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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: Murnova ulica 14 

Enota vrtca: Enota Urša   

Naslov enote:  Slamnikarska cesta 26 

Skupina: Mucki           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: Urša Mikeli          da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       
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                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: - 

 

- pomočnica vzgojiteljice: Maša Cevec 
    da                 

    12.3.2018pop/49                                       

    da                  

    10.10.2017pop/54                                      
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Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu 2017/2018 
 

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 Zdrava prehrana spoznavanje in okušanje 
različnega sadja; 
navajanje na uživanje 
sadja in priprava zdravega 
sadnega napitka 

otroci metoda 
pogovora, 
metoda 
spodbujanja, 
metoda 
praktičnega 
dela, lastna 
aktivnost otrok, 
metoda igre 

celo leto ne različno sadje in 
zelenjava; slikanice 

delno 

2 Osebna higiena pridobivanje navad nege 
telesa; 
navajanje na samostojno 
nego telesa 

otroci metoda 
demonstracije, 
metoda 
pripovedovanja, 
lastna aktivnost 
otrok, metoda 
igre 

celo leto ne deklamacija oz. 
zgodba o traktorju 
in travniku; 
slikanice 

ne 
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3 Gibanje prosto gibanje na svežem 
zraku; razvijanje gibalnih 
spretnosti na prostem; 
sproščeno izvajanje 
naravnih oblik gibanja; 
oponašanje gibanja živali; 
sodelovanje pri rajalnih in 
gibalnih igrah; spoznavanje 
različnih športnih 
rekvizitov in njihove 
pravilne rabe; sprehodi po 
bližnji okolici 

otroci metoda 
demonstracije; 
metoda 
pripovedovanja; 
metoda petja; 
lastna aktivnost 
otrok; metoda 
igre  

celo leto ne  športni rekviziti 
(tunel, tobogan, 
žoge), poganjalci; 
rajalne in gibalne 
igre; sprehajalna 
vrvica - biba 

ne 

4 Zdrav način življenja skrb za naše telo in 
zdravje; pravilno umivanje 
rok; gibanje zunaj 

otroci metoda 
pogovora, 
metoda 
spodbujanja, 
metoda 
praktičnega 
dela, lastna 
aktivnost otrok, 
metoda igre 

celo leto ne  športni rekviziti; 
slikanice  

delno 

5 Praznovanje 
rojstnih dni 

praznovanje rojstnih dni 
brez vnosa dodatne hrane 
in pijače; izvajanje 
praznovanja ob rajanju ter 
prepevanju pesmic 

otroci metoda petja z 
vzgojiteljico, 
lastna aktivnost 
otrok, metoda 
igre 

celo leto  ne glasba; torta iz 
kartona 

delno 



 

 
5/6 

zdravje v vrtcu Cevec Maša 
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6 Moje telo spoznavanje in 
poimenovanje delov telesa 

otroci metoda 
pogovora, 
lastna aktivnost 
otrok, metoda 
igre 

en mesec ne  slikanice ne 

7 Duševno zdravje sproščanje in umirjanje ob 
masaži in pripovedi; 
doživljanje, odkrivanje in 
raziskovanje sveta preko 
čutil (čutna pot ipd.) 

otroci metoda 
pripovedovanja, 
lastna aktivnost 
otrok, metoda 
igre  

celo leto ne  sproščujoča glasba; 
naravni in odpadni 
materiali  

ne 

8 Narava in varovanje 
okolja 

igra z različnimi materiali 
(naravni, odpadni…); igra z 
vodo, snegom in ledom; 
igra s peskom, mivko in 
zemljo; sodelovanje pri 
čiščenju igrišča; 
spoznavanje travnika in 
travniških rastlin ter živali; 
raziskovanje bližnjega 
okolja  

otroci Metoda razlage, 
metoda 
spodbujanja, 
metoda 
praktičnega 
dela, lastna 
aktivnost otrok, 
metoda igre 

celo leto ne naravni in odpadni 
materiali; voda, 
sneg in led; pesek, 
mivka, zemlja; 
slikanice 

ne 

9 Varno s soncem zaščita pred soncem z 
nošenjem ustreznih oblačil 
in pokrival; zadrževanje v 
senci, uporaba sončne 
kreme, pitje zadostne 
količine tekočine 

otroci, starši metoda razlage, 
metoda 
spodbujanja, 
metoda 
praktičnega 
dela, lastna 
aktivnost otrok, 
metoda igre 

tri mesece ne  pokrivala; sončne 
kreme; slikanice 

ne 



 

 
6/6 

zdravje v vrtcu Cevec Maša 
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10 Varnost na igrišču otroci pod našim 
nadzorom pazijo na lastno 
varnost in varnost drugih; 
navajanje na upoštevanje 
pravil 

otroci metoda 
pogovora, 
metoda 
spodbujanja, 
metoda 
praktičnega 
dela, lastna 
aktivnost otrok, 
metoda igre 

celo leto ne  športni rekviziti in 
igrala 

ne 

 

 

Opombe:        
 
               Datum poročila: 16.5.2018 


