
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/20 

 

 

Naziv vrtca:     Vrtci občine Moravske Toplice 

Kraj:                     Dolga ulica 29 A, Moravske Toplice 

Enota vrtca:         Filovci 

Naslov enote:    Vrtec Filovci 

Skupina:    1-6 let 

Starost otrok:      1-6 let       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      Bojana Benkovič in Silvija Vukovič                                               

 pomočnica vzgojiteljice:    Nina Benčec in Monika Šlichthuber Jerebic                                                 
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Filovci_poročilo Zdravje v vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Demonstracija   Pogovor       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: zobna asistentka  

Čas trajanja:  ure (št) 1,5 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  lutke s pripomočki za prikaz nepravilne skrbi 

za zobe in demonstracija obiska zdravnika ter pravilnega ščetkanja zob, zobne ščetke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Zobna asistentka Maja Koudila  je otrokom v vrtcu zaigrala predstavo Krokodil Kroki 
in njegov zobobol (z ročnimi lutkami).Po zaigrani predstavi se je z otroki pogovarjala 
o zdravi prehrani, o preventivni skrbi za zdravje naših zob. Otrokom je demonstrirala 
pravilno umivanje zob. V umivalnici so si otroci pravilno poskušali umivati zobe po 
navodilu zobne asistentke. Dnevno so si otroci umivali zobe v vrtcu po zajtrku. 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Duševno zdravje 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: dipl. med. sestra 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  gradivo za demonstracijo čustev, podloge za 

telovadbo, glasba  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

V okviru Programa Vzgoja za zdravje v vrtcih je bila v dvorani KS Filovci izpeljana 

delavnica MOJ SRČEK. Otroci so se pod vodstvom dipl. med. sestre Katje Lebar pogovarjali 

o čustvih. Na podlagi, ki so jo prinesli od doma so bile izpeljane dejavnosti: Sprostitev - 

dihalne vaje, otroška meditacija, pravljična joga, pozitivne afirmacije, spoznajmo čustva. 

Delavnica je bila odlična nadgradnja delavnice o čustvih, ki jo je v tednu otroka v oddelku 

izvedla svetovalna delavka po programu NEON, na kateri so otroci s pomočjo sličic 

spoznavali različna čustva in se naučili, da so pravice otrok, da so varni, močni in svobodni. 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Predavanje / razlaga 

Zunanji izvajalci: diplomirana medicinska sestra 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  prehrambena piramida z živili  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Zdravje danes za jutri – Prehrana otroka v predšolskem obdobju 
 

Diplomirana medicinska sestra je otrokom na podlagi zgodbice predstavila razlike pri zdravi 
in nezdravi prehrani, jim predstavila prehransko piramido in primerne količine uživanja 
posameznih živil na prehranski piramidi. Otroci so razvrščali živila na piramido in na krožnik 
ter se z živili igrali. Tako kot pomen zdrave prehrane so se naučili o pomenu zaužitja zadostne 
tekočine, ki naj bo predvsem voda. Otroci so risali krožnik z zdravo in manj zdravo prehrano. 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: diplomirana medicinska sestra 

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  osebje vrtca       otroci        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zgodbica, milo, papirnate brisačke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Preprečevanje nalezljivih bolezni in skrb za osebno higieno 
 
Na podlagi zgodbice je diplomirana medicinska sestra predstavila pravilno umivanje rok in telesa ter 
načine kako se obvarovati pred nalezljivimi boleznimi. Pri umivanju rok je uporabila zgodbico o delu 
traktorja na polju. Otroci so nato po dva in dva hodili v umivalnico in si umivali roke s pomočjo 
pripovedovanja zgodbice. Zgodbico smo v jutranjem krogu večkrat ponovili in kar nekaj otrok si je 
vsakodnevno umivalo roke po demonstraciji. 
 

  



 

6/11 
Filovci_poročilo Zdravje v vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Športni rekviziti  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Športno družabno popoldne 
 

Povabili smo otroke, starše in zaposlene iz Vrtca Bogojina na skupno popoldansko 
druženje dveh enot, in sicer enota Filovci in enota Bogojina. Druženje smo izvedli na 
nogometnem igrišču Filovci. Pripravljeni so bili štirje poligoni. Otroci obeh enot in 
njihovi starši, bratci in stari starši so se aktivno vključili v načrtovane in vnaprej 
pripravljene poligone. Po opravljenih poligonih je bila izvedena kratka igra - vlečenje 
vrvi: tekmovali so starši ene enote proti drugi enote, najprej mame, nato očetje in 
strokovne delavke enot, sledila je še igra z otroci in zaposlenimi. Bilo je začutiti dobro 
voljo in veselje, sproščenost. Sledila je pogostitev in druženje. 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Množični tek za otroke: Začni mlad, tekmuj pošteno 
 
Atletska zveza Slovenije vsako leto pripravlja množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim 
atletskim korakom in k zdravemu načinu življenja. Športni dogodek smo izvedli na nogometnem 
igrišču v Filovcih. Otroci so skupaj s strokovnimi delavkami tekli na 100 oz. 200 m, prilagojeno 
starosti in zmožnostim otrok. Vsi otroci so ponosno prejeli priznanja Atletske zveze Slovenije za 
udeležbo na teku. 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

NOČNI POHOD OKROG BUKOVNIŠKEGA JEZERA 
 

Ob dogovorjeni uri so se otroci s starši podali peš okrog Bukovniškega jezera s svetilkami, 

baterijami, baklami. Po nočnem pohodu so se ob vrnitvi okrepčali s toplim čajem in prigrizki 

ob spremstvu pravljičnih junakov. 
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Demonstracija       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci:  

Čas trajanja:  tedni (št) 1 

Ciljna skupina:  osebje vrtca       otroci        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Slovenski tradicionalni zajtrk 
 

V tednu pred slovenskim tradicionalnim zajtrkom smo se pogovarjali o zdravi in nezdravi 

prehrani in živilih. Iz reklamnih letakov smo izrezovali sestavine slovenskega tradicionalnega 

zajtrka in si izdelali pogrinjke. Povabili smo čebelarja, ki nam je predstavil med in druge 

izdelke, ki nastanejo iz čebeljih pridelkov, spoznavali pa smo tudi koristi čebel in medu. 

Obiskali smo kmetijo, kjer smo se naučili vse o pridelavi mleka. Ogledali smo si krave, 

molzne aparate in domačo mlekarno. Seveda smo se v tem tednu veliko tudi gibali na 

sprehodih, pohodih, igrišču in vadbenih urah, kar je pomemben element zdravega načina 

življenja. Ob slovenskem tradicionalnem zajtrku smo si privoščili dobrote iz okoliških kmetij: 

kruh, maslo, med, mleko in jabolka, na zajtrku pa smo gostili tudi dva občinska svetnika in 

ravnateljico. 
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  Čiste roke za zdrave otroke 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Predavanje / razlaga 

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

Čas trajanja:  tedni (št) 8 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  plastificirane sličice  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

 
 
Otroci so preko raznih dejavnostih spoznavali osnovna načela osebne higiene ter jih opozoriti na 
odgovornost, ki jo nosimo kot posamezniki pri preprečevanju nalezljivih bolezni. Otroci so ob slikicah  
sami pripovedovali o pomenu čistih rok, bacilih, pravilnemu kašljanju. Ob ilustracijah smo se 
pogovarjali:  Zakaj umivati roke? Kdaj in kako umivati roke? Ogledali smo si videoposnetek na Youtube: 
Čiste roke za zdrave otroke, ter sami obnovili pravilen prikaz umivanja rok.  Z otroki smo se pogovorili 
o koronavirusu, zakaj smo bili doma, kaj so v tem času počeli s starši. Veliko smo se posvetili higieni, 
tudi čiščenju površin in igrač. Dejavnosti smo izvajali do konca šolskega leta. 
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  "Varno s soncem" 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Predavanje / razlaga 

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

Čas trajanja:  tedni (št) 4 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Posnetek na Youtube: Zaščita pred soncem 

(Zdravstveni dom Murska Sobota)  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Varno s soncem 
 
Izvajali smo dejavnosti, kjer so otroci spoznali, kako se varovati pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. 
Pogovarjali smo se o pozitivnih in negativnih vplivih sonca, ugotavljali smi njegove lastnosti. Ob sličicah 
smo se pogovarjali o zaščitnih sredstvih, otroci so pri tem spoznavali nove pojme, kot so: legionarska 
kapa, senčnik. Igrali smo se igrico: Kaj je v vreči?, kjer so otroci opisovali posamezne zaščitne predmete, 
ki so jih vzeli iz vreče. Otroci so si naredili zgibanko, ki so jo odnesli domov ter staršem razložili, katera 
so najpomembnejša zaščitna sredstva pred soncem. Zunaj smo opazovali svojo senco ter se naučili, da 
ko je naša senca manjša kot mi, moramo takoj v senco ali v notranje prostore. Ogledali smo si tudi 
video vsebino: Zaščita pred soncem, katerega nam je posredoval zdravstveni dom Murska Sobota.  
 
 

 


