
Postojna, 30.6.2022 

 

 

POROČILO ZDRAVJE V VRTCU 

ENOTA ŠKRATEK 

SKUPINA PIŠČANČKI 

STAROST 2-4 LET 

 

AKTIVNOSTI: 

1. OSEBNA HIGIENA – PRAVILNO UMIVANJE ROK 

Z otroki smo spoznavali pravilen način umivanja rok. Ker sva opazili, da si zelo  površno umivajo roke 

(samo zmočijo pod vodo), smo preko poskusa Poper – bacili spoznali kako milo pripomore k boljšemu 

umivanju rok. Nato smo v kopalnici nad umivaliniki prilepili slike, ki po korakih prikazujejo pravilno 

umivanje rok ter slike demonstrirali. Otroci danes redno uporabljajo milo in še vedno gledajo slike pri 

umivanju svojih rok, ter k temu spodbujajo drug drugega.  

 

 

 

2. ZDRAVA PREHRANA 

Praznovanje rojstnih dni je v naši skupini potekalo v smeri zdrave prehrane, gibanja in medsebojne 

povezanosti. Praznovanje smo vedno začeli z gibalno-rajalno igro po želji slavljenca, zaključili pa s 



sadno torto, ki smo jo ustvarili iz razpoložljivega sadja. Vsaka torta je bila drugačna, odvisno od 

sezonskega sadja. 

 

 

 

3. POVEZOVANJE ZNOTRAJ SKUPINE 

V skupini smo spodbujali občutek pripadnosti, varnosti in sprejetosti z različnimi socialnimi, gibalnimi 

in rajalnimi igrami. Vsako jutro smo začeli z Jutranjim pozdravom (v krogu smo se pozdravili in objeli), 

tekom dneva pa se igrali eno gibalno, rajalno ali socialno igro po želji otrok. Na vsaka dva tedna smo 

spoznali nove igre in otroci so bili nad igrami zelo navdušeni. Pri igrah so vsi radi sodelovali in se 

medsebojno povezali. 

 

 

4. POVEZOVANJE ZUNAJ SKUPINE 

Po sprostitivi ukrepov, smo se povezali z otroki iz mlajše starostne skupine. Z njimi smo sodelovali in 

se družili pri različnih dejavnostih ter priložnostih. Starejši otroci so večkrat peljali mlajše otroke na 

sprehod po mestu, jih pomagali obuvati, skupaj so ustvarjali likovne izdelke, si posojali igrače, si 



pomagali na igrišču pri uporabi različnih igral in se skupaj udeležili raznih dogotkov. Izvedli smo tudi 

menjavo igralnic. 

 

 

 

5. NARAVA IN VAROVANJE OKOLJA 

Otroci so preko različnih letnih časov čutno spoznavali naravo, živali in kako skupaj lahko skrbimo za 

svoje okolje. Za opazovanje smo si izbrali našo okolico (Pot ob reki Pivki, Sovič, mestni park) in naše 

igrišče za katero smo redno skrbeli. Jeseni smo grabili listje in ga nosili na kompost. Tekom leta smo 

opazovali in opisovali drevesa, rastline in travniške živali. V zimskih mesecih smo igrišče okrasili s 

snežaki in si privoščili različne zimske radosti (sankanje, kotaljenje, kepanje..). V pomladnih mesecih 

smo redno pobirali ali grabili pokošeno travo, jo spravljali na kompost in izvedli čistilno akcijo.  
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