
 

 

 

 

 

 

 

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 29A, 9226 MORAVSKE TOPLICE 

Enota vrtca:         ENOTA MARTJANCI 

Naslov enote:    MARTJANCI 36a, 9221 MARTJANCI 

Skupina:    MARTJANCI 

Starost otrok:      2-4 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      KLAUDIJA GOLDINSKIJ                                                 

 

 pomočnica vzgojiteljice:    KATJA BREZNIK                                                 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Demonstracija 

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

Čas trajanja:  meseci (št) 8 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

GIBAMO SE RADI 
 
Vsakodnevno smo se gibali na svežem zraku tudi ob slabem vremenu. Odpravili smo se peš po vasi, 
se gibali na nogometnem igrišču, ki je v bližini vrtca ali se družili na vrtčevskem igrišču, kjer smo 
veliko plesali ali spoznavali različne rajalne igre 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zap. št. naloge:  2 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: stari starši 

Čas trajanja:  dni (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        starši 

Uporabljeno gradivo in didaktični material: ga ni bilo 

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

DRUŽIMO SE Z DEDKI IN BABICAMI 
 
V tednu otroka smo se družili z dedki in babicami ter skupaj prehodili krajši sprehod okrog ribnika. 
Sledilo je druženje ob prijetnem klepetu in sladkanju s pečenimi kostanji.  
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 
 
 

Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: ZDRAVSTVENI DOM MS IN ZOBNE ASISTENTKE 

Čas trajanja:  tedni (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  ročne lutke, zobne ščetke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SKRBIMO ZA SVOJE ZOBE 
 
Zobni asistentki Maja in Andreja sta nam preko lutkovne predstave predstavili kako pomembno si 
je vsak dan umivati zobe in skrbeti za ustno higieno. Vsakemu otroku sta tudi pokazali kako se 
pravilno ščetkajo zobje.  
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: medicinska sestra Katja Lebar 

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  podloga iz pene  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE 
 
V jesenskem času smo v vrtec povabili medicinsko sestro Katjo Lebar, ki nas je s pravljično jogo 
popeljala v svet sproščanja. Otroci so neizmerno uživali in ji sledili.  
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Varnost v prometu / na igrišču 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Pogovor       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: policistka 

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  ni bilo  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
VARNI V PROMETU 
 
V vrtcu nas je obiskala policistka, ki nam je najprej predstavila svojo obleko in opremo nato je 
sledilo kratko predavanje – pogovor o tem, kako se moramo obnašati na cesti. Ob koncu pa smo si 
še ogledali policijski avto.  
 

 


