
 

 

 

 

 

 

 

 

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, 9226 MORAVSKE TOPLICE 

Enota vrtca:         ENOTA MORAVSKE TOPLICE 

Skupina: ODDELEK 4-5 LET 

Starost otrok:      4-5 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      MARIJA KUČAN                                                

 pomočnica vzgojiteljice:    DARJA TOPLAK in MARIJA PERŠA                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. AKTIVNOST: 

POČUTIM SE DOBRO 

Preko pripovedovanja otrok, kako se počutijo v vrtcu, če so zdravi, smo skupaj izbrali teme, ki 

smo jih dodatno podkrepili s slikanicami, enciklopedijami, videoposnetki. Ob danem gradivo 

so otroci pripovedovali, opisovali s svojimi besedami - kaj potrebujejo, da se počutijo dobro. 

prišli smo do skupnih ugotovite, da: - ne rabijo veliko predmetov, igrač, materiala, ampak rabijo 

predvsem naravo (gibanje v njej, ustvarjanje z naravnimi materiali z okolja, sprehode, pohode), 

- da so pravilno oblečeni ali slečeni (če jih je vroče) -siti in odžejani in imajo družbo prijateljev 

za druženje in družbo in da "pazijo" eden na drugega. 

 

2. AKTIVNOST: 

 ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

Zobna asistentka iz Zobozdravstvene ambulante Murska Sobota je otrokom predstavila kratko 

animacijo s krokodilom Kroki o čiščenju zob in zdravi prehrani. vsakemu otroku posebej je 

pokazala in mu pomagala kako se pravilno ščetkajo zobki. - oddelek je nabavil zobne ščetke in 

omogočil da so otroci pravilno shranjevali ščetke po vsakodnevnem ščetkanju zob - pri 

vsakodnevnem ščetkanju - po zajtrku - je vedno prisostvovala ena strokovna oseba in pomagala 

otrokom (v začetku so otroci potrebovali več vodenja, nadzorovanja in spodbujanja pri 

pravilnem ščetkanju zob) V začetku ščetkanja, so otroci za izvedbo porabili več časa, vendar se 

je delo obrestovalo na daljši rok, saj so vsi osvojili pravilno tehniko čiščenja. (Večina otrok si 

doma ne umiva zob tako temeljito, kot v vrtcu) - večkrat je prišla zobna asistentka in preverjala, 

kako otroci osvajajo pravilno tehniko ščetkanja. Vendar, žal, ob epidemiji korona virusa, smo 

prekinili s ščetkanje in otroci si samo doma ščetkajo zobe. Ob pripovedovanju otrok, je večina 

otrok povedala, da si sami ščetkajo zobe, brez kontrole staršev in da niso tako temeljiti pri 

čiščenju, kot v vrtcu. 

 



 

 

 

 

3. AKTIVNOST: 

OSEBNA HIGIENA 

Ob korona virusu smo dobili navodila, kako si otroci temeljito in pravilno umivajo rake ob 

jutranjem vstopu v skupino in čez cel dan. Na to temo smo si ogledali videoposnetek, kako si 

pravilno umivamo roke. Postopek smo narisali in ga prilepili v umivalnici na določen prostor, 

kjer so ob umivanju rok lahko sledili zaporedju postopka umivanja rok. Prav tako smo si 

ogledali videoposnetek 

 

4. AKTIVNOST: 

 VARNO S SONCEM 

 

Otroci in starši poznajo Varno s soncem že iz prejšnjega leta. Tako da smo starše obvestili, da 

začnemo izvajati program in so kar sami otrokom pripravili v nahrbtnike pravilna oblačila in 

jih sami doma namazali s kremo za sončenje. Otroci so že bili vajeni iz prejšnjega šolskega leta, 

da smo izvajali to dejavnost. Letos pa jih je begalo, ker niso bili odprti pitniki za vodo, niso 

nosili svojih pitnikov od doma, ampak je vsak otrok dobil svoj barvni kozarček z imenom - in 

si sam nalil vodo iz pipe. Večkrat jih je bilo potrebno kontrolirati, da so kozarce odložili za to 

določen in primeren prostor. Igra v senci jim je znana, prav tako tudi igre z vodo in peskom 

(pretakanje, dolivanje, risanje na asfalt s špricami, odtisi stopal na asfaltu, prenašanje vode v 

različnih posodah... Otroci že kar sami opozarjajo druge otroke, če si ne nadenejo pokrival, 

zaščitni očal..., prav tako pa tudi, če kdo "pozabi" in je na soncu. Tudi otroci sami opozarjajo 

svoje starše, da jih zjutraj namažejo z zaščitno kremo. Večinoma v popoldanskem času z otroci 

ne hodimo na igrišče vrtca, če je prevroče. 

 

5. AKTIVNOST:  

VARNOST V PROMETU/NA IGRIŠČU 

"Pazimo na sebe in na druge" To je naš moto - pazimo na igrišču (da se ne zaletimo eden v 

drugega, počakamo, ko se spuščamo po toboganu, se previdno obračamo, ko imamo večjo 

lopato ali grablje v roki...) - da ne poškodujemo sebe ali drugih - igra Zdravnik - poškodbe . S 

povoji povijejo nogo, roko drugemu otroku - tudi pravo poškodbo strokovna oseba prelepi z 

obližem in o poškodbi poroča staršu. - ogled videoposnetka - Na sprehodu (hoja v parih, rutice, 

prometni znaki, prečkanje ceste Prehod za pešce - Sestavljanke Promet, Družabna igra 

Avtomobili, iskanje parov Promet.... - izdelali plakat: vrste prometa in Na cesti - razstava v 

skupnem prostoru in v garderobi - Načrtovani sprehodi in pohodi ob glavni cesti in na pločniku 



 

 

 

 

6. AKTIVNOST 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Ne samo, da vsakodnevno pojemo različno sadje v vrtcu, prav tako zelenjavo. Tudi priložnostno 

- in vodeno si ogledamo od kod ta hrana. - Ogled kmetij, njiv in pridelkov (poimenovanje) - 

Ogled čebelnjaka - ogled dela kmetov na njivah (oranje, sejanje, žetev...) - ogled sadovnjak 

(cvetočih in v jeseni z bogatimi plodovi, in jih tudi okušamo in prepoznavama po imenih 

Tradicionalni slovenski zajtrk Maslo, med, mleko, jabolko - iz okoliških kmetij. Otroci 

prepoznavajo katera kmetija je kaj prispevala, pripovedujejo kdo nam »pridela« to živilo.... 

 

       


