
Projekt Zdravje v vrtcu 

Tudi letošnje leto je vrtec Ormož izvajal dejavnosti, povezane z ohranjanjem zdravja v vrtcu. 

Vanj sta bili vključeni enoti Ormož in Velika Nedelja. 

Projekt Zdravje v vrtcu je že postal utečen način bivanja, za katerega smo dnevno skrbeli in ga 

ohranjali. S tem namenom smo izvajali t. i. Rdečo nit 2020/21: Počutim se dobro 2, ki jo je 

pripravil NIJZ. Gre za temo, ki zajema tako psihično kot fizično dobro počutje. Kljub vsem 

omejitvam v povezavi z epidemijo smo se v vrtcu trudili zagotoviti dobro počutje vseh otrok. 

Dejavnosti, ki so potekale v vrtcu ob sodelovanju in upoštevanju priporočil NIJZ v času 

epidemije in izven nje:  

- telesna aktivnost 

V vrtcu smo izvajali gibalne aktivnosti v večnamenskem prostoru, na igrišču, atletski stezi, v 

gozdu; sprehode v okolici, pri katerih so sodelovale različne starostne skupine otrok; ter 

izvajali različne športne aktivnosti v sklopu programa Mladi športnik in Mali sonček. 

Letošnje šolsko leto smo še posebej stremeli k temu, da čim več dejavnosti oz. aktivnosti 

izvedemo v naravi na svežem zraku. V vseh letnih časih smo izkoristili vse, kar nam ponuja 

bližnja in širša okolica vrtca. Poleg iger na igrišču in igralih vrtca smo športne aktivnosti izvajali 

na atletski stezi zraven vrtca. Preizkušali smo se v teku, hoji, izvajali štafetne igre, manipulirali 

z žogo, obroči, in se igrali igre z žogo, se vozili s poganjalci in skiroji.  

Veliko dejavnosti s področja narave smo izvedli v gozdu, kjer smo primerjali drevesa, njihove 

liste, debla in plodove, nabirali vejice in plodove, z njimi ustvarjali vzorce, jih preštevali, 

klasificirali, z vejicami risali po zemlji, poslušali, kako se »pogovarjajo« ptice in kako šelesti 

listje. Tudi v ormoški park smo (radi) zahajali na sprehod ali pa tudi tek. Še posebej je bilo 

otrokom všeč, ko smo s sabo vzeli tudi povečevalna stekla in lupe ter iskali in opazovali 

žuželke. V parku smo na željo slavljenca praznovali rojstni dan, imeli sadni piknik in se igrali 

igre, kot so: Gnilo jajce, Miška, kaj ješ, Ptički. 

V vrtcu Ormož imamo tudi razvojni oddelek, kjer smo skrbeli za ustrezen razvoj, krepitev in 

redno vzdrževanje otrokove fizične kondicije. 



V tem šolskem letu smo pripravili Tek podnebne solidarnosti, katerega so se udeležili vsi otroci iz 

našega vrtca.  

 

- varno s soncem 

Pogovor z otroki je tekel o ozaveščanju škodljivosti sončnih žarkov ob možnem izpostavljanju. 

Obeležili smo tudi dan sonca. S pomočjo interneta smo si ogledali velikost sonca in moč 

njegovih žarkov, s čimer smo skušali otrokom čim bolj približati te pojme. Pri tem nam je 

pomagal tudi Modri Jan. Prav tako smo informacije iskali v enciklopedijah in knjigah. Opazovali 

in merili smo sence in s tem ugotavljali, kdaj se ni primerno igrati na soncu. Spoznali smo tudi 

pomen zaščitnih krem in razložili pomen besedne zveze »zaščitni faktor«. Izvedli smo tudi 

poskus, ali zaščitna krema lahko zaščiti tudi papir.  

- varno v prometu in na igrišču 

V vrtcu so starejše skupine namenile veliko časa varnosti v prometu in igrišču. Spoznali so prometne 

predpise, znake, prehod za pešce. Preko poučnega gradiva smo otroke seznanili s posledicami 

nepravilnega vedenja v prometu.  Po mestu smo si ogledali varne poti in tudi nevarne.  

- koronavirus 

Izvajali smo pogovor na temo koronavirusa. K boljšemu pojasnjevanju in njihovem 

razumevanju sta nam pomagala predvsem posnetka »Jurček in Špela ponovno v vrtec« in 

»Čiste roke za zdrave otroke«. 

 

 

 

 

 

 



Otroško dojemanje koronavirusa je razvidno s fotografije:  

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga: Krog je Zemlja, po kateri se širi virus. Spodaj so naše hiše in vrtec, ki jih virus napada 
... Zgoraj pa oblak, ki ga raznaša. 

 

- osebna higiena 

Ob preventivnih ukrepih smo prav tako dodatno skrbeli za osebno higieno otrok in jo 

uspešno razvijali. Preko različnih zgodb smo otrokom približali pomembnost nege za naše zdravje.  

  

- zdrava prehrana 

V vrtcu je zagotovljena raznovrstna zdrava prehrana. V tem šolskem letu smo velik poudarek 

dali razvijanju primernih prehranjevalnih navad ob zdravi in po potrebi dietni hrani; skrbeli 

smo za varnost vseh otrok in sodelujočih v prostorih vrtca, na igrišču in v prometu. 

- duševno zdravje v vrtcu 

Življenje nam je v času epidemije povzročalo mnoge skrbi. Nenehno smo bili izpostavljeni pritiskom.   

Posebej so se težave začele pojavljati tudi pri otrocih. Potrebovali so več naše pozornosti, topline in 

stika. Da so bili otroci z naše strani slišani, so našli nekoga ki so mu lahko zaupali in ob katerem so se 

počutili varnega. Za otroke je bil pomemben pogovor, kjer so se naučili izražati svoja čustva in izraziti 

kakšne težave doživljajo. 

Skupine v vrtcu so sodelovale tudi s Centrom starejših občanov Ormož. Otroci so starejšim občanom 

narisali risbice, izrazili lepe želje in izdelali mavričen plakat. Za njih smo posneli tudi nastop, kjer so 



otroci s plesom, deklamacijami in pesmijo dobro poskrbeli za njihovo počutje. Z njimi smo sodelovali 

preko medijev, saj obisk pri njih ni bil možen v času epidemije. 

 

Ekološka ozaveščenost je prav tako utečen del našega dela in življenja v vrtcu. 

 

 


