
ZDRAVJE V VRTCU 
DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE V ŠOLSKEM LETU 2021-22 

 
V vrtcu že več let sodelujemo v programu »Zdravje v vrtcu«, preko katerega si prizadevamo 
ustvarjamo zdravo, varno in spodbudno okolje za otroke. Program je integriran v različne 
dejavnosti otrok. Podprt je s strani NIJZ. 
V letošnjem šolskem letu je v programu sodelovalo vseh 12 oddelkov iz enote Klinični center. 
 

- Rdeča nit programa: KREPIM (OBLIKUJEM) SEBE IN SVOJO SKUPNOST v povezavi z 
vsebinami Zdrav način življenja in Skrb za duševno zdravje 

Dobro počutje otrok, ki vpliva tudi na njihovo zdravje, je vodilo pri našem delu. Preko igre, 
druženja z vrstniki in preko dejavnosti otroci doživljajo varnost, sprejetost ter pridobivajo 
nove veščine in znanja. 
- postopno uvajanje otrok (kljub upoštevanju higienskih ukrepov zaradi preprečevanja 
širjenja covid-19, ki so nekoliko skrajšali uvajanja in prisotnost starša ob otroku v skupini, 
smo vsakemu novincu zagotovili dovolj časa in podpore, da je postopno sprejel novo okolje, 
v katerem se je dobro počutil) 
- kotiček za umik in čustveno sproščanje (fotografije otrok z različnimi čustvenimi izrazi, žoge 
s prikazom čustev) 
- dejavnosti v Tednu otroka: Razigran uživaj dan (v vseh oddelkih so potekale sproščene 
dejavnosti, ki so povezovale otroke predvsem v skupni igri in doživetjih: Kaj bi se pa danes 
igrali? – Dan otroških želja; Kamišibaj pravljica, Dan za ustvarjanje glasbe) 
- dajanje pozitivnih spodbud, pohval  otrokom ob njihovih dosežkih, podajanje opisnih 
komentarjev, omogočanje, da vsak otrok spoznava sam sebe in vrstnike v oddelku, doživlja 
vrtec kot okolje, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje 
življenje; 
- prepoznavanje sebe in družinskih članov na fotografijah, pogovori in občutenje ugodja ob 
opazovanju 
- fotografije otrok na stolih za spodbudo pri medsebojni komunikaciji , dogovarjanju, 
spremembi situacije – reševanje frustracij 
- spoznavanje svojega telesa (umeščanje delov telesa in notranjih organov na telesno shemo, 
funkcije naših organov in skrb zanje), opazovanje sebe (kako rastem in kaj zmorem) 
- Ostal bom zdrav (ogled filma, pogovor in dejavnosti na temo Zdravo življenje) 
- sprostitvene dejavnosti (domišljijska potovanja, uprizarjanje zgodb, sprostitev telesa z 
jogijskimi vajami za otroke, medsebojna pozornost med otroki, masaža telesa, sproščanje z 
glasbo) 
- Tematski sklopi: To sem jaz, Mi smo otroci naše skupine, Novi kotički – novi izzivi, Jaz in ti in 
mi, Pedenjped – Sam, Od prstov do glave 

       
Jaz in mi                                                                       Sprostitev v »kači« 



 
- Zdrava prehrana 
 
Skupnost v našem vrtcu gradimo tudi pri vsakodnevnih obrokih. 
- kultura prehranjevanja – ustrezna uporaba pribora, pogovor o hrani pri obrokih (seznanitev 
z jedilnikom, navajanje na poskušanje različnih okusov in vrst hrane) 
- družabnost pri prehranjevanju (pogrinjki, sproščeno vzdušje, občasni samopostrežni način 
prehranjevanja, pomoč pri pripravi mize, serviranju hrane) 
- spoznavanje različne zelenjave in sadja preko čutil; okušanje, zaznavanje vonja, tipanje, 
opazovanje, opisovanje rastline po obliki, barvi, poimenovanje rastline in delov rastlin. 
- opazovanje sprememb na sadnih drevesih v letnih časih ( češnja, jablana, hruška ), 
postavljanje »trte«, na kateri so otroci obirali grozdje in se sladkali z njim, »Jabolčni dan« 
obiranje jabolk na drevesih, jabolčna pojedina 
- Kaj jemo?:  uživanje sadja in zelenjave – sadno zelenjavni krožnik, sestavljanje zdravega 
krožnika po izbiri otrok, priprava sadnih nabodal in smutijev, privlačna malica (ob Dnevu brez 
zavržene hrane); 
- ustvarjalna igra: Tržnica  s sadjem (prodajamo, kupujemo in si naredimo sadno pojedino) 
- zdrava hrana: izdelava plakatov, lepljenke iz letakov, poimenovanje in razvrščanje zdrave in 
nezdrave hrane, sestavljanje prehranske piramide; 
- ozimnica: zgodba Ozimnica ( Mav Hrovat), Sadni prepir, zajček Zlatko, simbolna igra 
Nakupujemo,  kako shranimo sadje in zelenjavo za zimo? , igra - Zmajčkova ozimnica 
(nakupovanje sadja in zelenjave po nakupovalnih lističih), igra - Škratova pojedina (metanje 
zvitkov v škratova usta in ugotavljanje kaj vse je pojedel), kuharske knjige in zaporedja 
priprave hrane 
- Aktivno sodelovanje otrok pri pripravi gredic, sejanju semen, saditvi sadik ter urejanju že 
obstoječih rastlin, razvrščanje zelenjave glede na rast plodov, pogovor o pomenu 
pridelovanja in uživanja lokalne hrane, iskanje vsiljivca med zelenjavo. Uživanje pridelkov 
(paradižnik, limonada z meto … ) 
- Tradicionalni slovenski zajtrk - »Zajtrk s sadjem – super dan!«: navajanje otrok na 
vsakodnevno uživanje zdravega zajtrka (spoznavanje življenja čebel, poskušanje medu, peka 
medenjakov, pogovor o pridelavi hrane na eko kmetiji in njihovih izdelkih, ki jih lahko 
spoznavamo na tržnici, igra s čebeljim voskom) 
- Svetovni dan čebel (spoznamo kranjsko sivko, izdelava čebelnjaka, okušanje medu, 
uprizarjanje čebel) 
- praznovanje rojstnih dni z oblikovanjem prazničnega sadnega krožnika 
- spodbujanje otrok k pitju tekočine: voda, nesladkan čaj (samostojno poseganje po pijači, 
oblikovanje kotičkov za pitje). 
 

  
Tradicionalni zajtrk                                                         Privlačna malica 

 



    
Obiranje jabolk                                                                 Sadna tržnica 
 
 
- Narava in varovanje okolja 
 
V spoznavanje narave, seznanjanje z njenimi zakonitostmi in pogoji, da se lahko v naravi živa 
bitja razvijajo, vse oddelke otrok vodijo naši vrtovi in skrb zanje.  V dejavnostih se prepleta 
delo otrok in odraslih, medsebojno sodelovanje in učenje ter aktiven prispevek otrok. v 
začetku leta smo se odrasli in otroci odločali, kako si bomo razdelili obdelovalne površine, za 
katere bomo kasneje skrbeli. Izdelali smo načrt, ki je nudil orientacijo preko celega leta. 
- skrb za vrt v jesenskem času (pobiranje semen, čiščenje ostankov rastlin, polaganje čebulic 
v zemljo) 
- priprava vrta za sajenje in sejanje pomladi (prekopavanje, dodajanje komposta, sejanje 
zelenjave, zelišč in okrasnega cvetja) 
- skrb za vrt v času rasti (zalivanje, okopavanje, srečanje z malimi živalmi, pobiranje plodov, 
jagod in zrele zelenjave – priprava za uživanje sadja in zelenjave) 
- spoznavanje vrta, ki je prostor za pridelavo hrane in prostor druženja, opazovanje rasti in 
likovno izražanje. 
- obeleženje eko dni:  Dan voda (izlet na Rakiško jezero, pogovor o vodi, pohod okrog jezera, 
likovno izražanje, sprehod do Ljubljanice in opazovanje življenja na in ob njej). Dan zemlje 
(igre z zemljo pri najmlajših otrocih, zasadimo okrasne cvetlice, sadimo jagode, slikanje z 
zemeljskimi barvami, iskanje predlogov, kaj lahko otroci naredijo za Zemljo), Dan brez 
zavržene hrane (merjenje količine pojedene hrane, priprava obroka na vabljiv način – pojem 
vso sadno malico) Dan sonca (zakaj je sonce koristno, igra Sonce – senca, spoznavamo sonce 
kot največjo zvezdo) 
- skrb za ločeno odlaganje odpadkov (spoznavanje materialov, učenje razvrščanja, 
spoznavanje ekoloških otokov v okolici, uporaba kompostnika in opazovanje predelave 
organskih odpadkov v kompost preko leta, uporaba komposta na vrtovih) 
- skrb za igrišče v jesenskem času: grabljenje in zbiranje listja (igra z listjem, odnašanje na 
kompost) 
- uporaba odpadnega materiala za dejavnosti 
- čistilna akcija na igrišču (načrt urejanja okolice, očistimo ploščice - plevel, smeti) 
 



   
Jesensko čiščenje igrišča                                                Uporaba kompostnika 

   
Skrb za gredica                                                              Sajenje cvetja 
 
 
- Skrb za zdravje, skrb za lastno varnost in osebna higiena 
 
- umivanje rok: vsakodnevno navajanje otrok in staršev, da si pri prihodu v vrtec otroci 
umijejo roke, pogosto umivanje, seznanjanje s pravilnim postopkom umivanja rok, grafični in 
slikovni prikazi pravilnega umivanja rok 
- ogled filma : Čiste roke za zdrave otroke 
- učenje higiene kašlja, spodbujanje samostojnosti pri opravljanju higienskih potreb 
- poslušamo pravljice in zgodbe o zdravju in telesu: Imuno, Ah, ti zdravniki, Hej,to je moj 
popek, Škrat Brokolinko, Sapramiška, Miška in zobki, Sam, pesem Angina - Janez Bitenc, 
- pogovor o zdravi prehrani in kako to vpliva na naše zdravje, skrbim za svoje telo (zdrava 
prehrana, umivanje rok in zob, telesna aktivnost, pravilna prehrana) 
- spoznavanje poklicev in igre z vlogami: zobozdravnik, zdravnik, medicinska sestra, 
- obisk  medicinske sestre ga. Aleksandre Jurak, ki nam je  predstavila umivanje rok (kdaj, zakaj, 
kako…) na temo: Zdrave navade umivanja s praktičnim prikazom umivanja rok.  
- obisk medicinske sestre ga.  Viktorija Kurnik – zobna preventiva; otrokom pokaže pravilno 
umivanje zob, se z njimi pogovori o zdravi prehrani in zdravemu načinu življenja in 
preventivni skrbi za zdrave in lepe zobe. 
- skrb za zobe: zgodba o zdravem in bolnem zobu, učenje pravilnega ščetkanja 
- ogled predstave Živali pri dr. Zdravku (v izvedbi bolnišničnih vzgojiteljev) 
- Svetovni dan zdravja (kako skrbimo za lastno varnost?): obisk policista in reševalcev na 
igrišču, seznanjanje z delom policista in reševalcev, spoznavanje njihovih vozil, pripomočkov; 
- obisk Gasilske brigade in spoznavanje dela gasilcev (pogovor z otroki, film o delu gasilcev) 
 



                       
Ustna higiena                                                        Postopek umivanja rok 
 
 
 

    
Gasilci                                                         Policist                                                    Reševalca 
 
 

- Gibanje 
 
V predšolskem obdobju sta gibanje in čustveno socialni razvoj povezana, oba pa vplivata na 
krepitev zdrave samopodobe otroka in njegovo počutje v skupnosti. 
- vsakodnevno postavljanje gibalnih izzivov za otroke v igralnici in na prostem  
- dejavnosti za spodbujanje naravnih oblik gibanja s postavljanjem  različnih poligonov, ovir, 
pregrad in podlag 
- gibanje s pripomočki, ob ritmu in glasbi, igre z žogami 
- vadbene ure v telovadnici v enoti Vodmat (vsi predšolski in nekateri jaslični oddelki).  
- pohodi v bližnjo in daljno okolico vrtca: Ljubljanski grad, Golovec, Rožnik, park Kodeljevo, 
Pot ob žici, obisk Živalskega vrta, Rakitna, Gradiško jezero;  
- joga za najmlajše: osnovni elementi za gibčnost in sproščanje  
- vsakodnevni tek za boljše počutje (tekalne igre), jesenski in pomladni kros 
- Na kolo za zdravo telo – kolesarski poligoni na igrišču 
- program Mali sonček – izpeljan za vse otroke od drugega leta dalje 
- izleti in gibanje v naravi: možnost gibanja na prostem v vseh letnih časih in vremenskih 
razmerah, seznanjanje  s primerno obleko in obutvijo, pomen zdravih prigrizkov na daljših 
izletih, premagovanje naravnih ovir na poti, spodbujanje vztrajnosti in vzdržljivosti; 
večdnevno bivanje v naravi (Ušte nad Moravčami, Pokljuka) 
- orientacijski pohod po igrišču vrtca z gibalnimi nalogami 
- gibalne igre s pravili, ob zgodbah, gibalno uprizarjanje slikovnih prikazov 
 
 
 
 
 

 



     
                                                       Gibanje in pohodi v naravnem okolju 
 

      
Kolesarski poligon                                                        Igra s padalom 
 

      
Pomladni kros                                                          Igra z žogami 
 

   
Najmlajši v telovadnici                                           Igra z žogami med ovirami 
 
 
 
 



- Varno s soncem 
 
V program so bili vključeni vsi oddelki vrtca. 

Starše seznanimo o programu Varno s soncem na roditeljskem sestanku, preko spletne učilnice, 
preko promocijskega gradiva in jih povabimo k sodelovanju v skrbi za otroke, da jih skupaj zaščitimo 
pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. 
- Otroci ob visoki vročini bivajo na prostem v jutranjem in zgodnjem dopoldanskem času,  
popoldne niso na prostem. Igralnica je primerno prezračena in ohlajena. 
- tematski sklopi v oddelkih: Sij sončece, sij; Sonce rumeno; Varujmo se sonca 
- pogovor o koristnih (tvorba vitamina D, dobro počutje, svetloba, toplota) in škodljivih (UV sevanje) 
posledicah pretiranega izpostavljanja naših teles sončnim žarkom oz. sončni svetlobi; 
- igra »Spomin« s sličicami, ki upodabljajo zaščito pred soncem, utrjevanje osnovnih pravil zaščite 

pred soncem; 

- igre preoblačenja pri najmlajših: ─ natikanje pokrivala na glavo in oblačenje hlač z dolgimi 
hlačnicami ter majice z dolgimi rokavi (zaščita pred močnimi sončnimi žarki); 
- izdelava knjižice Varno s soncem, izdelava različnih pokrival in legionarske kape po načrtu; 
reševanje delovnega lista; križanka Sonce nas lahko opeče; poslušanje zgodbic Pravljice za 
Lano- Senčna ura, Sončnica in deklica, Deček in njegova senca, Pastirček, Sovica Oka;  
- bivanje na prostem: merjenje sence; igra s senčnimi lutkami; igra s sencami: opazovanje lastne 
sence; merjenje s koraki dolžino sence drugega otroka v dopoldanskem in popoldanskem času;  igra v 
senčnih delih igrišča, igra na prostem v času, ko še ni močnega sončnega sevanja (upoštevanje UV 
sevanja in stopnjo ozona v zraku) 
- spodbujanje pogostega pitja vode v toplih dneh 

- uporaba zaščite: oblačila, kapa, krema, očala; ugibanje, poimenovanje rekvizitov za zaščito (vreča 
presenečenja- po otipu); 
 
 

   
Sončna čutna pot                                                Glavo zaščitimo s pokrivali 
 

 
 


