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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2016/17 

Navodilo: 

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

 
 
 

Naziv vrtca:  VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA     

Kraj:              KOCLJEVA ULICA 2, 9250 GORNJA RADGONA 

Enota vrtca: K4     

Naslov enote:       

Skupina:        (ime)     starost otrok:  4-5 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:MARINA ROŽMAN  (ime in priimek)          da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

- pomočnica vzgojiteljice: MARIJA BEZJAK  (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 2016/17 

 

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. brezmejnost gibanja  prednostno 
področje 
gibanje, 
vsakodnevne 
jutranje 
gibalne  
minute in 
jutranja 
razgibavanja 
- načrtovane 
dejavnosti s 
področja 
gibanja 
(aktivni 
sprehodi, 
orientacijski 
pohod, 
kolesarjenje, 
aktivnosti v 
okviru Malega 
sončka) 
   

vsi  pogovor, 
demonstracija
, praktično 
delo 

celo šolsko 
leto 

            ne 
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2. Z gibanjem do zdravja sakodnevno 
gibanje na 
prostem v 
vseh letnih 
časih 
- vadbene ure 
v telovadnici 
- pogovor o 
pomenu 
gibanja za 
zdravje 
- srečanja za 
starše z 
gibalnimi 
vsebinami 

otroci, 
vzgojiteljice, 
starši  

pogovor, 
demonstracija
, razlaga 

čez celo 
šolsko leto 

      naloge za 
orientacijske 
pohode 

ne 

3. rojstni dan  prehrambena 
piramida, kje 
raste sadje  

otroci, 
vzgojiteljice, 
starši 

pogovor, 
demonstracija  

skozi celo 
šolsko leto 

      Ogled filmov 
Ostal bom 
zdrav, čiste roke 
za zdrave otroke 

da 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      
 

Opombe:               
 
Izvajalke programa:                                                                                                 
 

________________________________ - vzgojiteljica   
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________________________________ - pomočnica vzgojiteljice       Datum poročila: 14.6.2017  


