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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2020/2021 

 

 

Naziv vrtca:     VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

Kraj:                     DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE 

Enota vrtca:         ENOTA BOGOJINA 

Naslov enote:    BOGOJINA  134, 9222 BOGOJINA 

Skupina:    BOGOJINA 

Starost otrok:      3 - 6 LET       

 

Izvajalke:  

 vzgojiteljice:    Milena Černela, Marjana Kolar, Marija Kučan                                                                                               

 pomočnica vzgojiteljice:      Martina Gjerek                                                 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: samo preko plakata 

Čas trajanja:  meseci (št) 4,5 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  plakat, ki ga je izdal CICIDO v sodelovanju z 

NIJZ, knjige, video posnetki  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SKRB ZA OHRANITEV ZDRAVJA 
 

Čas korona virusa je do dobra spremenil način življenja v vrtcu in hkrati s tem postavil pred 
otroke nova spoznanja preko katerih so se odvijale aktivnosti v skrbi za ohranitev njihovega 
zdravja. Za lažje razumevanje smo izbrali kot vodilo plakat, STOP OKUŽBAM, in preko tega 
otrokom približali pomen lastne higiene. To smo povezali z aktivnostmi, ki so prevevale vse 
dni od jutra do odhoda otrok iz vrtca. Navajali smo jih na uporabo mila, doslednega – 
temeljitega umivanja rok, zaščito pri kihanju in kašljanju-rokav in tako smo prišli do konca 
šolskega leta. Ugotavljamo, da je skrb za zdravje preko vseh naših prizadevanj otrokom postala 
vsakdanja rutina. 
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       Ogled / obisk 

Zunanji izvajalci: VOMT 

Čas trajanja:  meseci (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       starši        osebje vrtca 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  priročnik za izvedbo gibalnega projekta Mali 

sonček, smernice in navodila strokovnega tima vrtca, Kurikulum, pripomočki za premagovaje ovir, 

naravne ovire.  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

 
 

Gibanje nam je služilo kot osnovno vodilo pri utrjevanju in ohranjanju zdravja otrok. 10. 

maj  je Svetovni dan gibanja in tudi mi smo se naj pripravili. Starši so otrokom priskrbeli 

športna oblačila in zaščito pred klopi, strokovne delavke pa za organizacijo in varnost. 

Tišina gozda, hlad sence, petje tisočerih ptic, kot so svoja opažanja opisovali otroci, zelena 

podrast med katero so iskali po njihovem najbolj lesketajoče liste zimzelena, mogočnost in 

različnost dreves, vse to je bilo za otroke doživetje in iskanje, ki je jih je čudežno utišalo in 

neutrudljivo gnalo naprej. Prečkali smo cesto, hodili po brvi preko potoka, se vzpenjali na 

hrib in premagovali težave pri spustu z njega.  Z gibanjem smo izvedli športni program Mali 

sonček, si pridobili nove veščine in s premagovanjem ovir gibalne spretnosti. Sprehodi v 

naravi pa so pred nas postavljali ovire, ki so jih otroci spretno premagovali in želja po 

ponovni vrnitvi je bila dokaz, da smo se odločili pravilno.  
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Praktično delo   Demonstracija       Pogovor 

Zunanji izvajalci: čebelar 

Čas trajanja:  meseci (št) 5 

Ciljna skupina:  otroci       otroci        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Zloženka čebele, MK, med, čebelnjak  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Med kot živilo 
 

Da se ne bi pogovor ustavil na tej točki, sem predlagala, da bi jim tudi jaz rada povedala  vsebino 

moje najljubše otroške vsebine, ki opisuje kako sta se srečala Ciciban in čebela-iz zbirke Otona 

Župančiča. Tišina, sledenje vsebini in vmesni vzdihljaji so ob koncu predstavitve prešli v 

razpravo, da čebela lahko piči, da to skeli in vsi so zatrdili, da so čebelji pik že doživeli. 

Nadaljevanje razprave so prevzeli otroci. Iz nje smo izvedeli, da ima nekaj otrok veliko izkušenj 

in poznavanj iz sveta in življenja čebel, saj čebelarijo njihovi starši ali pa stari starši. Med  

zanimivostmi,  s katerimi so nas seznanili, so bila naštevanja in opisi nalog čebel delavk, matice 

in trota. Čebelnjak so predstavili, kot hišo z več čebeljimi družinami, ki živijo vsaka v svojem 

panju. Povedali so da čebele nabirajo cvetni prah, ki se v čebelnjaku spremeni v med za namaze 

in zdravilo ob prehladu. Med pa kradejo medvedi, ker se tudi oni radi sladkajo z njim. Ta 

pogovor je prestregel otrok z izjavo, da so za čebele različna škropiva strup in če ga zaužijejo, 

umrejo. Drugi pa je predstavil nesrečo, ko jim je zgorel čebelnjak in so bile čebele mrtve, ker 

niso mogle uiti iz njega. So pa nabavili nove čebelje družine, naredili nov čebelnjak in še 

čebelarijo. Otroci v svoji majhnosti, skrivajo obilico podatkov in poznavanj, ki združeni 

prerastejo v znanje, ki je trdna osnova za nadgradnjo samo prisluhniti jim moramo in dati 

priložnost, da spregovorijo. Živila so otroci razvrščali tudi ob semaforju, motive so izrezovali 

iz reklam.  
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