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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2015/2016 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  
-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 
 
 

Naziv vrtca:  VRTEC PRI OŠ KANAL     

Kraj:              KANAL 

Enota vrtca: VRTEC KANAL     

Naslov enote: gradnikova 25, Kanal 

Skupina:  modri škrat (ime)     starost otrok:  2-3 leta 

 

Izvajalki:  

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  
ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

- vzgojiteljica:Blanka Černe  (ime in priimek)          da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

- pomočnica vzgojiteljice: Darja Pirih  (ime in priimek)      
    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       
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Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu 2015/2016 

 

Zap. 
št. 

nalog
e 

Aktivnosti, naloge, 
projekti 

(naslov, opis) 

 
 
 

Vsebina Ciljna skupina 
(otroci/starši/ 

posamezniki …) 

 
 
 

Metoda dela 

 
 
 

Čas trajanja 
(v urah) 

 
 
 

Zunanji 
izvajalci 

Uporabljeno 
gradivo in   
didaktični 
material 

Ali ste pri 
načrtovanju  
oz. izvajanju  

te naloge 
uporabili 

informacije  
z naših 

izobraževanj? 

1. higiena rok pred in po 
obrokih in po uporabi 
stranišča: 
na začetku šolskega 
leta smo se z otroki o 
tem pogovarjali, zakaj 
je higiena pomembna 
in skozi celotno šolsko 
leto delali na tem ( 
sproti opozarjali, se 
individualno pogovarjali 
z njimi, bili sva tudi kot 
vzorec pri opravljanju 
te rutine…) 

higiena rok 
spada pod 
rutino. Zato 
sva že na 
začetku leta 
navajali 
otroke na 
umivanje rok. 
Bili sva pri 
tem zelo 
dosledni. 

otroci, 
vzgojiteljice 

demonstracije
, pogovora 

vsakodnevno 
celo leto 

/ na stene 
umivalnice in 
stranišča smo 
skupno zalepili 
slikice, ki 
ponazarjajo 
umivanje in 
slikice za 
stranišče za 
deklice in dečke 

ne 

2. Projekt: eno jabolko na 
dan: 
vsak dan smo zaužili 
jabolko pri malici. Z 
rezalnikom za sadje 
smo vsak dan pričarali 
krhlje, ki so jih otroci z 
veseljem zaužili. 
Jabolka smo v igralnici 
tudi sušili z aparatom 
za sušenje sadja. 
Naredili smo si 

Uživanje 
jabolk vsak 
dan na 
različne 
načine. 
Priprava 
raznih jedi iz 
jabolk. 
Obisk tržnice 
v kraju. 
Obisk babice 
na domu, ki 

otroci, 
vzgojiteljici, 
babica, 
prodajalke na 
tržnici 

demonstracije
, sodelovanja, 
igre, 
pogovora 

celo leto tržnica aparat za 
sušenje sadja, 
jesenske 
zgodbice o 
sadju - jabolku, 
rezalnik za 
jabolka, pečica, 
plakat… 
 

ne 
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ozimnico jabolk - suhe 
krhlje, ki smo jih pozimi 
imeli pri malici ali smo 
jih nesli s sabo na 
jesenske pohode in jih 
zaužili v naravi. Spekli 
smo sveže krhlje v 
pečici, ki smo jih 
oblikovali v rožico. 
Povsod so otroci 
aktivno sodelovali. 

nam je 
predstavila, 
kaj vse lahko 
pripravimo iz 
jabolk. 
 

3. Tematski sklop: To 
sem jaz: 
Spoznali smo sestavo 
človeškega telesa, od 
kosti, mišic do kože. 
Ogledali smo si 
človeško telo v 
priročniku in ugotavljali 
kako je sestavljeno. 
Poudarek je bil na 
kosteh, mišicah in koži 
.Zakaj je vse to 
pomembno. Prišli smo 
do zaključka, da 
moramo za svoje 
zdravje skrbeti in na 
kakšen način lahko to 
storimo. 

Kaj je 
potrebno 
narediti za 
kosti, kaj za 
mišice in 
kožo. 
Sestavljali 
smo človeško 
telo od kosti 
do kože, 
narisali obris 
našega 
telesa, 
opisovali smo 
vsakega 
posameznika, 
da smo imeli 
zdrave kosti 
smo zaužili 
veliko sadja in 
zelenjave, da 
smo krepili 
mišice smo 
vsak dan 
igrali gibalne 

otroci, 
vzgojiteljice 

igre, 
pogovora, 
pripovedovanj
a, razlage, 
spodbujanja 

14 dni / razni leksikoni, 
priročniki, 
sestavljanka, 
izdelava plakata 

ne 
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igrice - Ti 
loviš, mačka 
in miš, kdo bo 
prej na 
cilju…Za 
zaščito kože 
smo se v 
zimskih 
mesecih 
namazali s 
kremo in se 
primerno 
oblekli. Ko je 
posijalo 
močno sonce 
smo se 
zaščitili z 
pokrivalom in 
se umaknili v 
senco. 

4. Projekt: Igre z Žogo 
spoznavanje osnovnih 
elementov igre z žogo 
in kasneje navajanje 
na različne športe z 
žogo.Spoznali smo 
različne športe z žogo. 
Najprej smo osvajali 
osnovne elemente 
igranja z žogo. 
Metanje, podajanje, 
lovljenje, potiskanje, 
skakanje z pom-pom 
žogami.  

Kasneje smo 
se poizkusili z 
metom na 
koš, brcanjem 
v gol, 
ciljanjem v 
tarčo in z 
metom čez 
mrežo. V 
mesecu aprilu 
smo starše 
povabili v 
vrtec in 
skupno smo 
telovadili, 
igrali štafetne 

otroci, 
vzgojiteljice, 
starši 

pogovora, 
razlage, 
demonstracije
, opazovanja, 
igre, 
spodbujanja 

celo leto / žoge primerne 
za različne 
športe - mehke 
žoge, velike 
žoge, pom-pom 
žoge…Koš, gol, 
mreža, padalo… 

ne 
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igre in druge 
igre z žogo. 

5. Projekt: solidarnostni 
tek: 
Vklučili smo se v 
slovenski projekt, 
solidarnostni tek pod 
okriljem Rdečega križa. 
Za vsak pretečen krog 
je posameznik dobil 
žig. Na koncu smo 
prešteli žige vsakega 
posameznika in jih 
pretvorili v pretečene 
kilometre. Tako smo 
dobili rezultat, koliko je 
pretekla posamezna 
skupina in koliko 
celoten vrtec. Tekli 
smo solidarnostno, za 
tiste, ki tega ne morejo 
početi iz različnih 
vzrokov, ker so revni, 
ker nimajo možnosti…. 

Celo leto in 
ob vsaki 
priložnosti 
smo tekli. 
Lahko samo 
zato, da smo 
se ogreli, ali 
igrali različne 
gibalne igre. 
S tem smo 
pridobivali na 
moči in 
vzdržljivosti. 
Pripravljali 
smo se tudi 
na 
solidarnostni 
tek, ki smo ga 
nato izvedli v 
mesecu maju 
za vse 
skupine v 
vrtcu. To je bil 
poseben dan, 
saj smo 
naredili start 
in cilj ter tekli 
toliko krogov 
kolikor je kdo 
zmogel. 

otroci, 
vzgojiteljice, 
starši 

igre, 
spodbujanja, 
sodelovanja 

2 uri / žigi, startne 
številke - majice 
za vsakega 
posameznika, n 

ne 

6. Program Mali sonček; 
izvajanje nalog, ki so 
predstavljene v knjižic. 
Naloge smo izvajali 

V mesecu 
aprilu pa smo 
povabili 
starše na 

otroci, 
vzgojiteljice, 
starši, 
planinci 

udeležbe, 
igre, 
sodelovanja, 
demonstriranj

celo leto / planinci ne 
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tekom celega šol.leta 
in to večkrat. i 

daljši pohod 
in sicer na 
soboto. Kjer 
smo se 
udeležili 
pohoda, Po 
stopinjah 
Valentina 
Staniča, ki 
poteka v naši 
občini 
tradicionalno 
vsako leto.  

a, 
opazovanja, 
spodbujanja 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

 

Opombe:               
 
Izvajalke programa:                                                                                                 
 

________________________________ - vzgojiteljica   
 

________________________________ - pomočnica vzgojiteljice       Datum poročila: 25.5.2016  


