
JEM ZDRAVO IN GIBAM SE NEPRESTANO 

(Mavrični Pokec, vrtec Kanal) 

 

Zdravje je vrednota, katero moramo ohranjati in vzdrževati. Na kakšne načine jo lahko 

krepimo, smo skupaj z otroki ugotavljali skozi celo leto oziroma bolj intenzivno pri 

tematskemu sklopu PAZI KAJ JEŠ IN PIJEŠ. 

 

 Za ozaveščanje o pomenu zdravja smo poskrbeli že v prvih mesecih saj smo dan pričenjali 

z jutranjo telovadbo in razmigali naše telo. Seveda pa smo naše male možgančke tudi 

napolnili z gibanjem na svežem zraku, ter pozdravom sonca.  

   
 
 

 
 

 

Po daljšem suhem obdobju pa smo svojo pripravljenost preizkusili na daljšem pohodu, ter z 

vztrajnostjo cilj tudi dosegli. Otroci so z veseljem in motivacijo premagovali naravne 

ovire, ki so nam prekrižale pot. Najraje smo svojo vzdržljivost preizkušali na trim stezi.  

 



Enkrat tedensko smo izvajali gibalne aktivnosti v telovadnici. Vadbene ure so bile različno 

naravnane in so strmele k različnim ciljem športne vzgoje. Pogosto je bila vadbena ura 

oblikovana tako, da je vključevala ogrevanje z gibalno igro, potem je sledil glavni del, ko so 

otroci z različnimi rekviziti in dejavnosti dosegali zastavljene vilje (razvijanje koordinacije, 

ravnotežja, spretnosti z žogo….) zaključek gibalne ure je vključeval raztezanje ali 

sporstitveno dejavnost – odvisno od predhodnih dejavnosti.  

 

 Spodbujanje k zdravemu prehranjevanju in pitju smo spoznali v sklopu zdrave prehrane. 

Tako smo si v tem sklopu sami pripravili sadna nabodala, različne vrste sadno - zelenjavnih 

napitkov ( pomarančni sok iz svežih pomaranč, smuti in različne mešane sokove s 

sokovnikom)… Spodbujale smo pitje vode, kot zdrave pijače .. Voda – najboljša pijača na 

svetu.   

 
 

sadni sokovi in sutiji 

 

Preko dejavnosti, ki so vljučevale spoznavanje mešanja različnih snovi z vodo smo v vsak dan 

bivanja v vrtcu vključili tidi možnost izbire pri pitju tekočin. Otroci so lahko poleg čaja 

posegali tudi po vodi. Motivacijo smo poizkusile povečati z našim zgledom in možnostjo pitja 

vode iz stekleničke.  

 Seznanili smo se z zdravimi oziroma nezdravimi napitki ter hrano, ki jo zaužijemo. Iz 

časopisnih reklam smo izrezali hrano in jo nato na plakatu razvrčali. Svoje znanje pa 

utrjevali z didaktično igro Prehranska piramida 

 

 
 

 



Primerjali smo tudi vsebnost sladkorja v sokovih in izdelali plakat: ALI VEŠ KAJ PIJEŠ? Ter 

si izdelali zdravo sladico. 

 

 

 
 

V letošnjem letu smo v vrtcu imeli celoletni projekt DIDAKTIČNA IGRA. V tem sklopu smo 

izdelali tudi didaktično igro »ZDRAVKO«, ki spodbuja k zdravemu načinu življenja. 

 

 
 

 

Vse dejavnosti, ki smo jih izvajali v skupini in s tem dosegali cilje s sklopu projekta zdravje v 

vrtcu, so bile med otroci pozitivno sprejete in so pomembno vplivale na njihov razvoj in 

samostojnost.  
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