdelali smo plakat kaj je dobro zame in kaj ne ter si pripravili 

zdrav sadni obrok. 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Svetovni dnevi povezani z zdravjem 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja, prikazovanja, sodelovanja, lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: čebelar 

Čas trajanja:  1dan ( nekje 2 uri) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  knjige, zloženke, posnetki, lutke, fotografije 

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Obisk čebelarja – Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

Otroci so se srečali s čebelarjem, ta jim je predstavil svoj poklic, oblačila in opremo. Pokazal je 

satovje in različne izdelke iz medu. Pripravili smo si tradicionalni slovenski zajtrk. Pokušali smo 

med in si pripravili čaj, ki smo ga sladkali z medom. Otroci so si izdelali likovni izdelek čebelice. 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Varnost v prometu / na igrišču 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja, sodelovanja, lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: policist 

Čas trajanja:  1 dan ( nekje 2 uri) 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  avtomobilčki, poganjalci, tricikli, knjige o 

prometu, fotografije in slikovni material policista in njegovih pripomočkov  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Policist na obisku 

 

Obiskal nas je  policist, ki je otrokom povedal kako se vesti v prometu, da je treba uporabljati 

varnostno čelado na kolesu, sedet v avtu v avto sedežu pripasani. Prav tako je otrokom povedal, 

da ne tekamo po cesti, če pade žoga na cesto, se prepričamo ali je varno. Kadar smo pešci, 

hodimo po pločniku, uporabljamo odsevne jopiče… Otrokom je pokazal policijski avto, prižgal 

utripajoče luči in sireno. Otroci so ta dan spoznali poklic in se igrali igro vlog policist. Otroci so 

tekom dneva še,  risali,  barvali pobarvanke in se igrali igre o prometu in igre z avtomobili, se 

vozili s poganjalčki, skiroji in tricikli. 
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Bivanje in gibanje v naravi 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja, demonstracije, sodelovanja, lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: ne 

Čas trajanja:  celo šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  fotografije, knjige, posnetki  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Projekt Gozdni vrtec 

 

Vrtec sodeluje tudi v projektu gozdni vrtec. V bližnjem gozdu smo si v preteklem letu iz 

naravnih materialov (čoki, vrvi, veje, debla, deske…) izdelali gozdno igralnico.  Trudimo se da, 

kadar le lahko čas preživimo v gozdu, kjer lahko raziskujemo, se gibamo, opazujemo naravo in 

razvijamo vse čute. Tako celostno skrbimo za svoje telo. 
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  skrb za otroke 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja, sodelovanja, opazovanja, prikazovanja, lastne 

aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: ne 

Čas trajanja:  1 teden 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  fotografije, knjige, dojenčki, vozički  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Dobili bomo dojenčka – lutkovni film 

 

Starejši otroci v skupini Mehurčki so si ogledali lutkovni film. Prav tako so v okviru celega 

tedna spoznavali, kakšni so dojenčki, kako za njih poskrbimo si ogledovali fotografije in 

posnetke.  V igralnih kotičkih, so se otroci igrali z dojenčki, jih oblačili, hranili, umivali, 

previjali in jih negovali. Prebrali in pregledovali smo različne slikanice o dojenčkih. Prav tako 

smo se z dojenčki igrali tudi na prostem. 
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  pogovora, poslušanja, sodelovanja, prikazovanja, lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: ne 

Čas trajanja:  1 mesec 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  fotografije, sadje, zelenjava, pripomočki za 

zdravnika, knjige in priročniki, knjiga Moje telo  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Skrb za zdravje 

 

Z otroki, ki že govorijo smo si ogledali različne knjige in se pogovarjali, o zdravju, telesu. 

Izdelali smo si preprosto prehransko piramido in plakat. Se pogovarjali o zdravi prehrani. Kaj 

naj jemo čim več oz čim manj in da pijemo čim manj sokov. Izdelali smo si različne igre,  

(spomin, polaganke, loto) o zdravi in ne zdravi prehrani. Iz sadja smo si pripravili lutkovno 

igrico Sadni prepir. Spoznavali smo poklic zdravnik in se igrali igre vlog zdravnik - medicinska 

sestra. 
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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  _2017/18______ 

 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:     Oš Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Vrtec Črešnjevec-Leskovec 

Kraj:                     Črešnjevec 

Enota vrtca:         Enota Leskovec 

Naslov enote:    Leskovec 67,  2331 Pragersko 

Skupina:    Ringa raja 

Starost otrok:      3-6 let       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      Petra Ozmec                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

da  

19. 10. 2017  pop /55  

da  

19. 3. 2018 pop/54 
 

 pomočnica vzgojiteljice:    Mirka Repnik                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne  

Če DA vpišite številko potrdila  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  pogovora, igre, demonstracije 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  celo šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 
Velik poudarek smo skozi vso šolsko leto namenili skrbi za osebno higieno. Otroke smo navajali na 
pravilno tehniko umivanja rok, ogledali smo si tudi lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke. Veliko 
pogovora smo namenili temi, zakaj je pomembno, da so naše roke čiste. Ogledali smo si fotografije 
bacilov, da si si otroci lažje predstavljali kako ti izgledajo.  Otroci so jih tudi naslikali. Omenili smo 
bolezni oziroma posledice, ki se pojavijo v primeru, ko naše roke niso čiste. Pesmico o traktorčku 
smo med umivanjem več krat ponavljali in otrokom je bila odlično motivacijsko sredstvo, kadar so 
stali pred umivalnikom. Otroci so se v šolskem letu navadili, da je roke potrebno umivati pred in po 
vsakem obroku, kakor tudi po uporabi stranišča. Večina jih je to rutino osvojila tako, da niso 
potrebovali dodatnih spodbud.  
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  pogovora, demonstracije, lastne aktivnosti 

Zunanji izvajalci: zobna asistentka 

Čas trajanja:  mesec oktober, mesec junij 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  lutkovni film, pravljica o Lumpiju in Capiju, 

Prvič pri zobozdravniku  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 
V začetku šolskega leta nas je obiskala zobna asistentka.  Otroke je seznanila s pravilno ustno 
higieno in tehniko umivanja zob. Celoten vrtec je v skladu z dogovorom s starši otrokom  priskrbel 
zobne ščetke, tako da smo letos vsi uporabljali enake. Zobe smo umivali po malici in brez zobne 
paste. V oddelku smo si tudi več krat ogledali film, ki nam je bil v veliko pomoč, da smo lažje 
premagovali izzive, ko smo s ščetko potovali med zobki. V tandemu sva opazili, da ima kar nekaj 
otrok strah pred zobozdravnikom. Želeli sva, da bi jim to izkušnjo približali na drugačen način, zato 
sva se posluževali pravljice in vodili razgovor z ostalimi otroki, ki so pripovedovali o svoji izkušnji 
glede obiska pri zobozdravniku.  Zobna asistentka je prišla tudi ob koncu šolskega leta in se družila 
z mlajšimi otroki iz prvega starostnega obdobja, v našo skupino pa je prišla preverit, kako nam je 
skozi šolsko leto uspelo skrbeti za zobke. Njena povratne informacija je bila pozitivna, otroci so  bili  
pohvaljeni, kar pomeni da smo delali dobro.   
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Varnost v prometu 

Metoda dela:  praktičnih del, lastne aktivnosti, igre 

Zunanji izvajalci: Policist 

Čas trajanja:  vso šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zgibanke, slikanice, aplikacije prometnih 

situacij, prometni znaki, semafor za poligon  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Varno v prometu 
 
Prometno varnost so otroci spoznavali praktično skozi vso leto. Aktivno so se vključevali v 
prometne situacije, spoznavali preko teh pravila, prometne znake, se seznanili z 
varnostjo/nevarnostjo v prometu. Vse te aktivnosti smo dodatno podkrepili z uporabo slikanic, 
poučnih knjig za otroke ter poligona na prostem. V jutranjem krogu smo se igrali pantomimo na 
temo prometa, se skozi uganke in govorjene pesmi učili varnosti v prometu. S sprehodi po kraju, 
tudi prevozom z avtobusom in vlakom, kadar smo imeli organizirane izlete, so otroci imeli izkušnjo 
spoznavati pravila kot potnik. Otroci so pripovedovali o svojih izkušnjah v prometu, kaj bi sami 
prispevali, da bi bili na cesti varnejši . V mesecu juniju nas je obiskal še policist, ki je otrokom 
razložil, na kaj morajo biti previdni kot pešci, kako pomembna je uporaba čelade na kolesu, 
uporaba varnostnega pasu ter avto sedeža.  
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  gibanje 

Metoda dela:  metoda praktičnih del, demonstracije, igre, lastne aktivnosti 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vso šolsko leto  

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  športni rekviziti  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 
Področje gibanja je bilo v našem oddelku močno zasnovano. Vsakodnevno smo se gibali ali na 
prostem ali v igralnici.  V jutranjih gibalnih minutah smo koristili teraso vrtca ali več namenski 
prostor, kjer smo se igrali različne gibalne igre ali pa izvajali vaje razgibavanja. Enkrat tedensko smo 
izvajali športno vadbo, kjer smo se posluževali različnih športnih pripomočkov, ki smo jih koristili za 
premagovanje gibalnih izzivov.  Otroci so bili navajani športne vadbe, ki jim je po postajah 
omogočala razvijati gibalne spretnosti. Velik del gibanja pa je otrokom omogočalo igrišče, kjer so 
dnevno raziskovali s pomočjo proste igre ter naravnih oblik gibanja.  Zadovoljstvo je bilo odkrivati 
in se veseliti otrokovih napredkov, predvsem na področju spretnosti ravnotežja, premagovanja 
strahu pred višino ter s spretnosti tekanja. Otrokom smo želele gibanje predstaviti kot pomemben 
vidik oziroma temelj  zdravega načina življenja. Posluževale smo se tudi didaktičnih kartic za 
gibanje, katere so otroci sami izbirali in na ta način sami oblikovali skupno vadbo. Spoznavali so 
ogromno elementarnih iger, igre za sprostitev in masažo. 
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  gozdni vrtec 

Metoda dela:  igre, praktičnih del, lastne aktivnosti 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vso šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  gozdna igralnica, gozdni nahrbtnik s 

pripomočki, priročnik, dnevnik za v gozd  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 
V vrtcu drugo leto zapored izvajamo projekt Gozdni vrtec. V bližnjem gozdu imamo narejeno tudi 
gozdno igralnico, ki jo s pridom koristimo za različne priložnosti. Gozd obiskujemo z namenom, da 
spoznavamo njegov prostor, rastlinstvo in živalstvo. S pomočjo neposredne izkušnje lahko otroci 
razvijajo svoja čutila, premagujejo strah pred neznanim, se sprostijo, se učijo sodelovalnega učenja, 
raziskujejo in odkrivajo skrivnosti gozda. V tem gozdnem prostoru imamo postavljeno tudi svojo 
gibalnico kjer se lahko razgibamo. Ta naša gozdna igralnica nam je koristila za razvijanje in učenje 
na vseh področjih kurikuluma. Gozdni prostor nas je motiviral za likovno ustvarjanje, matematične 
spretnosti, pravljične ure, vaje za nastop, igre vlog, naravoslovne in gibalne dejavnosti.  Otroci so 
se znotraj gozda znal umiriti, prisluhniti zvokom iz narave, spoznavali so gozdno kulinariko.  
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Športno popoldne s starši 

Metoda dela:  igre, lastne aktivnosti, demonstracije 

Zunanji izvajalci: trener atletike 

Čas trajanja:  45 minut 

Ciljna skupina:  otroci in starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Druženje v Športnem parku Slovenska Bistrica 
 
Na začetku šolskega leta smo se s starši odločili da bomo športno obliko druženja izvedli 
tradicionalno na stadionu, saj je v lanskem letu bila ta oblika otrokom zelo všeč. Združili smo dobro 
voljo in veselje do gibanja ter se odpravili na stadion v Slovensko Bistrico, kjer smo bili dogovorjeni 
za sodelovanje. Trenerji so nas prijazno sprejeli ter nam dejansko predstavili svoje delo.  Po 
uvodnem razgibavanju smo se razdelili v tri skupine. Otroci so imeli možnost meta žogice in 
vorteksa, preizkusili so se v teku na šestdeset metrov in v skoku v daljino. Sodelovanje in vztrajanje 
v gibanju je bilo na vrhuncu. Gostitelji so svoje delo opravili več kot odlično, saj so otroci bili 
resnično motivirani, pohvaliti pa je bilo potrebno tudi starše, ki so s pridom spodbujali  otroke k 
sodelovanju, navijali za njih in se tudi sami preizkusili ob svojem otroku v kateri od disciplin.    
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  pogovora, igre, lastne aktivnosti 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  En mesec 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikanice, aplikacije, lutkovni film Dobili bomo 

dojenčka, Ostal bom zdrav  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

KAJ PA ZDRAVJE? 
 
V oddelku smo letos dali velik pomen tematiki 
zdravja. Seznanili smo se kaj je zdrav način 
življenja, otroci so v vrtec prinašali knjige, 
sličice in izdelali plakat. Igrali so se igre vlog 
družina, zdravnik, ogledali so si oba lutkovna 
filma. Po ogledu so imeli možnost razgovora o 
glavnih junakih ter dogodkih v vsakdanjem 
življenju. Naredili smo novo prehranjevalno 
piramido. V gredice smo zasadili zelišča in iz 
njih pripravili napitek in zeliščni namaz. V 
jasenskem času smo si naredili jesensko tržnico  
na prostem, kjer so otroci spoznavali dobrote 
jeseni. V sklopu zdrave prehrane smo se 
seznanili tudi s kulturo prehranjevanja. Otroci 
so vso leto imeli na voljo napitke z vodo ali 
nesladkanim čajem. Sodelovali smo z 
Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica v 
okviru preventive, saj nas je obiskala ga. 
psihologinja z namenom, da otrokom približa pregled pri zdravniku kot nekaj pozitivnega in da  
bodo otroci lažje razumeli kako pomembno je sodelovanje pri zdravniškem pregledu. Dnevne 
gibalne dejavnosti smo podkrepili še z različnimi orientacijskimi pohodi. Naučili smo se 
sprostitvenih iger, izvajali smo dejavnosti vodene vizualizacije.  ss
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11/13 
Porocilo_Zdravje_v_vrtcu_petra 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  lastne aktivnosti, igre, praktičnih del 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vso šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  športni rekviziti  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK 
 
Izvajali smo dejavnosti v okviru športnega programa Mali sonček. Skozi leto smo usvajali spretnosti 
teka, otroci so pridobili na moči in hitrosti, posamezniki so na ta način tudi izboljšali tehniko teka. 
Izvedli smo mini kros. S rednimi  sprehodi in pohodi smo sčasoma pridobili na vztrajnosti pri hoji. 
Spretnosti z žogo so otroci usvajali s tehnikami ujemanja, podajanja, ciljanja ter odbijanja in 
vodenja žoge. Izvedli smo tudi spretnosti vožnje s kolesi ter spretnosti vožnje s skirojem. Podali 
smo se na izlet v vseh letnih časih in izvedli jesenske bučne igre s starši, kjer smo gibanje in zdrav 
način življenja združili s skupnim sodelovanjem.   
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  Varno s soncem 

Metoda dela:  igre, praktičnih, del, demonstracije 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  od maja do avgusta 

Ciljna skupina:  otroci, starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zgibanke, pravljice, slikovni material, likovna 

sredstva, sončna čutna pot  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 
Projekt Varno s soncem izvajamo zaporedoma že več let. Od dnevu sonca smo tudi letos pripravili 
več dejavnosti, s katerimi smo si popestrili dan. Ta dan smo oblekli rumene majice. Otroke je 
sprava animirala lutka, ki jih je skozi razgovor seznanila s previdnostnimi ukrepi oziroma koraki, ki 
jih ne smemo pozabiti v primeru gibanja na prostem v sončnem dnevu. Otroci so imeli možnost 
seznaniti se s škodljivimi vplivi sonca zaradi pretiranega izpostavljanja sončnih žarkov, ogledali so si 
tudi projekcijo. Na prostem so slikali in pripravili razstavo na temo sonca, izdelali so si sončno uro 
imeli možnost preizkusiti sončno čutno pot, ki smo jo pripravile vzgojiteljice. Ta projekt smo 
strokovne delavke predstavile tudi staršem in jih spodbudile  k sodelovanju. Otroci v vrtec redno 
prinašajo sončna očala, tudi pokrivala. Koristimo tudi kremo za sončenje.    
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  navedite  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ura/dan/mesec 

Ciljna skupina:  navedite   

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed) 
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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2017/18 
 

Navodilo: 
Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 
 
Naziv vrtca:     OŠ DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC, VRTEC ČREŠNJEVEC-LESKOVEC 

Kraj:                     Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica 

Enota vrtca:         ČREŠNJEVEC 

Naslov enote:    Črešnjevec 43, 2310 Slovenska Bistrica  

Skupina:    SONČEK 

Starost otrok:      1-3 leta       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      ANJA DIZDAREVIĆ                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

da  

19. 3. 2018pop/5  
ne  

/ 
 

 pomočnica vzgojiteljice:    URŠKA JAKLIN BRBRE                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne  

/  
ne  

/ 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  pogovor, praktično delo, razlaga, demonstracija  

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  3 mesece 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  /  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

»SONČKOV VRTIČEK« 
 
V mesecu marcu smo v naši skupini uredili štiri cvetlična korita, ki smo jih najprej poslikali z odtisi 
otroških rok. Korita so nato otroci napolnili z zemljo, ter v njih s pomočjo vzgojiteljic posadili različne 
rastline. Tako smo v enem koritu posadili rože, v drugem drobnjak in peteršilj, v tretjem jagode ter 
četrtem meliso in meto. Vsak dan smo opazovali rast teh rastlin, ter skrbeli zanje z rednim zalivanjem 
in pobiranjem odpadlih listov in cvetov. Dvakrat ali trikrat na teden smo si pripravili zdrav napitek z 
listi mete in melise. Včasih smo napitku dodali tudi limono. Večkrat na teden smo pred kosilom 
nabrali peteršilj ali drobnjak, ga narezali in dodali juhi. Iz drobnjaka in peteršilja smo si za zajtrk 
pripravili tudi namaz. »Sončkov vrtiček« - kot smo ga sami poimenovali - pa je z  veseljem obiskala 
tudi naša kuharica, ki je redno pobirala naše pridelke in jih uporabljala pri kuhanju.    
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  demonstracija, praktično delo, pogovor, razlaga 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  najmanj 10 minut na dan čez celo šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci, starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Gibalne igre s petjem (G. Schmidt), gradivo za 

gibalno/športni program Mali sonček, Vodena vizualizacija (G. Schmidt), Gibalna igra kot sredstvo 

seznanjanja s tujim jezikom (M. Videmšek), Igrive športne urice (M. Videmšek), športni pripomočki    

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

GIBANJE JE ZABAVNO 
 
Skozi celo šolsko leto sva otrokom omogočile veliko gibanja, in sicer s vsakodnevnimi gibalnimi 
minutkami kot tudi tedenskimi vadbenimi urami, ki sva jih izvajali v igralnici ali na terasi, šolski 
telovadnici oziroma vrtčevskem igrišču. Večkrat smo se odpravili na krajše in daljše sprehode v okolici 
vrtca v vseh vremenskih razmerah kot tudi raziskovali gozd v vseh letnih časih. V sklopu gibalnih 
minutk so otroci spoznali različne gibalne, rajalne in plesne igre. Včasih smo se v sklopu teh minutk 
razgibavali z ali brez rekvizitov in tako razvijali moč, koordinacijo in vzdržljivost. Skupina je sodelovala 
v gibalno/športnem programu Mali sonček. V sklopu tega so otroci opravili naslednje naloge: igre 
brez meja (športno popoldne s starši), mini kros na 150 m, naravne oblike gibanja na prostem v vseh 
letnih časih, vožnja s poganjalčkom, igre z žogo in spoznavanje gibanja ob glasbi.  Otroci so lahko 
sodelovali z otroki iz drugih dveh oddelkov, saj smo enkrat na mesec pripravili športne dejavnosti pod 
sloganom Gibanje je zabavno. Ob gibalnih dejavnostih so otroci lahko spoznali oblačila in obutev za 
športne dejavnosti ter različne športne pripomočke.             
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  pogovor, praktično delo, razlaga, demonstracija, uporaba avdiovizualnih 

sredstev 

Zunanji izvajalci: zobna asistentka ga. Bogdana Korošec 

Čas trajanja:  9 dni 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikanica Novice z aleje mlečnih zobkov (A. 

Russelmann), film Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana Zdravi zobki, priročnik Vsakodnevna skrb 

za ustno zdravje  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

ZDRAVI ZOBKI 
 
Med šolskim letom nas je obiskala zobna asistentka, ki se je z otroki pogovorila o pomembnosti 
umivanja zob, zdravi prehrani in zobnih razvadah. Otrokom je prebrala pravljico Novice iz aleje 
mlečnih zobkov, jim demonstrirala pravilen postopek umivanja zob, predstavila pripomočke za ustno 
higieno in jim zobe tudi pregledala. Naslednji dan smo se z otroki pogovorili, kako pogosto si moramo 
umivati zobe in kaj uporabljamo za umivanje zob. Na tabli smo oblikovali plakat: na zdrav in bolan 
zob smo razvrščali različno hrano. Prav tako smo si ogledali film Zavoda za zdravstveno varstvo Zdravi 
zobki. Sledila je igra Umijmo krokodilčku zobe, pri kateri so otroci vadili pravilen postopek umivanja 
zob. To igro smo ponovili še večkrat v naslednjem mesecu.     
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Narava in varovanje okolja 

Metoda dela:  praktično delo, pogovor, razlaga, uporaba avdiovizualnih sredstev 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  15 dni 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikovni material, spletni portal 

www.gozdnivrtec.si, knjige o gozdnih živalih in življenju v gozdu  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

RAZISKOVANJE GOZDA 
 
V letošnjem letu smo se z otroki večkrat odpravili v bližnji gozd. Opazovali smo značilnosti gozda v 
vseh letnih časih in spoznali gozd s čutili: prisluhnili smo zvokom, se z rutico okoli oči dotikali vej, 
dreves, listkov, ipd., opazovali premikanje drevesnih krošenj, iskali smo živali in opazovali njihovo 
gibanje. V gozdu smo nabrali naravni material iz katerega smo si naredili t.i. likovni izdelek, ki smo ga 
poimenovali »Sončkov gozd«: z zemljo pomešano z vodo smo pobarvali list papirja nakar smo na 
njega prilepili ves naravni material (storže, liste različnih barv, veje, debla, mah ipd.), ki smo ga 
nabrali v gozdu. Otroci so spoznali in tudi upoštevali gozdna pravila, ki smo jih venomer ponovili pred 
vstopom v gozd.  V sklopu obogatitvenih vsebin z naslovom V kraljestvu živali smo podrobneje 
spoznali nekaj gozdnih živali. Otroci so ponazorili gibanje živali ob govorjeni pesmi Medved stopa, se 
igrali z ročnimi lutkami gozdnih živali, si izdelali ježka iz slanega testa in lutko na palici v obliki sove, 
spoznali novo peto pesem Kaj delajo živali pozimi, zaigrali gibalno-rajalno igro Prebujanje medveda 
kot tudi zgradili medvedu brlog iz polivalentnih blazin. Na koncu šolskega leta smo se odpravili na 
daljši izlet po gozdu, kjer so otroci premagovali različne ovire. Otroci so imeli pri vsakem obisku gozda 
veliko časa tudi za prosto raziskovanje gozda.     
 

  



 

6/11 
Skupina Sonček- poročilo Zdravje v vrtcu 

                                                                                                                                                                                 

 
 

Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Svetovni dnevi povezani z zdravjem 

Metoda dela:  praktično delo, pogovor, uporaba avdiovizualnih sredstev, demonstracija 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  8 dni 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikanica Varno s soncem, film Čiste roke za 

zdrave otroke, priročnik Igranje za znanje, zloženka Pravilna zaščita pred soncem, slikanica Najlepši 

kraj   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA, SVETOVNI DAN ZEMLJE, DAN SONCA IN EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 
 
V skupini smo 7. 4. obeležili svetovni dan zdravja, 22. 4. svetovni dan zemlje, 28. 5 dan sonca in od 
25. 9. do 29. 9. 2017 evropski teden športa. Ob svetovnem dnevu zdravja smo več dni posvetili 
spoznavanju zraka; igrali smo se z zrakom, pihali in lovili milne mehurčke, premikali različno težke 
predmete s pihanjem in pihali s slamico v vodo. Ogledali smo si film Čiste roke za zdrave otroke in se 
naučili pravilne tehnike umivanja rok. Dan zemlje smo obeležili s saditvijo treh sadnih dreves na 
novem vrtčevskem igrišču. Prav tako smo prebrali zgodbo z eko tematiko Najlepši kraj (S. Pergar). V 
mesecu maju smo si izdelali koše za smeti in začeli tudi dosledno ločevati odpadke. Ob svetovnem 
dnevu sonca smo spoznali negativne in pozitivne učinke sonca. Brali smo pesmi o soncu in prepevali 
ljudsko pesem Sijaj, sijaj sončece. Sonce smo risali/slikali z različnimi likovnimi materiali in ga 
sestavljali. Otroci so preko zgodbe Varno s soncem in pogovora spoznali, kako se lahko ustrezno 
zaščitijo pred nevarnimi vplivi sonca. V evropskem tednu športa smo dali še poseben poudarek na 
gibanju z gimnastično-razteznimi vajami, plesi, gibalnimi igrami in sprehodi v okolici vrtca.   
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Duševno zdravje 

Metoda dela:  pogovor, praktično delo, uporaba avdiovizualnih sredstev 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  20 dni 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  kartonke in knjige o divjih živali, slikanica Piki 

pri babici in dedku (E. Hill)  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

MEDGENERACIJSKA DRUŽENJA, UMIRJENO VZDUŠJE IN DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI 
 
V oktobru smo v okviru mednarodnega dneva starostnikov v vrtec povabili dedke in babice. Skupaj z 
njimi smo prisluhnili pripovedovanju zgodbe s pomočjo lutke, se razgibali z obroči, zaplesali in si 
izdelali muce iz papirja. V mesecu februarju nas je obiskala babica, ki je otrokom prebrala nekaj 
pesmi iz svoje pesniške zbirke, se z otroki pogovarjala o divjih živalih ob listanju kartonk in slikanic in 
se jim pridružila pri igri s plastičnimi živalmi. Enkrat na mesec smo imeli tematsko obarvane igralne 
dneve, ki smo jih poimenovali Moja igrača na obisku v vrtcu. Na ta dan so otroci prinesli od doma 
igračo, ki so jo nato opisali ali poimenovali ter pokazali otrokom, kako se z njo lahko igramo. Otroke 
sva spodbujali, da si igrače tudi izmenjujejo. V mesecu novembru smo obeležili svetovni dan otroka. 
Pripravili smo t. i. »Tržnico prijateljstva«. Na ta dan so si lahko otroci izbrali »novo« igračo, ki so jo 
nato odnesli domov. Igrače so otroci predhodno prinesli v vrtec z namenom, da jo podarijo nekomu 
drugemu. Skupaj z otroki smo na mizah pripravili razstavo vseh igrač, nakar so si otroci lahko izbrali 
eno igračo ter za njo »plačati« prodajalki/vzgojiteljici z objemom ali stiskom roke. Sledila je igra otrok 
z »novimi« igračami. Umirjeno vzdušje smo v skupini vzpostavljali predvsem z izvajanjem različnih 
sprostitvenih iger in masaž, poslušanjem instrumentalne glasbe in zgodb vodene vizualizacije. Skozi 
celo šolsko leto sva otroke spodbujale k uporabi vljudnostnih izrazov.          
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  pogovor, obisk, praktično delo, demonstracija 

Zunanji izvajalci: čebelar g. Podgrajšek 

Čas trajanja:  15 dni 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikovni material, slikanice o hrani, spletni 

portal prehrana.si, slikanica Čebela Sivka v deželi Medelandiji (I. Jančar)  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

ZDRAVI OBROKI IN POMEMBNOST PITJA VODE  
 
V mesecu novembru smo se v okviru teme o zdravem življenju pogovarjali o zdravi prehrani. 
Oblikovali smo plakat na katerem smo razvrščali hrano na zdravo in nezdravo. Otroci so si sami 
pripravili sadna nabodala kot tudi sadne smutije. Otroci so tako imeli možnost izbrati sadje, ga olupiti 
in natikati na špilo. V okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka smo s pomočjo pravljice Čebela Sivka 
v deželi Medelandiji, obiska čebelarja v vrtcu, okušanja dveh vrst medu poudarili zdravilne učinke 
medu. Med drugim smo se pogovarjali tudi o pomembnosti pitja vode. S plesno dramatizacijo smo 
uprizorili, kako skrbimo za svoje zdravje in po vsaki  dejavnosti spili nekaj požirkov vode. Otroci so za 
žejo imeli ves čas bivanja v vrtcu na voljo vodo ali nesladkan čas. V drugi polovici šolskega leta smo 
skupaj z otroki pripravljali po zajtrku zdrav napitek. V naših vrtičkih so otroci nabrali liste mete in 
melise, jih oprali in dali v vodo. Napitku smo tudi včasih dodali limono. Otroke sva navajali na 
pokušanje različnih vrst hrane. Rojstne dni smo praznovali ob pisanih sadnih krožnikih, ki jih je 
pripravila za otroke kuharica.   
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Narava in varovanje okolja 

Metoda dela:  praktično delo, pogovor, demonstracija, razstava, razlaga 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  10 dni 

Ciljna skupina:  otroci, starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikanica Franček sadi drevo    

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SAJENJE IN SKRB ZA RASTLINE 
 
V mesecu decembru smo skupaj z otroki posejali božično žito. Otroci so napolnili cvetlične lončke z 
zemljo, dodali nekaj semen žita in ga prekrili z zemljo. Vsak dan smo spremljali rast žita in ga po 
potrebi zalivali. V mesecu maju smo z otroki zrna fižola položili v vato, ki smo jo predhodno navlažili. 
Nato smo vsak dan opazovali kaj se dogaja. Tako smo lahko spremljali kalitev in nato rast fižola. Ob 
spremljanju rasti fižola smo se z otroki pogovorili o spremembah. Ko je fižol začel poganjati korenine, 
so ga otroci odnesli domov in ga posadili v zemljo. V sklopu dneva zemlje smo skupaj z otroki drugih 
oddelkov v našem vrtcu na novem igrišču posadili dve jablani in eno slivo. Ob prebiranju slikanice 
Franček sadi drevo so otroci izvedeli, kaj rastline potrebujejo za rast.      
 

  



 

1/12 
Skupina ZVEZDICA - porocilo_Zdravje_v_vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2017/2018 

 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:     OŠ Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec; Vrtec Črešnjevec – Leskovec 

Kraj:                     Črešnjevec 47; 2310 SLOVENSKA BISTRICA 

Enota vrtca:         ČREŠNJEVEC 

Naslov enote:    Črešnjevec 43; 2310 SLOVENSKA BISTRICA 

Skupina:    skupina ZVEZDICA 

Starost otrok:      4-6 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      DARIJA OVČAR                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne  

Če DA vpišite številko potrdila  

da  

19.10.2017pop/2017 

 

 pomočnica vzgojiteljice:    MATEJA ŠETAR                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne  

Če DA vpišite številko potrdila  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  igra, pogovor, opazovanje, zaznavanje, demonstriranje, lastna aktivnost 

Zunanji izvajalci: zobna asistentka ga. Bogdana Korošec 

Čas trajanja:  vsak dan – 10 minut 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikanice: NOVICE Z ALEJE MLEČNIH ZOBKOV, 

MAJAVI ZOBKI, SAPRAMIŠKA, ROK SI SAM ČISTI ZOBKE, VIDOV ZOBEK  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SKRB ZA ZOBNO HIGIENO 
 
Skrb za zobno higieno, je po obisku zobne asistentke v mesecu septembru 2017, postala 
naša dnevna rutina. Ob obisku zobne asistentke so otroci spoznali kako pomembno je 
pravilno in redno ščetkanje zob ter si ogledali demonstracijo pravilnega ščetkanja zob. O 
zdravem in bolnem zobku smo izdelali 
plakata ter tako spoznali hrano, ki našim 
zobem koristi in hrano, ki našim zobem 
škoduje. S pravljicami na temo zob smo 
otroke spodbujali k razmišljanju o 
pomenu zob v življenju ljudi ter o 
težavah, s katerimi se srečujejo ljudje, ki 
za zobe ne skrbijo pravilno. Zgodbica o 
Sapramiški pa nam je dala možnost, da 
smo razmišljali o tem, kdo vse ima zobe 
in kako morajo tudi živali  skrbeti za 
zobe. Otroci so izdelali lepljenko 
»ZDRAV ZOB/BOLAN ZOB« ter si 
vsakodnevno, po zajtrku, čistili zobe.  Pri 
ščetkanju zob so v začetku še 
potrebovali veliko pomoči, a so iz 
meseca v mesec postajali vedno bolj 
samostojni, suvereni in natančni. 
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  igra,  opazovanje, zaznavanje, razlaga, aktivno načrtovanje, demonstriranje, 

pogovor,lastna aktivnost  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vsak dan 15 - 25minut 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Playness pedagogika - priročnik  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

PLAYNESS PEDAGOGIKA »KO SI RAZIGRAN, SI NAJMANJ 
IZIGRAN!« 
 
Ob zavedanju, kako pomembne so vsakodnevne in raznolike oblike gibanja za otrokov 
celostni razvoj, sva letos v delo skupine  uvedli Playness pedagogiko, ki spodbuja 
sodelovanje in zavrača tekmovalnost ter vsakodnevno spodbuja otroke k različnim oblikam 
gibanja in jim omogoča, da sooblikujejo in aktivno načrtujejo gibalne aktivnosti. Za pomoč in 

boljšo ponazoritev sva izdelali ti. Playness rožico 
gibalne pismenosti  z devetimi naravnimi oblikami 
gibanj (hoja, tek, skoki, plazenje/lazenje,  plezanje, 
vlečenje, kotaljenje/vrtenje, brcanje in meti). Otroci so 
vsako jutro izbrali dve obliki gibanj, jih označili na 
rožici in nato smo jih, skozi različne in zabavne 
gibalne igre, izvajali. Vsak teden smo izvedli vse 
naravne oblike gibanja na Playness rožici. Otroci so 
pri načrtovanju aktivno sodelovali in se ob Playness 
rožici ustrezno razgibali ter ustrezno razvijali gibalne 
spretnosti in sposobnosti. Dejavnosti v okviru 
Playness pedagogike smo izvajali v zaprtih prostorih, 
na terasi vrtca, na igrišču, v telovadnici ter v različnih 
naravnih okoljih, kot sta npr. gozd in travnik.  
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  igra, pogovor, razgovor, razlaga, pripovedovanje, opazovanje, zaznavanje, 

spoznavanje, demonstriranje, praktično delo, lastna aktivnost – aktivno učenje  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  teden dni 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Gradivo Zavoda Kalejdoskop – Zdrava 

juhca – ZAJČEK SLADKO IN PUTKA ZDRAVKA  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

ZAJČEK SLADKO,  PUTKA ZDRAVKA in ČAROBNI KALCIJ 
 
V okviru dejavnosti na temo zdravja in zdrave prehrane, ki smo jih že izvedli tekom leta 
(izdelovanje plakatov, sestavljanje prehranske piramide, namizna igra na temo zdravja 
»KUHARČEK«, navajanje na pitje vode, igra vlog KUHAR/NATAKAR, praznovanje rojstnih 
dni ob sadju….) smo v sodelovanju z Zavodom 
Kalejdoskop sodelovali v ustvarjalnem 
natečaju za otroke: ZAJČEK SLADKO, PUTKA 
ZDRAVKA IN ČAROBNI KALCIJ ter 
spoznavali pomen kalcija za naše zdravje in 
hrano bogato s kalcijem. Izdelali smo si lutki na 
palici – zajčka Sladka in putko Zdravko, si 
zamišljali prizore z lutkama, si izmislili celotno 
zgodbo o zajčku, putki in njunem iskanju 
kalcija ter jo ilustrirali in se navajali na 
pokušanje hrane bogate s kalcijem. V igralnici 
smo izdelali velik plakat s fotografijami hrane 
bogate s kalcijem ter dodobra spoznali njegov 
pomen in vlogo v življenju ljudi. Za popestritev 
smo si pripravili  sadno solato in sicer so otroci 
pri pripravi aktivno sodelovali od začetka do 
konca ter sadje tudi z veseljem zaužili.  
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  igra, pogovor, razgovor, demonstriranje, poslušanje, lastna aktivnost 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  več dni, a ne strnjeno 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikanica - Dobro, da imam ušesa; 

didaktični pripomoček – TIHE RAZISKOVALNE ŠKATLE  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

TIHE RAZISKOVALNE ŠKATLE 

 
Otroci v naši skupini  so bili precej glasni skozi vse leto, čeprav sva se, z različnimi metodami 
in oblikami dela, trudili znižati glasnost in nama je občasno to tudi uspelo, je bila prav 
glasnost v naši skupini tista, ki je bila najbolj moteča. Pogosto smo se pogovarjali o hrupu in 
njegovih negativnih učinkih na naše zdravje in splošno dobro počutje, ter si pri tem pomagali 
s slikanico Dobro, da imam ušesa. Poslušali smo različne zvoke iz vsakdanjega življenja in 
jih razvrščali na prijetne in neprijetne; zvoke smo poslušali v različnih glasnostih ter »iskali« 
tiste najbolj prijetne. Za zniževanje hrupa in vzpostavljanje bolj umirjenega vzdušja v skupini 
sva izdelali didaktični pripomoček ti. TIHE RAZISKOVALNE ŠKATLE, ki so se izkazale za 

izjemne. Otroci so bili ob igri s tihimi  
raziskovalnimi škatlami  popolnoma 
umirjeni, njihova pozornost neverjetno 
ciljno usmerjena in dolga, dosledno 
so upoštevali dana navodila in 
zmeraj, ko smo z raziskovalnimi 
igrami končali, so želeli še več in več 
in vedno, ko smo igro ponovili, sta 
bila njihova pozornost in njihovo 
upoštevanje dogovorjenega 
presenetljiva. Najin cilj in namen pa 
več kot uspešno realizirana. Otroci 
so, vsak ob svoji raziskovalni škatli in 
dejavnostih s ponujenim materialom, 
v popolni tišini vztrajali celih 35,  do 
celo 45 minut in bi zmogli še več.   
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Svetovni dnevi povezani z zdravjem 

Metoda dela:  igra, pogovor, razgovor, poslušanje, opazovanje, zaznavanje,  lastna aktivnost 

– aktivno učenje  

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  enodnevne dejavnosti tekom celega leta 

Ciljna skupina:  otroci, starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zloženka o varnem bivanju na soncu, 

Unicef – ova slikovna gradiva na temo vode; rdeče pentlje; slikanice: Hanina božična želja, 

Lev Rogi in Lev Rogi najde srečo, Zemlja je dobila vročino, Vrtnar, Bor in Bina na soncu, 

Deček in sonce, Sonce in luna, Sonce gre na potep, Flupi in zrak, Zrak - švist…..  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

22.3 - SVETOVNI DAN VODA; 7. APRIL – SVETOVNI DAN ZDRAVJA 
;  22. APRIL – SVETOVNI DAN ZEMLJE; 28. MAJ – DAN SONCA ;  
SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDS-U; 3.12 - SVETOVNI DAN 
INVALIDOV; 25. 9.2017 – 29. 9. 2017 – EVROPSKI TEDEN ŠPORTA   
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Vsaka obeležitev je bila nekaj posebnega in prav vsakemu izmed teh dni smo namenili vsaj 
celodnevne dejavnosti. Ob svetovnem dnevu voda smo ponovili vse, kar o vodi in njenem 
pomenu v življenju ljudi in vseh živih bitij že vemo, pili smo vodo, jo opazovali, se igrali z njo 
ter se pogovarjali ob plakatu «KROŽENJE VODE V NARAVI« ter »KAPLJICE ŽIVLJENJA – 
VODA«. Ob svetovnem dnevu zdravja smo več dni namenili spoznavanju zraka in njegovega 
pomena v življenju ljudi ter otroke seznanili tudi s problematiko onesnaženosti zraka. Z 
zrakom smo se igrali, si izdelali igro »ROBČKOPIH«, pihali mehurčke, žogice, se urili v 
gubanju papirja in izdelovanju pahljač ter nato spoznavali medsebojno povezanost velikosti 
pahljače z močjo vetra, ki ga z njeno pomočjo ustvarimo, izdelali smo si maketo pljuč in 

opazovali, kaj se dogaja z našimi pljuči, ko 
dihamo…Ogledali smo si filma »Ostal bom  zdrav«   in   
»Čiste roke za zdrave otroke«. Ob svetovnem dnevu 
zemlje smo poslušali zgodbe in pesmice o zemlji, si 
ogledali kakšen je naš planet iz vesolja, se pogovarjali 
o pomenu čistega okolja za naše življenje in zdravje 
ter izvedli čistilno akcijo v okolici vrtca. Vse leto tudi 
zelo dosledno ločujemo odpadke. Ob svetovnem 
dnevu sonca smo spoznali pozitivne in negativne 
lastnosti sonca, poslušali pravljice in pesmice o soncu, 
sonce smo risali, sestavljali, barvali, 
oblikovali….opazovali smo sence, spoznali kdaj in 
zakaj je bivanje varno in zakaj je bivanje v poletnih 
mesecih na soncu nevarno ter kako se lahko 

zaščitimo pred nevarnimi sončnimi žarki. O dejavnostih znotraj projekta Varno s soncem smo 
obvestili starše, jim razdelili zloženke ter jih prosili, da otrokom dajejo pokrivala in sončna 
očala. Držimo se smernic projekta ter se igramo in bivamo v naravni senci. Ob svetovnem 
dnevu Aidsa smo si, v sodelovanju s starši,  pripeli rdeče pentlje ter se pogovorili o številnih 
nalezljivih in nevarnih boleznih današnjega časa, o zdravilih, zdravnikih…se igrali igro vlog 
ter ponovili in demonstrirali, kako se natančno in pravilno umijejo roke. Svetovni dan 
invalidov smo obeležili s poslušanjem 
pravljice Hanina božična želja ter Lev Rogi. 
Pogovarjali smo se o invalidih, o vzrokih za 
njihovo invalidnost, o njihovem vključevanju 
v vsakdanje življenje in težavah ob le tem 
(npr. pomanjkanje parkirnih mest, 
….nedostopnost določenih krajev…) ter o 
našem odnosu do njih. V evropskem tednu 
športa pa smo se vsakodnevno gibali na 
prostem, izvajali gibalne dejavnosti v zaprtih 
prostorih, v telovadnici, na igrišču vrtca, na 
igrišču ob šoli, razvijali vztrajnost in 
vzdržljivost na daljših pohodih po kraju, ob 
cestišču, po poljskih in gozdnih poteh, se 
navajali na varno hojo ob cestišču, na hojo v 
paru ter skrbeli za lastno varnost in varnost 
drugih . 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Narava in varovanje okolja 

Metoda dela:  igra, opazovanje, zaznavanje, pogovor, razlaga, aktivno učenje, doživljanje, 

sklepanje, pripovedovanje 

Zunanji izvajalci: Dragica Onič in Polde Kaukler – planinska vodnika Planinskega društva 

Poljčane 

Čas trajanja:  14. 6. 2018 – 15. 6. 2018 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

VRTEC V NARAVI – TABOR NA GORI BOČ 
 
Z otroki smo se odpravili na dvodnevni tabor na goro Boč, ki smo jo sleherni dan opazovali iz 
vrtca. V naravnem okolju smo preživeli dva zares čudovita dneva. Spoznali smo zgodovino 
Boča in planinskega doma na njem, se 
seznanili s pravili bivanja v gorah, 
spoznali gorske oznake – markacije, ki 
sta nam jih podrobneje predstavila 
gorska vodnika ga. Dragica Onič in 
Polde Kaukler iz Planinskega društva 
Poljčane, se po njih orientirali in 
odpravili do koče Velikonočnice, 
spoznavali in zaznavali smo zaščitene 
rastlinske vrste ter veliko, veliko hodili 
v naravi in jo zaznavali z vsemi čutili. 
Samo v sobot  o so otroci v spremstvu 
vzgojiteljic in planinskih vodnikov 
prehodili skoraj 6 km ter tako sami 
ugotovili, da zmorejo in znajo, živeti, 
preživeti in celo uživati v naravi, brez 
mobilnih telefonov, tablic in risank. 
Bivanje na Boču je bila izjemna in 
čudovito lepa izkušnja za prav vse. 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  igra, pogovor, opazovanje, zaznavanje, doživljanje, aktivno učenje 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vse leto 

Ciljna skupina:  otroci, starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  knjige in slikanice o življenju v času gradov in 

o rastlinah in živalih pragozda, zvočni posnetki zvokov iz pragozda ter posnetki glasbe in glasbil 

srednjega veka  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
 
Praznovanje rojstnih sva letos tematsko obarvali ter jih, v dogovoru s starši, obogatili s 
sadjem. Otroci so lahko izbirali med dvema vrstama zabave in sicer kraljevo ali zabavo 
pragozda. Ta dan smo se posebej posvetili slavljencu/slavljenki. Že od prihoda v vrtec je 
soodločal/a o več stvareh. Izbiral/a je način oz. vrsto gibanja za jutranje gibalne minutke, 
govorna igra je bila po njegovi/njeni izbiri in zanj/o smo vselej pripravili poseben stolček in 
okrasili mizo. Pri obeh vrstah zabave so otroci skozi potek praznovanja spoznavali 
značilnosti ali časa, ko so ljudje živeli na gradovih ali pragozda. Igrače in igre ter dejavnosti 
nasploh so bile tematsko vezane na zabavo, kakor tudi dekoracija in pogrinjki. Pri otrocih sva 
spodbujali umirjenost, prijateljske odnose ter jih navajali na vzpostavljanje očesnega stika in 
pravilno izreko voščila.  Zabave so bile zares zanimive in otroci so se jih veselili ter vidno ob 
igri uživali. Po izreki voščila so otroci vrstniku/vrstnici vselej narisali risbico za spomin. 
Rojstne dni smo praznovali tako v igralnici, kot tudi na naši terasi ter jih popestrili s pesmimi 
in plesi. 

 

  



 

10/12 
Skupina ZVEZDICA - porocilo_Zdravje_v_vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Duševno zdravje 

Metoda dela:  pogovor, razlaga, opazovanje, zaznavanje, doživljanje, igra, lastna aktivnost 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vse leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

V VRTCU MI JE LEPO 
 
Od prvega septembra, pa vse do začetka poletnih počitnic oz. konca vrteškega leta, sva v 
skupini vzpostavljali in ustvarjali spodbudno  učno vzgojno okolje, v katerem so se otroci 
počutili sprejete, slišane, kjer so lahko aktivno sodelovali ter soodločali in kjer so ustrezno 
razvijali svoje lastne kompetence in zmožnosti. Prav občutek varnosti in sprejetosti je tisti, ki 
vsem, tako predšolskim otrokom, kot tudi odraslim omogoča, da se razvijamo, rastemo ter da 
se dobro počutimo in šele, ko se v nekem 
okolju in v neki družbi dobro počutimo, ko 
smo sprejeti, lahko v polnosti živimo ter 
razvijamo svoje sposobnosti in zmožnosti, 
obenem pa v takšno skupino tudi največ 
dajemo. Naša skupina je bila takšno okolje.  
Otroci so se čutili  sprejete in slišane, kar je 
bilo vidno sleherno jutro, ko so se ločevali od 
staršev brez jokanja in stokanja, ko so stekli v 
najino naročje in se »cartali«. Veliko časa sva 
namenili individualnim pogovorom, socialnim 
igram, igram sproščanja, igram v dvojicah in v  
manjših skupinah, skupnim igram, rajalnim in 
gibalnim igram, s katerimi smo povezovali vse 
otroke in naju dve v skupini. Igra je bila 
osnovna metoda dela…vse, kar smo počeli, 
vse, kar smo raziskovali in vse, kar smo 
spoznali, smo počeli preko igre in vsak otrok 
je imel priložnost in možnost, da je v skupini 
našel svoje mesto in da je v skupini pustil 
»svoj pečat«. Vse to pa zagotovo vpliva na 
naše duševno zdravje in počutje nasploh.  
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  igra, pogovor, razlaga, demonstriranje, lastna aktivnost – aktivno učenje, 

sodelovalno učenje 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vse leto 

Ciljna skupina:  otroci, starši  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:   GIBALNE IN RAJALNE IGRE 

(zbirka primerov za usmerjene igralne in gibalne dejavnosti); IGRE NA IGRIŠČU;  100 

NAJBOLJŠIH IGER ZA OTROKE, Priročnik za mentorje Malega sončka,…    

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

GIBAM SE VSAK DAN 
 
Vsakodnevno smo se gibali ter otroke spodbujali h gibalnim aktivnostim. Tekom leta smo 
izvedli številne dejavnosti s področja gibanja, za katere verjamem, da so pozitivno vplivale na 
celosten razvoj otrok in ustrezno pripomogle k razvoju njihovih gibalnih spretnosti. Gibalne 
spretnosti otrok smo izvajali vsak dan in v vsakem vremenu; razvijali smo jih s sledečimi 
dejavnostmi: jutranje gibalne minutke;  Gibanje je zabavno – gibalne urice z mlajšimi otroki 
vrtca;  športne vadbe v telovadnici šole – 1x tedensko, vsakodnevno gibanje na prostem; 
daljši sprehodi po kraju; hoja ob cestišču;  hoja po poljski poti;  Playness rožica gibalne 
pismenosti;  Športni program MALI SONČEK;  vzdržljivostni daljši pohodi po kraju;  pomladni 
kros (300m); izleti v naravo v vseh štirih letnih časih;  igre na snegu;  gibanje ob glasbi;  
rajalne in gibalne igre;  ljudske rajalne igre; igra na igralih in plezalih;  športno popoldne s 
starši;  izlet na Pohorje s starši; Vrtec v naravi….Ob gibalnih dejavnostih so otroci spoznavali 
različne športne pripomočke in telovadno orodje, se navajali na skrb za lastno varnost in 
varnost drugih ter spoznavali oblačila in obutev primerne za gibalne dejavnosti.   
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  Varnost v prometu / na igrišču 

Metoda dela:  igra, opazovanje, zaznavanje, razlaga, pripovedovanje, demonstriranje, 

aktivno učenje, sodelovalno učenje 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  vse leto 

Ciljna skupina:  otroci  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikanice: Previdno na cesti; Formula 1 in 

policaj MATAJ; Policist Jan, Pazi, promet; delovni listi na temo prometa, ki sva jih izdelali sami, 

slikovna gradiva, posnetki na spletu   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

V MOJEM VRTCU 
 
S pojmom varnosti, varnega ravnanja pri dejavnostih 
tekom dne, tako v igralnici kot tudi na prostem, ter s 
pojmom skrbi za lastno varnost in varnost vseh ljudi 
okrog sebe, so se otroci v moji skupini srečevali prav 
vsak dan. Že ob začetku leta smo  v skupini skupaj 
oblikovali »pravila obnašanja v naši skupini« in sicer z 
namenom, da bomo varni in da se bomo vsi, ki bomo v našo skupino zahajali, v njej počutili 
dobro. Priznati moram, da so se otroci, razen redkih izjem, dogovorjenih pravil držali zelo 
vestno, obenem pa so vedno in povsod vedeli, kaj je prav, kaj se sme in kaj ne ter zakaj je 
temu tako. Vse stvari in dogovorjena pravila sva jim natančno razložili ter pojasnili tako, da 
so jih res vsi razumeli. Na temo varnosti in pravil obnašanja pri različnih dejavnostih smo 
izdelovali plakate, se naučili pesem »NAPIS«, poslušali pravljice in zgodbe, se pogovarjali ob 
nastalih situacijah ter iskali najboljše rešitve…..Sprva smo si pomagali tudi s slikovnimi 
pripomočki, a smo jih kmalu odstranili, saj so otroci »pravila« varnega ravnanja in bivanja v 
vrtcu uspešno osvojili in ponotranjili. Vsakodnevno gibanje na prostem pa nam je dalo 
številne možnosti in priložnosti, da smo uspešno osvojili tudi pravila varnega bivanja v 
prometu. Otroci so uspešno osvojili hojo v paru, ob cestišču, hojo v gruči po poljskih poteh , 
travnikih in gozdovih, prečkanje ceste na označenih prehodih za pešce, se seznanili s 
prometnimi znaki v neposredni bližini vrtca ter spoznali pomen luči na semaforju. Na temo 
prometa in prometne varnosti smo prebirali različne zgodbe, poslušali pesmi…..Da znamo 
varno bivati in sobivati ter ustrezno poskrbeti za lastno varnost in varnost ljudi okrog nas pa 
priča tudi dejstvo, da smo leto preživeli brez poškodb in nesreč. 

 

 

 


