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Vrtci občine Moravske Toplice 

Enota Filovci



 

  

Že tretje leto smo vključeni v program Nacionalnega inštituta Slovenije. Naslov programa je 

Zdravje v vrtcu. Vzgojiteljice se trudimo, da čim bolj poskrbimo za zdravje otrok, zato izvajamo 

različne dejavnosti na to temo. Namen programa je ozaveščanje otrok, staršev in strokovnih 

delavcev o pomenu zdrave prehrane, osebne higiene, telesne dejavnosti, medsebojnih odnosov 

in varnem okolju za vse nas. 

Posvečali smo se naslednjim temam: zdrava prehrana, telesna dejavnost, medsebojni odnosi in 

pozitivna samopodoba, čisto okolje in dobre higienske navade. Vse to smo vključevali v teme, 

ki smo jih izvajali tekom šolskega leta. 

 

1. GIBANJE 

Gibanje je otrokova temeljna potreba, zato v vrtcih temu področju posvečamo veliko 

pozornosti. Otroci so se tudi letos gibali na najrazličnejše načine in preko najrazličnejših 

dejavnosti. 

 

1.1. GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU 

Vsakodnevno smo šli na sveži zrak, tudi če je deževalo. Odpravili smo se v gozd, na sprehod 

po vasi, obiskali nogometno igrišče ali pa se zadrževali na vrtčevskem igrišču. 

           

 

      

 



 

1.2. POHODI 

Imeli smo nočni pohod z lučkami. Prvega je organiziral naš zavod in je potekal ob 

Bukovniškem jezeru, drugega pa naša enota, kjer smo skupaj s starši opravili pohod z lučkami 

po vasi. 

 

Z enoto Bogojina smo imeli pohod prijateljstva. Naši prijatelji iz Bogojine so nas povabili na 

pohod po gozdu, kjer smo opazovali drevesa. 

Opravili pa smo tudi pohode za mali sonček, ki so potekali v okolici našega vrtca. 

           

 

1.3. MALI SONČEK 

Vključeni smo tudi v program Mali sonček, kjer otroci izvajajo različne naloge, da si pridobijo 

priznanje ob koncu leta. Opravili smo več pohodov, kolesarjenje, kros, plavanje, igre, 

sankanje… Vsi vključeni otroci so na koncu opravili zadane naloge. 

  

 

 



 

1.4. PRAVLJIČNA JOGA 

V letošnjem šolskem letu nas je večkrat obiskala Katja Lebar, medicinska sestra, ki nam je 

pokazala in povedala marsikaj zanimivega. Povabili smo jo, da je z nami telovadila preko 

pravljične joge. 

    

     

2. ZDRAVA PREHRANA 

Poleg gibanja je za zdravje pomembna tudi zdrava prehrana. Z otroki smo si zato pripravili kar 

nekaj zdravih obrokov. 

 

2.1. PEKA MAFINOV 

Kot presenečenje za naše mamice, smo spekli mafine. Mama smo jih ponudili ob praznovanju 

materinskega dne. 

    

 

2.2. PRIPRAVA ZDRAVEGA OBROKA 

Katja Lebar nas je preko zgodbe in čarobnega praha popeljala do pravilne priprave obroka in 

nam pomagala, da smo tudi mi, preko modelčkov hrane, pripravili zdrav obrok.  



 

     

 

2.3. PEKA BUČNEGA PECIVA 

Na obisk smo povabili mamo Anito, ki nam je pomagala pri peki peciva iz bučnic.   

                    

 

2.4. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Že tradicionalno smo se vključili v Tradicionalni slovenski zajtrk. Jedli smo med, maslo in 

domače mleko. Ogledali pa smo si tudi kmetijo s kravami ter tako spoznali od kod dobimo 

mleko. 

              



 

 

3. ČISTILNA AKCIJA NA VRTČEVSKEM IGRIŠČU 

Skupaj s starši so otroci počistili okolico in igrišče. 

       

 

4. MEDGENERACIJSKI ODNOSI 

Tudi letos nismo pozabili na naše dedke in babice. V Tednu otroka smo jih povabili na naše 

igrišče in imeli skupaj z njimi piknik. Dedki in babice so nam prinesli dosti dobrot, seveda pa 

niso pozabili na zaseko, domači kruh in kostanje. 

       

 

5. MEDSEBOJNI ODNOSI 

Da je klima v vrtcu čim bolj prijetna, se morajo otroci v vrtcu med seboj razumeti in si pomagati. 

V enoti Filovci, ki je kombinirana, se to lepo vidi preko sodelovanja mlajših in starejših. 

Sodelujemo tudi z vrtcem iz Zagreba preko projekta Pomahajmo v svet, vključili pa smo se tudi 

v natečaj Spodbujamo prijateljstvo. V ta namen smo izvedli različne socialne igre kot so mreža 

prijateljstva, stol na moji desni je prazen…. 



 

      

 

 

 

6. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN SKRB ZA ZDRAVJE 

Poleg gibanja, zdrave prehrane in dobrih medsebojnih odnosov pa k zdravemu načinu življenja 

spada tudi higiena, pa naj bo to higiena celega telesa, rok ali zob. Pri tej temi so otroci spoznali, 

kako lahko samo poskrbijo za zdravje, če si vestno umivajo roke in zobe, če se pravilno 

prehranjujemo in telovadimo. 

 

6.1. SKRB ZA USTNO HIGIENO IN HIGIENO ZOB 

Zobni asistentki Maja in Andreja sta tudi letos poskrbeli za higieno naših zob. Preko pravljice 

sta otrokom predstavili, zakaj je pomembno, da si umivamo zobe in redno obiskujemo 

zobozdravnika. V mesecu juniju pa smo obiskali tudi zobno ambulanto v Zdravstvenem domu Murska 

Sobota. 



 

      

 

6.2. SKRB ZA HIGIENO ROK 

Medicinska sestra Katja Lebar, ki dela v zdravstvenem domu Murska Sobota, nam je razložila 

in pokazala kako se pravilno umiva roke. To smo se naučili preko zgodbe o traktorju, ki gre 

na travnik kosit. Otroci so se tudi naučili, kako se morejo pravilno umiti po celem telesu. 

       

 

7. VARNO S SONCEM 

Sonce je s svojimi žarki vsak dan močnejše in bolj nevarno. V največji nevarnosti pa so otroci 

z njihovo občutljivo kožo. Otroci so spoznali, da morajo piti veliko vode, se mazati s sončno 

kremo, nositi tanko obleko z dolgimi rokavi, na glavo dati kapo, oči zavarovati s sončnimi očali 

ter se po 10. uri zadrževati notri ali pa v senci. Na obisk pa je prišla tudi Katja, ki nam je 

predstavila, kako se poleti pravilno zaščititi pred soncem. 

      

 

Zapisala: Sonja Gabor 


