
 

 

PROJEKT »ZDRAVJE V VRTCU« 

VODILNO NAČELO: SKRB ZA ZDRAVJE 

V VIZ Vrtec Ormož sta varnost in skrb za zdravje vseh prisotnih osnovni zahtevi, ki omogočata izvedbo 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Vse skupine vrtca temu posvečamo vso pozornost ter z namenom ohranjanja zdravja in dobrih vzorov 

izvajamo različne dejavnosti.  

Za ohranjanje zdravja smo vzgojiteljice v oddelkih v sklopu izvajanja projekta Zdravje v vrtcu namenile 

izbrane teme in temu primerne vsebine.  

Zobozdravstvena vzgoja 

Skrb za čiste in zdrave zobke smo vzgojiteljice izvajale celo šolsko leto. Oddelke je obiskala gospa Pavla 

(zobni tehnik iz Zdravstvenega doma Ormož) in podala smernice za skrbnost o zdravih zobeh (pravilno 

umivanje, zdrava prehrana, neprimernost sesanja palca ali dude ...), pregledala zobke in jih nagradila 

s štampiljkami. Oddelkom s starejšimi otroki je razdelila tudi delovne liste, ki so jih izpolnili. Vsak dan 

so skrbeli za čiščenje zob, tudi po malici. Prehranjevanje s sadnimi malicami in pitjem vode je pozitivno 

vplivalo na zdravje zob. Otroci so doma s starši prav tako skrbeli za čiste zobke. V evidenčne kartončke 

so zjutraj in zvečer po čiščenju zob prilepili sonček in lunico. Ob koncu projekta so otroci kartončke 

prinesli pokazat v vrtec in za nagrado prejeli nahrbtnike in priznanja. 

Zdrava prehrana v vrtcu 

Zdrava prehrana je zelo pomembna, način, kako otroku približati vse okuse, pa je zelo različen. 

Nekateri otroci so zares radi okušali raznovrstno hrano, drugi pa so s tem imeli velike težave. 

Nekateri oddelki so si ogledali posnetek lutkovne predstave »OSTAL BOM ZDRAV« in se po njem 

pogovorili o vsebini.  

Na temo Zdrava prehrana so se izvajale dejavnosti, kot sta npr. razstava jedi ob Slovenskem 

tradicionalnem zajtrku in Praznična čajanka za vse otroke v vrtcu. 

Osebna higiena  

»V predšolskem obdobju je zelo pomembno navajanje otroka na higieno.« 

Strokovni delavci izvajamo skrb za zdravje v vrtcu. K skrbi za zdravje spada tudi higiena, ki jo strokovne 

delavke pričnemo opravljati s samim vstopom otroka v vrtec. Sprva se najmlajši otroci učijo in usvajajo 

skrb za osebno higieno. Ob pomoči odraslega v oddelku otrok usvoji dnevno rutino, saj se izvajajo 

dnevne ponovitve urjenja skrbi za higieno, in sicer z vzgledom in vsakodnevnim ponavljanjem 

pravilnega umivanja rok z milom dalj časa. Vsi sodelujoči smo si vzeli čas za umivanje brez hitenja. 

Pomembna je bila tudi pravilna uporaba sanitarij ter ustrezen način izvajanja kašljanja, kulturno 

prehranjevanje in nega po hranjenju. 

Dejavnosti, povezane s temo Varno s soncem 

Dejavnosti mlajših skupin so temeljile na vzgajanju nošenja lahkih, ohlapnih in zračnih oblačil. V času 

počitnic in vedno toplejših, sončnih dni so vzgojiteljice otroke večkrat preoblačile. Pri tem so se 



nekateri malčki slekli že sami, drugim je seveda pomagala roka odraslega. Otroci so urili spretnosti 

obuvanja in sezuvanja, saj so bili nekaj časa tudi bosi. Bivali so na terasi v dopoldanskem času, se 

izogibali soncu in poiskali senco ter se igrali z vodo – ob priporočilih NIJZ.  

Starejše skupine so izvedle pogovor o soncu in zaščiti kože s pomočjo različnih knjig ter drugih 

didaktičnih sredstev. Otroci so pri tem samostojno razmišljali in sklepali. Prebirali so zgodbe, povezane 

s poletjem, morjem, soncem, počitnicami, v revijah in knjigah za otroke.  

O dejavnostih so strokovne delavke obveščale starše s pomočjo kotička za starše. 

Otroci so:  

 izdelali vremenski koledar in spremljali sončne dni, 

 se igrali z vodo (pretakanje, prelivanje, brizganje),    

 opazovali dolžino sence svojega telesa in se temu primerno pravočasno umaknili v senco,  

 poslušali in peli že znane ter nove pesmice o poletju (Sijaj, sijaj sončece; Sonce se smeje; 

Barčica po morju plava …). 

 poslušali pesmi, povezane s soncem, morjem, poletjem itd. s pomočjo avdiovizualnih sredstev 

(DVD, CD predvajalnik).  

 

Svetovni dnevi, ki smo jih obeležili v vrtcu in so povezani z zdravjem: 

– Svetovni dan zdravja – priprava sadnih nabodal;  

– Slovenski tradicionalni zajtrk – ogled razstave domačih tradicionalnih jedi (med, kruh in 

mleko);     

– Tek podnebne solidarnosti; 

– Vseslovenski projekt »Srčna pisma za male borce« z likovno delavnico, s katero je nastala 

razstava. 

Temo Duševno zdravje so nekatere strokovne delavke navezale predvsem na čas po epidemiji in 

obdobje sprememb. Ta čas je za vse prinesel drugačen način življenja. Z vpeljevanjem priporočil NIJZ 

se je vsak oddelek spoprijemal na svoj način. Usvojili smo vsem že znano rutinsko skrb za nego in 

zdravje. 

Oddelek ene izmed starejših skupin je za duševno zdravje uvedel jogo za otroke. Izvajali so jo v zimskih 

mesecih, in sicer zjutraj pred jutranjim krogom – pogovorom. S tem so izboljšali koncentracijo in 

čuječnost otrok. Strokovni delavki sta opazili, da so otroci po izvajanju joge bolj umirjeni in posledično 

so lažje sledili dejavnostim.  

Jaslična skupina je opisala izkušnje glede duševnega stanja otrok tako, da je morala po ponovnem 

odprtju vnovič vzpostavljati primerno okolje otrokom. 

Gibanje 

V tem šolskem letu smo izvajali veliko gibalnih aktivnosti. Ob slabem vremenu in v zimskem času smo 

izvajali dejavnosti v telovadnici, igralnici, hodnikih in terasi. Ob lepem vremenu pa so bili otroci veliko 

zunaj (sprehodi, pohodi, gozd, narava, stadion, park, igrišče pred vrtcem). Izvajali smo tudi gibalne 

dejavnosti v okviru Malega sončka: pohode, igre, plavalni tečaj, tek … 



Gibanje v naravi je čez celo leto pomenilo dojemanje menjavanja letnih časov. Starejše skupine so v 

gozdu in parku največ pozornosti posvetile spoznavanju dreves, listov in plodov. Obiskovali so mešan 

gozd, oddaljen od vrtca približno 2 km. Pot do gozda je vodila po različnih površinah (cesta, njiva, 

travnik). Otrokom smo strokovne delavke omogočile možnost proste igre in ustvarjanja z naravnimi 

materiali. Na okoliških travnikih so s pomočjo lup iskali in raziskovali žuželke in polže. Pohodi so vodili 

v naravo kot tudi v urbani del mesta (na vse strani od vrtca). Veliko pozornosti smo posvetili pravilom 

in varnosti v prometu. Nameni pohodov so bili vedno načrtovani in ciljno naravnani. 

 

Narava in varovanje okolja  

Na temo Narava in varovanje okolja smo oktobra izvedli evakuacijo v vrtcu, pri čemer so sodelovale 

vse skupine vrtca. Za jaslične skupine je bil ta dan kar naporen, kajti v skupini so bili sami novinci in 

slabše mobilni, saj so še bolj kobacali kot hodili. Na pomoč so jim priskočili kuharji. Na ta dan so se 

otroci aktivno pripravljali v igralnici že nekaj dni prej. Ogledovali so si slikanice na izbrano temo, se 

igrali z gasilskimi avtomobili in se odločili, da si izdelajo pravi gasilski avto iz velikih škatel. Te so otroci 

ob pomoči vzgojiteljice pobarvali z rdečo tempera barvo, delo je zaključila vzgojiteljica in sestavila 

gasilski avto, s katerim se otroci igrajo še danes. Preživeli so tudi dan med gasilci in policisti, ki so jim 

pokazali veliko zanimivega. Otroci so se družili in s tem pridobivali življenjske kompetence.  

Za naravo in varovanje okolja smo ozaveščali otroke in s tem posledično tudi starše. Navajali smo jih 

na pravilno ločevanje odpadkov ter s tem varovali okolje in živa bitja v njem. 

»Smeti sodijo v koš za smeti.« 

  

 

 

 


