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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:  URŠA    

Naslov enote: SLAMNIKARSKA CESTA 26 

Skupina:    LEVČKI      starost otrok:  5-6 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:         ŠPELA REBERŠAK            da    ne                   

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       
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- pomočnica vzgojiteljice:         SIMONA DAJNKO 
    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 _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. GIBANJE ZA ZDRAVJE sprehodi, 
izleti,pohodi, 
gib.minute,gib.u
rice v 
telovadnici, igra 
na snegu 

otroci demonstracije, 
lastne 
aktivnosti, 
razlage, 
poslušanja 

celo leto ne gibalni pripomočki delno 

2. MALI SONČEK nar.obl. gibanja, 
ples, drsanje, 
plavanje,kros,igr
e brez meja, 
kolesarjenje 

otroci demonstracije, 
lastne 
aktivnosti, 
razlage 

40 ur ne gibalni pripomočki ne 

3. SKRB ZA NARAVO pometanje, 
grabljenje listja 
na igrišču, 
čistilna akcija 

otroci lastne aktivnosti 15 ur ne metle, grablje, 
lopate 

ne 

4. TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK 

poimenovanje 
starih slo.jedi, 
pridelava hrane 
včasih 

otroci pogovora, 
poslušanja 

2 uri ne  delno 
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5. ODGOVORNO S HRANO prehranska 
piramida, peka 
piškotov, 
kuhanje čaja… 

otroci lastne 
aktivnosti,prakti
čnega dela 

10 ur ne  delno 

6. OBISK ZOBNE ASISTENTKE 

 

zobna 
preventiva,dela
vnice,predavanj
e o zdravju 

otroci pogovora, 
poslušanja 

10 ur ZD Domžale lutke ne 

7. VARNO S SONCEM zaščita pred 
sončnimi žarki 

otroci in starši pogovora, 
poslušanja 

maj-avg ne brošure NIJZ da 

8. EKO DELAVNICE ločevanje,razvrš
čanje,predelava 
odpadkov,delav
nice 

otroci pogovora, 
lastne 
aktivnosti, igre 

5 ur JKP Prodnik didaktična igra, 
slikanice 

ne 

9. VARNOST V PROMETU varna hoja, 
pomen 
prometnih 
znakov 

otroci pogovora, 
lastne 
aktivnosti, 
poslušanja 

20 ur ne slikanice ne 

10. DUŠEVNO ZDRAVJE soc.igre,pesmi o 
prijateljstvu, 
odnosih 

otroci lastne 
aktivnosti, 
poslušanja, igre 

20 ur ne  ne 

         
 

 

Opombe:        
 
               Datum poročila: 27.5.2018 


