
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 MARTJANCI 

Naslov enote:    MARTJANCI 36 A, 9221 MARTJANCI 

Skupina: ODDELEK 1-2 LET 

Starost otrok:      1 – 2 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      SONJA GABOR                                                 

 pomočnica vzgojiteljice:    NINA FICKO                                                 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 
 

 

Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: medicinska sestra s Centra za krepitev zdravja Katja Lebar 

Čas trajanja:  meseci (št) 10 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  priložnostni material, ki smo ga potrebovali  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU 
 

Čeprav so otroci mlajši, smo se veliko gibali. Tekom celotnega šolskega leta smo izvajali 

vadbene ure na prostem, vsak dan smo bivali na ploščadi ali na igrišči, če pa je deževalo pa na 

terasi, spomladi pa smo tudi že opravili kakšen krajši sprehod v okolici vrtca ter se gibali na 

igrišču z umetno travo, ki je v bližini vrtca.         
 
PRAVLJIČNA JOGA 

Medicinska sestra Katja Lebar s Centra za krepitev zdravja nam je predstavila pravljično jogo 

v katero so se vključili tudi naši najmlajši otroci. 

 

VADBENE URE 

Skozi celo šolsko leto smo izvajali različne vadbene ure, kjer so otroci razvijali in urili svoje 

gibalne sposobnosti. Veliko vadbenih ure smo posvetili naravnim oblikam gibanja, kjer so 

otroci tekali, skakali, plezali, plazili ter se tako urili v najosnovnejših oblikah gibanja, ki so 

pomembne za nadaljnji razvoj gibalnih sposobnosti. 
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 
 

 

 

Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       Ogled / obisk 

Zunanji izvajalci: zobni asistentki  Maja Kodila in Andreja Kos 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       drugo        drugo 

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE 

Otroci so preko pravljice s krokodilom Krokijem spoznali pomen ustne higiene ter spoznali 

zobni asistentki, ki ju bodo v prihajajočih letih v vrtcu večkrat srečali. Z zanimanjem so si 

ogledali lutkovno predstavo, ki sta nam jo pripravili ter bili veseli pečata, ki so ga dobili ob 

koncu pregleda zob. Zobni asistentki sta nas obiskali tudi ob koncu šolskega leta ter preverili, 

ali so naši zobki takšni kot na začetku šolskega leta. 
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: medicinska sestra Katja Lebar (posnetek) 

Čas trajanja:  ure (št) 1,5 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  podloge za ležanje  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE 

V letošnjem letu nas je presenetil Covid 19, ki nas je vse spomnil, kako pomembna sta 

umivanje rok in higiena kašlja. Po vrnitvijo iz karantene smo zato nekaj časa posvetili 

pravilnemu umivanju rok, ogledali smo si posnetek , ki ga je pripravila medicinska sestra 

Katja Lebar s Centra za krepitev zdravja Murska Sobota ter ob zgodbici o traktorju urili 

pravilno tehniko umivanja rok, starši pa so dobili navodila, ki so zalepljena tudi v garderobi, 

kako preprečiti širjenje virusa in poskrbeti za higieno rok. 
 

 

 

 

 

 

 



 

5/7 
Martjanci_1-2 let_poročilo Zdravje v vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 
 

 

Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Ogled / obisk 

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

Čas trajanja:  dni (št) 5 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  KNJIGE  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Tudi letos smo se vključili v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Jedli smo med, maslo in 

domače mleko. Prav tako smo tradiciji posvetili malico in kosilo. S tem projektom želimo 

spodbujati tudi uporabo lokalnih produktov. V ta namen smo si v vrtcu izdelali čebelnjak in 

čebe različnih barv in vse skupaj povezali z matematiko in prirejanjem. 

 

Zdravi prehrani smo posvečeni tudi naši rojstni dnevi, saj že nekaj rojstnih dni ne slavimo s 

hrano, prineseno od doma, ampak raje ta dan posvetimo otroku preko prepevanja pesmi, igre 

in rajanja. 
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Varnost v prometu / na igrišču 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: PP Murska Sobota in PGD Martjanci 

Čas trajanja:  ure (št) 6 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  knjige  

OBISK POLICISTKE S POLICIJSKE POSTAJE MURSKA SOBOTA IN GASILCEV 

PGD MARTJANCI 

V enoto smo na obisk povabili policistko s PP Murska Sobota, ki je otrokom predstavila svoje 

delo, povedala na kaj moramo biti pozorni, ko smo na cesti. Otroci so si ogledali policijski 

avto, prisluhnili sireni ter pogledali, kakšne luči svetijo na avtomobilu. 

Obiskali pa so nas tudi gasilci. Kot vsako leto smo izvedli evakuacijo, gasilci pa so nam 

pokazali gasilski avto in opremo vrtca. Tisti najbolj pogumni pa so se lahko peljali z 

gasilskim avtomobilom.       
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Počutim se dobro (rdeča nit letošnjega leta) 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Predavanje / razlaga 

Čas trajanja:  meseci (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       starši        občani 

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Otroci, ki so obiskovali našo skupino, so bili letos novinci, za to je bilo še toliko bolj 

pomembno, da se v vrtcu počutijo dobro. V ta namen smo jim ponudili veliko različnih 

dejavnosti, še posebej pa veliko igre in gibanja, kar je otrokova primarna potreba. Na obisk 

smo v vrtec povabili starše, ki so svojim otrokom pri izdelavi izdelkov, otroci pa so jim z 

veseljem pokazali, kaj že znajo. Povabili pa smo tudi dedke in babice, ki so se v vrtcu s 

svojimi vnuki družili ob pečenju kostanje in kratkem pohodu okrog ribnika, ki je v bližini 

vrtca. Zadovoljstvo in dobro počutje ob obisku dedkov in babic je bilo obojestransko. 

   
 


