
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:         FOKOVCI 

Naslov enote:    FOKOVCI 26, 9208 FOKOVCI 

Skupina:    ODDELEK 2 – 6  LET 

Starost otrok:      2 – 6 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      PETRA DERVARIČ                                                 

 pomočnica vzgojiteljice:    TJAŠA TEMLIN KOLTAJ                                                 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Demonstracija       Pogovor 

Zunanji izvajalci: KATJA LEBAR, DIPL. MED. SESTRA 

Čas trajanja:  dni  1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  gradivo in material je pripravila Katja Lebar, 

dipl. med. sestra in sicer na temo osebne higiene – umivanje rok, higiena kašljanja in kihanja.  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

UMIVANJE ROK 
 
V vrtec je na obisk prišla Katja Lebar, dipl. med. sestra. Otrokom je na zabaven način prikazala, kako 
pomembno je, da si  redno umivamo roke z milom. S pomočjo belega prahu in lučke so otroci videli, 
kako so roke umazane – čeprav na prvi pogled zgledajo čiste. Otrokom je skozi zgodbo o Traktorju 
predstavila pravilno umivanje rok – individualno s vsakim posebej. Zgodbe o traktorju: Traktor se pelje 
po cesti in zagleda dva travnika, na katerih je visoka trava (dlani drgnemo drugo ob drugo, na vseh 
straneh ter imitiramo glas  traktorja – tratatara). Nato se pripeljemo na travnik in kosimo travo 
(prekrižamo prste in s premikanjem naprej in nazaj drgnemo vsak prst posebej). Ko je trava pokošena, 
vzamemo traktor obračalnik in z obračanjem suši pokošeno travo (primemo palec in ga z drugo dlanjo 
zavrtimo v obe smeri). Ko je trava posušena, traktor vzame grablje s petimi vilicami in travo na obeh 
travnikih pograbi (dlan ene roke upognemo in z konicami vseh petih prstov druge roke praskamo po 
dlani, nato še roki zamenjamo). Ko je travnik očiščen, se traktor odpelje in pomaha (primemo zapestje 
in ga krožno vrtimo v obe smeri, ponovimo še z drugo roko in ob tem rečemo: travnik nasvidenje, spet 
bom prišel, ko bo trava visoka). S pomočjo napihnjenega balona, v katerem so bili majhni papirčki smo 
opazovali, kaj se zgodi če kihamo/kašljamo, brez da bi si pokrili usta in nos. Tako je Katja balon počila 
in papirčki so odleteli daleč na okrog. Z otroki smo se naučili pravilne higiene kašljanja in kihanje  - 
pokrijemo si usta in nos z robčkom, če le tega nimamo, kihnemo v zgornji del rokava – in ne v dlan.  
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: NATAŠA KUČAN, organizator prehrane in ZHR 

Čas trajanja:  ure  2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  SESTAVINE ZA ZDRAVO PICO: PIRINA MOKA, 

RAZLIČNA PISANA ZELENJAVA  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

PEKA ZDRAVE PICE Z NATAŠO 
 
V tednu otroka 2019 smo na obisk v vrtec povabili Natašo Kučan, ki je za naš vrtec organizatorka 
prehrane in ZHR. Ker velikokrat med otroki slišimo, da imajo zelo radi pico, smo se odločili, da skupaj z 
njimi pripravimo zdravo pico. Zakaj jo imenujemo zdrava pica? Uporabili smo sestavine, ki spadajo med 
zdrava živila. In sicer smo testo zmesili iz pirine moke. Ko smo skupaj z otroki pripravili testo za pico, 
smo s skupnimi močmi narezali raznoliko zelenjavo, jo nadevali na testo ter pridno čakali, da se je pica 
spekla. Ker je bil ta dan lep sončen dan, smo pico pojedli kar zunaj na igrišču. 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Varnost v prometu / na igrišču 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  meseci:  od septembra do junija 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikovni material; prometni znaki  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

VARNI V PROMETU 
 
Z otroki se skozi celotno leto pogovarjamo o prometni varnosti – o pomenu uporabe varnostnega pasu 
v avtu; o bontonu na cesti, upoštevanju in razumevanju prometnih znakov; navajamo jih na pravilno 
ravnanje na sprehodih ob cesti (kjer ni pločnikov); uporabi čelade pri vožnji s kolesom in poganjalci. 
Prometne znake se učimo prepoznati v knjigi, na sliki ter tudi v dejanskem okolju. V tem šolskem letu 
smo tudi sodelovali na  natečaju varna pot – prometni režim okoli vrtca in šole, kjer smo sodelovali z 
izdelano maketo poti od šole do vrtca. Prihajamo iz razgibane majhne vasice, ki ima le nekaj prometnih 
znakov (stop znak, avtobusna postaja, znak za omejitev hitrosti, znak za prehod za pešce) in en sam 
prehod za pešce. V skupini smo se veliko pogovarjali o prometni varnosti. Preizkusili smo se tudi v 
vožnji s kolesi in poganjalci – pri tem smo uporabili poligon z veliki prometnimi znaki. Ob tem smo 
doslednji z uporabo zaščitne čelade, otroke navajamo na varno razdaljo ipd.  Veliko hodimo na 
sprehode, kjer moramo še posebej biti previdni – saj v vasi ni pločnikov. Na sprehodih, tudi krajših, 
vedno uporabljamo odsevne brezrokavnike.  
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: SIMBIOZA GIBA 

Čas trajanja:  tedni (1) 14. - 21. 10. 2019 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        drugo 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  VADBENI KARTONČKI  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Akcija SIMBIOZA GIBA: VSE ŽIVLJENJE SE GIBAMO! 
 
V ponedeljek, 14. 10. 2019 ob 16.30 uri smo strokovne delavke, otroci ter stari starši odpravili v 
Moravske Toplice (na Trim stezo). Kjer smo imeli pripravljeni gibalni program z različnimi gibalnimi 
naloga – ki vodijo do zaklada. Na tem razgibanem sprehodu z otroki in starimi starši smo ne izmerno 
uživali, se razgibali ter našli zaklad v katerem se je skrival zdrav obrok – polno sadja. 
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Narava in varovanje okolja 

Metoda dela:  Pogovor   Ogled / obisk       Predavanje / razlaga 

Zunanji izvajalci: ČEBELARKA SUZANA NOVAK 

Čas trajanja:  dni: 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  SLIKOVNI DIDAKTIČNI MATERIAL; ČEBELERSKI 

PRIPOMOČKI  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

ČEBELARSKI DAN 
 
13. 11. 2019 smo takoj po zajtrku bili že vsi zelo nestrpni. Saj smo ta dan pričakovali obisk babice dveh 
otrok – Suzane Novak, ki je v prostem času čebelarka. Najprej smo si skupaj z otroki pogledali slikanice 
in knjige o čebelah in čebelarstvu, pogovarjali smo zakaj potrebujemo čebele, kako dobimo med, cvetni 
prah in druge izdelke. Ob vprašanjih in odgovorih smo se nato hitro odpravili so bližnjega čebelnjaka. 
Tam smo podrobneje spoznali delo čebelarja in kaj vse je potrebno narediti in kako, da dobimo me. 
Spoznali smo, da so čebele izrednega pomena za življenje na Zemlji – ne le zato, da on njih dobimo 
med, ampak je hrana nasploh odvisna od čebel. Zato bomo odslej skrbeli odgovorno za njih – otroci so 
obljubili, da bodo doma skupaj s starši ob toplejših dneh v letu nastavili majhno količino vode, da bodo 
lahko čebele pile. Ob koncu dneva smo še skupaj z otroki izdelovali sveče iz voska ter se oblekli v 
čebelarske uniforme in si nadeli zaščitne kape. 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  meseci (št) skozi celotno šolsko leto 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikovni material  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

 RAZVRŠČANJE HRANE – ZDRAVA/NEZDRAVA 
 
 Skupaj s strokovno delavko sva izdelali didaktično igro razvrščanje zdrave in nezdrave hrane. Z otroki 
se dnevno pogovarjamo o zdravem načinu življenja. Sami povejo, da doma pa jejo tudi ne zdravo hrano. 
Ob tem se pogovarjamo, da mora biti vnos takšne hrane minimalen, da se moramo veliko gibati, biti v 
naravi, počivati ter piti veliko tekočine – predvsem vodo ali nesladkan čaj. V vrtcu otroci pojejo veliko 
vitaminov, mineralov in popijejo dovolj tekočine – ves čas je na voljo voda/nesladkan čas, otroke 
večkrat dnevno spomnimo na pomen le tega. Didaktično igro razvrščanja se otroci radi poslužujejo – 
starši otroci ob tem spodbujajo tudi mlajše. 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: dr. Boris Egić, zobozdravstvena asistentka Andreja Kos in Maja Koudila 

Čas trajanja:  ure  2 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  didaktični material, ki so ga pripravili izvajalci; 

zobne ščetke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

DELAVNICA S STARŠI – POMEN ŠČETKANJA ZOB (PRIKAZ PRAVILNEGA UMIVANJA ZOB) 
 
V popoldanskem času so izvedli zobozdravstveno delavnico s starši in otroki, kjer je staršem predaval 
zobozdravnik dr. Boris Egič (pomen, načini ščetkanja, zdravljenje, obisk zobozdravnika z otrokom itd.), 
med tem časom smo si pa z otroki v drugem prostoru ogledali »lutkovno predstavo«, ki sta izvedli 
zobozdravstveni asistentki o pomenu umivanja zob, hkrati pa sta na zabaven način otrokom prikazala 
pravilno umivanje zob. Na koncu delavnice smo še z otroki in starši izvedli individualno umivanje zob – 
prikaz.  
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Demonstracija   Pogovor       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: Jože Črnko (trener hokeja na travi) 

Čas trajanja:  dni 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca         

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  hokejske palice, stožci, gol  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

HOKEJ NA TRAVI 
 
V vrtcu nas je obiskal trener Jože Črnko in nam predstavil šport – hokej na travi. Najprej smo se z otroki 
dobro ogreli – tekalne igre, igre za razgibavanje. Nato smo se naučili pravilno postaviti in prijeti 
hokejsko palico. Preizkusili smo se v vodenju žogice, podajali smo si žogico, streljali na gol. Na koncu 
»treninga« smo se osvežili s pijačo – se pogovorili o pomenu le tega. Pogovarjali smo se tudi o tem, da 
je hokej ekipni šport - da je potrebno za tekmovanje veliko trenirati, da lahko postaneš vedno boljši. 
Pri tem smo ugotovili, da je ukvarjanje s športom zdravo za naše telo.    
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  Počutim se dobro 

Metoda dela:  Ogled / obisk   Praktično delo       Pogovor 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  meseci (št) 5 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca         

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  naravni material: listje, veje, želodi, kostanji, 

žiri ipd.  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

IGRA V GOZDU 
 
Z otroki smo skozi celotno šolsko leto večkrat na  mesec obiskali gozd v bližini vrtca. Ker želimo, da se 
otroci v času, ko bivajo vrtcu kaj seda dobro počutimo, načrtujemo dejavnosti v smeri, da prežimo 
čim več časa v naravi. Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti 
za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 
življenjskega okolja in navad. Ker želimo spodbujati otrokovo domišljije, pustimo v gozdu otrokom 
možnost proste igre – kjer lahko raziskujejo okolje, se igrajo z naravnim materialom, skačejo, plezajo, 
premagujejo ovire, ki jih »postavi« narava – podrta drevesa, luknje, veje ipd. Iz pripovedovanj in 
obrazov otrok je bilo zaznati, da otroci v naravi uživajo, so iznajdljivi ter pravi raziskovalci. 
 
 

  



 

11/11 
Fokovci_2-6 let_poročilo Zdravje v vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  "Varno s soncem" 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       Predavanje / razlaga 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  meseci (2) v mescu MAJU in JUNIJU 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        starši 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  slikovni material; pesek, voda; zaščitne kape 

in oblačila  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

VARNI PRED SONCEM 
 
V toplejših mesecih spodbujamo otroke in njihove starše k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred 
škodljivimi sončnimi žarki. Ob tem smo strokovni delavci zgled otrokom in tudi njihovim staršem. 
Otroke poskušamo vzgojiti k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi sončnimi žarki. 
Zato tudi v vrtcu upoštevamo vsa priporočila. Z otroki se pogovarjamo o pravilni zaščiti pred škodljivimi 
žarki sonca (primerna oblačila, pokrivala, zaščitna krema,…). Otrok skozi bivanje v vrtcu spoznava, da 
na njegovo zdravje vpliva okolje in tudi on sam. Z otroki smo izdelali pokrivala iz časopisnega papirja. 
Obrisovali smo naše velikosti sence – in tako videli, kdaj je sonce najmočnejše. V vrtcu spodbujamo 
otroke, da spijejo dovolj tekočine.  Na prostem bivamo v zgodnjih dopoldanskih urah in se zadržujemo 
čim bolj v senci. Pripravljamo veliko iger z vodo in škropljenjem, postavljamo si šotore ipd. Ustvarjamo 
na temo sonca, poletja in morja. 
 
 

 


