
Projekt Zdravje v vrtcu se je pri Velikih radovednežih izvajal integrirano skozi vrtčevsko leto. 

Čas v katerem živimo in Covid 19, je otroke spodbudil k razmišljanju »Kaj lahko storim, da 

ne zbolim?« Tako je Eko straža opazovala ali si otroci pravilno umivajo roke, koliko mila ali 

brisačk vzamejo, kako dolgo teče voda in opozarjala na varnostno razdaljo. Otroci so bili 

dosledni tudi pri igračah in naju opozarjali, katere igrače je potrebno razkužiti. Kamišibaj 

predstava Pozor, nosne mucke napadajo ( M. Podgoršek) je otroke zelo pritegnila. Preko 

slikovnega prikaza so pravljico podoživljali, nekateri pa so jo pripovedovali v sklopu projekta 

Beremo skupaj. Ogledali smo si tudi lutkovna filma Čiste roke za zdrave otroke in Ostal bom 

zdrav. Power point predstavitev Svet v katerem ne želim živeti je otroke popeljala v svet 

ekologije. Otroci so se želeli pogovarjati o ljubezni, prijateljstvu, pogovarjali smo se tudi o 

čustvih, medsebojni toleranci in reševanju konfliktov. Različne soc. igre so spodbujale k 

umirjeni in neagresivni komunikaciji, otroci pa so spoznavali, da je prav vsak pomemben del 

skupine. »Jaz bom pa znanstvenica, raziskovala bom kri in 

celice!« je rekla deklica L. in tako smo raziskovali svoje telo, ga 

spoznavali in ugotavljali kaj lahko sami storijo, da ne zbolijo. 

Sodelovali smo tudi v projektu Beli zajček, veliko bivali na 

svežem zraku in igrali v naravnih kotičkih. Posebno doživetje za 

otroke je bilo druženje s skavtinjami na Soviču. Otrokom so 

prikazale različne načine preživetja v naravi, otroci pa so nato na 

igrišču vrtca dogodek podoživljali, se igrali in zabavali. Na 

letovanju so otroci sodelovali pri programu Znam, zato pomagam 

in spoznavali osnove prve pomoči. Pogovarjali smo se tudi o 

varnem bivanju na soncu in preventivni zaščiti pred sončnimi 

žarki ( 22. 4. 2021 Svetovni dan Planeta Zemlje). Sončkov teden 

je obeležil kolesarski dan in za otroke bil pravi izziv in doživetje. 

Ves čas pa smo skupaj pripravljali presenečenje za starše. Eko 

predstavo Nočemo biti dinozavri so otroci zaigrali Zmajčkom in 

Želvicam v enoti Zmajček nato še na zaključnem srečanju pred 

starši. » Ne meči smeti na tla! Ne meči cigaretnih ogorkov v 

gozd, ker lahko zagori! Ne meči plastične vrečke v morje, ker se 

lahko ujamejo ribice! Ne sekaj dreves, ker gozdne živalice ne 

bodo mogle dihat! Ne trgajte rožic, da lahko čebelice nabirajo 

med !« je le nekaj otroških sporočil s katerimi so zaključili predstavo. Naj njihov glas seže v 

deveto vas! 

Zapisala: dipl. vzg. Manuela Bošnjak  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


