
 

 

 

 

 

 

 

 

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:         ENOTA MORAVSKE TOPLICE 

Naslov enote:    DOLGA ULICA 29 A, 9226 MORAVSKE TOPLICE 

Skupina:    5 

Starost otrok:      5 – 6 LET       

 

Izvajalki:  

 vzgojitelj:      Aleš Vitez                                                 

 pomočnica vzgojitelja:    Timea Bogdan                                                 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Predavanje / razlaga       izberite iz šifranta 

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

Čas trajanja:  ure (št) 2  

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Prehranska piramida (magneti)  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

UREJANJE PREHRANSKE PIRAMIDE 
 

Ob začetku šolskega leta smo si uredili jedilnico. Ob tem smo se ustavili tudi pri prehranski 
piramidi in si jo bolj podrobno ogledali. Ugotovili smo, da so živila pomešana med seboj. 
Najprej smo si jih ogledali, poimenovali, opisali in nato še razvrstili v ustrezne skupine in tako 
uredili prehransko piramido v jedilnici, kje si jo otroci lahko vsakodnevno ogledajo. Ugotovili 
smo, da otroci ne poznajo vseh živil. Težave so se pojavljale tudi pri razvrščanju živil. S skupnimi 
močmi so pravilno razvrstili vsa živila. 
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Narava in varovanje okolja 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       izberite iz šifranta 

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

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 

ŠOTORI IZ KORUZE 
 

Otroke smo spodbujali, da se čim več igrajo z naravnim materialom. V skupini smo se odločili, 
da si izdelamo šotore iz koruze. Od bližnjih kmetov smo si priskrbeli koruzo. Najprej smo 
plodove obrali in jih shranili za druge dejavnosti. Stebla smo prinašali na kup. I nekaj stebel 
smo s pomočjo vrvice naredili snope in jih odnesli na igrišče. Na koncu smo snope združili, tako 
da smo dobili šotore.  Otroci so pri izdelavi bili prisotni in ob tem uživali. Najbolj zabavna je 
bila igra ob kateri niso potrebovali drugih igrač pripomočkov.  
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: Dedki in babice 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       drugo        drugo 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

POPOLDANSKO DRUŽENJE Z DEDKI IN BABICAMI 
 

V tednu otroka smo se na ravni celotne enote dogovorili, da povabimo dedke in babice na 
popoldansko druženje. Povabili smo jih na krajši sprehod. Odpravili smo se na Trim stezo, kjer 
smo se ustavljali na postajah, ki so označevale različne gibalne naloge. Ob težkih nalogah so 
otroci sami pokazali gibalno vajo, katero so dedki in babice ponovili. Tudi dedki in babice so 
sodelovali in tudi oni pokazali nekaj vaj. Po druženju so otroci predali majhen spomin na 
preživeto popoldne. Otroci so dogajanje popestrili s petjem pesmic. 
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       Ogled / obisk 

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

Čas trajanja:  ure (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Pohod 
 

Daljše pohode smo v vrtcu izvajali skozi celotno šolsko leto. Prvega smo izvedli v jesenskem 
času. Na poti smo se velikokrat ustali, ogledovali, opisovali in se pogovarjali. Ob tem smo 
večkrat naleteli na prijazne sovaščane, ki so nas pogostili z osvežilno pijačo in raznimi 
dobrotami. Ob tem smo spoznali, da si ljudje v družbi morajo med sabo pomagati. Za 
gostoljubje smo se njim zahvalili z odpetimi pesmicami. V okolici vrtca in vasi Moravske Toplice 
smo prehodili vse poljske in gozdne poti, katere so bile primerne za otroke.   
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Zobozdravstvena vzgoja 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Ogled / obisk 

Zunanji izvajalci: ZDRAVSTVENI DOM MS IN ZOBNA ASTISTENTKA 

Čas trajanja:  meseci (št) 9 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Knjige  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SKRB ZA ZOBNO IN USTNO HIGIENO 
 

Tudi v tem šolskem letu nas je obiskala zobna asistentka. Preko zgodbe in lutk je otrokom na 
zanimiv način predstavila zakaj je pomembno, da si umivamo zobe, redno obiskujemo 
zobozdravnika in se izogibamo sladki hrani in pijači. Po pogovoru in demonstraciji je otroke 
povabila v umivalnico, kjer je individualno otroku demonstrirala pravilno uporabo ščetke in 
pravilno umivanje zob. 
 

 

      



 

7/7 
Moravske Toplice_5-6 let_poročilo Zdravje v vrtcu 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

 

Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  Peka piškotov 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: kuharji vrtca Moravske Toplice 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       starši        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Peka keksov 
 

V vrtec smo povabili starše, da bi skupaj izdelali različno zimsko dekoracijo za igralnico in vrtec. 
Zato smo se odločili, da za starše spečemo medenjake in kekse. Otroci so pripovedovali, kako 
pomagajo staršem pri peki. Otroci so sami zmešali sestavine, nato pa so s pomočjo modelčkov 
testo položili v pekač. Te smo odnesli v kuhinjo, kjer jih je kuhar dal v pečico. Pečene kekse 
smo okrasili s čokolado in posipom.  
 

 

               

 

 


