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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: BISTRA     

Naslov enote: ULICA NIKOLA TESLA 16 DOMŽALE 

Skupina:  ZAJČKI (ime)     starost otrok:  2-3 

 

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:ANTONIJA DOBERŠEK  (ime in priimek)          da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

    da    ne                  

      - če da, vpišite številko potrdila                                       

- pomočnica vzgojiteljice: SABINA VETRIH  (ime in priimek)      
    da    ne                  

12.3.2018POP/82 - 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 2016/2017 

 

Zap. 
št. 

nalog
e 

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 Predstavitev sadja, 
tipanje sadja, igra 
tržnica s sadjem…  

Sadje otroci demonstracij
e pogovora, 
metode igre  

10 ne knjiga o sadju, 
leseno sadje, 
lesene puzzle 
sestavimo sadje 

ne 

2 projekt Gibalne 
minutke (vsakodnevno 
razgibavanje za nekaj 
minut - po jutranjem 
krogu) 

gibanje otroci metoda 
lastne 
aktivnosti 

25 ne obroči, žoge, 
vrv, stožci.. 

ne 

3 TEDEN OTROKA: 
KUHAR SE 
PREDSTAVI (obisk 
gospe Darinke 
Kunstelj ) 

peka 
palačink 

otroci metoda 
demonstracij
e praktičnega 
dela 

2 da / ne 

4 TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK 
(predstavitev 
tradicionalne hrane..) 

običaj otroci  demonstracij
a pogovora, 
prepevanje 
ljudski 
slovenskih 
pesmi 

2 ne Cd ne 



 

4 

5 DAN ZDRAVJA 
(gibalno socialne igre, 
pesmi) 

gibanje, petje otroci demonstracij
a 
pogovora,pre
pevanje, 
metoda igre 

2 da / ne 

6 EKO BISTRA 
(Priprava zdravega 
napitka (spoznavanje 
sadja,zelenjave 
tipanje,…) 

zelenjava in 
sadje 

otroci metoda 
demonstracij
e, metoda 
praktičenga 
dela 

10 ne / ne 

7 SPOZNAJMO 
KULTURO DRUGIH 
NARODOV(Maldivi) 

kultura, 
običaji 

otroci metoda 
demonstracij
a pogovora, 
predstavitev 
video zapisa 

2 da dvd, knjige. ne 

8 Spoznamo kulturo 
BELE 
KRAJINE,BELOKRAN
JKA POGAČA 

kultura otroci metoda 
demonstracij
a 
pogovora,me
toda igre, 

1 da / ne 

9      ZDRAVJE V 
VRTCU 

zdrava 
prehrana, 
praznovanje 
rojstnih dni 
brez dodatne 
hrane 

otroci lastna 
aktivnost, 
praktično 
delo, igre 

celo leto ne       ne 

10 MALI SONČEK     gibalne 
dejavnosti  

otroci lastna 
aktivnost,de
monstracije 

celo leto ne       ne 
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      VARNO S SONCEM zaščita pred 
soncem 

otroci in 
starši 

pogovora 1 ne brošure delno 

              
 
                                                                                                 
 

                                                                                            Datum poročila: 25.5.2018  


