
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2020/2021 

 

 

Naziv vrtca:  VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

Kraj:                   MORAVSKE TOPLICE 

Enota vrtca:         MORAVSKE TOPLICE 

Naslov enote:    DOLGA ULICA 29 A 

Skupina:   ODDELEK 1 -2 LET 

Starost otrok:       1 - 2 LET 

 

Izvajalci:  

 vzgojiteljica:   SONJA GABOR     

 

 pomočnica vzgojiteljice:  DARJA TOPLAK 
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ZDRAVJE V VRTCU V ODDELKU 1-2 LET 

 

Otroci oddelka 1 - 2 let so bili v šolskem letu 2020/21 vključeni v program Zdravje v vrtcu. Skozi 

šolsko leto smo izvedli različne aktivnosti, preko katerih skrbimo za svoje zdravje, ne samo v vrtcu, 

ampak tudi doma. Dejavnosti bi bilo še več, če nam načrtov ne bi prekrižala korona. Tekom celega 

šolskega leta smo se trudili, da so se otroci v vrtcu čim boljše počutili in so z veseljem prihajali in 

se vključevali v vse ponujene dejavnosti V nadaljevanju vam bomo predstavili le nekaj vsebin, ki 

smo jih imeli v tem šolskem letu. 

 

 GIBANJE 

Skozi celo šolsko leto smo se v naši skupini veliko gibali. Izvajali smo razne vadbene ure, kjer so 

otroci premagovali poligone, se igrali z žogami, gibali ob zgodbah, tekali in plesali. Največ časa 

smo posvetili razvijanju naravnih oblik gibanja (hoja, tek, plazenje, lazenje), saj bodo otroci tako 

lažje prešli na izvajanje kompleksnejših gibalnih nalog. 

V mesecu maju smo začeli izvajati tudi jutranje razgibavanje, kjer otroci izvajajo gimnastične vaje, 

tekajo po terasi ali zaplešejo ob glasbi. 

Velik poudarek v naši skupini dajemo tudi bivanju na prostem. V letošnjem šolskem letu smo bili 

vsak dan zunaj, tudi če je deževalo. V tem primeru smo se posluževali terase. 

Kot velik napredek in uspeh pa si štejemo tudi to, da se z otroki že odpravimo na sprehod v okolici 

vrtca, pri tem nam pomaga biba. 
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 SADNA SOLATA 

Otroci so si pripravili sadno solato. Razdelili smo jim nože in krožnike, zraven pa dodali skodelico 

v katero so polagali narezano sadje. Nekaterim otrokom je šlo rezanje že zelo dobro od rok, nekateri 

pa so potrebovali več vzpodbude. Tako so bile nekatere skodelice hitro polne, druge počasneje, so 

pa imeli zato nekateri želodčki že pri rezanju toliko bolj polni. 
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 SAJENJE JAGOD 

V našem vrtcu imamo visoke grede, v treh nismo imeli ničesar posajenega. Zato sva se s pomočnico 

vzgojiteljice odločili, da jih zasadimo z jagodami in solato. Otroci so pomagali pri puljenju trave, 

vožnji trave na kompostnik, kopanju z lopatkami in tudi sajenju in zalivanju jagod. Komaj smo 

čakali, da bodo zrasle prve jagode in v začetku meseca junija smo si že lahko postregli s prvimi. 
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 DAN ZEMLJE – SEJANJE PETERŠILJA 

V sklopu dneva zemlje smo si posejali peteršilj, ki so ga otroci potem, ko je zrasel, odnesli domov. 

Otroci so se najprej igrali z zemljo, nato so napolnili lončke z zemljo, posejali peteršilj in ga zalili. 

Vsak dan so komaj čakali, da smo jih poklicali in so zalili svoj peteršilj.  
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 PRIPRAVA SMUTIJA 

V zgodbi Zelo lačna gosenica (E. Carle) si gosenica privošči različno sadje. Tudi mi smo se odločili, 

da si iz jagod, banan, hrušk in pomaranč naredimo smutije oz. sokove. Otroci so opazovali pripravo 

napitkov in vsakega tudi poizkusili. Pri pomarančnem soku pa so pomagali pri stiskanju pomaranč. 

In prav ta sok jim je od vseh napitkov bil najbolj všeč. 

          
 

      
 

 


