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V projekt Zdravje v vrtcu so bili vključeni otroci vseh 9 skupin. Dejavnosti smo izvajale
strokovne delavke po skupinah ter jih prilagodile starosti otrok. V našem vrtcu sta 2 skupini
1.starostnega obdobja, 3 skupine 2.starostnega obdobja (predšolski otroci) in 4 kombinirane
skupine.
Projekt ZDRAVJE V VRTCU je celoletni projekt NIJZ v katerega je vključen tudi naš vrtec.
V letošnjem letu je bila rdeča nit projekta enaka lanskoletni z naslovom POČUTIM SE DOBRO
2.
Skozi načrtovane dejavnosti otrokom skozi vse leto predstavljamo pomen zdrave prehrane,
gibanja, počitka, osebne higiene, za naše lastno zdravje.
V šolskem letu 2020/21 smo poseben poudarek dali upoštevanju higienskih ukrepov kot so
pravilno umivanje rok ter opozarjali na higieno kašlja in kihanja ter izogibanje dotikanju obraza
zaradi pandemije Covid-19.
Dejavnosti projekta Zdravje v vrtcu se prepletajo z dejavnostmi, s katerimi so povezani cilji
našega vrtca v tem šolskem letu: GIBANJE V NARAVI, GOZDNI VRTEC (NARAVA,
GOZD KOT GIBALNI UČNI PROSTOR), VARNO S SONCEM.
Cilji, ki smo jih lahko uresničili:
- oblikovanje vrtčevskega okolja, tako da imajo otroci možnost vsakodnevnega gibanja, bivanja
v naravi ( v letošnjem letu je ta cilj še bolj prišel do izraza, saj smo s tem upoštevali priporočila
NIJZ o izvajanju dejavnosti v naravi)
- otroke preko igre spodbujamo k zdravemu prehranjevanju in pokušanju različnih okusov hrane
(vzgojitelji smo vzgled pri prehranjevanju, otroci poskušajo tudi hrano, ki jim ni všeč,...)
- otroci preko različnih dejavnosti, aktivnosti oz. okoliščin spoznavajo svoje počutje in zaznajo
razlike ob različnih priložnostih (preko projekta Varno in spodbudno učno okolje)

Dejavnosti na temo ZDRAVJE v tem šolskem letu:
1. ZDRAVA PREHRANA (kot vsako šolsko leto)
Otroci imajo ves čas na razpolago vodo. Za dopoldansko malico imamo sveže ali suho sadje.
Vrtec ima svoj zelenjavni, sadni in zeliščni vrt, ki ga urejamo skozi celo leto. Pri prehranjevanju
smo spodbujali kulturno prehranjevanje pri mizi.

2. KOLESARČKI IN PROJEKT PASAVČEK
Otroci se s štirikolesniki popeljejo po poligonu in ob tem spoznavajo prometno vzgojo.
Spoznavajo osnovne prometne predpise na zabaven in igriv način. Pri drugem projektu pa so v
štirih skupinah sledili sloganu »Red je vedno pas pripet.«

3. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Tokrat smo imeli zajtrk v mesecu juniju. Obiskal nas je čebelar v čebelarski obleki in povedali
smo mu kaj vse smo se naučili o čebelah.
4. POČUTIM SE DOBRO
V ta sklop smo lahko vključili kar nekaj dejavnosti našega vrtca. Tokrat smo lahko izvajali
dejavnosti v skupinah – predstave, petje pesmic, sprehodi v Čarobni gozd,...
V mesecu maju je potekala akcija GIBA, ki spodbuja gibanje in telesno aktivnost. Slogan akcije
je “za zdravje in dobro počutje – gibamo skupaj, četudi narazen”. Za to akcijo smo spodbudili
tudi starše, ki so nam pošiljali slike z opravljenimi nalogami vsakega tedna.

5. FIT4KID in TRAJNOSTNA MOBILNOST
Še vedno izvajamo in smo vključeni v program Fit4kid: realizirali smo ga z izleti, ljudskimi
igrami, gibalnimi minutkami, fit hidracijo, vadbenimi uricami, fit aktivnim igriščem...
V trajnostno mobilnost sta se priključili še dve skupini, ostale pa še nadalje sledijo ciljem
projekta:spreminjanju potovalnih navad otrok, spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja
otrok.
Spomnili smo se tudi svetovnih dni povezanih z zdravjem in jih popestrili z določeno
aktivnostjo (tek, sprehod,...)

6. KORONAVIRUS
Poudarek na osebni higieni in s tem otroci pridobivanje navade o negi telesa. Omogočili smo
jim bivanje na prostem v vseh letnih časih, vremenskih razmerah. Velik poudarek smo dajali
predvsem na zračenje igralnice ter igro in dejavnosti na prostem. Veliko smo se sprehajali v
okolici vrtca (polje, gozd, travniki,...). Tudi starše smo spodbujali h gibanju skupaj z njihovimi
otroki. Ponudili smo jim tudi nekaj člankov in idej za ustvarjanje v času karantene. Ob povratku
v vrtec smo opazovali in spremljali počutje otrok, saj je dobro počutje eden od pogojev za
njihovo zdravje.

Utrinki skupin: Konkretna dejavnost vsake skupine v vrtcu, ki so jo v letošnjem letu velikokrat
izvajali poleg že predstavljenih projektov,...
1. ČEBELICE
Ustvarjanje v naravi
Veliko časa v skupini namenimo sprehodom v naravo, kjer imajo otroci možnost izrabiti svoj prosti čas
na svežem zraku. V tem času, ki ga preživljamo sedaj je narava zelo primerna. Smo na svežem zraku in
ne v zaprtem prostoru. Ob tem se sproščamo z igro, ki je spontana. Imamo tudi tudi načrtovane
dejavnosti na prostem pri katerih uporabljamo materiale iz okolja iz z njimi ustvarjamo. Največkrat
naredimo kakšen Land art s kamenčki in vejicami, ki jih otroci v gozdu sami poiščejo. Poiščemo kotičke,
ki so primerni glede na starost otrok, da ne ogrožamo njihove varnosti. Kaj so otroci izdelali v našem
Čarobnem gozdu? V senci so se otroci igrali s kamenčki, vejami, travo,… Poiskali so daljše veje, katere
so uporabili za koso in kosili travo. Prav tako so uporabili daljše veje, ki so jih vtaknili v deblo, kar je
potem predstavljalo gasilsko cev. Pred tem so iz malih vejic izdelali kres. Ker je nastal požar so ga
potem lahko pogasili. Take in drugačne igre vlog so otrokom všeč in s ponosom prihajajo do vzgojiteljic
in naju tudi vključijo v igro. S seboj vzamemo tudi sadno malico in jo pripravimo kar v naravi.

2. POLŽKI
Pozdrav soncu in joga
Naša skupina se je posluževala umirjenih dejavnosti iz področja zdravja. Jogo,katero smo izvajali v
prostorih vrtca ali narave, je otroke umirila, spodbudila k pravilnemu dihanju, osredotočenju na sebe.
Vse je potekalo na njihovi ravni, da je bila dejavnost zanimiva, zabavna, umirjena in z nekim ciljem.
Pozdrav soncu in zemlji smo se večkrat posluževali. Dejavnost smo predstavili tudi staršem.

3. KRTKI
Igra v naravi v vseh letnih časih
Krtki skrbimo za fizično in duševno zdravje tudi tako, da preživljamo čimveč časa v naravi. Ob sončnih
dnevih se skrivamo v senci dreves, v čarobnih gozdičkih ter se namažemo s sončno kremo. Za igro ob
deževnih dnevih ni ovir - Krtki oblečejo dežne hlačke, obujejo škornje, odprejo dežnike. V zimskih dneh
pa so svoje zdravje krepili med igro na snegu. Tudi starši se strinjajo s tem, da je igra v naravi najbolj
pomembna za zdravje.

4. ŽABICE
Joga: pozdrav soncu
V lepem sončnem vremenu smo odšli na vrtčevski travnik, kjer smo se postavili v krog. Poskrbeli smo,
da smo imeli dovolj prostora okoli sebe. Otrokom sva razložili namen joge in jih opomnili, da naj najprej
sledijo najinim gibom. Po večkratnih ponovitvah so gibe osvojili. Nadgradnja pa je bila še pozornost na
pravilno dihanje. Po koncu vsake izvedbe smo poskrbeli za hidracijo. V slabih vremenskih razmerah
smo jo izvajali v športni igralnici vrtca. Opazili sva, da so se otroci preko joge umirili in bolje sledili
dejavnosti. Otroci so nad jogo navdušeni. Izjavili so, da je zaradi njihove dobre izvedbe posvetilo sonce.

5. MIŠKE
To sem jaz
Pravzaprav gre za sklop dejavnosti pri katerih smo želeli še bolj spoznati sebe, naše družine in postati
še bolj samostojni. Otrokom sva pripravili različne dejavnosti, od tega, da smo spoznali osnovne dele
človeškega telesa, otroke sva preko celotnega sklopa spodbujali h samostojnosti, in sicer tako, da so se
s pomočjo čarovnije naučili obleči zgornji del oblačil, da so poskrbeli za svoje stvari, ko smo se vrnili
iz sprehoda, da so za seboj pospravljali copate. Za konec sklopa pa smo za vsakega otroka izdelali
knjižico To sem jaz, in sicer tako, da sva z vsakim otrokom individualno izpolnjevali knjižico. Knjižico
sva v celoti zasnovali midve, saj sva vanjo vključili stvari za katere sva vedeli, da jih otroci vedo oz. da
se jih lahko naučijo. H sodelovanju sva povabili tudi starše, saj sva želeli v knjižico vključiti tudi
fotografijo otrok, ko so bili še dojenčki. Te fotografije so bile otrokom nadvse zanimive. Poleg tega pa
smo smo izmerili višino in težo, naučili smo se imena mamic, atijev, bratcev in sestric, odtisnili smo
dlani in stopala, ter nalepili fotografije na katerih so otroci skupaj z prijatelji iz vrtca.

6. METULJI
Varnost v prometu
V letošnjem letu je bila skupina vključena v projekt Pasavček, zato smo veliko časa namenili varnosti v
prometu. Cilj je bil, da otroci spoznajo pravila in se seznanijo s pravilnim ravnanjem v prometu, katerega
smo jim predstavili skozi različne dejavnosti. Omenili smo pravilno pripetost z varnostnim pasom,
otroške avtosedeže, na sprehodu smo opazovali prometne znake in se naučili kaj pomenijo ter kako
moramo ob določenem znaku ravnati. Ogledali smo si odsevne pripomočke (kresničko, brezrokavnik,
kapo, rutko), ki jih potrebujemo za večjo vidnost in previdnost na cesti. Na sprehodih so bili otroci
pozorni na hojo v koloni po dva in dva, ter hojo po notranji strani pločnika. Ob prečkanju ceste so se
naučili dvigniti roko v zrak. Spoznali smo semafor, barve na semaforju in kaj storiti ko sveti določena
luč. Naučili smo se dve deklamaciji in prebirali razne knjige in priročnike o prometu. Izdelovali smo
semafor in avtomobile ter razvrščali vozila. Odpravili smo se tudi na sprehod do železniške proge v
Žirovnici, kjer sva otrokom razložili kaj pomeni, ko začnejo utripati luči in spuščati zapornice. Tudi
starše sva povabili k sodelovanju. Poskrbeli so, da pravila otroci upoštevajo tudi, ko niso v vrtcu. Otroci
so v vrtec prinesli fotografijo, na kateri so pripeti z varnostnim pasom, iz katerih smo izdelali plakat.

7. MURNI
Počutim se dobro
V naši skupini izvajamo različne dejavnosti ob katerih se otroci sprostijo, zabavajo, naučijo kaj novega.
Posebno radi sodelujejo v gibalnih dejavnostih – igrah, štafetah, poligonih. Na prvi poletni dan sva s
pomočnico vzgojiteljice za otroke pripravili vodne igre (štafeta polnjenje veder s kuhinjskimi gobicami,
rečna brv, podiranje kegljev, vodna drča). Preko različnih iger so otroci urili svojo motorične
sposobnosti, hkrati pa so se ob tem tudi neizmerno zabavali. Igre z vodo so pri otrocih zelo priljubljene,
ker so otroci iz naše skupine v mesecu juniju obiskovali plavalni tečaj so bile igre na prostem z vodo
dopolnitev le tega.

8. PIKAPOLONICE
V času epidemije smo razvijali samostojnost, samopodobo, odgovornost in gradili zaupanje vseh
udeležencev v vzgoji in izobraževanju. V vrtec smo od vhodnih vrat, garderobo in igralnico hodili sami
in preprečevali vnos virusa ter ob tem upoštevali dodatna higienska pravila pri umivanju rok. Življenje
nekoč in danes : - ...izdelovanje šentjanževega olja za zdravljenje morebitnih opeklin, tudi
sončnih,...skrb za naravo in zdravje s pomočjo čebel.

9. GOSENICE
V letošnjem letu je bila rdeča nit projekta POČUTIM SE DOBRO. Otrokom smo omogočale dobro
varno počutje, saj se v otroštvu formira osebnost ter postavljajo se temelji za celo življenje. Poskrbeli
smo, da so imeli otroci vsakodnevno možnost gibanja in bivanja v naravi. Veliko smo hodili na
sprehode, kjer so otroci lahko opazovali naravo in prosto tekali po travniku. Delovali smo v smeri
zmanjševanja nastanka bolezni, ki je bilo ključno v tem letu. Otroke sva vsakodnevno spodbujali k
zdravemu prehranjevanju in poskušanju novih neznanih okusov hrane. Otroci so preko različnih
dejavnosti in okoliščin spoznavali naravo in jo pobliže spoznali. S tem so spoznali svoje počutje in
zaznavanje v naravi in gibanjem.

Izvedene aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja so :
-

Rdeča nit

-

Zobozdravstvena vzgoja,

-

Zdrava prehrana,

-

Narava in varovanje okolja,

-

Osebna higiena,

-

Varno s soncem,

-

Varnost v prometu / na igrišču,

-

Duševno zdravje,

-

Gibanje,

-

Svetovni dnevi povezani z zdravjem,

-

Zdrav način življenja.

