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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU        

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, 5213 Kanal 

Skupina:  Zeleni škrat (ime)     starost otrok:  3-4 let 

 

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:Tonica Bratina  (ime in priimek)          da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

- pomočnica vzgojiteljice: Petra Bucik, Aleksandra Ozebek  (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 poljski pridelki- korist 
za zdravje in 
uporabnost 

razvrščanje 
poljskih 
pridelkov 
glede na rast 
(v, na, pod 
zemljo) 

otroci opazovanja 
pogovora, 
razvrščanja, 

1ura       poljski pridelki       

             kuhanje 
bučne juhe-
poimenovane 
sestavin, 
priprava  

otroci praktične 
izvedbe 

1ura       Otroška 
kuharica 

      

2 teden slovenskega 
zajtrka 

sušenje 
jabolčnih 
krhljev z 
električnim 
sušilnikom 

otroci opazovanja, 
praktičnega 
dela 

1ura       jabolka, nož za 
razrez jabolk, 
sušilnik 

      

            opazovanje 
mletja žita in 
priprave peke 
kruha .   

otroci, 
 
 

opazovanja, 
pogovora 

2 uri stari starši,  
kuharica 

            

3 zelenjavni vrt ureditev vrta 
za vrtcem. 
Priprava 
zemlje, 
gredice 
razdeljene s 

otroci opazovanja 
pogovora 
lastne 
aktivnost 
primejanja 

5 ur starši, 
 hišnik 

Otroški vrtnarski 
priročnik 
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kamenčki. 
Sejanje 
različnih 
semen v 
posamezne 
gredice. 
Izdelovanje 
plakatain 
pogovor o 
pogojih za 
rast ter o 
sestavnih 
delih rastline. 
Zasaditev 
sadik v 
gredice 
kupljenih v 
cvetličarni. 

4 pridelki na vrtu Pobiranje 
dozorelega 
graha in 
korenčkov. 
Luščenje 
graha in 
priprava 
grahove juhe. 
Pogostitev z 
grahovo juho  
 

otroci opazovanja, 
pogovora, 
lastna 
aktivnost 

2 uri                   
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Opombe:               
 
Izvajalke programa:                                                                                                 
 

________________________________ - vzgojiteljica   
 

________________________________ - pomočnica vzgojiteljice       Datum poročila: 27.6. 2016  


