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LETNO POROČILO SKUPIN, KI SO IZVAJALE  PROGRAM 

ZDRAVJE V VRTCU v šolskem letu 2021/2022 

 

V šolskem letu 2021/2022 se je Vrtec Tezno Maribor drugič priključil programu Zdravje v 

vrtcu, ki ga koordinira NIJZ. 

Program promovira zdravje in usmerja v izvajanje aktivnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje v 

vrtčevskem okolju in izven njega. 

V letošnjem letu smo sledili sledečim zastavljenim ciljem : 

- Spodbujanje in krepitev otrokove samopodobe, samozavesti in samospoštovanja ter s tem 

vplivati na njegovo dobro počutje. 

- Spoznavanje in ohranjanje pravih vrednot. 

- Krepitev socialno emocionalnih vrednot in veščin. 

 

Enota Mišmaš 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

 

Cilj: - otrok doživlja ugodje ob praznovanju rojstnega dne in si krepi svojo samopodobo. 

Opis: V šolskem letu 2021/2122 smo praznovali 14 rojstnih dni otrok, starih 1-2 let. Ker so 

otroci prvo leto v vrtcu, sem za rdečo nit naših praznovanj izbrala lutko Bibo, ki je z nami 

praznovala vse rojstne dni. Strokovne delavke smo za otroke izdelale darila, ki so bila rdeča nit 

naše skupine. Otrok je prejel mehko bibo- lutko, ki je bila na eni strani zbujena, na drugi strani 

pa je spala. Bibo so otroci uporabljali v svoji igri doma, nekateri so jo uporabili tudi za spanje.  

Potek našega rojstnega dne:  

Na začetku smo vsak rojstni dan obeležili z našo torto skupine, kjer smo na torti prižgali svečko 

(1 ali 2), zapeli pesmi in seveda svečke pihali, kar je bilo otrokom v največje veselje. To smo 

večkrat ponavljali, saj so otroci izražali željo po ponovitvi. Včasih so pihali sami, drugič so jim 

pomagali prijatelji, včasih pa ko otrok še ni znal pihati, so pihali namesto slavljenca.  

Po koncu tega uvodnega dela praznovanja, nas je obiskala lutka »Biba«, ki so jo otroci 

priklicali. Priplazila se je ob pesmi »Biba raja« in ob tem pozdravila najprej slavljenca, nato pa 

tudi ostale otroke. Otroci so z lutko komunicirali na verbalen in neverbalen način. Vedno so se 

je zelo razveselili. Komaj so čakali ,da jih je pozdravila, jih pobožala, požgečkala, se jih 

dotaknila. Lutka »biba« je za slavljenca s seboj prinesla/vlekla/potiskala… škatlo, v kateri je 

bilo darilo zanj in voščilnica. Vedno smo ugotavljali, če je v škatli kaj, za koga je to, kaj bi 

lahko bilo,.. Starejši otroci, ki so že govorili, so se vključili verbalno, mlajši pa neverbalno v 



samo praznovanje rojstnega dne. Vedno je bilo praznovanje pravo doživetje. In tisto 

pričakovanje in navdušenje, veselje in zadovoljstvo, ko se slavljenec počuti pomembnega in 

zadovoljnega ter seveda srečnega, je nepopisno.  

 

 

RAZSTAVA  V TRGOVSKIH CENTRIH  

 

Cilj: - otrok raziskuje in se igra s sencami   

- otrok se uči prepoznavati in izražati različna čustva, občutke, počutje in čustvena stanja 

Opis: V naši enoti smo si zadali cilj: Kdaj sem nazadnje nekoga osrečil/a? Združili smo znanje 

o socialnem-čustvenem učenju in igro s sencami ter to združili z umetnostjo. Ker pa so otroci v 

skupini stari 1-2 leti, sem cilj nekoliko priredila, vendar rdeča nit pa sem obdržala. 

Otroci so spoznali novo pravljico »Objemi me, medvedek« preko senc (grafoskop). Ta pravljica 

nas je popeljala v svet senc in čustev. Otroci so preko senc spoznavali, utrjevali, podoživljali 

osnovna čustva – veselje in žalost. Veliko bolj smo se osredotočili na veselje in to preko senc 

na fotografijah na razstavi prikazali, kdaj smo veseli in kako to pokažemo drugim, s čim se radi 

igramo, koga imamo radi… 

Otroci so v teh dejavnostih zelo uživali, starejši otroci pa so se preizkusili tudi v fotografiranju, 

saj smo spoznali fotoaparat in fotografsko stojalo ter skozi opazovali nastale fotografije. 

Vse skupine v naši enoti smo pripravile izbor fotografij in pripravili razstavo v dveh trgovskih 

centrih v Mariboru, kjer so si razstavo lahko ogledali starši z otroki, stari starši in vsi ostali 

sorodniki, prijatelji in mimoidoči v teh centrih. 

   

 

 



JUTRANJI KROG 

 

Cilj:  
- otrok se povezuje s svojo skupino in se zna sprostiti 

- otrok si zmanjša napetost v telesu in si krepi zavedanje lastnega doživljanja oz. 

lastnega telesa 

Opis:  
Jutranji krog je del naše vsakdanje rutine v vrtcu. Sam jutranji krog otrokom v moji starostni 

skupini 1-2 letnih otrok spodbuja povezovanje skupine preko različnih dejavnosti in tudi 

umiritvi oz. sprostitvi telesa in celotne skupine.  

Jutranji krog največkrat izvedemo na blazini, kjer se posedemo v krog. Obišče nas naša lutka 

skupine »Sonček« , ki otroke s svojimi sončnimi žarki pozdravi na različne načine (se jih 

dotakne, jih poboža, jih požgečka,..). Ko vse otroke pozdravi se namesti na sredino kroga in s 

pomočjo otrok razpre svoje sončne žarke. Otroci radi sodelujejo pri tej dejavnosti in še takrat 

neverbalno komunicirajo z njim.  

Na sredino »Sončka« postavimo svečko, ki jo prižgemo in čas izkoristimo za jezikovno, prstno, 

gibalno igro, prepevanje pesmi na željo otrok, ugotavljanje prisotnosti otrok s pomočjo 

fotografij in njihovo poimenovanje,..  

Na koncu upihnemo svečko – včasih vsi skupaj, včasih določen posameznik, včasih vsak 

posameznik, ki je v jutranjem krogu, včasih svečka potuje od otroka do otroka (iz roke v roko),.. 

In vse te dejavnosti so nas vodile do sproščanja našega telesa in umiritve ter zavedanja svojega 

telesa. Pom. vzg. izvaja v vrtcu obogatitveno dejavnost »Joga« in je del te prenesla tudi v našo 

skupino.  

Jutranji krog je v naši skupini prav tako namenjen sproščanju celega telesa. Vsi smo ležali na 

tleh, osredotočali smo se na dihanje in umirjanje celega telesa ob zvokih instrumentalne glasbe. 

Vse te dejavnosti so pozitivno vplivale na naša telesa in dobro počutje vseh nas, na umiritev 

skupine in tudi na njeno povezanost. Vsi otroci so sposobni več-minutnega sproščanja, kjer se 

umiri njihovo telo in prav tako tudi dihanje.  

 

SPOZNAVANJE SADJA IN NJEGOVIH OKUSOV 

 

Cilj:  Otrok spoznava različne vrste sadja in njihove okuse 

 

Opis:  
Vsakodnevno poimenujemo in prepoznavamo sadje pri sadni malici. Vendar veliko otrok ni 

poznalo drugega sadja, kot le jabolko. Zato smo večji poudarek namenili spoznavanju 

različnega sadja, le tega smo tudi večkrat okušali. 



Otroci so v košari imeli različno sadje, ki so ga doživljali s pomočjo svojih čutil – tipali, vonjali, 

opazovali, okušali. 

Spoznavali smo slikovne simbole za posamezno sadje in le tega razvrščali. 

Najzanimivejši del je otrokom vedno predstavljalo okušanje sadja. Nekateri so okušali vso 

sadje, nekateri pa le tisto, ki ga imajo radi. Vendar moram reči, da sedaj otroci poznajo dosti 

več vrst sadja kot prej in tudi pripravljeni so poskusiti sadje, ki ga še ne poznajo. 

Tako so otroci spoznali različno sadje, sadje, ki se uživa z olupki in brez, ter se v lupljenju tudi 

preizkusili (banana, mandarina). Otroci so spoznali jabolko, banano, jagode, kivi, mandarino, 

hruško – v prvem delu šolskega leta. V drugem delu šolskega leta pa tudi češnje, maline, 

borovnice, lubenico in melono. Lubenica in melona pri otrocih nista najbolj priljubljeni, 

medtem ko češnje, borovnice in maline pa imajo otroci zelo radi. 

Ob tem smo utrjevali tudi uporabo biološkega koša za smeti, ki v naši skupini služi svojemu 

namenu, saj otroci vedo, kaj spada vanj. 

 
NASTOP ZA STAROSTNIKE 

Cilj:  otrok ob 8. marcu - dnevu žena razveseli starostnike v domu starostnikov Storžek. 

 

OPIS:  

Naš vrtec vsako leto sodeluje s starostniki v domu starostnikov na Teznu ob različnih 

priložnostih (praznovanje rojstnih dni, 8.marec, igrajmo se kot nekoč, delavnice,..). Letos 

zaradi Covid-19 le to ni bilo mogoče, zato smo skupaj iskali način, kako bi kljub temu 

polepšali dneve ljudem v domu, ko obiski niso dovoljeni. Tako smo se v naši enoti, vseh 5 

skupin v vrtcu, od najmlajših do najstarejših otrok, odločili, da se jim vsaka skupina predstavi 

na svoj način in jim s pesmijo ali plesom polepša 8-marec, dan žena. 

Naša skupina najmlajših otrok, starih 1-2 leti se je predstavila z rajalno igro "Ringa raja", kjer 

so otroci zarajali okrog naše lutke "Bibe". Prav tako smo se predstavili tudi še  z drugo rajalno 

igro  "Bela, bela lilija", kjer je posamezen otrok izbral bibo, s katero je na koncu skupaj 

zaplesal.  

Prav tako pa je naš nastop imel tudi uvoden pozdrav, kjer sva se predstavili strokovni delavke 

posameznega oddelka, napovedali, kaj si bodo ogledali ter povedali lepo misel ob dnevu žena. 

Vse posnetke smo prenesli na prenosni disk in poslali v dom, kjer so si starostniki lahko 

ogledali naš nastop, ki jim je polepšal ta dan. 

 

SOCIALNO – EMOCIONALNO UČENJE » ZAKAJ MENIŠ, DA JE NEKDO 

POSEBEN?« 

Cilj: Otroka naučiti, da vidi v drugih ljudeh pozitivne lastnosti 

Z otroki v skupini peljem že vrsto let vsakodnevno dejavnost, ob kateri izžrebamo otroka dneva.  

Letos smo dejavnost nekoliko poglobili. Želela sem, da bi otroci znali opazovati drug drugega 



in da bi iskali tisto pozitivno. Najprej sem z dejavnostjo pričela jaz in otrokom delila pohvale 

ob različnih priložnostih. Toliko, da so otroci dobili prve izkušnje. Sledilo je preizkušanje otrok. 

Ob vsakem žrebanju otroka dneva, je sledil pogovor o otroku dneva, zakaj mislimo, da je nekaj 

posebnega. Otroci so se tega načina izražanja hitro navadili. Drug pri drugem so opazili srčnost, 

prijaznost, veselje, pomoč, strpnost… Bogatili so svoje vrednote in spoznali veliko novih 

pridevnikov. 

 

 
 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA » KDAJ SI NAZADNJE NEKOGA RAZVESELIL?« 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

Cilj: Otrokom privzgojiti spoštljiv in naklonjen odnos do starostnikov. 

Meseca maja smo izvedli prvi nastop v živo. Otroci so se srečanja po dveh letih izredno veselili. 

Enako je bilo tudi z druge strani.  

Tretja dejavnost je bila namenjena dedkom in babicam otrok. V vrtec smo povabili članice 

društva Šola zdravja. Skupaj smo preživeli razgibano in zabavno dopoldne. Morda smo tudi 

koga navdušili, da se priključi vsakodnevni vadbi članic Šole zdravja. 

      
 

OZVEŠČANJE NA TEMO VIRUSOV IN COVIDA – DOBRA HIGIENSKA PRAKSA 

Cilj: Ozavestiti otroke in starše, kako poskrbeti za svoje zdravje 

Skozi vse leto smo veliko govorili in utrjevali osnovne higienske navade. Vsak otrok v skupini 

je vedel, kako se prenašajo virusi in bakterije. Vsak otroke je vedel, kateri so tisti ukrepi, ki so 

potrebni, da bi zaščitili lastno zdravje in zdravje tistih, ki so nam v bližini. Naredili smo plakate 



in jih izobesili v igralnici in na hodniku. Otroci so veliko bolje skrbeli za higieno, kot vrsto  let 

prej, saj je bila vsebina dobro utrjena in usvojena  s strani otrok. 

 

PRIPRAVA ZDRAVIH JEDI V SKUPINI – CELOLETNI PROJEKT ENOTE  

Veliko pozornosti smo namenili tudi pripravi in pokušanju zdravih jedi. V naši igralnici so 

skozi vse  leto potekale kuharske in naravoslovne delavnice. Spoznali  smo, kak se kisa repa in 

zelje. Naredili smo zdrav namaz iz buče hokaido in iz fižola. Zasadili zdrave vrtnine na našem 

vrtu in skrbeli za rast rastlin. Na podlagi tega so otroci raje posegali po zdravih namazih, ki so 

nam jih pripravile kuharice in raje so dali v usta tudi svežo zelenjavo. 

                  

 

SOLIDARNOSTNI TEK ZA OTROKE, KI SO ZARADI RAZLIČNIH OKOLIŠČIN 

BREZ HRANE IN PITNE VODE: v znamenje solidarnosti za otroke, ki so zaradi 

različnih okoliščin lačni in žejni (poplave, suša, potresi …) 

Z otroki smo raziskovali podnebne spremembe in vpliv le-teh na živa bitja.  

Otroci vedo, da zaradi poplav, suše, potresov pride do pomanjkanja hrane, da nekateri otroci ne 

živijo v takšnem izobilju kot mi. So lačni in žejni. Ozavestili so pomen hrane in vode tako, da 

so pri obrokih jasno povedali, koliko želijo hrane in tekočine in to tudi pojedli in popili. Posoda 

za zavrženo hrano in tekočino je bila skoraj prazna. Otroci so se počutili ponosne in vesele. Za 

otroke v pomanjkanju  so tekli poseben tek, s katerim so izrazili podporo tem otrokom. Za ta 

namen so v vrtec prinesli bele majice, ki so jih potiskali s svojimi dlanmi 



 

 

 

 

 

SODELOVALNE IGRE, IGRE ZAUPANJA ZA KREPITEV ODNOSOV V SKUPINI 

V skupini smo celo šolsko leto dajali velik poudarek na pozitivnih odnosih med otroki. 

Izpostavila bi dejavnosti, ki zajemajo medsebojno sodelovanje, zaupanje in s tem krepitev 

dobrih odnosov. Izvedli smo nekaj iger, in sicer: 

- Skupinsko sodelovanje: otroci so se razdelili na dve skupini. Ena skupina je opazovala, 

druga skupina je izvajala gibanje, ki je moralo biti skladno, in obratno. Naloge so bile 

vezane na hitre akcije – naberi čim več češenj, hitro vstani in sedi, hitro plavaj na drugi breg, 

veslaj po reki, hitro se obleci … in počasne akcije – vzpenjaj se na hrib, nosi težko vrečo, 

žveči nekaj neokusnega, hodi po nevidni vrvi … Otroci so znali prilagoditi tempo svoji 

skupini, se uskladiti, starejši so pomagali mlajšim, jih usmerjali. 

- Zrcalce: otroci so se razdelili po parih in nekdo je bil zrcalo, ki je ponavljal gibe drugega v 

paru. Pri tem so otroci doživljali veselje in smeh, bili so sproščeni. Tudi vzgojiteljici sva se 

jim pridružili, kar jim je bilo še posebej všeč. 

- Vodi prijatelja z zavezanimi očmi med ovirami: po večjem prostoru so bile ovire (različne 

mehke blazine). Otroci so bili razporejeni po parih tako, da je eden izmed njih imel zavezane 

oči, drugi ga je moral voditi za roko. Otroci so tako pokazali veliko mero zaupanja in 

poguma, sodelovalo je 13 otrok, ki so bili takrat v vrtcu.  

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

Zapisale vzgojiteljice: Jadranka Zajec, Barbara Obran in Simona Lešnik 

 

 

 



ENOTA MEHURČKI 

Vse starostne skupine (1-6  let) 

Rdeča nit:  KREPIM (OBLIKUJEM) SEBE IN SVOJO SKUPNOST 

CILJI DEJAVNOSTI REZULTAT  in FOTOGRAFIJA 

-povezovanje otrok 

in strokovnih 

delavcev v enoti 

Mehurčki 

-skupna druženja in 

povezovanje  otrok I. in II. 

starostnega obdobja ob različnih 

dogodkih:  

pustno rajanje,  

presenečenje za st.delavce in 

otroke ob rojstnem dnevu na 

igrišču vrtca (prepevanje Vse 

najboljše, V Mehurčke, Če si 

slabe volje) 

- gibalne dejavnosti na igrišču-

tek podnebne solidarnosti,  

-čistilna akcija vseh skupin na 

igrišču vrtca 

-obisk čebelarke in »čebelje 

igre« na igrišču vrtca 

-sprehod vseh skupin v gozd 

Stražun do jase 

-igra in rajanje vseh skupin ob 

zvočniku z zabavno otroško 

glasbo 

 

-otroci poznajo vse strokovne delavce (tudi tehnične) v 

enoti in nimajo težav pri izpadu/menjavi kadra 

 
-starši poznajo vse strokovne delavce v enoti 

- pozitivna učna klima v enoti 

 
-aktivno 

preživljanje časa na 

prostem (igrišču in 

v gozdu) 

- vključitev v Mrežo gozdnih 

vrtcev in šol 

- obisk gozda, mlake 

- izvajanje dejavnosti iz 

različnih področij kurikuluma 

na igrišču (projekt enote 

IGRALNICA NA PROSTEM 

- izvedba srečanj s starši 

(starimi starši) na igrišču 

- ureditev in obnovitev kotičkov 

na igrišču vrtca  

(*zaradi pomanjkanja 

st.delavcev v času epidemije 

COVID-19, nismo mogli 

- vse skupine: učenje v vseh letnih časih in 

raziskovanje bližnje okolice (igrišča s kotički) in gozda 

Stražun 

 



realizirati toliko dejavnosti v 

gozdu, kot bi želeli, ampak smo 

jih prenesli na igrišče) 

   
- odkrivanje naravnih virov 

- razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih 

 

 
-seznanjanje otrok s 

sprostitvenimi 

tehnikami 

- izvajanje joge v vseh skupinah 

naše enote 

-izvajanje dihalnih vaj ob 

različnih delih dneva (zjutraj, 

pred počitkom) 

- različne zgodbe za sprostitev 

in umiritev telesa (Nočne lučke, 

- otroci se učijo umiriti svoje telo na različne načine 



Pravljična joga, Izgubljena 

lučka) pred počitkom 

-umiritvene vaje (jutranji krog, 

pred počitkom) 

- predstavitev dejavnosti 

staršem na 3.rod.sestanku in/ali 

zaključni prireditvi 

 

 
- otroci si krepijo pozitivno samopodobo-samozavesti 

in samozaupanja vase in svoje sposobnosti 

 



Otrok se uči ravnati 

varno v prometu in 

igrišču 

- obisk policista, ki nam je 

povedal, kako se obnašamo in 

ravnamo v različnih situacijah v 

vrtcu/igrišču/doma in v prometu 

 - sodelovanje v projektu Varno 

v vrtec in šolo I. del: sprehodi 

po bližnji okolici vrtca z 

upoštevanjem pravil v prometu 

(hoja v strnjeni 

koloni, nošenje zaščitnih 

brezrokavnikov, pravila 

prečkanja ceste, dvignjena roka 

ob prečkanju prehoda za pešce, 

spoznavanje prometnih znakov, 

...)  

- likovno ustvarjanje na temo 

Varno v vrtec in 

šolo in izdelava plakatov za 

ozaveščanje  

- spoznavanje vrst prometa 

(didaktične igre, ogled križišča, 

avtobusne postaje, železniške 

postaje, ...)  

- igra z avtocesto, različnimi 

prevoznimi sredstvi (v igralnici, 

hodniku, na narisani cesti na 

preprogi s cesto ipd.  

- izvedba projekta Varno v vrtec 

II. del s poudarkom na 

kolesarjenju in spoznavanju 

zaščitne opreme na kolesu  

- izveden kolesarski dan na 

bližnjem večnamenskem igrišču 

z vožnjo v krogu, med ovirami 

z upoštevanjem "policista"  

-izvedba projekta Pasavček z 

ogledom videov na internetu za 

varnost v prometu - beleženje 

potovalnih 

navad otrok  

- seznanjanje s pravilno 

uporabo otroškega avtosedeža 

in varna vožnja otrok v 

avtomobilu  

- poslikava pobarvank na temo 

promet 

 
 

 

 

 

 

 



Otrok spoznava, 

kako ravnati in 

varno na soncu 

- pogovor o soncu in njegovih 

pozitivnih in negativnih učinkih 

na človeka/živali/rastline  

- ogled slikovnega 

materiala na zloženkah, spletni 

strani, ... o nevarnostih sonca - 

iskanje slikovnega materiala o 

predmetih/sredstvih, ki nas 

varujejo pred sončnimi žarki in 

izrezovanje, razvrščanje le-teh  

- izdelava plakatov, likovnih 

izdelkov na temo Kako se 

zavarujemo pred sončnimi žarki 

za ozaveščanje otrok in staršev  

- ogled ppt predstavitve z 

negativnimi ucinki sonca in 

pravilnim ravnanjem na igrišču, 

bazenu, morju  

- izdelava pokrival in 

kartona/papirja  

- nošenje pokrival od doma: 

plakati za ozaveščanje staršev 

in otrok (pravilna nošnja kape s 

šiltom)  

- ozaveščanje staršev o 

nevarnostih sonca 

-plakati posredovani s strani 

NIJZ  

- didaktične igre: npr. Poišči 

predmet, ki te varuje pred 

soncem...Poišči senco na 

igrišču, teci po senčni strani 

igrišča  

- igre v senčnih delih igrišča, 

pod šotori, drevesi 

- pitje vode (spodbujanje otrok 

k pitju večkrat na dan) 

 - pomen uživanja sezonskega 

sadja in zelenjave z veliko vode 

- spoznavanje pomena krem za 

sončenje in njihova uporaba (ne 

le pikica 

kreme ampak večja količina, 

večkrat na dan), navodila 

staršem na zadnjem 

roditeljskem sestanku 

- primerna oblačila za poletne 

dni in tudi obutev za vrtec 

 

 
 

 

 

Zbrala in zapisala vzgojiteljica : Petra Ferlič 



Enota Lupinica 

 

GIBANJE (vadbene ure, gibalne minutke, vsakodnevni tek za zdravje) 

Otrokom smo omogočili vsakodnevno gibanje na prostem, ne glede na vreme. V deževnih dneh 

smo se zadrževali na terasi igralnice ali pa se s palerinami sprehodili po igrišču našega vrtca. 

Enkrat tedensko izvajamo vadbene ure v igralnici, v skupnem prostoru vrtca ali v toplejših dneh 

na igrišču. Poudarek smo dajali naravnim oblikam gibanja (hoja, tek, plazenje, lazenje). Izvajali 

smo gibalne dejavnosti za razvijanje ravnotežja in razvijanje fine motorike.  

 

Vsakodnevno smo izvajali gibalne minutke, kjer so otroci imeli možnost razgibati svoje telo ob 

glasbi, z rekviziti ali brez. 

 

Ob prihodu na igrišče smo izvajali vsakodnevni tek za zdravje. Ob spodbudi strokovne delavke 

so otroci tekali krog okrog igrišča vrtca. Ob koncu šolskega leta so posamezniki pretekli krog 

igrišča brez spodbude odrasle osebe. 

 

Otroci so aktivno sodelovali v vseh gibalnih dejavnostih. 

 

    
Tek za zdravje                                          Gibalna minutka: razgibavanje z obroči 

 

                  
Vadbena ura                                                            Gibanje na igrišču 

 

 

 

 



Seznanjenjem s pomenom čistih rok za dobro počutje in naše zdravje 

Otroci so sodelovali v pogovoru o dejavnostih, ki imajo pomen za njihovo zdravje in dobro 

počutje. Preko slikovnih predlogov in s pomočjo pesmi Umivaj roke (besedilo prirejeno po 

melodiji pesmi Mojster jaka) so se otroci seznanjali s pravilnim postopkom umivanja rok in 

pomenom za zdravje in dobro počutje. 

    
Ogledovanje in lepljenje slikovnega materiala 

 

 
Umivanje rok 

 

Spoznavanje in zaznavanje gozda z vsemi čutili 

Otroci so ob prosti  igri z naravnim materialom iz gozda preko čutil spoznavali njihove lastnosti. 

Naravni material smo prenesli v igralnico. Omogočili smo jim, da so po pripravljeni gozdni 

čutni poti najprej hodili bosih nog in nato smo material zalepili na pohištvo, kjer so imeli 

možnost z rokami in prsti rok tipati naravni material. 

  
Hoja po naravni čutni poti                        Sredstvo za tipanje in spoznavanje naravnega materiala 



    
Tipanje naravnega materiala 

 

Otroci vsakodnevno opazujejo spremembe v naravi, ki jih pogojujejo letni časi. Seznanili smo 

jih z raziskovalnim pripomočkom: povečevalno steklo, kar ji je še dodatno motiviralo za 

opazovanje in zaznavanje rastlin in živih bitij.  

    
Opazovanje in zaznavanje narave z lupami 

 

SPOZNAVANJE IN IZRAŽANJE ČUSTEV 

Pri dejavnostih kjer so otroci preko tipanja različnih materialov iz gozda razvijali fino motoriko 

(upravljanje z rokami in prsti na rokah) je bilo pri otrocih opaziti odziv, da so jim eni materiali 

na otip prijetni in drugi pa neprijetni. Pri načrtovanih dejavnostih smo izhajali iz otrok, kjer so 

otroci spoznavali prijetna in neprijetna čustva (veselje in žalost). Spoznali so Pesem poslušanja, 

se seznanjali s strategijami aktivnega poslušalca, ogledali lutkovno predstavo, poslušali zgodbe, 

se plesno izražali… Otroci so sodelovali pri kreiranjem stalnega kotička v igralnici, kjer so 

imeli možnost se individualno ali s prijateljem igrati ter ob spodbudnem okolju spoznavati 

čustva. 

 



     
Igra v socialno emocionalnem kotičku      Spoznavanje čustva veselje 

 

 

 IZMENJAVA SPOROČIL S PRIJATELJI 

Skupine otrok, ki smo bile vključene v projekt smo si izdelale škatle za prinašanje prijaznih 

sporočil prijateljem drugih skupin in ta način nam je omogočal, da smo v času priporočil za 

preprečevanje okužb korona virusa ohranjali in vzpostavljali stike med sabo.   

                 
Odnesli smo sporočilo prijateljem                         Škatla prijaznih sporočil 

 

 

BIVANJE IN GIBANJE V GOZDU V VSEH LETNIH ČASIH 

Tekom celega šolskega leta smo večkrat obiskali gozd, ki ga imamo v neposredni bližini. V 

gozd smo se odpravili v vseh letnih časih in ga ob tem opazovali tudi v njegovem spreminjanju. 

Poudarek pri bivanju v gozdu smo namenili gibanju, sproščanju in igri v gozdu, v povezavi z 

našim zdravjem. V gozdu smo si določili »kotiček« kamor smo vedno zahajali in tam izvajali 

različne gibalne aktivnosti in vadbene ure, ki smo jih prilagodili glede na letni čas. Pri tem smo 

pogosto uporabili tudi gozdni material, ki smo ga našli ob poti. Preskakovali smo palice, ciljali 

s storži, hodili po deblih, tekli med ovirami/drevesi, itn. Tek po gozdni poti in skozi gozd je 

bila naša stalnica. Prav tako smo povečevali razdaljo v hoji, razvijali vztrajnost in krepili našo 

kondicijo. Prav tako smo v gozdu izvajali različne sprostitvene vaje in ga raziskovali z našimi 

čutili. Ob zaznavanju vonja v gozdu smo uporabljali različne dihalne tehnike, ki smo jih 

utrjevali skozi celo šolsko leto. Objem drevesa nas je še bolj povezal z naravo/gozdom Otroci 

po izvajanju dejavnosti tako prepoznajo pomen gibanja in sproščanja v naravi, v povezavi s 

svojim zdravjem.  



  

VSAKODNEVNI TEK ZA ZDRAVJE 

Vsakodnevni tek za zdravje smo izvajali celo šolsko leto, z namenom krepitve našega zdravja 

in ozaveščanja o pomenu zdravega načina življenja. Z izvajanjem smo pričeli že v mesecu 

septembru. Vsi otroci so tekli, vendar večina otrok v teku ni bila vztrajna. Tekom šolskega leta 

smo izvedli tri meritve, kakšno razdaljo zmorejo preteči otroci. Razdalja, ki so jo otroci zmogli 

preteči ob koncu šolskega leta je bila veliko daljša, kot v začetku. Na igrišču smo določili pot, 

kjer smo vsakodnevno tekli. Ob prihodu na igrišče je tek postal naša stalnica. Otroci so tekli, 

kot del dnevne rutine, glede na svoje zmožnosti. Tekom šolskega leta smo tek tudi popestrili: 

tek med stožci, tek okrog stožcev, tek med naravnimi ovirami, tek s preskakovanjem nizkih 

ovir, tek po hribu navzgor in navzdol, tek v različnem tempu, itn.  V okviru izvajanja 

vsakodnevnega teka smo se prav tako vključili v dva projekta na državni ravni, kjer so otroci s 

pretečeno razdaljo prispevali k solidarnosti do drugih ljudi in se ozaveščali o pomenu zdravega 

načina življenja. Otroci so tekom celega šolskega leta spoznavali, da lahko s tekom/gibanjem 

krepimo in ohranjamo naše zdravje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PODARIMO NASMEH – PRIJATELJEVANJE Z OTROKI IZ DRUGIH SKUPIN 

Vzpostavljali smo stike z otroki iz drugih skupin, ki so bili zaradi epidemije zelo okrnjeni. 

Običajna vsakodnevna druženja z otroki iz sosednjih skupin niso bila mogoča, zato smo poiskali 

svojevrsten način vzpostavljanja in ohranjanja stikov. Ob posebnih priložnostih in prazničnih 

dneh smo za otroke iz sosednjih skupin izdelali voščilnice, ki smo jim jih oddali v posebej 

izdelane »poštne nabiralnike« ali pa smo jim jih odnesli do njihove igralnice. Otroci so ob tem 



podali svoja voščila, želje, ki smo jim jih zapisali v voščilnice. Ko smo se naučili novo pesem 

ali ples, smo se na igrišču predstavili prijateljem. Pripravili smo tudi gledališki dopoldan, kjer 

smo se na zunanjem odru s pesmijo predstavili drug drugemu in ob tem vzpostavljali stik in se 

prepoznavali. Otroci so tekom leta tudi sami postali pobudniki za navezovanje stikov. Po 

njihovi ideji smo z zalivanjem poskrbeli za rože/rastline v sosednjih skupinah. 

Pravljico/slikanico, ki je bila otrokom všeč smo odnesli v sosednjo skupino, da so jo lahko tu 

tam prebrali. Tudi mi smo se večkrat razveselili pozornosti otrok iz drugih skupin. Otroci so 

skozi različne dejavnosti imeli možnosti za navezovanje in vzdrževanje prijateljskih odnosov z 

otroki iz drugih skupin.  

   

 

SPOZNAVANJE IN IZRAŽANJE ČUSTEV 

V igralnici smo oblikovali socialno emocionalni kotiček, kjer so bila otrokom na voljo različna 

sredstva za prepoznavanje in izražanje čustev, v skrbi za naše duševno zdravje. Prepoznavali 

smo osnovna čustva (veselje, žalost, jeza, strah). Čustva smo prepoznavali posamezno (vsako 

čustvo posebej), s pomočjo pravljičnih vsebin in situacijskega slikovnega materiala, ki je bil 

otrokom v pomoč pri prepoznavanju. Otroci so slikovni material razvrščali in pripovedovali o 

situacijah. Čustva smo prepoznavali tudi  z opazovanjem spreminjanja mimike obraza v 

ogledalu, prepoznavanjem čustev pri drugih, z gibalnim in glasovnim izražanjem posameznih 

čustev, z različnimi igrami, ki smo si jih izdelali, itn. Poudarek smo namenili tudi izražanju 

čustev. Izdelali smo si pripomoček s katerim so otroci lažje izrazili, kje v telesu čutijo 

posamezno čustvo in ali jim je občutek prijeten ali ne. Prav tako so dnevno označevali svoje 

počutje. Izvajali smo dejavnosti v katerih so otroci spoznavali različne načine za soočanje z 

različnimi čustvi: z različnimi dihalnimi tehnikami, vizualizacijami.  Večji poudarek smo 

namenili izražanju čustva jeze, kjer so se otroci opolnomočili z različnimi načini izražanja jeze, 

ki niso bili usmerjeni na druge otroke. Otroci so izražali različna čustva, občutke, čustvena 

stanja, počutje, ter jih zaznavali tudi pri drugih. 



   

 

GIBALNO IN LIKOVNO USTVARJANJE OB RAZPOLOŽENJSKI GLASBI 

Prisluhnili smo glasbi za različna razpoloženja/čustva. Dejavnosti smo izvajali v okviru 

socialno emocionalnega učenja, kjer smo poudarek namenili izražanju čustev. Sprva smo 

glasbo le poslušali, da so imeli otroci dovolj časa, da so ob poslušanju glasbe, posamezna čustva 

tudi prepoznali in doživeli. Vsaka posamezna glasba, ki smo ji prisluhnili je otrokom 

predstavljala eno čustvo, ki so ga poimenovali. Poslušanje glasbe je samo po sebi spodbudilo 

gibalno izražanje otrok. Otroci so se ob glasbi samostojno gibali in iskali načine za gibalno 

izražanje posameznega čustva. Tudi tukaj smo izpostavili le osnova čustva (veselje, žalost, jeza, 

strah). Pri gibalnem izražanju je prevladoval  ustvarjalni gib. Glasba nas je spodbudila tudi k 

likovnemu ustvarjanju. Odločili smo se za slikanje in pri tem uporabili mokro slikarsko tehniko 

– slikanje z vodenimi barvami. Otroci so ob poslušanju razpoloženjske glasbe prosto slikali. Pri 

tem so uporabljali barve, ki so jih samostojno izbirali. Po končanem slikanju so otroci svoje 

izdelke tudi predstavili drug drugemu in pripovedovali o svojih doživetjih, ter motivih, ki so 

nastali. Obe dejavnosti sta otroke spodbudili k izražanju in doživljanju svojih občutkov ob 

poslušanju glasbe.  

 

Starost otrok: 1-3 let 

V skupini smo izvajali dejavnosti s področja Zdravja v vrtcu več mesecev, nekatere dejavnosti 

celo šolsko leto. Dejavnosti so se navezovale na vsebino OSTANIMO ZDRAVI V 

ZIMSKIH DNEH in kaj je pomembno, da ostanemo zdravi. 



Varno s soncem  

S projektom Varno s soncem smo začeli 28. maja na Svetovni dan Sonca. Otrokom sem 

pokazala sliko Sonca. Zanimalo me je, kaj že vedo o Soncu (predznanje). Povedali so, da je 

okroglo, da ga vidimo na nebu, je kot pomaranča, rumene, oranžne in malo rdeče barve. 

Ogledali smo si  nemški risani animiran film SONČEN DAN (avtor Gil Alkabetz, 2007)- otroci 

so si animirani film večkrat ogledali in se ob njem zelo zabavali. Ob tem so se spraševali in 

odgovarjali, kaj Sonce počne (smrči, se zbudi, umije zobe z mavrico…), zakaj se sladoledar 

jezi nanj, zakaj se ljudje skrivajo pred njim, zakaj mu ploskajo in ga fotografirajo, kako se 

počuti sonce… Odgovore sva s pomočnico vzgojiteljice zapisali na plakat.   

Sodelavka je s pomočjo računalniškega programa naredila slikovno predlogo animiranega filma 

Sončen dan. Otroci so vsakodnevno opazovali slike in se ob njih pogovarjali. Polovica otrok je 

samostojno ali v parih pripovedovala vsebino animiranega filma. Izdelali smo plakat z ikonami 

Varno s soncem NIJZ-ja, ki smo jih prejeli kot udeleženci spletnega izobraževanja. Zraven smo 

lepili zaščitna sredstva, izrezana iz revialnega tiska. Prebirali smo knjige Varno s soncem 

(pogovor o pomembnosti Sonca in njegovih škodljivih učinkih), brali zgodbe Neli in Cezar 

(Ingrid Gordon)- poletje, prebiranje zgodbe in kratkih deklamacij. Otrokom je najbolj všeč 

deklamacija z naslovom Sončenje. Brali smo tudi pravljico Bor in Bina na soncu (Marijke ten 

Cate).  Naučili smo se pesem Sonce se smeje Janez Bitenc avtorja Janeza Bitenca. Slikali smo 

Sonce s tempera barvami in čopiči. S flomastri smo risali na papirnate krožnike in si naredili 

ščitnike za sonce. 

Bivanje in gibanje na prostem in v vrtcu 

Bivanje in gibanje na prostem in v vrtcu sta naša glavna naloga. V vrtcu izvajamo vsakodnevno 

jutranje razgibavanje ob glasbi in ob vzpodbudah strokovnih delavk. Velikokrat v jutranje 

razgibavanje vključim izmišljene vsebine, npr. moje jutro doma do odhoda v vrtec, sprehod v 

gozdu, na morju... Med načrtovanimi dejavnostmi izvajamo gibalne minutke. Otroci pokažejo 

gibe in ostali jih posnemamo. Vsaj enkrat tedensko načrtujem vadbeno uro za razvijanje 

različnih sklopov mišic, koordinacijo gibov, ravnotežje... Vsakodnevno se tudi gibamo in 

bivamo na prostem, čas bivanja je odvisen od vremena in temperatur. Izvedemo tek za zdravje- 

najprej smo bile strokovne delavke vodniki, proti koncu šolskega leta so vodniki teka otroci. 

Čim več časa preživljamo na prostem, tudi na terasah ob slabem vremenu. V jutranjih urah jim 

velikokrat pripravimo gibalne poligone z blazinami, tuneli, čutnimi krogi… Naučili smo se 

pesem Telovadimo (besedilo je napisala strokovna delavka našega vrtca na melodijo Twinkle, 

twinkle little star) in jo pojemo na začetku jutranjega razgibavanja. Vključeni smo tudi v projekt 

Mali sonček. Vsi otroci skupine, ki so stari med 2 in 3 leti, sodelujejo v projektu in imajo 

usvojenih vsaj 5 nalepk. Na srečanje Simbioza giba so v sklopu medgeneracijskega sodelovanja 

povabili dedke in babice ter se skupaj z vnuki preizkusili v gibalnih dejavnostih. 

Uživanje sadja in zelenjave ter pitje vode 

V našem vrtcu skrbimo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Jedilniki so pestri, najdejo se tudi 

jedi, ki so otrokom nepoznane in okusi neznani. Strokovni delavci in kuharsko osebje se 

trudimo, da otrokom to hrano približamo in jim postane okusna. Vsak dan imamo na jedilniku 

pester izbor sadja in zelenjave. V dopoldanski in popoldanski malici poleg jabolk najdemo tudi 

kakšno drugo sadje (banane, mango, kaki, slive...).  Otroci sadje in zelenjavo prepoznajo in v 



večini tudi poimenujejo. Iz revialnega tiska izrezujemo sadje in zelenjavo ter jih prilepimo na 

plakate.  

Otroci so spoznali pomen zdrave prehrane. Potrebno je zaužiti veliko sadja in zelenjave ter jesti 

domačo hrano. Sprva so solate in zelenjavne juhe ter zelenjavne namaze odklanjali, zdaj 

povedo, da so okusni. Iz pomaranč, ki ostanejo od malice, si velikokrat naredimo sok. Zelo 

pomembno je, da tako otroci kot odrasli popijemo veliko vode. Strokovne delavke smo otrokom 

vzgled. V teh vsebinah nam je pomagala Vitaminka, naša maskota enote Lupinica, strokovna 

delavka, ki otroke obišče enkrat mesečno, ko imamo Zeleni dan.  

Starši so z jedilniki zelo zadovoljni, všeč jim je raznolika hrana. Na naši spletni strani in brošuri 

ter na delavnicah za starše lahko najdejo veliko dobrih, zdravih in okusnih jedi in napitkov. 

Higiena rok, kašljanja in kihanja ter ščetkanje zob 

Otroci moje skupine so v letošnjem letu prvič obiskali vrtec in niso bili seznanjeni s pravilno 

tehniko umivanja rok. Tu smo si pomagali s slikovnim gradivom NIJZ-a, ki nam je bil v veliko 

pomoč pri načrtovanju. Otrokom smo pokazali slikovni material virusov, bakterij... Naučili smo 

se pesem Umivaj roke (besedilo prirejeno na melodijo Mojster Jaka) ob slikovni demonstraciji:  

Umivaj roke,  

umivaj roke,  

dlan ob dlan, 

milo je med prsti,  

drgni zdaj! 

Otroci še vedno potrebujejo veliko pomoči pri umivanju rok. Nenehno se pogovarjamo, da so 

na rokah bacili, ki jih s prostim očesom ne vidimo. Ob tem je pomembno tudi, da do suhega 

obrišemo roke.  

Ob vzgledu in slikovnem materialu smo se seznanili in naučili pravilne higiene kašljanja in 

kihanja. Čeprav otroci vedo, da je potrebno pred usta in nos dati roko in komolec ali kihniti v 

robec, se velikokrat spozabijo in potem povedo, kako je prav.  

Zobe si v vrtcu ne umivamo. Staršem sem na 2. roditeljskem sestanku predstavila idejo, ki sem 

jo dobila v primeru dobre prakse na izobraževanju Zdravje v vrtcu, da lahko otroke spodbujajo 

pri umivanju zob, da zgornje zobe ščetkajo tako, kot pada dež in spodnje zobe  kot raste trava. 

Starši so bili nad idejo navdušeni. 

Smeh je pol zdravja- SOCIALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ OTROKA 

V naši skupini se veliko smejimo. Smejimo se ob različnih rimanih in smešnih besedilih iz knjig 

Enci benci na kamenci, se igramo Jezičkarije (vaje za pravilno izrekanje), posnemamo različne 

živali, vozila, se žgečkamo… Otroke navajamo in učimo, da izražajo različna čustva, občutke, 

čustvena stanja in počutje ter jih zaznavajo pri drugih. Ugotovili smo, da smo veseli, ko smo 

zdravi, ko se v vrtcu igramo, se imamo radi. Ko zbolimo, se ne počutimo dobro, smo žalostni, 

jočemo, ko nas nekaj boli… Zato smo si v igralnici opremili hiško čustev s slikovnim 

materialom dveh čustev- veselja in žalosti. Na stenah hiške so slike iz različnih situacij 

vsakodnevnega življenja. Otroci se v hiški veliko zadržujejo, opazujejo slike in opisujejo videno 

(npr. mama je vesela, ko ji je otrok prinesel šopek rož, deček je žalosten, ker mu je drug vzel 

igračo). Otroci so prisluhnili več zgodbam s čustveno tematiko. Prav tako smo si uredili kotiček 

Ambulanto, kjer so otroci »skrbeli« za bolne dojenčke in živali, včasih je bil bolnik tudi kak 



otrok ali strokovna delavka. Igra v tem kotičku je potekala dlje časa in se je ob tem razvila 

dobra simbolna igra.  

Za dobro počutje tudi veliko plešemo. Otroci ob veseli glasbi skačejo na mestu, po igralnici, 

migajo z boki, dvigujejo roke, se glasno oglašajo (vriskajo in se smejejo). Za dobro počutje 

drugih otrok v 1. starostnem obdobju smo v skrinjico presenečenja skrili pesem Smeh avtorice 

Olge Denac, jih s pesmijo seznanili in jim jo večkrat zapeli.   

 

Zapisala vzgojiteljica : Maja Visenjak, Tanja Planinšek in Maja Seidl. 


