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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/2020 

 

Skupina: MRAVLJICE 

Starost otrok: 5-6 LET   

Vzgojiteljici: Mirjana Šutej in Vanja Željko     

 

PREHRANSKA PIRAMIDA 

Z otroci smo si ogledali prehransko piramido in se o njej pogovorili. Pogovarjali smo se o zdravem 
načinu življenja, kaj moramo delati in koliko, česa moramo jesti veliko, česa malo. Vsak dan smo 
natančneje obdelali en »nivo«. Izvajali smo gibalne urice. Izvedli preizkus, koliko sladkorja vsebujejo 
različne sladke pijače. Z zlaganjem kock sladkorja so otroci dobili predstavo koliko sladkorja je v 
posamezni pijači. Otroci so preštevali, ugotavljali več, manj, enako. Zlagali stolpce iz kock. Iz revij smo 
izrezovali slike in izdelali svojo prehransko piramido.  
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V tednu pred tradicionalnim slovenskim zajtrkom, smo izvedli kar nekaj dejavnosti na temo lokalne 
pridelave. Obiskal nas je čebelar, ki nam je predstavil svoje delo. Pokazati nam je prinesel tudi različne 
pripomočke, ki jih pri svojem delu uporablja. Otroci so se lahko oblekli tudi v čebelarsko zaščitno 
obleko. Prinesel nam je domači med iz katerega smo naslednji dan spekli zdrave medenjake. Otroci so 
tehtali sestavine, mešali, gnetli testo in oblikovali kroglice-medenjake. Igrali smo se s kostumom 
kranjske sivke in se pogovarjali o njenem pomenu. Povedali smo tudi veliko ugank. 
 

                        
 Tako nastanejo – Medenjaki                                      Kranjska sivka 
 

    

Čebelar na obisku                                           Tradicionalni slovenski zajtrk 
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NOČITEV V VRTCU 

Veliko otrok, se je prvič zares in za celo noč odpravilo od doma. Zato smo se vzgojiteljice trudile 
otrokom pričarati, kar se da, prijetno vzdušje in okolje.  
Nočitev v vrtcu smo popestrili z različnimi dejavnostmi: - pohod z lučkami, - plesno presenečenje 
(nastop plesne skupine Hip hop in učenje osnov hip hopa), - kino večer, - branje pravljice. 
Pred spanjem smo otroke objele in jim zaželele lahko noč. Glede na to, da so imeli otroci ob sebi svoje 
prijatelje in vzgojiteljice, s katerimi preživljajo dneve v vrtcu, s prenočitvijo in stran od staršev niso imeli 
težav. Otroci so mirno zaspali. Zjutraj  so se prebudili veseli, polni novih izkušenj in doživetij. 
 

   
 Nočni pohod                                                            Plesni nastop skupine Hip hop      

 

                                             Nočni kino 
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                                                                Spanje v vrtcu 

 

 

 

 

  



 

5/15 
MRAVLJICE 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

POGLEJ IN SPOZNAJ ČLOVEŠKO TELO 

Dopoldne smo preživeli v družbi sestre Ane. Pogovarjali se in spoznavali dele telesa, kakšno je 

telo pod kožo. Naštevali smo, poimenovali in spoznali smo notranje organe.Skupaj smo 

sestavili človeško  okostje. V dveh skupinah  smo s pomočjo didaktične igrače sestavljali 

človeško telo v štirih nivojih (kosti, mišice, nago telo in oblečeno telo). Pomagali smo si 

s  knjigami, ki smo si jih izposodili v krajevni knjižnici. Otrokom je bila tema zanimiva, zato 

so z zanimanjem nadaljevali delo – Človeško telo - risanje organov. Tako so otroci  pridobili 

izkušnjo, kje ležijo določeni organi v človeškem telesu.Zadali smo si načrt, da spoznamo, kaj 

vse potrebuje naše telo, da ostane zdravo. Naredili smo obris otroškega telesa (plakat) in ga 

obesili na vrata. Vsak dan smo odkrivali, kaj vse potrebuje naše telo, da ostane zdravo (hrana, 

obleka ,nega, gibanje, čutila…). Delo se je nadaljevalo v naslednjem mesecu. 

    

                                Delavnica s sestro Ano – človeško telo 

           

          Sestavimo človeško telo                                         Obris – Kaj potrebuje človeško telo?  
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KDO JE MEDICINSKA SESTRA IN ZDRAVNIK? 
 
Ponovno nas je razveselila s svojim obiskom sestra Ana. Tokrat nam je predstavila delo medicinske 
sestre in delo zdravnika. Na veliko veselje otrok, je imela seboj praktične pripomočke. Za izvedbo 
aktivnosti je potrebovala pomočnike. Otroci so  z veseljem sodelovali. Svojo vlogo zdravnika so vzeli 
resno in vestno so sledili navodilom  sestre Ane. Spoznali smo delovne pripomočke, ki jih uporabljata 
medicinska sestra oz. zdravnik. Sestra Ana nam je pustila svoje pripomočke za en teden. Z veseljem 
smo jih vsakodnevno uporabili pri igri.  
 

     

                                         

                                                                      Igra vlog 
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SIMBIOZA GIBA 
 

Tudi v tem šolskem letu smo se pridružili vseslovenski akciji Simbioza Giba, ki povezuje 
Slovenijo prek medgeneracijskega gibanja in promocije zdravja. V sklopu akcije smo pripravili 
različne dejavnosti. 

Od ponedeljka, 14. 10. 2019 do srede, 23. 10. 2019, smo skupaj s starši, dedki, babicami in 
ostalimi družinskimi člani telovadili na popoldanskih gibalnih uricah v telovadnici vrtca. 

V torek, 15. 10. 2019, smo se s članicami Šole za zdravje Semič in ostalimi obiskovalci razgibali 
na jutranji telovadbi. Telovadili smo na igrišču. 

V četrtek, 17. 10. 2019, smo imeli pohod do kraške jame Malikovec. 

Preživeli smo prijeten teden, poln pozitivne energije, gibanja in druženja. 

25. septembra smo v sodelovanju s kulturnim centrom Semič organizirali in izvedli tek z očki 
»Jaz in očka tečeva.« Dejavnost je postala tradicionalna prireditev. S to dejavnostjo 
spodbujamo starše in otroke, da skrbijo za svoje duševno in telesno zdravje. 

 

      

Šola zdravja                                                              Medgeneracijsko druženje    

         

        Družinski pohod                                              Telovadimo s starši, starimi starši… 
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   Priprave na tek - ogrevanje                                           »Jaz in očka tečeva« 

 

  

Ples in  ljudski ples 
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TRAJNOSTNA MOBILNOST 

V okviru projekta smo izvedli številne dejavnosti. V tednu mobilnosti od 16. -23.9. 2019 smo izvedli igro 

Beli zajček. Projekt smo staršem predstavili na prvem roditeljskem sestanku. Starši so se pozitivno 

odzvali. Bili so  zelo aktivni  ter spodbudno vplivali na otroke med samo izvedbo igre.  Zjutraj so hodili  

peš ali se pripeljali s skiroji, poganjalci ali kolesi do vrtca odvisno od posameznikov. Eni so doma v 

Semiču, drugi se morajo pripeljati z avtom. Avto so pustili na bližnjem parkirišču in do vrtca prišli peš. 

To je bila tudi naloga pri igri. Otroci so v vrtcu, za vsak trajnostni prihod v vrtec, na svojega zajčka lepili 

bele krogce. Na ta način so zajčku čistili kožušček. Otroci in starši so se dobro počutili in dejavnost 

ohranili tudi po končani igri. 

V sklopu projekta smo izvedli:  

 več izletov s pohodi tako, da se nismo peljali ampak veliko hodili ( v naravo, gozd, okolica 

Semiča), 

 26.9. 2019, vožnja z vlakom ( Semič- Črnomelj) – družinski izlet, 

 vožnja z rolerji, vožnja s kolesi, poganjalci, skiroji, 

 v tednu mobilnosti smo za štiri ure imeli zaprto cesto pred vrtcem; Otrokom smo omogočili 

varno igro na cesti, žogami, ristanc, gumitvist, vožnja s kolesi,… 

 gibalne igre in gibanje na terasi, igralnici in telovadnici – celo leto, 

 1. 10. 2019, vožnja z avtobusom  do trim steze v Črnomlju… 

 

 

 

   

1. pohod v šolskem letu                                            Igra Beli zajček 
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Igra na cesti                                                                  Še en od pohodov 

      

Tek na travniku                                                             Rolanje 

  

Trim steza 
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VOŽNJA Z VLAKOM 
 

V okviru trajnostne mobilnosti smo se skupaj s starši odpravili na izlet z vlakom. 

 

V dveh tednih smo se, v okviru projekta Trajnostna mobilnost v vrtcu, že veliko naučili. Vsak 

dan smo v vrtec hodili peš in tako skrbeli, da je naš Beli zajček postajal vse bolj čist in bel. 

Učili smo se pesmice in deklamacije, pogovarjali o prometu, o zdravju, igrali se na temo promet 

v igralnici in zunaj. 

V četrtek, 26.9. 2019, popoldne, smo se otroci skupine »Mravljice« z družinami in 

vzgojiteljicami, iz vrtca Sonček Semič, odpravili na izlet v Črnomelj. Za prevozno sredstvo 

smo si izbrali vlak. Pol ure pred prihodom vlaka, smo se zbrali na železniški postaji, da bi si 

ogledali  postajo, kupili vozovnico in skupaj pričakali vlak.  

 Brž smo se povzpeli nanj, poiskali prostor za sedenje in že se je slišalo tu, tu. 

Vožnja je hitro minila. Na postaji v Črnomlju smo si pogledali križanje vlakov, celotno postajo 

ob pogovoru s prometnikoma in lokomotivo v parku pod železniško postajo. 

 

Zdrav način življenja je bila naša prioritetna tema. Gozd pa pogosto cilj bivanja in različnih 

aktivnosti. Gozd je prostor, kjer se lahko veliko naučimo je naša– igralnica in učilnica. 

 
 
 

  

Vstopna postaja Semič                              Urad prometnika 
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Izstopna postaja-  Črnomelj                                   Muzejska lokomotiva 

 

Dihamo svež zrak, ogrevanje pred aktivnostjo 
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ČUSTVA 
 
Vzgojiteljice smo vsakodnevno priča, otrokovega počutja in izražanja čustev. Otrok pogosto ne zna še 
obvladovati svojih čustev. Otrok pokaže, če je žalosten joka, če je vesel pokaže, da je vesel z mimiko in 
kretnjami ... pogosto je tudi glasnejši, razigran…Eni otroci so zelo čustveni drugi nekoliko manj. Zato 
pogosto oblikujemo in pripravimo različne  dejavnosti. S pomočjo različnih dejavnostih omogočimo 
vsakemu otroku, da se ob igri, petju, dramatizaciji, druženju, poslušanju pravljic, gibanju počuti dobro. 
Otroka ob dejavnostih navajamo in spodbujamo, da zna pokazati čustva.  Na ta način omogočimo 
otrokom, da se v vrtcu dobro počuti. Spodbujamo otroka, da zna povedati in izraziti svoje počutje 
predvsem med vrstniško igro. Med nekaterimi  od dejavnostih bi izpostavila  likovne aktivnosti. 
Otroci so svoja čustva izrazili tako, da so jih z različnimi tehnikami preslikali na papir. Pri uporabi čopiča 
in tempera barv, so njihove slike bile pisane. Uporabljali so veliko živahnih barv, niso slikali samo 
obraze. Slikali so srčke, metulje, sončke, mavrice, rožice… 
 Pri risanju s svinčnikom so pogosteje risali le obraze, redkeje celo telo. Senčenja in barvanja s 
svinčnikom je bilo zelo malo. Na večini risb, so bili narisani nasmejani obrazi.  
 
 
 

     

Slikanje s čopičem                                                 Risanje s svinčnikom – tako se počutim 

  

   

Izražanje čustev – pustna zabava                          Tako se počutim, kadar raziskujem temo. 
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Počutje ob igri                                                      Počutje ob branju  pravljice 

  

Počutje, ko otrok pripoveduje otroku.              Čustva ob praznikih in Dedku Mrazu. 

    

Počutje in izražanje čustev med gibanjem v naravi.    Babica na obisku v naši skupini. 
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V gozdu 

 

OTROCI V PROMETU 

Skozi celo šolsko leto smo otoke vključevali v promet. Ob vsakem prečkanju ceste smo jih navajali na 
varno prečkanje ceste. Pravilo: 1. prečkamo le na prehodu za pešce, 2. pozornost usmerimo le na 
vozišče, 3. se ustavimo pred prehodom, 4. pogledamo levo, desno in še enkrat levo, 5. dvignemo roko 
in ob ugotovitvi, da ni avtomobilov ali, če se je avto  ustavil, prečkamo vozišče. Otroci so se ob vozišču 
seznanjali in učili prometna pravila, spoznavali prometne znake, poimenovali vozila, namen 
določenega vozila in skrbeli, da sta dežurna otroka  in vzgojiteljici imeli oblečene odsevnike. 
V  spomladanskih mesecih smo načrtovali gostiti policista. Z njim se pogovoriti in ob njem preveriti 
znanje, ki smo si ga tekom leta pridobili. Pandemija in nastala situacija v državi so nam porušili vse 
načrte. 
 
 

       

Prečkanje ceste                                                        Hoja ob regionalni cesti 

 


