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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: Kocljeva 2     

Naslov enote: Kocljeva ulica 2, 9250 GORNJA RADGONA 

Skupina:        (ime)     starost otrok:  2-4 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:Martina Križanič, Jasmina Paldauf  (ime in priimek)          da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

- pomočnica vzgojiteljice: Ljudmila Hamler  (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.  OSTAL BOM ZDRAV - Pogovor o 
filmu. 
- Brskanje in 
iskanje 
prehrane po 
otroških 
revijah Cicido, 
Zmajček, 
Ciciban, 
Pikapolonica 
in po 
reklamnih 
sporočilih. 
-Spoznavanje 
zdrave in 
nezdrave 
prehrane. 
-Izdelava 
plakata o 
zdravi, 
nezdravi 
prehrani, o 
sadju in 
zelenjavi in 
izdelava 
prehranske 

- otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

- poslušanja, 
demonstracije
,razlaganja, 
opazovanja 

celo leto  ne - računalnik,CD 
-knjige:Zakaj 
neki mi kruli po 
želodcu, Lepo 
vedenje pri mizi, 
Ko se kvašeno 
testo na 
sprehod odpravi 
in druge zgodbe 
o hrani 
-didaktične 
igre:sadje 
zelenjava, 
spomin 
-revije 
-plakati 
-otroške 
revije  
- reklamna 
sporočila 
-kuharske knjige 
(recepti) 
-leksikoni 
- ogled 
lutkovnega 
filma"ostal bom 

da 
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piramide.  
- Izdelava igre 
spomin o 
hrani, igranje 
te igre. 
-Pitje vode 
oz. 
nesladkanega 
čaja večkrat 
na dan. 
-Pogovor ob 
plakatu, na 
katerem je 
košček pizze 
(Zakaj je pica 
nezdrava?, 
pomen soli v 
prehrani) 
-Praznovanje 
rojstnih dni 
otrok: – 
pogostitev s 
100% 
naravnim 
sokom, ki 
smo ga 
razredčili z 
vodo, rajanje 
ob otroški 
glasbi z 
baloni. 
      

zdrav" 

2. DOBILI BOMO 
DOJENČKA 
 

Ogled 
lutkovnega 
filma. 
Dejavnosti, ki 

otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

 poslušanja, 
demonstracije
,razlaganja, 
opazovanja 

1mesec mama DVD lutkovni 
film, lutke, 
računalnik 
- knjige: Kako 

da 
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so se izvajale: 
- pogovor o 
vsebini filma 
-Simbola 
igra:Družina. 
Otroci so si 
razdelili vloge 
in posnemali 
odrasle osebe 
pri  različnih 
opravilih – 
previjanje, 
hranjenje, 
umivanje 
dojenčka… 
-Obisk 
mamice z 
dojenčkom v 
naši skupini. 
Pogovor z 
mamico o 
higieni, 
hranjenju, 
dojenju, 
umivanju rok, 
zdravi 
prehrani, 
gibanju na 
svežem 
zraku… 
-uprizoritev 
lutkovne 
predstave 
otrok na temo 
filma Dobili 
bomo 

raste dojenček, 
Človeško telo, 
Metkina družina, 
Mama je znesla 
jajce, Zakaj smo 
fantki in 
punčke?, Le od 
kod se je vzel ta 
dojenček? 
-različne igrače, 
dojenčki, kadi, 
stekleničke, 
plenice… 
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dojenčka  
-
Dramatizacija 
otrok na temo 
filma Dobili 
bomo 
dojenčka 

3. LOČEVANJE 
ODPADKOV 
-  

Pogovor o 
ločevanju 
odpadkov 
doma (otroci 
so povedali, 
da ločujejo 
odpadke tudi 
doma) 
- Ogled 
zabojnikov 
odpadkov 
(ogledali smo 
si posamezne 
zabojnike, 
njihove 
značilne 
barve in 
prebrali 
katere 
odpadke 
lahko 
odlagamo v 
njih) 
- Izdelava 
plakata 
(izdelali smo 
si plakat na to 
temo) 
- Na koše za 

otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

- poslušanja, 
demonstracije
,razlaganja, 
opazovanja 

1mesec ne - računalnik  
- revije, brošure, 
reklamna 
sporočila 
- najrazličnejše 
vrste odpadkov  

da 
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ločeno 
zbiranje 
odpadkov 
smo si prilepili 
ustrezne 
sličice  
- 
Vsakodnevno 
ločevanje 
odpadkov v 
igralnici 
(otroci so naju 
sproti 
spraševali 
kam lahko 
posamezen 
odpadek 
odvržejo) 
- Ogled 
risanega filma 
Pujsa Pepa: 
Zabava z 
odpadki 
(pogovor o 
videnem, 
otroci so 
povedali 
kakšne 
izkušnje imajo 
z ločevanjem 
odpadkov)  

4. ZDRAVI ZOBJE 
- 

Obiski zobne 
asistentke v 
skupini: 
pogovor ob 
mavčnem 

otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

 - poslušanja, 
demonstracije
,razlaganja, 
opazovanja 

celo leto zobna 
asistentka  

računalnik, 
-knjige, 
-leksikoni, 
-otroške revije 
-model zobovja, 

da 
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odlitku zob, o 
skrbi za 
zobke, 
pravilnem 
ščetkanju, 
kdaj si 
moramo umiti 
zobe? kako si 
jih umivamo? 
o škodljivosti 
pitja sladkih 
pijač, o 
škodljivosti 
uživanja 
sladkarij… 
-Branje 
zgodbe Anne 
Russelmann: 
Novice z aleje 
mlečnih 
zobkov, 
pogovor o 
zgodbi, 
likovna 
upodobitev 
Lumpija in 
Capija 
- Branje 
zgodbe Mišek 
Tip pri 
zobozdravnik
u, pogovor o 
vsebini, 
likovna 
upodobitev 
zgodb 

zobne ščetke, 
paste 
-čopiči, vodene 
barve 
-učni listi 
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5.  VSAKODEVNO 
BIVANJE NA 
PROSTEM 

Vsak dan 
smo se z 
otroki 
odpravili na 
prosto. 
Izvajali smo 
različne 
rajalne, 
teklane igre, 
se odpravili 
na sprehode 
po mestu. 
Opazovali 
smo naravo, 
okolico. V 
vsakem 
letnem času 
smo se 
udeležili 
orientacijskeg
a pohoda, 
kjer smo 
morali na 
naloge 
odgovarjati, 
oziroma 
izvajati 
gibalne 
naloge. 
Velikokrat 
smo se 
odpravili tudi 
na izlete, kjer 
smo imeli 
zraven v 
nahrbtniku 

otroci, 
strokovne 
delavke 

praktično delo celo leto                   
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zdravo malico 
(sadje, vodo). 
Na vsak izlet 
smo se 
odpravili z 
nekim ciljem: 
spoznavanje 
različnih poti 
do Lisjakove 
struge, 
spoznavnaje 
kaj se dogaja 
v naravi. 
Sodelovali 
smo tudi v 
celoletni 
vsebini Mali 
Sonček, kjer 
smo prav tako 
morali izvajati 
gibalne 
naloge, 
katere sva 
povezali s 
Zdravjem v 
vrtcu.  
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6 GIBALNE URE Tedensko 
enkrat  smo 
izvajali 
intenzivne 
vadbene ure, 
kjer so se 
otroci morali 
intenzivno 
gibati in 
izvajati 
gibalne 
naloge in 
dejavnosti, ki 
so bile za njih 
pripravljene. 
Otroci so se 
tako gibali in 
spoznavali, 
da je gibanje 
zabavno in 
zelo zdravo, 
ter 
pomemnbo 
za 
zdravje.Gibal
ne dejavnosti 
so bile zelo 
raznolike: igra 
z žogami, 
obroči, stožci, 
različni 
poligoni, 
vzpenjanje po 
letveniku. 
Otroci so ser 
zabavali in 

Otroci Poslušanja, 
demonstriranj
a, razlage 

1x na teden ne - stožci 
- žoge, 
- obroči 
- letvenik 
- klopi 
- kolebnice 
- Cd s glasbo 
- Cd-
predvajalnik 
- telovadnica 
- terasa 

ne 



 11 

razgibavali. 
Igralnica ima 
tudi teraso, 
kjer sva lahko 
vsakodnevno 
večkrat 
prezračili 
igralnico in 
tako otrokom 
omogočali 
svež zrak ne 
samo zunaj, 
ampak tudi 
notri.  

7 ZDRAVO 
PRAZNOVANJE 
ROJSTNEGA DNE 

Otroci so 
praznovali 
rojstni dan na 
malce 
drugačen 
način kot 
doma in sicer 
z različnim 
sadjem. S 
starši smo se 
na začetku 
šolskega leta 
dogovorili, da 
bomo rojstne 
dneve 
praznovali s 
sadjem, 
katerega si 
izberejo 
otroci, ki 
praznujejo in 
ga prinesejo v 

otroci, starši praktično delo 15 dni ne svečke da 
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vrtec. Iz tega 
sadja sva tudi 
s sodelavko 
naredili torto 
in na njo 
vložili svečke.  

                                                      

                                                      

 

Opombe:               
 
Izvajalke programa:                                                                                                 
 

________________________________ - vzgojiteljica   
 

________________________________ - pomočnica vzgojiteljice       Datum poročila: 14.6.2017  


