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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2017 / 2018 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:   Vrtec Urša    

Kraj:              Domžale 

Enota vrtca:  Enota Pikapolonica    

Naslov enote: Ulica 7. avgusta 16, 1235 Dob pri Domžalah 

Skupina:  Polžki            starost otrok:  1 – 3 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:              Alenka Kancilja, Katja Pogačnik     da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       
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- pomočnica vzgojiteljice:                      Marinka Gostinčar      
    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       
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Zap. št. 
naloge 

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 Spodbujanje zdrave 
prehrane 

Okušanje 
različne zdrave 

hrane pri 
obrokih v vrtcu. 

Otroci Metoda 
pogovora, 

metoda lastne 
aktivnosti, 

metoda 
poslušanja 

Vsak dan / Različne knjige o 
prehrani in 
didaktični 

pripomočki – lutka 
hrček 

Da 

2 Gibanje v naravi Sprehodi, igra v 
atriju, na igrišču, 

v gozdu, na 
polju,… 

Otroci Metoda igre, 
moteda lastne 

aktivnosti. 

Ob lepem 
vremenu, 

vsakodnevno 

Društvo Šola 
zdravja (junij), 
Čebelarsko 

društvo Krtina-
Dob (junij) 

Naravni material, 
različni športni 
pripomočki 

/ 

3 Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

/ Otroci Metoda 
pogovora 

17. 11. 2017,  45 
minut 

/ / / 

4 Skrb za osebno higieno Umivanje rok, 
obraza, 

navajanje na 
kahlico in 

samostojnost 

Otroci, starši Metoda 
pogovora, 

metoda lastne 
aktivnosti 

Vsak dan / Strokovna 
literature na temo 

navajanje na 
kahlico 

/ 
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5 Projekt: Polžek telovadi Vsakodnevne 
gibalne minutke 

Otroci Metoda igre, 
metoda 

demonstracije, 
metoda lastne 

aktivnosti 

Vsak dan / Lutka polžek / 

6 Praznovanje rojstni dni Praznovanje 
brez dodatne in 

nezdrave 
prehrane 

Otroci Metoda 
prepevanja in 

pripevanja, 
metoda lastne 

aktivnosti, 
metoda igre 

Tekom šolskega 
leta 

/ / / 

7 Grozdni sok Starejši in mlajši 
otroci s 
pomočjo 

vzgojiteljic in 
kuharice 
pripravijo 

domač grozdni 
napitek. 

Otroci Metoda 
demonstracije, 
metoda lastne 

aktivnosti 

3. 10. 2011, 2h Sodelovanje s 
kuhinjo. 

/ / 

8 Praznovanje rojstnih dni Praznovanje 
brez dodatne in 

nezdrave 
prehrane 

Otroci Metoda 
prepevanja in 

pripevanja, 
metoda lastne 

aktivnosti, 
metoda igre 

Tekom šolskega 
leta 

/ / / 

9 Projekt Žogarija Premagovanje 
različnih 

gibalnih ovir 

Otroci Metoda 
demonstracije, 

metoda igre 

Vsak drugi 
mesec, 1h 30 

min 

/ Različni športni 
pripomočki 

/ 
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10 Projekt: Igralnice na 
prostem 

Različne gibalne 
dejavnosti na 

prostem 

Otroci Metoda igre 1x na mesec, 2h / / / 

11 Narava in varovanje okolja Čistilna akcija Otrok Metoda 
pogovora, 

metoda lastne 
aktivnosti 

Mesec april / Vrečke in zaščitne 
rokavice 

/ 

12 Uršin pohod / Otrok Metoda lastne 
aktivnosti 

25. 5. 2018 / / / 

         

         

Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu 2017/2018 

 

Opombe:        
 
               Datum poročila: 27. 6. 2018 


