
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/2020 

 

Naziv vrtca:     VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

Kraj:                     DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE 

Enota vrtca:         ENOTA BOGOJINA 

Naslov enote:    BOGOJINA  134, 9222 BOGOJINA 

Skupina:    BOGOJINA 

Starost otrok:      1–3 LET       

 

Izvajalke:  

 vzgojiteljica:      Milena Černela                                                 

 vzgojiteljica:      Tadeja Kerman                                                

 pomočnica vzgojiteljice:    Aleksandra Živković                                                 
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Poročilo aktivnosti Bogojina 1-3_2019-2020 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: medicinska sestra Katja Lebar 

Čas trajanja:  meseci (št) 10 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  sestavljenka človeško telo, knjige  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

S KATJO DO PRAVILNO UMITIH ROK 
 
Z otroki smo se že dlje časa pogovarjali, kako pomembno je umivanje rok za ohranitev zdravja. 
Povratne informacije smo dobivali od večine otrok. Otroci, ki pa še niso vešči besedne komunikacije, 
so se odzivali in nam namigovali svoja občutja s kretnjami. Po obisku medicinske sestre Katje je 
umivanje rok preraslo v navado in hkrati v skrb za lastno higieno, kar pripisujemo drugačnemu 
pristopu in sodelovanju z zunanjimi deležniki. Njenim nasvetom in navodilom smo sledili vse do 
konca šolskega leta.  
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: VOMT 

Čas trajanja:  dni (št) 7 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  priročnik za izvedbo gibalnega projekta Mali 

sonček, smernice in navodila strokovnega tima vrtca  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

NOČNI POHOD OKROG BUKOVNIŠKEGA JEZERA Z LUČKAMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V SKLOPU 
MALEGA SONČKA, IGRE PRIJATELJSTVA NA IGRIŠČU NK FILOVCI 
 
Nočni pohod smo načrtovali v sklopu gibalnega dne celotnega zavoda. Poleg otrok so se udeležili 
pohoda tudi njihovi starši, bratci, sestrice, stari starši in drugi sorodniki. Premagovanje ovir z 
naravnimi oblikami gibanja je otroke vodilo do želenega cilja, pri čemer je bila dokaj spodbudna 
svetilka v mraku. Dejavnosti v sklopu projekta Mali sonček so bile izvedene kot igre, poligoni in 
rajalne igre, pri čemer so bili vključeni vsi otroci oddelka. V sklopu izmenjave obiskov z vključitvijo 
gibanja smo se udeležili srečanja na igrišču v Filovcih, ker je bil organizator Vrtec Filovci. Tekmovalnih 
iger so se udeležili otroci in starši iz obeh vrtcev in vsi tudi sodelovali v tekmovanju. 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   Demonstracija       Pogovor 

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

Čas trajanja:  meseci (št) 10 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  priročnik J. T.: Tudi predšolski otrok telovadi, 

ljudsko izročilo  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SPROSTITEV IN UŽITKI V GIBANJU 
 
Če so nam razmere dovoljevale, smo izkoristili sleherno priložnost za bivanje na svežem zraku. Poleg 
iger v pesku smo organizirali igre na zelenici in asfaltni ploščadi. Izbirali smo med raznovrstnimi 
pripomočki, ki so otrokom omogočali v gibanju premagati ovire. Ko je bil del igrišča razmočen, smo 
asfaltno ploščad uporabili za izvedbo otroških ljudskih rajalnih iger in tekmovalnih iger. V kolikor nam 
vreme ni dovoljevalo, smo jih izvajali v prostoru. Ob primernih vremenskih razmerah pa smo se 
večkrat podali na pot z bibo. Naši sprehodi in pohodi so nam pomagali odkrivati in spoznavati okolico 
vrtca in znamenitosti vasi, kjer vrtec locira. Pri tem smo gradili na menjavanju hoje (počasna, hitra), 
uvajali smo tek po bližnji kolesarski stezi in stopnjevali razdaljo (vedno smo šli dlje). Ob koncu 
šolskega leta smo strokovni delavci ugotavljali, da je bila pri otrocih vidna nadgradnja v gibanju. 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Pogovor   Predavanje / razlaga       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: ZOBNA ASISTENTKA IZ ZDRAVSTENEGA DOMA MURSKA SOBOTA  

Čas trajanja:  dni (št) 5 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  otroške zloženke z ustrezno vsebino  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SKRB ZA ZDRAVJE ZOB 
 
Pogovor ob otroških slikanicah z izbrano vsebino smo nadgradili z obiskom medicinske sestre iz 
Zdravstvenega doma Murska Sobota. Ker otroci te starosti še ne ščetkajo zobovja v vrtcu, smo 
prisostvovali pri podaji pomena v skrbi za ohranitev zdravja zob pri starejši skupini. Medicinska sestra 
je nazorno približala problematiko skozi demonstracijo z ročno lutko. Vsebina je bila vezana na obisk 
zobozdravnika, pomen higiene zob in pravilno izbiro hrane, ki ne poškoduje zobovja. Vsak otrok je 
prejel barvanko, ki nam je cel teden služila za pogovore, dognanja in vodilo za nadaljnjo skrb 
ohranjanja zdravega načina življenja, ki vpliva tudi na ohranitev zdravih zob. 
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  "Varno s soncem" 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  meseci (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  reklamni letaki, gradivo NIJZ  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

DA NAS NE BO SONCE OŽGALO 
 
Otroški pogledi k zaščitnih sredstvom in oblačilom pomujenim v reklamnih gradivih ter njihovi opisi 
so nakazovali prehod na temo, kako zaščititi telo pred soncem. Nekateri so celo prepoznavali zaščitna 
sredstva, ki jih že sami uporabljajo. V dogovoru s starši smo poskrbeli tudi v vrtcu za zaščito otrok 
pred soncem. Zaščitna sredstva so nanašali starši doma, zaščitna oblačila pa so otroci prinašali s 
seboj. Zanimivo pri tem pa je spoznanje, da si otroci, ki še ne govorijo, pri starših priborijo zaščitna 
oblačila s kretnjami in izsiljevanji ter tako posnemajo nošenje zaščitnih oblačil kot jim imajo njihovi 
prijatelji v oddelku. Pri tem nismo zaznali noben problem, ker smo enake vsebine že vnašali v delo v 
vrtcu že v prejšnjih letih.  
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Duševno zdravje 

Metoda dela:  Praktično delo   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 15 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  rajalne in socialne igre za otroke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

DA NAM BO V VRTCU LEPO 
 
Glede na starostno skupino otrok, ki so se prvič soočili z življenjem in delom v vrtcu, smo gradili 
njihova medsebojna zaupanja in sprejemanja na osnovi iger. Trudili smo se, da smo jih prepletali z 
vsebino, ki je pogojevala sodelovanje, sprejemanje kompromisov in drugačnosti. Skozi igre so se 
gradila zaupanja, medsebojna pomoč in odobravanja uspehov oz. neuspehov, ki pa so se pri 
ponovnih ponovitvah vedno prelevili v uspeh. Uspešen otrok je zadovoljen otrok. V ta namen smo 
uporabili igre, ki so temeljile na socialnih in čustvenih osnovah, kot so: Stol poleg mene je prost, Avto 
pelje v garažo, Čigavi so copati, Koga smo skrili, Ena, ena, ena, rožica rumena, Vozimo se z vlakom, 
Hej ja … 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  dni (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zloženka iz sveta čebel  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 
 
Prehranske navade v vrtcu nas silijo v navajanje otrok, da sprejemajo čim več raznolikih živil in preko 
tega ohranjajo zdravje. V skrbi za ohranitev zdravih prehranjevalnih navad naših predhodnikov vsako 
leto ponudimo otrokom, v sklopu Slovenskega tradicionalnega zajtrka, živila lokalnih pridelovalcev in 
tako približamo prehranske navade, ki so bile uveljavljene nekoč, tudi zdajšnjim otrokom. Pri uživanju 
se pogovarjamo o pridelovalcih hrane, ker pa so večinoma domačini, jih tudi določeni otroci poznajo 
(stric – mleko, praded – med). Ta način prehrane nam služi za lažje približevanje pomena hrane za 
človeka.   
 

 
 

 

 

 


