
Program ZDRAVJE V VRTCU 
 

SKUPINI: Nogavičke in Pike 

STAROST: 1-2 leti in 2-3 leta 

MENTORICI: Martina Smerdelj, Klara Žnidaršič  

ENOTI: Škratek in Pastirček 

 
 
 
 
Projekt Zdravje v vrtcu sva izvajali v dveh skupinah, saj je na polovici leta prišlo do 
reorganizacije v kadrovski zasedbi.  
V skupinah smo dali velik poudarek gibanju ter vsakodnevnemu gibanju na prostem, na svežem 
zraku. Velikokrat smo se odpravili na sprehod s sprehajalno vrvico. Otroci so imeli na voljo 
dovolj časa za opazovanje in raziskovanje okolice. Večkrat v tednu smo imeli jutranje gibalne 
minutke. Otroci so večkrat opravili naloge in izzive na poligonu, kjer so bile naloge pripravljene 
na zanimiv način in otroci so morali razmisliti, kako se izziva lotiti. Hodili so po klopi, se plazili 
pod klopjo, skakali v obroče, hodili okrog stožcev, pobirali žoge in jih metali v zabojnike. Na 
igrišču so hodili po igralu, kjer so krepili ravnotežje in pazili na svojo varnost, vozili so se s 
poganjalčki in jih potiskali pred seboj, plezali na tobogan in se spuščali po njem. Tudi 
praznovanje rojstnih dni smo obeležili z gibanjem v igralnici ali na igrišču. 
Poslušali smo otroške pesmice in otroci so se ob tem gibalno in plesno izražali. Naučili smo se 
nekaj bibarij in pesmi, ob katerih smo kazali gibe z rokami. 
Obeležili smo tudi Sončkov dan, ki je potekal v popoldanskem času, skupaj s starši. Otroci so 
imeli priložnost, da se preizkusijo v več delavnicah, v večini so bile delavnice gibalno 
zasnovane. Na temo Sončkovega dne so se otroci tudi likovno izražali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
V skupinah smo dali velik poudarek osebni higieni 
in umivanju rok. Pozorni smo bili na to, da si 
umijemo roke pred vsakim obrokom in ko se 
vrnemo z igrišča ali iz atrija nazaj v igralnico. Ob 
umivalnikih smo prilepili slikovno gradivo, ki 
ponazarja pravilno umivanje rok, prav tako pa sem 
jim ob demonstraciji pripovedovala zgodbo. 
Otroci se učijo, kako skrbno ravnamo s 
papirnatimi brisačkami, ki jih po uporabi vržejo v 
pravi koš za smeti. Naredili smo tudi dva poskusa, 
kjer si je bilo potrebno natančno umiti roke, da so 
bile čiste oz. da na njih ni bilo več tempera barve 
oz. ostankov zemlje.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otrokom sva večkrat predstavili, zakaj je 
potrebno jesti raznovrstno hrano ter jih 
spodbujali, da določeno hrano vsaj poskusijo. V 
skupini smo izdelali sadni napitek, katerega so 
poskusili vsi otroci in nekateri so želeli še 
dodatek. Sadni napitek sva pripravili pred njimi, 
tako da so videli, katere sestavine sva uporabili. Z 
gibanjem in zvokom smo tudi ponazorili 
delovanje mešalnika. Ogledali smo si različne 
slikanice in otroci so poiskali določeno hrano na 
ilustracijah. Nekateri otroci so hrano tudi 
poimenovali. Določenemu sadju na igralni plošči 
so poiskali par ter sadje poimenovali.  
 
  



Otroci so zelo radi prisluhnili pripovedovani zgodbi o Zelo lačni gosenici, kjer so iskali 
določeno sadje. Skupaj smo izdelali gosenico, se učili pesem o gosenici ter se ob petju tudi 
gibalno izražali. V mesecu juniju smo pričeli obravnavati tudi temo Varno s soncem, kjer sva 
otroke seznanili, na kaj moramo biti pozorni, ko smo izpostavljeni soncu ter kako se zaščitimo 
pred sončnimi žarki. Otrokom sva pripravili slikovno gradivo, ob katerem so se zadrževali 
vsakodnevno ter poimenovali predmete, s katerimi se zaščitimo pred sončnimi žarki, nekateri 
otroci pa so le s prstom pokazali predmet, ki sem ga poimenovala.  
 
Vsakodnevno veliko časa preživimo na igrišču, v atriju in na travnati površini. Otroci so v 
spomladanskem času sodelovali pri čistilni akciji, kjer so pomagali urediti atrij in teraso na 
oddelku. Pred tem so opazovali hišnika 
pri košnji trave. Spoznali so različno 
orodje, s katerim si pomagamo pri 
urejanju okolice, ponovili so kako se 
orodje imenuje in se preizkusili pri delu z 
njim. S tem so pridobivali delovne 
navade ter prispevali svoj del k 
urejenemu atriju. Otroci imajo vedno na 
voljo dovolj časa za opazovanje in 
raziskovanje okolja. Zelo radi opazujejo 
žuželke, ki lezejo v travi ter se igrajo z 
naravnim materialom  (s peskom, mivko, 
vejicami, storži, kamni, travo, zemljo). 
Otroci so sodelovali tudi pri igrah z vodo, 
kjer so vodo pretakali iz ene posodice v 
drugo, opazovali so predmete, ki 
potonejo oz. predmete, ki plavajo na vodi.  
 
 
Skozi mesece sva otroke navajali na samostojnost. Navajali sva jih, da si sami sezujejo copate 
ter jih pospravijo na svoj znak v garderobi. Učiva jih, da je zelo pomembno, da imamo urejeno 
igralnico in garderobo ter igrače pospravljene na pravih mestih. Večina otrok pospravi igrače 
na pravo mesto in v prave zabojnike (razvrščanje). Otrokom dava naloge, ki so primerne njihovi 
starosti in pri katerih se počutijo pomembne, ko jih opravijo. Vsi otroci imajo dovolj časa, da 
sami poskusijo rešiti nalogo ali izziv in da sami poskusijo priti do rezultata. Uvedli smo tudi 
jutranji pozdrav, ki ga sedaj otroci izvajajo brez posebnega navodila, saj vedo, kdaj in na kakšen 
način sledi pozdrav. Tako vzdržujemo dobre prijateljske vezi med otroki, med otroki in 
strokovnimi delavci in s tem smo se navezali na letošnjo rdečo nit projekta: Krepim (oblikujem) 
sebe in mojo skupnost. Nekateri otroci v skupini tudi že uporabljajo besedo »Hvala«, ko jim 
rečeva »Izvoli«. S tem se privajamo na kulturno vedenje v skupnosti, katere del so prav vsi 
otroci iz skupine.  


