
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/2020 

 

 

Naziv vrtca:     Vrtci občine Moravske Toplice 

Kraj:                     Moravske Toplice 

Enota vrtca:         Bogojina 

Naslov enote:    Bogojina 134 

Skupina:    oddelek 3-6 let 

Starost otrok:      3-6 let       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      Marjana Kolar in Blanka Tomašić                                                 

 

 pomočnica vzgojiteljice:    Martina Gjerek                                                 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Varnost v prometu 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

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

Čas trajanja:  dni (št) 5 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  pobarvanja Promet, trganka semafor, gibalna 

igra Semafor  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Varno v prometu 
 
11.9.2019-17.9.2019 z otroki v oddelku 3-6 let smo se veliko pogovarjali o varnosti v prometu, kako 
lahko mi sami pazimo nase, kako se obnašamo na cesti, kje sedimo v avtomobilu, o pomeni varne 
zaščite na kolesu, rolerjih, skiroju,…spoznali smo pesmico Avto, si naredili trganko semafor in se na 
igrišču vrtca igrali gibalni igro Semafor (rdeča-stojimo, rumena-hodimo, zelena-bežimo), ob 
zaključku teme smo si pobarvali pobarvanko, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije ter prebrali zgodbico Varno na poti v šolo in domov.  
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Obisk posestva Podlipje – kmetija Lovrenčec 

Metoda dela:  Pogovor   Ogled / obisk       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        občani 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Kmetija – opazovanje živali 
 
Z otroki se v času bivanja na prostem večkrat odpravimo na sprehod do bližnjega posestva 
Podlipje, kmetije Lovrenčec, kjer opazujemo živali in do bogojanskega ogračeka, kjer si ogledujemo 
različna rastline in zelišča domačink in domačinov. 
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: Atletska zveza Slovenije 

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Množični tek za otroke. Začni mlad, tekmuj pošteno 
 
Zelo pomembno je, da otrokom v vrtcu predstavimo pomen zdravega načina življenja. Tako smo se 
v  četrtek, 19.9.2019 z otroki odpravili na bližnjo stezo, kjer smo izvedli tek v okviru akcije Množični 
tek za otroke, ki ga je organizirala Atletska zveza Slovenije. 
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Narava in varovanje okolja 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       Ogled / obisk 

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

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  gozdni pridelki  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Dopoldan v gozdu 
 
Torek, 8.10.2019 smo preživeli dopoldan v gozdu. Z otroki smo se odpravili do bližnje vasi Vučja 
Gumila in zavili v gozd. Gibanje v gozdu in pridobivanje izkušenj z lastno aktivnostjo je pri otroku v 
predšolskem obdobju pomembno. Gibanje na svežem zraku, ko krepimo svoje zdravje, zelena 
barva gozda nas pomirja,.. Lahko ga tipamo, vonjamo, slišimo,…Nabirali smo gozdne pridelke, 
otroci so spoznali drevo hrast – želod, z vejo in/ali s prsti so risali po zemlji, žagovini, premagovali 
so ovire na gozdni poti, plezali so čez veje, debla, opazovali so drevesa (iglavec/listavec). Gozd je 
okolje, kjer vsak najde nekaj zase, gozd spodbuja kreativnost, domišljijo, sodelovanje med otroki,… 
je varno zatočišče, kjer je lahko vsak prav tak, kot je.   
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

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

Čas trajanja:  ure (št) 2,5 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  športni rekviziti  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Druženje s prijatelji iz vrtca Filovci 
 
Ponedeljek, 14.10.2019 je bil prav poseben dan. Prijatelji in vzgojiteljice iz vrtca Filovci so nas 
povabili na tradicionalno druženje. Zbrali smo se na ŠRC Filovci, kjer smo preživeli lep športen 
popoldan. Otroci so imeli pripravljene štiri različne poligone, za konec pa smo se še pomerili v 
vlečenju vrvi Bogojina - Filovci. Pri starših (mamice in očki) so bili močnejši iz vrtca Filovci, pri 
vzgojiteljicah in otrocih pa iz vrtca Bogojina. 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Ogled / obisk 

Zunanji izvajalci: zobna asistenka 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zgodbice Krokodilček Kroki in kravica Belka, 

sredstva pri upodobitvi zgodbice  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Ščetkanje zob 
 
Zobna asistentka Andreja Kos nam je s pripovedovanje zgodbice o krokodilčku Krokiju predstavila 
pomen ščetkanja zob in na zobnem materialu prikazala pravilen postopek ščetkanja zob. 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: medicinska sestra 

Čas trajanja:  ure (št) 1,5 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  didaktična sredstva medicinske sestre  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Umivanje rok 
 
Medicinska sestra Katja Lebar iz ZD Murska Sobota je otrokom je na njim primeren način pokazala, 
kako si pravilno umivati roke. Pri tem je uporabljala različna sredstva in materiale. 
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Predavanje / razlaga       Praktično delo 

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

Čas trajanja:  tedni (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Skrbim za svoje zdravje 
 
V mesecu novembru smo se v oddelku veliko pogovarjali o zdravi prehrani. Tema Skrbim, da ne 
zbolim je bila otrokom zanimiva, zelo jih je motivirala. Preko igre so spoznali in se naučili veliko 
novih stvari. Spoznali so, da na svoje zdravje in počutje lahko vplivajo tudi sami. Utrdili smo 
poznavanje sadja in zelenjave, pomena osebne higiene in gibanja. Pomembno je, da otroci skrbijo 
za svoje zdravje in osebno higieno ter se navajajo na samostojnost. V vrtcu preživimo precejšen del 
dneva skupaj, zato je ključnega pomena, da se tudi otroci zavedajo, da na dobro počutje vplivajo 
tudi higienske navade. 
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

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

Čas trajanja:  tedni (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Dan slovenske hrane 
 
V tem šolskem letu smo še posebej ponosni, da smo se udeležili projekta Skupaj promoviramo 
lokalno hrano, ki ga je organiziral TIC Moravske Toplice. Ob dnevu slovenske hrane smo sami 
naredili bučno olje in domače perece. Otroci so se seznanili s postopkom izdelave bučnega olja, kar 
je zajemalo čiščenje buč, sušenje bučnih semen, stiskanje bučnega olja. Za konec pa se še okrepčali 
s pereci, ki so jih izdelali sami. Naša uspešna izvedba nam je dala potrditev, da je pomembno 
ozaveščati otroke že od malih nog o pomembnosti domače pridelane hrane. 
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  "Varno s soncem" 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Pogovor       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: projekt Varno s soncem 

Čas trajanja:  tedni (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        starši 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  plakat in zloženka Varno s soncem, CD senčna 

ura, letak Pravilna zaščita pred soncem, literatura Zaščita pred soncem, Varno s soncem, Priporočila 

za varno bivanje otrok zunaj v poletnih mesecih, pravljica Zvezdane Majhen Žarek upanja  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Zaščitim se pred soncem 
 
Tudi v letošnjem letu smo sodelovali v programu Varno s soncem, kjer je glavni cilj da otroke in 
preko njih tudi njihove starše seznanimo s pomenom pravilne zaščite pred soncem, škodljivimi 
sončnimi žarki, …na vidno mesto v garderobi smo izobesili plakate s slikovnim priporočili in 
reklamne zloženke, likovno smo ustvarjali, prebirali zgodbice iz zbirke Varno s soncem, opazovali in 
merili smo senco na prostem, … otroci so skozi usmerjene dejavnosti usvajali zadane cilje. 
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Ogled / obisk       Uporaba avdiovizulanih sredstev 

Zunanji izvajalci: Izvajalci Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov iz Centra za 

krepitev zdravja ZD M.Sobota 

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        starši 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  plakat in zloženka Varno s soncem, CD senčna 

ura, letak Pravilna zaščita pred soncem, literatura Zaščita pred soncem, Varno s soncem, Priporočila 

za varno bivanje otrok zunaj v poletnih mesecih, pravljica Zvezdane Majhen Žarek upanja  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Skrbim da ne zbolim 
 

Izvajalci Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov iz Centra za krepitev zdravja ZD Murska Sobota so 
nam poslali video vsebine, ki so nas še dodatno okrepile z še več znanja za svoje zdravje. V vrtcu 
smo si ogledali posnetke z naslovom Čiste roke 2 in Čiste roke za zdrave otroke, Zdrave prehrana v 
vrtcu, Poškodbe in varnost ter Zaščitimo se pred soncem. 

            
 


