
POROČILO ZDRAVJE V VRTCU 

 

Letos so bile epidemiološke razmere  zelo drugačne. Med nami je še vedno  korona virus, ki 

povzroča obolenje COVID-19. Ta zahteva dodatne preventivne ukrepe, ki jih sedaj že kar 

dobro poznamo in upoštevamo. Veliko aktivnosti smo morali v tem šolskem letu  prilagoditi, 

nekatere pa tudi preložiti na kasnejši čas. Stvari, ki pa so bile izvedene, smo jih izvedli na 

varen način. 

Projekt je potekal skozi vso šolsko leto 2020/2021. V projekt smo  bili vključeni vsi oddelki 

vrtca in vse strokovne delavke. Dejavnosti so bile  razdeljene po sklopih in mesecih. Nekaj 

dejavnosti je bilo  skupnih in so se realizirale v vseh oddelkih, ostale dejavnosti pa so  si 

strokovne delavke izbrale same in jih vključile v svoje delo.  

 Tema  letošnje rdeče niti  je bila Počutim se dobro 2 . 

 

TELESNA AKTIVNOST 

 

 Sprehodi v naravo 

 Vsakodnevno jutranje razgibavanje 

 Igre na vrtčevskem igrišču 

 Izvajanje vadbenih ur v športni dvorani, ali v prostoru namenjenem za telovadbo. 

 Daljši pohodi 

 Orientacijski pohodi 

 Dričanje po snegu-pozimi 

 Osnove Zumbe  

 Joga za najmlajše 

 Sprostitvene igre 

 Množični tek 

 Gibalne in športne igre 

 Mali sonček- Republiški projekt - Obogatitveni program na področju gibanja v vrtcu s 

sodobnimi gibalnimi in športnimi vsebinami, poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo 

prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo. Daje 

mu občutek varnosti, veselja in ugodja. 

Letošnje šolsko leto zaradi Covid ukrepov nista bili izvedeni obogatitveni dejavnosti- 

plavalni tečaj in vrtec v naravi. 

 

 

 

 

 



 

PREHRANA 

 

 V vrtcu se otrokom ves čas bivanja zagotavlja pitna voda oziroma nesladkan 

čaj, pogosto tudi zeliščni čaj. 

 V poletnih mesecih  otroci pijejo vodo z iztisnjenim limoninim sokom. 

 Vsakodnevne sadne malice. 

 Okušanje različne vrste hrane. 

 Oblikovanje dobrih prehranjevalnih navad.  

  Navajanje otrok na uživanje raznolike hrane. 

 Priprava miz (dežurni otrok) in higiena pred obrokom. 

  Uporaba papirnatih serviet.  

 Uporaba jedilnega pribora. (v 2. starostni skupini uporaba noža in vilice) 

  Tradicionalni slovenski zajtrk v sodelovanju z  Ministrstvom za kmetijstvo, 

zajtrk(med, maslo, mleko, kruh), druge učno-vzgojne vsebine in vzporedne 

aktivnosti. 

 Skoraj v vsak obrok je vključena zelenjava in sadje. 

 Na jedilniku so domače testenine, domač kruh pečen z drožmi, jogurti in 

mleko iz ekoloških kmetij. 

 Praznovanje rojstnih dni poteka brez prinašanja živil od doma in raznih 

prigrizkov. 

 Pogovor o prehrani skozi različne zgodbe. 

 Spodbujanje strokovnih delavcev, da uživajo obroke skupaj z otroki. 

 1x mesečno je na jedilniku tematsko kosilo (MEHIKA), tekom dneva že 

potekajo dejavnosti na to temo, tako da je kosilo še veliko slajše. 

 Sestanki skupaj s kuharicami in organizatorko prehrane (spremembe, 

dopolnitve jedilnika).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGIENA 

 Temeljito in večkrat dnevno  prezračevanje igralnic, sanitarij, umivalnic  in hodnikov. 

 Opozarjanje na higieno rok in pravilen postopek umivanja rok. V umivalnici so 

nalepljene sličice z nazornim prikazom. 

 Strokovne delavke pokažemo pravilen  način umivanja rok. 

 Nadzorujemo sam postopek umivanja rok. 

 Temeljito umivanje rok ob prepevanju pesmice. 

 Staršem so bile na voljo zloženke o preprečevanju nalezljivih bolezni, v letošnjem letu 

je bil poudarek na preprečevanju in širjenju okužb Covida 19. 

 Veliko napotkov in informacij so prejeli na roditeljskih sestankih 

 

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO 

 
 Obisk medicinske sestre v mesecu oktobru. 

 Predstavila nam je skrb za zdravje in zdrave navade. 

 Pogovor o zdravi prehrani. 

 Pravilna higiena rok (demonstracija) 

 Nega telesa (prikazana na lutki dojenčka) 

Zaradi Covid ukrepov, s strani zobozdravstvene vzgoje  ni bila izvedena higiena zob  in 

tudi vso leto si jih v vrtcu po obroku nismo umivali. 

 Zaradi okrnjenosti zdravstvenih uslužbencev letos nismo izvedli Varno s soncem. 

 

 

DUŠEVNO ZDRAVJE 

 

 
 Pogovor o čustvih,  njegovem izražanju prepoznavanju in obvladovanju čustev. 

  Zgodbica Piščanček Pik . 

 Plakati posredovani s strani naše svetovalne delavke. 

 Socialne igre 

 Igre dotikanja, sprejemanja. 

 Igre za krepitev otrokove pozitivne samopodobe. 

 Predavanja za starše v tem šolskem letu nismo izvedli, so pa domov prejeli brošure o 

duševnem zdravju. 

 

 

Koordinatorka: Patricija Vrenčur 

 

 



 

 

 


