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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  _2019/2020______ 

 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:     VRTEC RADLJE OB DRAVI 

Kraj:                     RADLJE OB DRAVI 

Enota vrtca:         ENOTA REMŠNIK 

Naslov enote:    REMŠNIK 5, 2363 PODVELKA 

Skupina:    SKUPINA 12 

Starost otrok:      1-5 LET       

 

Izvajalki:  

 Pomočnica vzgojiteljice:      Karin Vajs                                                 

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 

ne  

OPRAVILA SEM NADOMESTNO DEJAVNOST, 

KI JE BILA NA VOLJO V SPLETNEM OKOLJU 

1KA.  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 

 

 pomočnica vzgojiteljice:    Valerija Par                                                 

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 

ne  

OPRAVILA SEM NADOMESTNO DEJAVNOST, KI JE 

BILA NA VOLJO V SPLETNEM OKOLJU 1KA.  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Praktično delo   Demonstracija       Pogovor 

Zunanji izvajalci: Zeliščarka 

Čas trajanja:  ure (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       starši        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  knjiga o zeliščih, košare, izdelki iz zelišč  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

OBISK ZELIŠČNEGA VRTA 
 

Že Pehta in Kosobrin sta dejala: »Za vsako bolezen rož’ca raste.«  Letošnje vrtčevsko leto smo 
namenili Kekcu, Pehti in zeliščarstvu, zato smo si z otroki na bližnji kmetiji ogledali pravi zeliščni 
vrt. Skupaj s starši, smo se odpravili na pohod do posestva »Pačkon« (Tertinek), kjer nam je 
domačinka Irena pokazala svoj zeliščni vrt. Spoznavali, vonjali in nabirali smo različna zelišča, iz 
katerih smo si skuhali čaj. Irena nam je pokazala različne kreme, ki jih izdeluje, iz skrbno izbranih 
naravnih sestavin, pridobljenih iz dreves, sadežev, od živali in rastlin. Vsakemu otroku je 
podarila mazilo za ustnice, ki bo v hladnih dneh prišlo še kako prav. Vsak otrok si je izdelala 
nalepko, ki jo je nalepil na pokrovček mazila. Na koncu ogleda je sledila še sladka pogostitev. 
Popoldan je minil v prijetni družbi, v objemu narave in domačnosti. Otroci so tako imeli 
priložnost, da so na podlagi lastne izkušnje spoznavali različna zelišča, kje in zakaj se uporabljajo 
in kako si lahko v primeru bolezni pomagamo sami.  
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Predavanje / razlaga       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Proizvodi lokalnih pridelovalcev (jabolka, 

maslo, ržen kruh, med, mleko)  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

Kot vsako leto, je tudi v letošnjem v vrtcu potekal tradicionalni slovenski zajtrk, kateri je bil letos 
v petek, 15. novembra. Še pred zajtrkom, smo se z otroki pogovarjali o hrani. Kakšno hrano jedo 
doma za zajtrk in od kod pride hrana na krožnik. Pogovor smo navezali na zdravo prehrano, 
koliko obrokov je potrebnih na dan in kateri obrok je najpomembnejši. Pogovarjali smo se o 
pomenu rednega in zdravega prehranjevanja in kako pomembno je, da otroci to usvojijo že v 
zgodnjem otroštvu. Pogovor smo navezali tudi na tradicijo. Kaj menijo, kaj ja to »slovenski 
tradicionalni zajtrk«. Otroci so naštevali različna živila, med katerimi so se znašli tudi med, maslo 
in mleko. Pogovarjali smo se, kaj menijo, od kod dobivamo med in mleko. Otroci so poznali 
odgovore.   Ker letos žal nismo gostili čebelarja, smo se odpravili na zajtrk brez njega. Otroke 
smo postregli z domačo, lokalno pridelano hrano (med, maslo, ržen kruh, jabolka in mleko).  
Tekom dneva, so si otroci iz papirja izdelali čebelo, katero so odnesli domov in jih bo morda 
spominjala na današnji dan.   
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Pogovor   Demonstracija       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zelišča, ki smo jih nabrali na šolskem vrtu, 

pripomočki za pripravo čaja. 

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

PRIPRAVA ZELIŠČNEGA ČAJA IN ČAJANKA 
 
V mesecu decembru, smo z otroki pripravili čajanko. Že v jeseni, smo na našem vrtu nabirali zelišča, 

katera smo skrbno posušili in shranili za čajanko (meta, melisa). Otroci so pomagali pripraviti čaj. 

Seznanili so se s postopkom kuhanja čaja. Katera sredstva potrebujemo, da si lahko skuhamo čaj. 

Skupaj smo pripravili veliko posod, v katero smo nalili vodo. Vsak otrok, je dodal nekaj zelišč v lonec z 

vodo. Pred tem, smo si ogledali strukturo posušenih zelišč, kakšen je vonj, barva, kakšna so, ko jih 

potipamo. Ko je voda zavrela, smo jo odstavili in pustili nekaj časa, da se zelišča namakajo. Čaj smo 

precedili in vanj dodali med in sveže stisnjeno limono. Nekaterim otrokom čaj ni bil všeč, ker ni bil 

saden oz. jim vonj ni ustrezal. Če kateremu otroku vonj ni bil všeč, smo jih spodbudili, da čaj vsaj 

poskusijo. Večini otrok pa je bil čaj dober. Z otroki smo spekli tudi »prašičke« iz kvašenega testa, s 

katerimi smo se posladkali ob čaju. Tako smo s čajanko zaključili praznični december in verjamem, da 

so si otroci dogajanje vtisnili v spomin, saj zelo redko kdaj kuhajo čaj iz zelišč, ki smo jih nabrali in 

posušili sami.   
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  Zdrava prehrana 

Metoda dela:  Praktično delo   Demonstracija       Pogovor 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  meseci (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  sličice virusov, zgodba o korona virusu  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

SEZNANITEV Z VIRUSOM IN PREVENTIVNIMI UKREPI 

 
V mesecu maju in juniju, po vrnitvi v vrtec po karanteni, smo otroke seznanili s korona virusom. Otroci 

so že veliko vedeli o le-tem, tako da smo znanje le obnovili in poglobili. Izdelali smo si sličice virusov, 

jih pobarvali in si jih zalepili na mize, na tla pred umivalnico. S tem smo določili razdaljo med otroki. 

Tako je vsak otrok sedel pri svojem »virusu«, kadar pa so otroci čakali v vrsti pri umivalnici, so stali na 

označbi virusa. Tako nam ni bilo potrebno neprestano ponavljanje, da imajo premajhno razdaljo, za 

katero otroci tudi nimajo občutka. Seznanili smo se tudi z zgodbo o korona virusi, kjer je bilo 

predstavljeno kaj omenjen virus sploh je, kaj povzroči in kako se lahko pred njim zavarujemo. Da pa bi 

si otroci lažje predstavljali kako se virus lahko širi, smo naredili poizkus, tako da smo otrokom na roke 

nasuli nekaj bleščic, otroci so z rokami prijeli igračo, jo podali prijatelji, prijeli so kljuko, pipo, barvice… 

Tako so videli, da viruse, ki se nahajajo na naših rokah z dotikom prenesemo na predmete in prijatelje. 

Po tem smo obnovili kako si pravilno umivamo roke (s pomočjo sličic). Roke so bile dobro oprane takrat, 

ko na njih ni bilo več sledi bleščic. Otroci so ta sistem umivanja rok hitro ponotranjili. 
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  Osebna higiena 

Metoda dela:  Predavanje / razlaga   Praktično delo       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  meseci (št) vsak dan, skozi celotno leto (z izjemo časa po karanteni, 

zaradi COVID-19) 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  zobne krtačke, zobna pasta  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

USTNA HIGIENA – UMIVANJE ZOB IN UREDITEV ČAKALNICE 
 
V letošnjem letu, smo za red pri umivanju zob uvedli t. i. čakalnico. Otroci, ki so pomalicali, so si prinesli 

svoj stol v čakalnico, kjer so počakali še ostale otroke. Otroci so vsak ponedeljek izžrebali službe, katere 

so opravljali tekom celotnega tedna. Ena od služb je bila tudi delitev zobnih krtačk in paste, pod 

nadzorom strokovne delavke. Otrok, ki je imel službo deljenja krtačk in paste, je na enkrat poklical dva 

otroka, katera sta si vzporedno umivala zobke. Menjave so sledile tako, da je otrok, ki je delil pasto, 

poklical druga dva. Čakalnica je zelo dobra ideja, saj so otroci točno vedeli, kaj sledi po malici. Ni bilo 

nepotrebnega prerivanja in kričanja, saj so otroci bili ves čas na kupu, ob enem pa smo se urili biti strpni 

in tihi, da so otroci slišali, kateri bo na vrsti za umivanje zob. Otroci so po umivanju svoj stol popravili. 

V tem času, ko so čakali, smo jih strokovne delavke animirale z različnimi dejavnostmi: izvajanje 

različnih govornih vaj, ponovitev pesmic, deklamacij, prstne igre, ponovitev določenih pravil, ipd.  
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Praktično delo   Demonstracija       Pogovor 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  meseci (št) skozi celotno leto 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Pripomočki za igre na snegu, za igre z vodo, za 

vadbene in sprostitvene igre, tricikli.  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

KRAJŠI IZLETI, TELOVADBA V TELOVADNICI, NA PROSTEM, V IGRALNICI. IGRA NA SNEGU, 
VOŽNJA S TRICIKLI IN POGANJALČKI.  
 
Jutranja razgibavanja, gibalne minute in vadbene ure so pri nas del vsakdanjika. Imamo veliko srečo, 

daj je telovadnica v neposredni bližini igralnice in jo lahko uporabljamo vsak dan ob isten času. Vsak 

ponedeljek izžrebamo dva otroka, katerih je naloga, da skrbita za telovadbo. Izžrebana otroka izbirata, 

katero gibalni igro se bomo igrali. Otroci se zelo radi igrajo gibalne igre: poplava-potres,  lovci in zajci, 

pika stoj, pajek, kipar, medved, živali v kletki,.. V letošnjem letu, smo vsaj enkrat mesečno izvajali 

različne vadbene ure, ki so v povprečju trajale cca. 30 minut. Z vadbenimi urami smo sledili različnim 

ciljem, ki smo si jih zastavili. Veliko časa smo preživeli na prostem, na igralih, bližnjem igrišču, kjer smo 

se igrali različne igre z različnimi rekviziti: žoga, obroč, kolesa, poganjalčki. Velikokrat pa smo se 

odpravili na sprehod do gozda, kjer so otroci raziskovali in se igrali z različnimi naravnimi materiali. V 

mesecu decembru nas je nekajkrat presenetil sneg in takrat smo izvajali različne dejavnosti na snegu: 

sankanje, spuščanje po bregu z lopato in kepanje. Sodelovali smo tudi pri projektu »mali sonček«, kjer 

smo pripravljali različne dejavnosti primerne otrokovim starosti (daljši sprehodi in izleti, spretnosti z 

žogo, vožnja s tricikli in poganjalčki, premagovanje ovir in poligonov, štafetne igre).    
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Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Pogovor   Praktično delo       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  meseci (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Pripomočki za izdelavo grelnih blazin, 

posoda za izdelavo zeliščnih  krem, zelišča: melisa, meta, ajdove luščine, timijan, sladkor, 

čebelji vosek,..  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

DOMAČA LEKARNA 
 
V letošnjem letu, smo namenili veliko pozornosti zdravju in skrbi zase. Kako si lahko v primeru bolezni 

pomagamo sami, izdelali smo si domača zdravila in pripomočke, katere so otroci odnesli domov. 

Spoznavali smo različna zelišča (meta, melisa, sivka), kakšna so po strukturi, vonju, tipu, zakaj se 

uporabljajo, kakšen je njihov učinek. Posušeno meto in meliso so otroci shranili v vsak svojo vrečko iz 

blaga. Vrečke so otroci pred polnitvijo porisali, da jih niso med seboj zamenjali. Iz sivke in čebeljega 

voska, smo ob pomoči zeliščarke pripravili odlične kreme za suho kožo. Otroci so ob enem spoznavali 

postopek, kako pridemo iz različnih materialov do končnega produkta. Pri izdelavi kreme, si je vsak 

otrok izbral eterično olje, ki mu je bilo po vonju všeč in ga nakapljal v svojo posodico s kremo.  Izdelovali 

smo si tudi naravne karamelne lizike s timijanom, ki so odlične v boju proti kašlju. Lanene vrečke smo 

napolnili z ajdovimi luščinami in tako so nastale grelne blazine, ki jih preprosto segrejemo v pečici ali 

mikrovalovni in pomagajo pri lajšanju razbolelega mesta: uho, trebuh,… Otroci so vse izdelke 

shranjevali v škatle, ki smo jih mi poimenovali »domača lekarna«, Izdelke in produkte so otroci ob 

koncu koledarskega leta odnesli domov.  

 
 

  

7 



 

9/10 

Zdravje v vrtcu - obrazec- poročilo 
                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  Zdrav način življenja 

Metoda dela:  Praktično delo   Pogovor       Predavanje / razlaga 

Zunanji izvajalci: študenti medicine 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Igrača od doma, zdravstvena 
kartica, medicinski pripomočki: »skalpel, rentgen, injekcija«, maska, rentgenska 
škatla, kartoteka, povoji, 2d prikaz človeškega telesa, organi.  
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

PROJEKT MEDIMEDO 
 
Obiskali so nas študentje medicine, ki so otrokom pripravili zanimive dejavnosti povezane z zdravjem 

in predvsem, kako premagati strah pred zdravniki, obiski ambulant, kako se pogovarjamo z zdravniki, 

kako mu povemo, kaj se z nami narobe ipd. Vsak otrok je dobil domačo nalogo, da je v vrtec prinesel 

igračo, katero je peljal k zdravniku. Še pred prihodom študentov, smo si z otroki izdelali zdravstvene 

kartice, katere si uporabili za igrače. Študentje so v igralnici postavili pet različnih ambulant. Otroci so 

v ambulanto prinesli igračo in sledil je pogovor z zdravnikom, kaj je z igračo (dojenčkom, medvedkom) 

narobe. Otroci so krožili po postajah (zobozdravnik, splošni zdravnik, kirurgija, rentgen in prebavni 

trak) in se pogovarjali z bodočimi zdravniki o težavah, ki jih ima igrača. Najpogosteje so otroci navajali  

bolezni, ki so jim poznane in so jih otroci doživeli sami (zlomi, vnetje ušesa, bolečine v trebuhu, zobobol, 

slabost…) Otroci so se vključevali v pogovor z mladimi zdravniki in sama dejavnost je trajala več ko eno 

uro. Vzdušje je bilo zelo sproščeno ter zabavno in otroci zelo motivirani. Za zdravnike, so se otroci igrali 

še kar nekaj časa po odhodu študentov.  
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  Duševno zdravje 

Metoda dela:  Pogovor   Predavanje / razlaga       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  meseci (št) 2 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Umirjena glasba, aplikacije joge različnih 
položajev.  
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

JOGA ZA OTROKE 
 
Kar nekaj časa, smo v letošnjem letu namenili jogi, dihanju in pravilnemu sedenju na stolu. V telovadnici 

smo na steno nalepili aplikacije različnih položajev joge. Aplikacije smo razvrstili od stoječega do 

ležečega položaja. Aplikacije so primerne za otroke, saj na zabaven in duhovit način prikazujejo položaj 

joge npr. vsi se postavimo v položaj bojevnika, balerine, žabe, stola, tobogana, mize, laboda, metulja, 

leva,… Aplikacije so nam bile v veliko pomoč, saj so nazorno prikazovale, kako se pravilno postaviti in 

izvesti določen gib. Strokovne delavke pa smo otroke dodatno motivirale tako, da smo skupaj šteli do 

10 in vztrajali v položaju. V veliko motivacijo so bile različne spodbudne besede npr. pri položaju mize, 

poravnaj se, drugače bo padlo mleko iz mize; pri položaju kokoš: poglej če je kokoš že znesla jajce,… 

Ker smo ves čas v pogonu in temu, je joga odlična izbira, da se ustavimo in umirimo. Otroci so zelo hitro 

usvojili položaje in naš čas trajanja se je hitro prepolovil. Nekateri otroci so zelo spretni in gibčni in jim 

noben položaj ni povzročal pretiranih težav. Z otroki zelo pogosto izvajamo pozdrav soncu, katerega 

smo po vrtnem redu v obliki kroga zalepili na vrata igralnice. Tudi pozdrav soncu so otroci usvojili.  
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