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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. 
 

V letošnjem letu 2021/2022 je bila rdeča nit projekta Krepim sebe in svojo skupnost. Le ta 
nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim 
spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in 
znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele 
učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na 
boljše. 

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni 

bil blizu.  Morda je čas, da kaj spremenimo, obrnemo v naše dobro. Želimo da zdravi 

posamezniki gradimo zdravo družbo. Dovolimo otrokom lastno izkustvo, vključenost, 

pristnost, iskrenost. Dovolimo jim, da so edinstveni. Pokažimo jim, da nam je mar, da jih 

slišimo in vidimo, pomagajmo odkrivati njihovo življenjsko pot. Hkrati pa jim pokažimo, da tudi 

sami vplivajo in oblikujejo svojo skupnost. 

»Nič več ne bo kot je bilo nekoč«, lahko razumemo tudi kot » Ustvarimo nekaj novega, 
dobrega, boljšega«. 

Zato … Pogumno stopimo na pot ustvarjanja prihodnosti za nas in naše otroke. 

 
Pozornost smo namenjali tudi pomenu zdrave prehrane v obdobju otroštva, gibanju in 
medgeneracijskemu sodelovanju in pri tem upoštevali smernice NIJZ za preprečevanje COVID-
19.                                                                                                                                                                      

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je prav 
takrat izpostavljen vplivom okolja. Ustrezne gibalne dejavnosti, ki naj bi potekale skozi igro, so 
v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj, poleg tega 
vplivajo na otrokove spoznavne, socialne ter čustvene sposobnosti in lastnosti (Videmšek in 
Visinski, 2001). Igra otroku pomaga premagati oviro, ki je zanj brez igre nepremostljiva, 
omogoča mu različne realizacije istih problemov, zagotavlja motivacijo za delo in je zato v 
organiziranih oblikah vadbe nepogrešljiva. Gibanje skozi igro je lahko tudi poučno,če odrasli 
igro organizira tako, da jo ustrezno povezuje z drugimi področji. Otroci ob tem spoznavajo 
nove stvari in utrjujejo že osvojena znanja. Tisto, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, 
kasneje žal ne more nadoknaditi, zato je ena temeljnih nalog staršev in vrtca, da otroke 
spodbuja k različnim dejavnostim. Glede na pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem razvoju, je 
nujno že v otroštvu ustvariti pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti. Prav tako je s prehrano 
pri predšolskih otrocih. Večina jih preživi v vrtcu dve tretjini svojega aktivnega časa, zato z vso 
odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno 
obdobje. Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske navade, da otroci 
osvojijo čim več prehranskega in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, 
kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja. Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza 
potrebam otrok, pripomoremo k skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji otrok. 



Zvišujemo splošno odpornost organizma in ustvarjamo zdravstveno preventivo pred 
nastankom bolezni.                                                                                                                        

 
V ospredje smo postavili nekaj ciljev: 

 oblikovanje vrtčevskega okolja, tako da imajo otroci možnost vsakodnevnega gibanja, 
bivanja v naravi; 

 delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni; 
 otroke preko igre spodbujati k zdravemu prehranjevanju in pokušanju različnih okusov 

hrane; 
 vrtec kot povezava med generacijami v naši skupnosti; 
 otroci preko različnih dejavnosti, aktivnosti oz. okoliščin spoznavajo svoje počutje in 

zaznajo razlike ob različnih priložnostih.  
 

Preko teh ciljev uresničujemo namen, da otrok spoznava: 

-da njegovo zdravje, počutje in okolje vpliva okolje in on sam 

-da mu uživanje ralične hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje 

-kako se varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi 

-vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi 

in pridobiva navade o negi telesa 

 

Otroci so vse to spoznavali preko različnih kazalnikov zdravja, ki jih izvajamo v vrtcu. Ti pa so: 

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. 

Vsi ti kazalniki pa varujejo in krepijo zdravje!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Letos smo v projekt vključili tudi slovensko različico kampanje pod imenom ZNANOST O SKRBI, 

ki je del kampanje “Najprej poslušaj”. Navezuje se na del kazalnikov zdravja, saj nagovarja 

počutje, duševno in fizično zdravje otrok, mladih in njihovih družin, preko osnovnih, 



enostavnih, morda pozabljenih sporočil, ki so zelo aktualna tako v času hitrega potrošništva 

kot v času epidemije COVID -19. 

 

CILJ: upoštevanje priporočil za dobro, boljše počutje, razvoj, povezanost in razumevanje 

 

Plan: SEPTEMBER/OKTOBER 

Znanost o rutinah 

KAJ? Skupni obroki, določena ura za spanje, zgodbica za lahko noč, ohranjanje nam znane 

rutine 

ZAKAJ? Zmanjšanje tesnobe, ni stresa v družini, varnost otrok 

KAKO? Izdelajte družinski koledar rutin         

Znanost o družinskih pravilih 

KAJ? Družinska pravila so skupek pravil , ki določajo kakšno vedenje se pričakuje od 

družinskih članov 

ZAKAJ?Pomoč članom, da se med seboj dobro razumejo 

KAKO? Napišite seznam družinskih pravil 

 

NOVEMBER 

Znanost o ohranjanju aktivnosti 

KAJ? Druženje  s prijatelji 

ZAKAJ? Dolgčas = moteče vedenje = zaskrbljen otrok 

                Aktivni otroci  = boljše počutje, večja prilagojenost 

KAKO? Določite varne aktivnostmi = branje knjig, druženje s prijatelji, šah-igra, glasba, 

umetnost 

 

 

 

 

 

DECEMBER 

Znanost o igri 

KAJ? Trenutki posvečeni igri 



ZAKAJ? Za telesno in duševno zdravje 

KAKO? Izberite dan za igro, ki jo izbere otrok 

Znanost o družinskih aktivnostih  

KAJ?Kakovostno preživljanje časa v družini 

ZAKAJ? Krepitev samozavesti in odpornosti 

KAKO? Skuhajte skupaj, skupaj naslikajte risbo,sliko, skupaj izberite in poslušajte glasbo 

 

JANUAR 

Znanost o telesnih aktivnosti 

KAJ? Ples, gibanje,... 

ZAKAJ? Pomoč pri rasti 

KAKO? Gibanje = sproščanje endorfina in dopamina = boljše počutje = Zaplešite z mano!!! 

 

FEBRUAR 

Znanost o aktivnem poslušanju 

KAJ? Otrokom ne skačemo v besedo 

ZAKAJ? Zmanjša strah in tesnobo v stresnem času 

KAKO? Poslušajte me!!! 

 

Znanost o naklonjenosti 

KAJ? Toplina, ljubezen, odzivnost 

ZAKAJ? Lepo otroštvo in odraslost = močnejši otroci 

KAKO? Pokažite naklonjenost svojemu otroku = Objemi me!!! 

 

MAREC 

Znanost o pohvali 

KAJ? Nasmeh, dvignjen palec, spodbudna beseda 

ZAKAJ? Izboljšanje otrokovega vedenja, povečanje motivacije,.. 

KAKO? Pohvali me vsaj 1x v tednu 

APRIL 

Znanost o potrpežljivosti 



KAJ? Otrok dobi občutek, da je ljubljen, da nekdo skrbi zanj 

ZAKAJ? Ustvarjanje odnosov s pomembnimi osebami, dobra komunikacija 

KAKO? Vzemi si čas za pogovor z mano!!! (vsak dan 5 minut za pogovor z otrokom) 

 

MAJ 

Znanost o vključenosti staršev 

KAJ? Starši in skrbniki aktivno vključeni v otrokovo življenje 

ZAKAJ? Prilagojeni otroci, uspešnejši v šoli, manj tveganega vedenja 

KAKO? Postavite zadolžitev, omejite gledanje TV, pomagajte pri domačih nalogah 

 

JUNIJ 

Znanost o informacijah 

KAJ? Pogovor o nevarnostih, zaščita na spletu 

ZAKAJ? Natančne informacije NI strahu 

KAKO? Opolnomočite otroke za zaščito na spletu in zunaj njega =Pogovor o IKT 

(informacijsko komunikacijska tehnologija)!!! 

 

Zaključek: 

S strani staršev žal ni bilo odziva na zastavljen projekt (niso pošiljali slik ali komentarjev, 

izdelkov,...), zato smo se na aktivih dogovorili, da naloge po mesecih izvajamo po skupinah. 

Otroci so bili tako vseeno deležni skrbi za dobro in boljše počutje v vrtcu. 

Starši so si mesečno lahko ogledali plakate, ki so bili izobešeni na vidnih mestih vrtca (v 

spodnjih in zgornjih prostorih). 

 

 

 

 

 

 

 



KOLEDAR PROJEKTA ZNANOST O SKRBI ZA 

STARŠE 

MESEC ZNANOST NALOGA  IZVEDBA: 

SEPTEMBER -o rutinah Izdelajte družinski 
koledar rutin   

 

OKTOBER -o družinskih pravilih Napišite seznam 
družinskih pravil 
 

 

NOVEMBER -o ohranjanju 

aktivnosti 

 Določite varne 
aktivnostmi 

 

DECEMBER -o igri  

 

 

-o družinskih 

aktivnostih  

-Izberite dan za igro, 
ki jo izbere otrok 
 
-Skuhajte skupaj, 
skupaj naslikajte 
risbo,sliko, skupaj 
izberite in poslušajte 
glasbo 

 

JANUAR -o telesnih aktivnosti Zaplešite z mano!!!  

FEBRUAR -o aktivnem 

poslušanju 

 Poslušajte me!!!  

MAREC -o pohvali  Pohvali me vsaj 1x v 
tednu 

 

APRIL -o potrpežljivosti Vzemi si čas za 
pogovor z mano!!! 
(vsak dan 5 minut za 
pogovor z otrokom) 
 

 

MAJ -o vključenosti 

staršev 

Postavite zadolžitev, 
omejite gledanje TV, 
pomagajte pri 
domačih nalogah 

 



 

JUNIJ  -o informacijah Opolnomočite otroke 
za zaščito na spletu in 
zunaj njega =Pogovor 
o IKT (informacijsko 
komunikacijska 
tehnologija)!!! 

 

 

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  
Otroci se s štirikolesniki popeljejo po poligonu in ob tem spoznavajo prometno vzgojo. Spoznavajo 

osnovne prometne predpise na zabaven in igriv način.  
 

3. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Tradicionalni slovenski zajtrk smo imeli v mesecu novembru. Obiskala sta nas župan in predsednik 

čebelarske zveze Slovenije. S seboj sta pripeljala še čebelarje, s katerimi smo se pogovarjali o čebelah 

in čebelarstvu. Prispevek  tega dne so predvajali tudi na televiziji. 
 

4. KREPIM (OBLIKUJEM) SEBE IN SVOJO SKUPNOST 
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 ob koncu šolskega leta pa smo se razveselili 

tudi skupnih dejavnosti: lutkovnih predstav, vključevali smo se v programe zdravstvene vzgoje v kolikor 

so razmere dopuščale. Vključeni smo v program Varno s soncem. Odzvali smo se pozivu zavetišča za 

zapuščene živali in postali prostovoljci. Obeleževali smo vse dneve povezane z gibanjem in zdravjem – 

tek podnebne solidarnosti,  na sv.dan zdravja smo se peš odpravili v vrtec. Zaključek pa smo si popestrili 

s srečanji s starši in pa na topel sončen dan imeli otvoritev novih igral in igre z vodo. 
 

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.   VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE – USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. 

STOLETJE 
Strokovne delavke, ki so se izobraževale na tem področju, so v svoje delo vnašale vse pridobljeno 
znanje ter tako prispevale k učinkovitemu razvoju vsakega posameznika. Elementi formativnega 
spremljanja, ki bodo vplivali na otrokov napredek pri učenju, hkrati predstavljajo podporo vzgojitelju 
pri njegovem nadaljnjem načrtovanju. Govorimo o aktivni vključenosti otrok v proces načrtovanja, 
dajanja idej, pobud. 



Utrinki skupin: Konkretna dejavnost vsake skupine v vrtcu, ki so jo v letošnjem letu velikokrat 
izvajali poleg že predstavljenih projektov,... 
 

1. SKUPINA ČEBELICE 

Gibanje v igralnici na različne načine 

Joga za otroke- na spletu sva našli nekaj zanimivih poz joge za otroke, ki sva jih nato vključevali v vsakdanje 
življenje v vrtcu. Na jogo sem postala pozorna zaradi vašega izobraževanja, ki sem se ga udeležila in tam je primer 
dobre prakse vseboval  temo joga z otroci. Zato smo tudi mi poskusili takoj po zajtrku in otroci zelo radi izvajajo 
različne poze. Hitro so jih usvojili, čeprav se jim je na začetku zdelo težko. Ko usvojimo pozo, zopet poiščemo 
novo. Poslušali smo tudi pravljico in izvajali poze, ki smo jih poznali. Spoznavamo jih preko posnetkov, slik in se 
potrudimo po navodilih izvesti gib-pozo. Najbolj so jim všeč živalske poze, dobro jim gre pozdrav soncu.  
Vsakodnevno razgibavanje- vsako jutro preden začnemo z dejavnostmi se razgibamo na različne načine (npr. Od 
glave do peta, ob glasbi, brez glasbe,…). Zanimiva jim je tudi orientacija na telesu ob kateri se prav tako gibamo 
in ob tem razmišljamo kakšen gib moramo narediti. 
Še ena zanimiva didaktična igra pa je Simon reče- otroci po navodilih uporabljajo vse dele telesa, pozorno 
poslušajo kaj morajo narediti in se ob tem zabavajo. Deklici T. so vsa ta gibanja všeč, zato želi ona voditi vaje. 
Zanimivo pa je, da jo prijatelji v skupini poslušajo in ji sledijo.  

2. SKUPINA KRTKI 
Učenje pesmi »ČISTE ROKE« ( Maša Hribernik) 
Pesem sem napisala prav za to priložnost - enostavno (primerno za vse starosti) in v časovnem okviru, 
ki je priporočen za umivanje rok. Kasneje smo pesem nalepili tudi v kopalnico, da jo otroci med 
umivanjem lahko berejo in prepevajo ter ozaveščajo naučeno. Učenje pesmi je potekalo po korakih. 
Najprej sem jim pesem le deklamirala in demonstrirala (zmočim roke, vzamem milo, milim spredaj, 
milim zadaj, in med prstki, dobro splaknem, zdaj pa se obrišem, in zadanem koš). Otroci so 
samoiniciativno začeli sodelovati takoj, tudi besedilo so hitro osvojili. Sledilo je učenje melodije ob 
notnih zapisih (vsak je dobil svojo pesem). Za zaključek so doživetje narisali. Skozi igro in glasbo smo se 
naučili temeljitega in pravilnega umivanja rok. Največje veselje pa jim je zaključek pesmi: »IN 
ZADANEM KOŠ!«. 

3.SKUPINA MURNI 

Vožnja s skiroji 
V naši skupini preko celega leta izvajamo različne gibalne dejavnosti – gibalne igre, poligone, gibalne 
uganke na prostem in v različnih prostorih vrtca (igralnica, telovadnica, hodnik, stopnice). Preko 
gibalnih dejavnosti razvijamo in urimo različne motorične sposobnosti (gibljivost, moč, hitrost, 
raznotežje, vzdržljivost, preciznost). Ob koncu šolskega leta izvedemo tudi gibalno dopoldne. Tokrat 
smo se vozili s skiroji. Vsak otrok je prinesel svoj skiro in čelado, vzgojiteljici sva postavili poligon in 
vožnja se je pričela. Zaradi varnosti smo se vozili v koloni – vzgojiteljica spredaj, otroci zadaj. Na 
postavljenem poligonu sva vzgojiteljici ugotovili, da so otroci zelo spretni in so vešči vožnje s skirojem 
zato smo se odpeljali tudi pred šolo vse do glavne ceste. Z nekaj vmesnimi pavzami smo v dobri uri 
vožnje prevozili več kot pet kilometrov. Ob vožnji smo se zabavali, najbolj všeč nam je bila malica, saj 
smo se z vodo odžejali z marelicami pa dobili energijo za nadaljno vožnjo.  
 

4.SKUPINA METULJI 
Zdrava prehrana  
V jesenskih mesecih smo v skupini dajali velik poudarek na zdravi prehrani. Otroci so spoznali različne 
vrste sadja in zelenjave, jih iskali v reklamah, spretno izrezali s škarjami in nato prilepili na plakat. Slike 
sadja in zelenjave so otroci razvrščali po barvah in glede na sadje oz. zelenjavo. Za razvrščanje so 
uporabili tudi sadje in zelenjavo, ki jo imamo v igralnici, v igralni kuhinji. Otroci so sadje in zelenjavo 
spoznavali preko sestavljank in sadnih ter zelenjavnih tombol, ki sva jih pripravili s pomočnico. Likovno 
so ustvarjali jabolko iz krep papirja. Naučili so se deklamacijo Jabolko in spoznali pregovor »Eno jabolko 
na dan, odžene zdravnika stran.« Prebrali sva jim razne knjige z vsebino o zdravi prehrani. Iz pomaranč 
in limon so otroci pripravili naravni sok, tako da so sadje ožemali. Igrali smo se tržnico, kjer so prodajali 
sadje in zelenjavo ter kuhinjo, kjer so pripravljali zdrave jedi. Izdelali so prehransko piramido in spoznali 



katere vrste hrane moramo zaužiti veliko in katere malo. Otroke sva navajali na dežurstvo pri obrokih 
(vsak dan dva dežurna, ki razdelita prtičke in žlice) in jih tako spodbujali k ustrezni pripravi na obrok.  

5. SKUPINA ŽABICE 

Joga - Pozdrav Soncu 

Otroci so prvič v tem šolskem letu izvajali jogo. Najprej smo se pogovarjali kaj jim predstavlja ta 
beseda oz. če so jo že kdaj slišali. Pokazale smo jim risbe poteka aktivnosti. Ugotovili so, da se bodo 
morali premikati s celotnim telesom, pri tem pa poskušali primerno dihati. Najprej smo "vadili" 
skupinsko dihanje. Kasneje pa smo odšli na travnik za vrtcem, kjer smo izvedli Pozdrav Soncu. 
Otrokom je bila dejavnost zanimiva. Pri tem so se sprostili ter umirili. Imeli so željo po ponovitvi kar 
pomeni, da jim je bila joga všeč. 
 

6.SKUPINA POLŽKI 
 
Tek trojk 

Otrokom je primarna oblika gibanja znana. Precej časa smo posvečali naravnim oblikam gibanja. 
Veliko časa smo preko igre tekli v naravi in tako skrbeli za psihofizično, mentalno zdravje. Različne 
gibalne igre so jih pri tem spodbujale, motivirale za izvedbo na polju, travniku, ulicah. Naravno obliko 
gibanja- tek, smo približali tudi staršem in sicer, prijavili smo se na Pomladni tek Jesenice. Tam smo 
skupaj odtekli dobrih 400m, bili vsi osebni zmagovalci in navsezadnje izvedli prijetno druženje 
vzgojitelj-otrok-starš. Otroci radi tečejo, vedno poskrbimo za upoštevanje različnosti, zmogljivosti 
otrok. 
 

 
 
 
 
 
 
7.SKUPINA GOSENICE 

 
Gibanje 

 
Gibanje je temeljna potreba vsakega otroka, zato smo strokovne delavke strmele k spodbujanju gibanja 
in različnimi dejavnostmi, v prostoru in na prostem. Otroci so spoznavali in razvijali svoje gibalne 
sposobnosti, ter premagovali ovire, ob katerih so doživljali ugodje in zaupanje v svoje telo. 
Otrokom smo omogočale raznovrstne gibalne izkušnje (naravne oblike gibanja: hoja, plazenje, lazenje, 
skakanje…). Imeli so možnost igre na vrtčevskih igralih, veliko je bilo sprehodov po bližnji okolici, 
prostega tekanja po travniku in premagovanja gibalnih ovir, ki so jim prišle na pot. Vsi otroci so bili 
vključeni tudi v tek podnebne solidarnosti.  
Skozi celo leto smo izvajali gibalne minute v športni igralnici (poligon, postaje - prilagojene tematiki 
skupine, elementarne igre, rajalne igre). 

 
8.SKUPINA MIŠKE 

 
Miška Maška in izzivi 
 

V času tedna otroka, sva z Mojco pripravili dejavnosti, ki so otrokom vsak dan predstavljale izziv. S temi 
izzivi sva se želeli  otrokom tudi bolj približati. Tako smo imeli nekaj izzivov, ki so bili z dnevno rutino, 
nekaj pa je bilo takih, ki so nama omogočili, da smo se z otroki bolj povezali in spoznali. S pomočjo 
Muce Copatarice smo se učili sezuvati copate, odpravili smo se na sprehod s pelerinami, igrali smo se 



z žogami, spoznali smo ježka, ki nam je prinesel jabolka za sadno malico, naučili smo se pesmico o Ježku 
in medvedu in se na za zadnji izziv igrali skupaj. Otrokom so bile predstavljene dejavnosti všeč in so pri 
z veseljem sodelovali in bili ob svojih dosežkih ponosni nase. 

 

9.SKUPINA PIKAPOLONICE 

 

Medgeneracijsko sodelovanje ob novem letu 
 
V mesecu decembru smo otroci skupine Pikapolonice vsakodnevno odkrivali naloge adventne 
smrečice. Ena izmed nalog nas je opomnila na tiste najbolj ranljive člane naše družbe. Odločili smo se 
za medgeneracijske sodelovanje. Starejšo gospo smo razveselili na njenem domu s petjem novoletnih 
pesmi, ki smo se jih naučili v vrtcu. Otroci so spoznali, da moramo v družbi vsi ljudje sodelovati in si 
pomagati. Ob opravljanju dobrih del so krepili svojo samozavest in samopodobo. Gospa se nam je iz 
srca zahvalila, saj je bil to eden izmed svetlejših trenutkov v njeni starosti. Skupaj smo ugotovili, da za 
prijazna dejanja ni potrebno veliko, vendar zelo pripomorejo k dobremu počutju vseh udeležencev. 
 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

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. 

 


