
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/2020 

 

 

Naziv vrtca:     Vrtci občine Moravske Toplice 

Kraj:                     Martjanci  

Enota vrtca:         Martjanci 

Naslov enote:    Martjanci 36a 

Skupina:    Oddelek od 3 do 6 let 

Starost otrok:      3-6 let       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      Mojca Tivadar                                                 

 pomočnica vzgojiteljice:    Maja Erjavec Cigan                                                 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: Zobna asistentka 

Čas trajanja:  meseci (št) 6 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Lutkovna predstava o umivanju zob  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Ščetkanje zob 
 
Z mesecem oktobrom smo si v vrtcu pričeli ščetkati zobe po zajtrku. V mesecu decembru sta nas  
obiskali zobni asistentki ga. Maja Kaudila in ga. Andreja Kos. Otrokom sta preko lutkovne 
predstave s krokodilom Krokijem predstavile pomen ščetkanja zob. Demonstrirale sta tudi pravilno 
tehniko ščetkanja in se vsakemu otroku posebej posvetili in mu pomagali ter ga usmerjali pri 
samem ščetkanju. S ščetkanjem smo zaključili v mesecu marcu (zaradi Covid 19). 
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Ogled / obisk   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: Babica  

Čas trajanja:  dni (št) 5 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  knjige o zdravi prehrani, vrt  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Zdravo živim 
 

Sodelovali smo z babico otroka, ki obiskuje našo skupino. Živi nedaleč vstran od vrtca in tako smo 
imeli priložnost obiskovati njen vrt. Povedala nam je in praktično predstavila, kako zrase pridelek 
na vrtu. Opazovali smo jo pri sajenju, potem smo opazovali pri sami rasti pridelka, v juniju ko pa 
smo spet obiskali vrt, smo poimenovali pridelke: paradižnik, paprika, cvetača, solata,… V vrtcu smo 
izdelali plakat o tem, kaj je zdravo in kaj ni zdravo za nas. Zdravo prehrano smo spoznavali preko 
strokovnih knjig.  
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Ogled / obisk   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  video posnetek: Čiste roke za zdrave otroke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  da 

Čiste roke za zdrave otroke 
 
Po vrnitvi nazaj v vrtec smo morali upoštevati navodila NIJZ-ja. Z otroci smo se pogovarjali o virusih 
in bacilih, o Covid 19, o ukrepih in kako lahko zaščitimo sebe in ostale prijatelje. Otroci so po 
domišljiji narisali bacile, katere smo razstavili v garderobi vrtca, skupaj pa smo si ogledali video 
posnetek na Youtube: »Čiste roke za zdrave otroke«. V umivalnici imamo nalepljene fotografije 
vrstnega reda umivanja rok, vsak otrok pa je tudi narisal svoj plakat o vrstnem redu umivanja rok: 
odprem pipo, namočim roke, stisnem milo, zaprem pipo, namilim roke, … Potem pa smo upoštevali 
pri samem umivanju rok. Prav zanimivo jih je opazovati, kako razmišljajo in si pomagajo s 
fotografijami, ter s tem upoštevajo navodila, da lahko zaščitijo sebe in druge. 
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Počutim se dobro 

Metoda dela:  Pogovor   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        drugo 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Piknik z dedki in babicami 
 
V vrtcu smo v mesecu oktobru organizirali dopoldanski piknik z dedki in babicami. Udeležba je bila 
100%, kar nam je potrdilo, da se stari starši radi družijo s svojimi vnuki in vnukinjami. Zbrali smo se 
kar v vrtcu, kjer je prvo sledil kratek sprehod okrog ribnika – »Ribnjek«, ki je v neposredni bližini 
vrtca. Ob vrnitvi nazaj pa je sledila peka kostanjev, »pajanje« kruha, druženje, pogovor, … Dedki in 
babice so priskočili na pomoč in pripravili vse potrebno za pogostitev. Sam piknik je potekal 
sproščeno. Ob koncu so otroci izročili darila, ki so jih sami izdelali. Na vseh obrazih je bilo zaznati 
veselje, srečo in medsebojno ljubezen.  
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Narava in varovanje okolja 

Metoda dela:  Pogovor   Predavanje / razlaga       Ogled / obisk 

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

Čas trajanja:  meseci (št) 5 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Ribnik in skrb za naravo 
 
Celo leto smo obiskovali ribnik, ki je v neposredni bližini vrtca. Skozi letni čas smo opazovali 
spreminjanje le-tega. Ob samem ribniku smo se pogovarjali o živalih, ki živijo tam. O rastlinah, ki 
rastejo tam. O spreminjanju vode: tekoče stanje in trdno stanje. O tem, kako ne smemo uničevati 
ribnika in okolice: smeti, trganje rastlin, kričanje,… Imeli smo tudi priložnost se približati vodi in 
opazovati gladino ribnika. Ribnik pa daje tudi sproščujočo klimo.    
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Varnost v prometu / na igrišču 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Ogled / obisk       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: Policistka 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Policistka na obisku 
 
Obiskala nas je policistka ga. Vesna Gradiščaj. Otrokom je prvo predstavila svoje delo. Predstavila 
in pokazala je uniformo, svoje pripomočke. Povedala je pravila obnašanja, ko smo na cesti. 
Seznanila je tudi, kaj se zgodi s kršitelji. Otroci so imeli priložnost občutiti, kako je, ko ti nadenejo 
lisice. Zunaj vrtca jim je pokazala policijsko vozilo, zaščitni neprebojni jopič, zaščitno čelado, … 
Najbolj od vsega jim je bilo všeč, ko je vklopila sirene. Potem pa se je skupaj z nami odpravila na 
sprehod po vasi, kjer je otroke usmerjala s pravili: prečkanje ceste pri prehodu za pešce, hoja po 
pločniku, skrb za druge udeležence prometa,…   
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