
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/2020 

 

Naziv vrtca:     VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

Kraj:                     DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE 

Enota vrtca:         DVOJEZIČNA ENOTA PROSENJAKOVCI/PÁRTOSFALVA 

Naslov enote:    PROSENJAKOVCI 35/PÁRTOSAFALVA 35 

Skupina:    PROSENJAKOVCI/PÁRTOSFALVA 

Starost otrok:      1 – 6 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljici:      BERNARDA KOROŠA PANTOVIĆ; TEA VARGA                                                 

 pomočnica vzgojiteljice:    MARIJA PERŠA                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/10 
Prosenjakovci_poročilo Zdravje v vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

 

Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Počutim se dobro 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: JIH NI BILO 

Čas trajanja:  meseci (št) 10 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Kurikulum, različne brošure o gibanju  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU  
 

Z otroci smo vsakodnevno bivali na prostem, tudi ob deževnem vremenu s primerno obutvijo 
in oblačili. Odpravili smo se v bližnji gozd , kjer smo spoznavali različna drevesa, se srečali z 
različnimi gozdnimi živalmi (veverica, različne ptice, ježkom in srnico) 
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Ogled / obisk 

Zunanji izvajalci: ZDRAVSTVENI DOM MS IN ZOBNI ASISTENTKI MAJA IN ANDREJA 

Čas trajanja:  meseci (št) 9 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material: KNJIGE, RAZLIČNE BROŠURE  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

NEGA NAŠIH ZOB - FOGÁPOLÁS 
 
V vrtcu sta nas obiskali medicinski sestri Maja in Andreja iz zobnega dispanzerja iz Murske Sobote. 
Otrokom sta skozi igro »Belka in Kroki na obisku« predstavili kaj je koristni in kaj škodljivo za naše 
zobe. Otrokom sta prinesli tudi zobne ščetke in jim s praktičnim prikazom demonstrirali, kako si 
moramo pravilno krtačiti zobe. 
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: Medicinska sestra Katja Lebar 

Čas trajanja:  meseci (št) 9 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  KNIGE, RAZLIČNE BROŠURE  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SKRB ZA HIGIENO ROK - HELYES KÉZMOSÁS 
 

V vrtcu nas je obiskala medicinska sestra Katja Lebar iz zdravstvenega doma Murska Sobota. 
Otrokom je skozi zanimivo zgodbo o traktorju nazorno prikazala, kako si pravilno umivamo 
roke, pa tudi kako skrbimo za higieno svojega celotnega telesa. V umivalnici našega vrtca je 
otrokom praktično prikazala, kako si pravilno morajo umivati roke pred in po jedi, po igri in 
različnih drugih dejavnostih. 
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Ogled / obisk       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: KMETIJA ČAHUK 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        drugo 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  TZS  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - HAGYOÁNYOS SZLOVÉN REGELI 
 
Tako kot vsi vrtci po Sloveniji, smo imeli tudi v našem vrtcu Tradicionalni slovenski zajtrk. Za zajtrk 
smo jedli maslo, med, domači rženi kruh ter jabolka. S takim zajtrkom želimo osvestiti otroke, kako 
pomembno je, da jemo zajtrk, predvsem pa, da jemo domačo hrano, ki jo pridelajo lokalni 
pridelovalci. 
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Pogovor   Ogled / obisk       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: Vrtec Fokovci 

Čas trajanja:  ure (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  NE  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

POHODI Z OTROCI, STARŠI IN STARIMI STARŠI DO ROTUNDE  
 
Vsako jesen organiziramo skupni pohod z otroci, starši, starimi starši do cerkvice Rotunda v Selu. Tam 
se srečamo z otroci, starši, starimi starši in delavkami vrtca Fokovci. Ob prihodu k cerkvici 
pomalicamo, da si naberemo moči, nato pa skupaj zaplešemo, zapojemo, se pogovorimo in se nato 
odpravimo nazaj vsak do svojega vrtca. 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: Medicinska sestra Katja Lebar 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

MOJ SRČEK/OTROŠKA JOGA   
 

V vrtcu nas je obiskala medicinska sestra Katja Lebar iz zdravstvenega doma Murska Sobota. 
Z otroci je izvedla dihalne vaje, otroško meditacijo in pravljično jogo. 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: Medicinska sestra Katja Lebar 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 
POGUMEN SEM, KO GREM K ZDRAVNIKU  
 
V vrtcu nas je obiskala medicinska sestra Katja Lebar, ki je otrokom pobližje predstavila poklic 
zdravnikov, reševalcev, zobozdravnikov in medicinskih sester. Otrokom je povedala, kdaj in zakaj 
moramo obiskati zdravnika ali zobozdravnika in kako nam lahko pomagajo. Pokazala jim je nekaj 
sredstev, ki jih zdravniki, zobozdravniki in medicinske sestre uporabljajo pri svojem poklicu. Otrokom 
je izmerila pritisk, ter srčni utrip. S povoji, ki so jih otroci dobili od sestre Katje, so se igrali 
»zdravnika« in ori tem zelo uživali. 
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: Medicinska sestra Katja Lebar, Simona Emri 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  NE  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SPOZNAVANJE TELESA   
 
Medicinska sestra Katja Lebar in Simona Emri sta otrokom predstavili človeško telo preko modela, ki 
sta ga prinesli s seboj. Otrokom sta predstavili posamezne dele človeškega telesa ter njihovo 
delovanje našega telesa. Pred otroci sta razstavila model človeškega telesa in tako so si otroci lahko 
natančno ogledali večino človeških organov. 
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  Varnost v prometu  

Metoda dela:  Pogovor   Predavanje / razlaga       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: Policistka Vesna Gradiščaj 

Čas trajanja:  izberite iz šifranta Vpišite število 

Ciljna skupina:  izberite iz šifranta       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

VARNI V PROMETU   
 
Ker je varnost v prometu na prvem mestu, smo o njej seveda želeli izvedeti čim več. Ker tudi naši 
otroci v prometu sodelujejo kot pešci ali potniki v vozilu, smo v vrtec povabili policistko Vesno 
Gradiščak. Policistka je otrokom predstavila svoje delo in jim povedala, na kaj moramo biti pozorni, 
ko smo na cesti. Razložila je, da morajo v osebnem avtomobilu vedno sedeti v zato namenjenem 
sedežu in biti pripeti, da moramo kot skupina hoditi vedno po desni strani cestišča, kot posameznik 
pa na levi, da moramo ponoči vedno nositi odsevne brezrokavnike, kresničke, odsevne trakove in da 
se na cesti nikoli ne smemo igrati. Policistka nas je opozorila tudi na to, da med vožnjo nikoli ne 
smemo telefonirati. 

 


