
      ZDRAVJE V VRTCU 
 
ODDELEK: 3 – 4 let 

STROKOVNI DELAVKI: Nuša Mencigar in Natalija Kranjec 

 

Cilji: 

- razvijanje in oblikovanje okolja za dobro počutje in zdravje, 

- promocija zdrave prehrane, 

- razvijanje pozitivne samopodobe. 

 
Dejavnosti v oddelku: 

 

 SAJENJE ALOE VERE 

V oddelku smo se pogovarjali o rastlinah in o njihovih pozitivnih 

učinkih in na mizah smo želeli imeti nekaj lepega. Posadili smo aloe 

vero in za rastline tudi skrbeli. Redno smo jih zalivali in ob kakšnih 

manjših poškodbah ali 

srbečici tudi uporabili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IZLET V 

LISJAKOVO STRUGO 

Odpravili smo se na izlet v 

Lisjakovo strugo. Pot je 

potekala ob reki Muri, 

opazovali smo okolico, 

poslušali šumenje reke in 

zvoke iz gozda. Pozorni smo 

bili na table, ki so stale na 

poti. Opazili smo tudi tablo, 

ki so jo postavili otroci iz 

našega vrtca, katera 

prepoveduje onesnaževanje 

reke Mure. 

Najpomembnejša točka 

našega izleta je bila malica 

iz nahrbtnika. Ko smo 

prispeli so otroci odprli 

svoje nahrbtnike. Veselilo 

nas je, da je večina otrok 

prinesla zdrav prigrizek in 

vodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLES S TRAKOVI 

Večkrat smo zaplesali s trakovi. Plesali smo v telovadnici, včasih pa smo si 

naredili prostor tudi v igralnici. Opazovali smo gibanje traku, poslušali glasbo in 

skušali svoje telo in trakove gibati v skladu s tempom in glasnostjo glasbe. Ob 

tem smo vsi zelo uživali. 

 

 
 

 

 

 TEK NA 200 METROV 

V sklopu vsebine Mali sonček smo tekli na progi 200 metrov. Odpravili smo se 

na stadion, izmerili progo, se ogreli z raznimi vajami in se v dveh skupinah 

podali na tek. Vsi smo uspešno pretekli progo dolgo 200 metrov! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRAZNOVANJE 

ROJSTNIH DNI 

V našem oddelku smo rojstne 

dneve praznovali brez 

pogostitve. Poiskali smo 

zanimiv način kako to početi.  

Najprej smo na steklo v vratih, s 

posebnimi flomastri napisali, 

kdo praznuje rojstni dan. 

Slavljenec je sedel na poseben 

»zlati stol« in iz tortice žrebal 

listke z navodili. Ta so se 

glasila: 

 Zaželimo slavljencu vse 

najboljše, 

 Pihni svečko, 

 Meči kocko (na kateri so 

označene razne socialne igre), 

 Podarimo slavljencu darilo, 

 Zapojmo slavljencu za rojstni 

dan, 

 Igrajmo se igro, ki jo izbere 

slavljenec, 

 Zapojmo pesem, ki jo izbere 

slavljenec. 

Otroci so z zanimanjem pričakovali 

kaj bo pisalo na naslednjem 

izžrebanem listku. Slavljenec je ob 

koncu praznovanja izrazil še kakšno 

posebno željo, ki smo jo skušali 

uresničiti. 
 

 

 

 

 

 

 



 PRIPRAVA 

SADNIH NAPITKOV 

 

V vrtcu imamo vsak dan 

na voljo sveže sadje. 

Nekajkrat pa se nam je 

zgodilo, da nam je sadje 

ostajalo in vsi vemo kaj se 

zgodi s sadjem, če 

predolgo stoji. Z otroci 

smo se pogovarjali o tem, 

kako pomembno je, da 

hrane ne zavržemo, zato 

smo se odločili, da iz 

odvečnega sadja 

pripravimo sadne napitke.  

Preden smo se lotili 

priprave smo okusili vse 

sestavine. Zraven smo 

imeli še peteršilj, katerega 

so otroci povohali, 

strinjali smo se da ima 

moče in ne najbolj prijeten 

vonj. Zmešali smo ga v 

napitek z jabolki in 

bananami. Nastal je 

odličen  naravni sok. 

Otroci so bili presenečeni 

nad dodanim peteršiljem.  

Mešali smo sadje in 

zapisovali recepte, ki so nastajali. Te smo ob koncu dneva, preko 

elektronske pošte poslali staršem. 

 


