PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Naziv vrtca: VRTEC PEDENJPED
Naslov vrtca: CERUTOVA ULICA 6
Kraj: LJUBLJANA

Enota vrtca: ŠLIK ŠLAK
Skupine: 5 SKUPIN
Sodelujoče skupine: nižja starostna skupina: 2
višja starostna skupina: 3
Vzgojiteljice: 5
Pomočnice: 6
Št. vzgojiteljic, ki so oddale poročilo o izvedenih aktivnostih: /
Izobraževanje – udeležba v tem šolskem letu: /
•

jesensko:

• spomladansko:
Udeležba na obeh izobraževanjih: /
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Zap. št. naloge:

1

Vsebina:

RDEČA NIT – POČUTIM SE DOBRO

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

praktično delo, pogovor, demonstracija

Zunanji izvajalci:

/

Čas trajanja v:

celo leto

Ciljna skupina:

otroci, vzgojitelji, starši

Opis: Rdeča nit programa Zdravje v vrtcu za šolsko leto 2019/20 je bil slogan »Počutim se dobro«.
Dobro počutje in zdravje gresta vselej z roko v roki, sta vrednosti, za kateri bi si morali prizadevati vse
življenje. Tudi med otroke je potrebno širiti zavest o skrbi zase in za svoje dobro počutje. V vrtcu se
trudimo, da ustvarjamo pogoje za oblikovanje zdravega, varnega in spodbudnega okolja, v katerem bi
se počutili dobro vsi: otroci, vzgojitelji in starši. Odrasli moramo z svojim zgledom prispevati k temu,
da se bodo otroci v vrtcu počutili dobro, varno in sprejeto in da bodo vrtec začutili kot okolje polno
pozitivnih spodbud. Skozi leto smo izvajali vrsto aktivnosti, ki so prispevale k temu; krepili smo telo in
si dvigovali odpornost z gibanjem na svežem zraku, prebivali v naravi, skrbeli smo za dobre
medosebne odnose, jedli zdravo in okusno hrano, pazili na naravo in okolje, poskrbeli za osebno
higieno, se sproščali ob umirjenih dejavnostih in si privoščili počitek.

Najstarejši otroci( 5 do 6 let) so
poskrbeli za dobro počutje na
tridnevnem taboru v Škratkovi
deželi.
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Zap. št. naloge:

2

Vsebina:

Zobozdravstvena vzgoja

Vsebino izvajajo:

1 skupina

Metoda dela:

Pogovor, demonstracija, praktično delo

Zunanji izvajalci:

Mojca Kroflič, ustni higienik

Čas trajanja v:

1dan

Ciljna skupina:

otroci

Uporabljeno gradivo in didaktični material: Zobne ščetke, zobne paste, lutka krokodil, maketa zob,
pobarvanka na temo umivanja zob.
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Vsi vemo, kako pomembna je ustna higiena, zato je prav, da že zelo zgodaj otroke

naučimo pravilnega umivanja zob. Z zobozdravstveno vzgojo in preventivo na tem področju
je skupino otrok (3-4) let seznanila gospa Mojca Kroflič iz zdravstvenega doma Ljubljana
Moste-Polje. Otrokom je naprej razložila, zakaj je pomembno, da si redno umivajo zobe,
nato pa na lutki prikazala kako s krtačko pravilno ščetkamo zobe in vse ponovila še na maketi
zob. Vsak otrok je dobil priložnost, da lutki oščetka zobe, s čimer so se otroci naučili pravilne
tehnike. Gospa Mojca je pokazala tudi več vrst zobnih ščetk, na koncu pa vsakemu otroku
posebej pomagala pri pravilnem ščetkanju.
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Zap. št. naloge:

3

Vsebina:

Zdrava prehrana

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

pogovor, demonstracija, ogled, praktično delo

Zunanji izvajalci:

Srednja šolo za gastronomijo in turizem v Ljubljani

Čas trajanja v:

celo leto

Ciljna skupina:

otroci

Uporabljeno gradivo in didaktični material: slikovni material, plakat, hrana, kuhinjski pripomočki
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Otrokom v vrtcu ponujamo kakovostne in raznovrstne obroke, kolikor se da vključujemo
sezonsko in lokalno pridelano hrano. Spodbude so usmerjene k zdravemu prehranjevanju in k
ustrezni kulturi prehranjevanja. Zavedamo se tudi, da smo s svojim pozitivnim odnosom do hrane
zgled otrokom.
Pristopi, s katerimi smo vzgojiteljice skozi leto spodbujale zdravo prehranjevanje otrok, so različni. V
jasličnih skupinah je bilo pri uvajanju novih jedi in okusov potrebno ubrati potrpežljiv in nevsiljiv
pristop ter večkrat poskusiti z majhnimi količinami; pri najmlajših smo si pomagali z lutko Bibo, ki je
otroke spodbujala k poskušanju raznolike hrane. Najmlajše otroke se je spodbujalo tudi k žvečenju
hrane (namesto pretlačene raje sesekljana hrana, sadje z lupino, kruh s skorjo), uporabi pribora in
samostojnosti pri hranjenju. V starejših skupinah so se otroci veliko pogovarjali o zdravi prehrani in
bili motivirani, da poskusijo raznovrstno hrano na različne načine. V oddelku (3-5 let) so bili otroci
udeleženi v pripravo različnih jedi (pripravili so si zelenjavni namaz, sadno kupo, sadni smooothie,
solato..), po poglobljenem pogovoru o zdravem prehranjevanju, pa je vsak otrok izdelal tudi
prehrambno piramido.
Tudi v najstarejši skupini (5-6 let) so otroci dejavno sodelovali pri pripravi nekaterih zdravih jedi; v
šolski jedilnici za gospodinjstvo so pripravili zelenjavno juho ter ob tem uporabili vse čute: zelenjavo
so vonjali, tipali in okušali. Posladkali so se z domačimi, zdravo pripravljenimi palačinkami iz ovsenih
kosmičev in banan. Najstarejša skupina se je dogovorila tudi za sodelovanje z Srednjo šolo za
gastronomijo in turizem v Ljubljani, kjer so spoznavali načine priprave zdrave hrane, bonton pri mizi,
pripravo svečane mize, gubanje prtičkov in pripravo sadnih koktajlov. Pod budnim očesom prof.
Andreje Molk in dijakov, so nastale prave kulinarične mojstrovine. Pripravili so mini zeliščne pite s
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skuto in mikrozelenjem, slane francoske rogljiče z sezamom, eklerje z svežim sadjem in smetano.
Otroci so spoznali, da je priprava zdravih jedi poučna, zabavna, končna jed pa nadvse okusna.
Smernicam zdravega prehranjevanja sledimo tudi z praznovanjem rojstnih dni otrok. V vrtcu tako že
nekaj let praznujemo rojstne dneve otrok z zdravimi prigrizki, kreativno pripravo prostora in jih
poskušamo organizirati na zanimive, drugačne načine: s pripravo zdravih jedi, z gibalnimi igrami v
igralnici ali na prostem, raznimi družabnimi igrami, plesom ob otrokovih najljubših pesmih, branjem
otrokove najljubše pravljice. Nekatere izvirne pobude za praznovanje rojstnih dni prihajajo kar od
otrok samih: pri najstarejših (5 do 6 let) so praznovali tako, da so izdelovali nakit, odprli frizersko
lepotilni salon, na željo slavljenke so otroci v vrtec prinesli dojenčke in vozičke in se igrali dom in
družino.

Zdrava malica je okusna!

Otroci so izdelali prehrambno piramido

Tako kot vsako leto, smo tudi letos obeležili
Tradicionalni slovenski zajtrk
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Priprava zelenjavne juhe in »zdravih«
palačink v gospodinjski učilnici OŠ Fužine

Obisk Srednje šole za
gastronomijo in turizem v
Ljubljani
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Zap. št. naloge:

4

Vsebina:

Narava in varovanje okolja

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

praktično delo, pogovor, razlaga

Zunanji izvajalci:
Čas trajanja v:

celo leto

Ciljna skupina:

otroci

Uporabljeno gradivo in didaktični material: zgodbe z ekološko vsebino, odpadni material.
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Otroke v vrtcu vzgajamo za odgovorno ravnanje z naravo in okoljem v katerem bivajo.
Zavedamo se, da smo že pri majhnih otrocih odgovorni razvijati zavest o povezanosti ljudi z naravo in
okoljem. Ekološko obnašanje in skrbno ravnanje z naravo smo skozi leto izkazovali na različne načine.
Ločevali smo odpadke in pazili, da z odpadki ne onesnažujemo okolja. Skrbeli smo za to, da je
okolica vrtca čista in urejena - pri urejanju igrišča so po svojih zmožnostih pomagali tudi otroci. Skrb
za okolje smo izkazovali tudi tako, da smo koristno izrabili odpadke in jih ponovno uporabili za
različne vzgojne dejavnosti (igra z različnimi zbirkami, v skupini 1-2 let smo manipulirali z kartonskimi
škatlami, odpadnim časopisnim papirjem, odpadni material smo uporabili za izdelavo senzorične
table in senzoričnih stekleničk, izdelovali smo ropotuljice, izdelali sredstva za urjenje fine motorike, v
skupini 3-4 let so v tednu mobilnosti otroci izdelovali različna vozila…). Varčevali smo z vodo in
elektriko, pri čemer so starejši otroci pridno opozarjali drug drugega pri zapiranju vode, ugašanju luči
in porabi brisačk za brisanje rok. Otroci iz druge starostne skupine so poslušali nekatere zgodbe na
ekološko temo in sodelovali v pogovoru o posledicah kopičenja za okolje in zdravje. Najstarejši otroci
(5-6 let) so se v sklopu tridnevnega tabora v Škratkovi deželi veliko pogovarjali na temo gozdnega
bontona.
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Zap. št. naloge:

5

Vsebina:

Osebna higiena

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

Praktično delo

Zunanji izvajalci:

/

Čas trajanja v:

celo leto

Ciljna skupina:

otroci

Pogovor

Predavanje / razlaga

Uporabljeno gradivo in didaktični material: Plakati, slikovno in video gradivo
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Ena od pomembnih z zdravjem povezanih navad, ki jo lahko privzgojimo otrokom, je skrb za
osebno higieno. V starejših oddelkih (3-4), (3-5) in (5-6) let so se vzgojiteljice z otroki veliko
pogovarjale o tem, zakaj je potrebno skrbeti za osebno higieno, kaj vključuje skrb za osebno higieno
in na kakšne načine poskrbimo zanjo. Bolj podrobno so se posvetili eni izmed pomembnejših
higienskih navad, to je PRAVILNEMU IN REDNEMU UMIVANJU ROK, ki je hkrati pomemben dejavnik
preprečevanja in širjenja nalezljivih in drugih bolezni. Otroke zato v vrtcu dosledno navajamo na
pravilno umivanje rok in jih redno opozarjamo, da je potrebno temeljito skrbeti za higieno rok, saj so
nečiste roke priložnost za okužbo. Vzgojiteljice so pogosto demonstrirale pravilno umivanje rok,
bdele nad otroki, jih po potrebi popravile in ponovile pravilen prikaz umivanja. Otroci so se tudi sami
prelevili v detektive (izmenično) in opazovali drug drugega, če pravilno umivajo roke, bdeli pa so tudi
nad porabo brisačk za brisanje rok. V kopalnicah imajo otroci tudi slikopis, ki jim pomaga in jih vodi
pri pravilnem umivanju rok. Otroci iz skupin (3-5) in (3-4) let so si ogledali tudi lutkovno predstavo
Čiste roke za zdrave otroke, izdelali pa so tudi rokice, na katere so risali bacile.
V zimskih mesecih, ko so na pohodu pogosta prehladna obolenja, možnost prenosa okužb pa večja
kot sicer, smo otroke dosledno opozarjali tudi na to, da smo dolžni poskrbeti za HIGIENO KAŠLJA IN
KIHANJA TER BRISANJE NOSU; kašljamo in kihamo v pregib roke v komolcu, uporabljen robček pa
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odvržemo v koš za odpadke in si obvezno umijemo roke. Skrbeli smo tudi za redno prezračevanje
prostorov, s čimer zmanjšamo možnost prenosa okužbe.

Bakterije na rokah »sovražijo« čistočo

Ogled lutkovnega filma »Čiste roke za zdrave
otroke«
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Zap. št. naloge:

6

Vsebina:

»Varno s soncem«

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

pogovor, praktično delo

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja v:

2 meseca

Ciljna skupina:

otroci, vzgojitelji, starši

Uporabljeno gradivo in didaktični material: plakat, slikovno gradivo, zloženke, slikanice
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Otroke bomo po ponovnem odprtju vrtca (maj, junij) tako kot vsako leto doslej, seznanili z
varnim vedenjem na soncu. Upoštevali bomo priporočila pred škodljivimi učinki sončne svetlobe, ki
so še zlasti pomembne za otroke, ter pripravili različne dejavnosti vezane na to temo. Preko
dejavnosti se bodo otroci učili zaščitnega obnašanja: na vidno mesto bomo izobesili plakate s
slikovnimi priporočili, dosledno uporabljali pokrivala, se mazali s zaščitno kremo, izdelali zaščitne
kape, spremljali UV indeks in koncentracijo ozona, bivali v prostorih od 11. do 16. ure, upoštevali
pravilo sence. Izvajali bomo tudi druge dejavnosti povezano s temo: opazovali in merili senco na
prostem, brali bomo pravljice iz zbirke Varno s soncem, si ogledovali različne slikanice in prepevali
pesmice o soncu, likovno bomo ustvarjali, izvajali starodavno telesno vajo Pozdrav soncu, obeležili
bomo Svetovni dan sonca (28.maj).
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Zap. št. naloge:

7

Vsebina:

Varnost v prometu/na igrišču

Vsebino izvajajo:

3 skupine

Metoda dela:

pogovor, demonstracija, praktično delo

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja v:

1 mesec

Ciljna skupina:

otroci, starši

Uporabljeno gradivo in didaktični material: plakati, slikovno gradivo, igra Beli zajček, odpadni
material za izdelavo vozil, kolesarska oprema, kolesa, pripomočki za poligon.
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Skozi vse leto se otroci preko pogovora in konkretnih izkušenj učijo, kako varno sodelovati v
prometu. Z različnimi dejavnostmi in situacijami spodbujamo in krepimo veščine za kulturno in varno
vedenje v prometu in otroke ozaveščamo o pomembnosti upoštevanja pravil v prometu v različnih
vlogah; vlogi pešca, kolesarja ali sopotnika v vozilu. Ob tem seveda upoštevamo postopnost in
primernost vsebin glede na starost otrok. Tovrstne vsebine so najbolj intenzivno potekale ob
EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI (16.9. - 19.9.), ki smo ga tako kot vsako leto doslej pospremili z
raznimi aktivnostmi. V najmlajših skupinah so se otroci navajali na hojo po varnih poteh okrog vrtca.
V starejših skupinah so otroci svoje spretnosti preizkušali na prometnih poligonih. Vzgojiteljice so
otrokom pripravile KOLESARČKOV DAN, ko so otroci v vrtec pripeljali svoja kolesa in z njimi prevozili
poligon. Še preden so sedli na kolo, so spoznavali kolesarsko zaščitno opremo in pravila za varno
vožnjo. Spoznavali so tudi prometne znake, se igrali prometni kviz in osvojeno znanje preizkusili na
sprehodu v okolici vrtca. Otroci so izdelali tudi plakat s prometnimi pravili za svoje starše.
Najstarejši otroci (5do6) let so tekom leta večkrat sedli na avtobus in imeli kot soudeleženci v
prometu, priložnost opazovati promet in prometne znake, obenem pa so osvajali BONTON NA
AVTOBUSU.
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Zap. št. naloge:

8

Vsebina:

Duševno zdravje

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

praktično delo, pogovor, demonstracija

Zunanji izvajalci:

gledališče Bičikleta

Čas trajanja v:

celo leto

Ciljna skupina:

otroci, vzgojitelji, starši

Uporabljeno gradivo in didaktični material: slikanica Elmer, slikovni material na temo čustev, zbirka
socialnih iger, taktilne žoge, glasba, literatura o čuječnosti za otroke
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: V vrtcu se trudimo, da zagotavljamo varno in spodbudno okolje, ki prispeva k dobremu počutju
in zdravju, tudi duševnemu. Slednje smo uresničevali z različnimi aktivnostmi:
•

•
•

USTVARJANJE/KREPITEV DOBRIH MEDOSEBNIH ODNOSOV Ustvarjanje ugodne socialne
klime v oddelkih in med oddelki, druženje otrok in vzgojiteljev vseh oddelkov ob različnih
priložnostih, sodelovanje z starši in starimi starši - skrb za povezanost vrtca z družino, učenje
konstruktivne komunikacije, pogovori z otroki na temo prijateljstva, branje zgodbe o slončku
Elmerju na temo drugačnosti in pogovor o drugačnosti, vzgajanje za strpnost, spoprijemanje
z konflikti – razvijanje sposobnosti za njihovo razreševanje, spoznavanje in prepoznavanje
čustev, skrb zase in za drugega. Otroci so si ogledali tudi predstavo Bonton za male lumpe,
gledališča Bičikleta, v kateri so se seznanjali z neprimernim vedenjem in spodrsljajem v
komunikaciji.
OBVLADOVANJE STRESNE ENERGIJE; Sproščanje z gibanjem in ob glasbi, minute za tišino,
umirjanje z dihanjem, masaža z taktilnimi žogami, sproščanje v naravi.
RAZVIJANJE DOBRE SAMOPODOBE; Različne socialne igre, razdelitev posameznih zadolžitev
otrokom - razvijanje občutka odgovornosti, otroci se predstavijo tako in drugače – priložnost,
da se prepozna njihova individualnost, otrokov razvoj podpremo tako, da mu pustimo, da je
to, kar je.

V oddelku (3-4) let sta vzgojiteljica in pomočnica celo leto izvajali VAJE ZA ČUJEČNOST. Ugotavljali
sta, da so tako kot odrasli, tudi otroci v današnjem času vse bolj utrujeni, razdražljivi, nemirni. Zato se
je vzgojiteljica odločila, da z prične z vajami za čuječnost. Zakaj? Ker se z izvajanjem čuječe prisotnosti
in zavedanja otroci naučijo, kako se za trenutek ustaviti, zadihati in najti tisto, kar v določenem
trenutku potrebujejo. Začeli sta s preprostimi dihalnimi vajami, da bi se otroci zavedli svojega telesa
in dihanja in se v danem trenutku sprostili. Nadaljevali so s poslušanjem zvokov iz okolice, okušanjem
hrane in pijače in sprostitvenimi vajami. Po nekaj mesecih izvajanja tovrstnih vaj sta kolegici ugotovili,
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da so otroci manj glasni, njihova igra bolj umirjena, povečala se je koncentracija, začeli pa so tudi
prepoznavati svoja čustva.

Ustvarjanje skupinske slike – slonček Elmer

Ogled predstave Bonton za male lumpe,
gledališča Bičikleta
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Zap. št. naloge:

9

Vsebina:

Gibanje

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

praktično delo, demonstracija

Zunanji izvajalci:

ABC šport, športni učitelj

Čas trajanja v:

celo leto

Ciljna skupina:

otroci

Uporabljeno gradivo in didaktični material: različna literatura - priročniki, knjige o pomenu gibanja
na otrokov razvoj, zbirke gibalnih, prstnih igric, športni pripomočki.
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Vemo, da z ustreznimi gibalnimi
dejavnostmi ne vplivamo le na otrokov gibalni in funkcionalni razvoj, ampak tudi na otrokove
spoznavne, socialne ter čustvene sposobnosti. Z zavedanjem, kako pomemben vpliv ima gibanje na
otrokov vsestranski razvoj, smo v vrtcu tudi v tem šolskem letu organizirali vrsto gibalnih dejavnosti
in jih prepletali tudi z ostalimi kurikularnimi področji.
Gibalne dejavnosti smo izvajali vsakodnevno, v igralnici ali na prostem. V najmlajših jasličnih skupinah
so bile v ospredju naravne in preproste oblike gibanja. Gibalne spretnosti so otroci razvijali preko
različnih gibalnih izzivov; hojo po različnem terenu, gibali so se s pomočjo poligona, zelo radi so
sodelovali v raznih rajalnih igrah, se igrali bibarije, ponazarjali gibanje živali, lovili milne mehurčke,
odbijali balone, se poigravali z različnimi žogami, urili so prstne spretnosti. V starejših skupinah so
vzgojiteljice tedensko načrtovale vadbene ure za otroke, sodelovali pa so tudi z vadbenim učiteljem.
V nekaterih skupinah so vzgojiteljice gibanje na prostem povezale z popoldanskim druženjem s starši;
v oddelku (2-3) let - sprehod do družinskega parka Muste, v oddelku (3-4) let - izlet na Rožnik.
Gibalne aktivnosti so vzgojiteljice prilagajale tudi vsebini programa Mali sonček. V jesenskem času so
starejše skupine priredile Kolesarčkov dan, skupini (3-5) in (5-6) sta se udeležili jesenskega krosa
vseh ljubljanskih vrtcev, najstarejši otroci (5-6) so obiskovali tudi 5 dnevni drsalni tečaj in se učili
smučanja na zimovanju.

14/18
POROČILO ENOTA.docx1
Zamenja verzijo: -

Gibani poligoni

Kepanje z žogicami iz časopisnega
papirja in hokejska tekma

Sprehod v okolici
vrtca

Igra na igrišču

Kolesarčkov dan

Popoldansko druženje s starši –
sprehod in gibanje v družinskem
parku Muste
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Zap. št. naloge:

10

Vsebina:

Svetovni dnevi povezani z zdravjem

Vsebino izvajajo:

5 skupin

Metoda dela:

praktično delo, pogovor, demonstracija

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja v:
Ciljna skupina:

otroci, vzgojitelji

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

navedite

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI (16. do 20.9.1019)
Vse dejavnosti v tednu so bile organizirane na temo mobilnosti; Igra Beli zajček (lepljenje belih
koščkov papirja na umazanega zajčka, če so otroci prišli v vrtec peš, s kolesom skirojem), tek na
jesenskem krosu (skupini 3-5 let in 5-6 let), mini kros (skupina 3-4), Kolesarčkov dan (starejši skupini),
v mlajših jasličnih skupinah smo vzg. pripravile poligon, otroci so se gibali na igrišču ter na sprehodih
v okolici vrtca. Starejši otroci so spoznavali pravila obnašanja v prometu in kako poskrbeti za svojo
varnost. Izdelovali so vozila iz odpadnega materiala in risali svoje najljubše prevozno sredstvo.
PRVI TEDEN V OKTOBRU: SVETOVNI TEDEN OTROKA
Letošnji teden otroka je potekal pod sloganom »naše pravice«. Tako kot vsako leto smo ga tudi letos
z veseljem obeležili tudi v vrtcu. V naši enoti smo vzgojiteljice pripravile zanimive dejavnosti za otroke
vseh starostnih skupin. V starejših skupinah so prebirali pravljico Elmer, (David Mckee) o slončku ki ni
bil običajne barve. Vsebina, ki je vezana na temo o drugačnosti je vodila v pogovore o sprejemanju
različnosti, medsebojnem spoštovanju in o tem, da nas razlike v resnici bogatijo. Pri mlajših otrocih
prve starostne skupine smo v tem tednu veliko telovadili, plesali, likovno ustvarjali in prebivali na
prostem. Vse skupine so se posladkale z pečenimi jabolki in druženje pospremile z rajanjem in plesom
v garderobi.
SVETOVNI DAN HRANE (16.10) je letos potekal pod sloganom »Naša dejanja so naša prihodnost. Z
zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote«. V enoti smo svetovni dan hrane obeležili z akcijo
zbiranja živil za socialno ogroženo družino.
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Zap. št. naloge:

11

Vsebina:

Zdrav način življenja

Vsebino izvajajo:

2 skupini

Metoda dela:

pogovor, razlaga

Zunanji izvajalci:

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Čas trajanja v:

celo leto

Ciljna skupina:

otroci, vzgojitelji, starši

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

navedite

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

ne

Opis: Otroke v predšolskem obdobju navajamo na zdrav način življenja tako, da pri njih razvijamo
zdrave navade in pozitivno naravnanost do svojega zdravja. Slednje uresničujemo tekom celega leta,
še več pozornosti pa so konkretno tej temi posvetili v nekaterih starejših skupinah. V skupini (3 do 5)
let so marec posvetili prav zdravju in zdravemu načinu življenja. Z otroki so se veliko pogovarjali o
tem, kaj sploh je zdrav način življenja, kaj lahko sami naredimo za zdravje, kaj počnemo, da ostanemo
zdravi. Odšli so v knjižnico, kjer so si izposodili veliko knjig na to temo in jih v vrtcu pregledali.
Ugotovili so, da je za zdrav način življenja potrebnih več dejavnikov (zdrava hrana, gibanje, osebna
higiena, dovolj počitka…), nato pa izdelali načrt, kako bodo skrbeli za svoje zdravje. Načrt so
predstavili tudi staršem in drugim otrokom ter vzgojiteljem v vrtcu. Trikrat na teden so dan začeli z
gibanjem, drug drugega opozarjali na osebno higieno, pripravljali so različne zdrave jedi. Veliko so se
gibali na svežem zraku. Izdelali so tudi prehrambno piramido. Tudi v skupini (5 do 6) let so veliko
pogovarjali o zdravih navadah, ki nam pomagajo, da ostanemo zdravi. Otroci so obnovili tehniko
pravilnega umivanja rok in izvedli eksperiment z bleščicami in milom, ob katerem so otroci lahko
videli, kako pomembno je milo (odstrani umazanijo z naših rok, tudi kadar ne vidimo, da so
umazane). V tednih preden nas je zajela epidemija, so se najstarejši otroci pogovarjali tudi o korona
virusu, zakaj je nevaren, kaj lahko sami storimo za zaščito pred njim.
Otroci iz najstarejše skupine (5 do 6) let so se med drugim odzvali povabilu Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, ki je organizirala DAN ODPRTIH VRAT IN DELAVNICE NA TEMO »Z ZNANJEM DO
ZDRAVJA«.
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Na eni od delavnic so se igrali medinsko osebje, ki skrbi za dojenčke (igra vlog – skrb za dojenčka).
Spoznavali so tudi poklic medicinskega tehnika in njegove pripomočke pri delu.

Obisk Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, ki je
organizirala DAN ODPRTIH VRAT IN DELAVNICE NA
TEMO »Z ZNANJEM DO ZDRAVJA«.

Poročilo zapisala: Hana Nosan
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