
Projekt ZDRAVJE V VRTCU 
 
V projekt Zdravje v vrtcu smo vključeni trije oddelki enote Kocljeva 2. Strokovne 
delavke smo se udeležile izobraževanja v Mariboru, v času karantene pa tudi 
izobraževanja na daljavo. V oddelkih  izvajamo veliko različnih aktivnosti na temo 
zdravja. Do pojava koronavirusa in ukrepov v zvezi z njim, so že najmlajši otroci začeli 
s samopostrežnim načinom prehranjevanja. Tam so si sicer najprej sami postregli 
pribor in krožnike, kasneje so prihajali po kruh in sadje. Starejši kot so otroci, več vsega 
so si sami vzeli. V drugem starostnem obdobju so si povsem samostojno postregli vso 
hrano. Spodbujamo jih k uživanju raznovrstne hrane, za kar smo jim vzor strokovne 
delavke, ki se prehranjujemo skupaj z otroki. Vsak dan uživamo sadje, čez cel dan imajo 
otroci na voljo napitek – pozimi čaj, poleti limonado. Ob prihodu po karanteni imajo 
otroci v vrtcu tudi svoje bidone za vodo, katere si nosijo na igrišče. S tem smo povsem 
opustili uporabo plastičnih lončkov in s tem pripomogli k skrbi za okolje. Pozimi smo si 
velikokrat iz pomaranč izstisnili sok. Otroci so aktivno pomagali in ga z veseljem popili. 
Tudi sadne kašice, sadna nabodala in različni namazi se večkrat delajo in otroci pri 
vsem aktivno sodelujejo. Otroci  so spoznavali zdravo in nezdravo hrano preko 
različnih didaktičnih iger. 
Velik poudarek dajemo gibanju tako na prostem kot v telovadnici ter seveda tudi v 
igralnici in na hodniku. Vsi otroci imajo v vrtcu športno opremo, v katero se pred 
vadbenimi urami dosledno preoblečejo. Športno opremo imamo seveda tudi 
strokovne delavke. Na prostem se trudimo biti vsakodnevno v večini vremenskih 
pojavov. Vrtec je vključen v projekta Fit Slovenija in Mali sonček, vsebine katerih še 
dodatno obogatijo gibalne dejavnosti.  
Vsi oddelki obeležujemo svetovne dneve povezane z zdravjem, npr. Svetovni dan hoje, 
Svetovni dan zdravja, Evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila, Svetovni dan 
sonca. Pri vseh naštetih – razen pri slednjem – dajemo v ospredje gibalne dejavnosti 
in hojo. 
Zelo dobro sodelujemo z zdravstvenim domom in zobozdravstveno službo. V drugem 
starostnem obdobju prihaja zobna asistentka večkrat letno v vse oddelke in otrokom 
na zanimiv način predstavi pomen ščetkanja zob in zdrave prehrane pa tudi delo 
zobozdravnika. Pravilno ščetkanje jim tudi praktično predstavi. 
V oddelke povabimo starše zdravnike, medicinske tehnike, policaje, gasilce, ki nam z 
veseljem predstavijo svoj poklic ter skrb za varnost in zdravje. 
Vedno, še posebno pa v tem času, namenjamo posebno pozornost pravilnemu 
umivanju rok in nasploh osebni higieni. V pomoč in kot dodatna motivacija so nam 
različni videoposnetki, ki jih najdemo tudi na spletni strani NIJZ-ja. 
 
Letošnja tema projekta je počutim se dobro in s tem smo v oddelkih dajale velik 
poudarek na čustva in počutja. Otroci so spoznavali in ozaveščali svoja in počutja 
drugih, kar je posledično spodbudilo razvijanje in ozaveščanje vrednot kot so pomoč 
drugemu, solidarnost, empatija. V času po korona karanteni je prav ta tema najbolj 
prišla v ospredje, saj so otroci najbolj od vsega potrebovali pomoč, medsebojno 
sodelovanje in  občutek varnosti. 
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