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V skupini Marjetice smo se v letošnjem vrtčevskem letu odzvali na projekt Zdravje v vrtcu. 

Ker so bili otroci novinci in glede na njihovo starost smo kot glavna področja izvajali vsakodnevno 

gibanje, zdravo prehrano in osebno higieno. 

 

Vsakodnevno gibanje 

Če nam je le dopuščalo vreme smo vsakodnevno gibali zunaj. Otroci so imeli v vrtcu gumijaste 

škornje in nepremočljive hlače. Opravili smo kar šest planinskih izletov v bližnjo in daljno okolico 

vrtca. 

Spoznali so osnovna gibanja s žogami, malimi obroči...Vključevali so se v izvajanje naravnih oblik 

gibanja. Vozili so se s tricikli in poganjalci. Spoznali so dele telesa, orientacijo tako v prostoru kot 

zunaj. 

Gibali smo na stadionu. Brez težav smo prehodili Pot pastirčka Jakoba. 

Z veseljem so opravili različne gibalne naloge na poligonu (plazenje, plezanje, valjanje, skoki, 

poskoki, metanje žoge na koš...) 

Na igrišču smo gibali v mehurčku, kar pomeni, da smo bili razdeljeni na tri koridorje. Vsaka 

skupina je bila v svojem. 

 

Zdrava prehrana 

Ko so lanskega septembra prišli v vrtec "najini" novinci nekateri niso znali držati v roki niti žlice, 

kaj šele da bi si pripravili papirnati prtiček. Tudi vrtčevske hrane nekateri niso želeli niti poskusiti. 

A kljub vsemu navkljub (koroni ,delnemu zaprtju vrtca in skorajda ponovnemu uvajanju) so 

izredno napredovali. Pred jedjo si sami umijejo roke z milom, pripravijo si prtiček in kulturno 

počakajo, da si zaželimo dober tek. Dnevno uživajo ob pripravljenih obrokih. Z Andrejo jih pri 

kakšni jedi (predvsem zelene barve) nekatere še malo spodbudiva in že je krožnik prazen. Ob 

tem jih spodbudiva, da pri jedi ne hitimo, niso (preveč) glasni skratka, da z lastnim zgledom 

poskrbiva za sproščeno vzdušje. Preko leta pa se še vedno dogaja, da nekateri otroci ne pijejo 

različnih napitkov (bele kave, kakava, mleka) kljub najini spodbudi. Prav tako jih večina zelo težko 

poskusi na primer solato, zelje. Zelo radi pa pojedo različno sadje. 

Bi pa še izpostavila letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk, ki smo ga vse strokovne delavke naše 

enote izvedle zunaj na ploščadi pred vrtcem. Seveda ob upoštevanju vseh ukrepov za zajezitev 

bolezni Covid-19. Tri delavke smo se oblekle v čebele, ki so zajtrk prinašale otrokom ena pa je 

bila čebelar. Skoraj vsi otroci so se z veseljem posladkali z medom, maslom, mlekom in 

jabolkom. Pripravile smo tudi razstavo na omenjeno temo. 

 

Osebna higiena 

Tako kot je gibanje, zdrava prehrana je seveda tudi osebna higiena v prvem starostnem obdobju 

izredno pomembna. V septembru je bila večina otrok v plenicah sedaj sta samo še dva. Z 

Andrejo sva otroke večkrat dnevno po potrebi spodbujali na pravilno umivanje rok- predvsem po 

vrnitvi od zunaj in po uporabi stranišča. Iz knjižnice sem prinašala poučne knjige- slikanice na 

izbrano temo. 

Strokovne delavke v enoti smo dale velik pomen tudi razkuževanju igrač, kljuk, prezračevanju 

prostorov... 

 

 



 


