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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: MARICA     

Naslov enote:  KRTINA 41, DOB 

Skupina:  POLŽKI           starost otrok:  1-2 LETI 

 

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:       TANJA CERAR                da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       
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- pomočnica vzgojiteljice:      NATALI BUKOVEC              
    da                 

    12.3.2018pop/64                                      

    da              

   10.10.2017pop/69                                       
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Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu _____ 
 

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 Bivanje na prostem Bivanje v gozdu,na 
travniku,sprehodi po 
bližnji okolici,razvijanje 
gib.spretnosti in čutil 

otroci Metoda igre, lastne 
aktivnosti 

celo leto  Naravni material v 
letnih časih 

 

2 Zdrava prehrana Okušanje in spoznavanje 
razl.sadja,navajanje na 
uživanje sadja,priprava 
napitka 

otroci Metoda 
opazovanja, 
spodbujanja 

celo leto  različno sadje, 
zelenjava, slikanice 

delno 

3 Narava in varovanje 
okolja 

Čistilna akcija, skrb za čisto 
in zdravo okolje, igra z 
razl.materiali 

otroci Metoda 
opazovanja, 
spodbujanja, 
pogovora, lastne 
aktivnosti, igre 

celo leto 

 
 naravni in odpadni 

material 
delno 

4 Varno s soncem nošenje zašč.pokrival, 
gibanje v senci, uporaba 
zašč. krem, pitje vode 

otroci in 
starši 

Metoda pogovora, 
lastne aktivnosti 

maj-avg  brošure za 
ozaveščanje, 
kreme, pokrivala 

delno 

5 Osebna higiena Navajanje na samostojno 
nego telesa 

otroci Metoda pogovora, 
lastne aktivnosti 

celo leto  voda delno 

 

 

Opombe:        
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                Datum poročila: 24.5.2018 


