
ZDRAVJE V VRTCU 

KEKEC, skupina ribice 

 

UMIVANJE ROK 

Pri sklopu jaz in moje telo smo spoznavali čutila. Eden od njih je tudi tip. otroci so z rokami tipali 
različne  skrite predmete. Da bi ugotovili kako čiste so naše roke smo prebrali knjigo Naše čisto telo, 
čiste roke in čisti zobje. V sami knjigi smo se osredotočili predvsem na čiste roke. Knjiga govori kako 
pridejo bacili na naše roke, iz kje, kaj lahko povzročajo in kako se jih znebimo. otroci so po pogovoru i 
prebiranju knjige sami ugotovili kako umazane so naše roke in koliko bacilov se na njih nahaja. 
pogledali smo tudi kaj se dogaja z zobmi. na youtubu smo si ogledali kratek filmček o pravilnemu 
umivanju rok. ogledali smo si ga večkrat in se na koncu skupaj naučili kako se na pravilen način 
naučimo umivanja rok od prstov pa do dlani in zapestij. vadili smo najprej na suho in ko smo vsi 

vedeli pravilen postopek smo po dva in dva hodili v umivalnico in si z milom in vodo pravilno umili 

roke. vsi otroci so osvojili pravilnega umivanja rok. ko so preko knjige videli koliko bacilov se na naših 
rokah nahaja, se je nekatere otroke precej dotaknilo in si še danes na pravilen način umivajo roke. 

 

ZDRAVA PREHRANA 

Spoznali smo sebe in svoje telo. v tem sklopu smo spoznali tudi prehransko piramido. Najprej smo se 

pogovorili kaj pomeni zdrava in nezdrava  hrana, ter kakšne posledice prinaša preveliko uživanje 
nezdrave prehrane. otroci so najprej v drevesni diagram razvrščali, katera hrana se jim je zdela zdrava 
in katera ne. na razpolago so imeli sličice z različno prehrano (zdravo in nezdravo). pogledali smo si 
kako je prehranska piramida sestavljena in nato ali smo hrano pravilno razvrstili. hrano smo razvrstili 

tudi na beljakovine, oh, hrano z veliko maščobami in veliko sladkorjem ter povedali pomembnost le 
tega v prehrani. nato so otroci imeli nalogo, da sami razvrstijo sličice v narisano prehransko piramido 
in s tem ugotovijo ali so si pravilno zapomnili kam kaj spada. pogovorili smo se tudi kako in kaj naj bi 

izgledali sestavljeni zdravi obroki. vsak posameznik je povedal, kaj je jedel doma za zajtrk in skupaj 

smo po prehranski piramidi ugotovili ali je bil zajtrk posameznika zdrav ali ne in če ni bil, katero vrsto 
hrane, naj še vključi v obrok, da bo zdrav in uravnotežen. v kotičku kuhinja, so otroci z plastično 
razpoložljivo hrano pripravljali zdrave obroke in jim je šlo zelo dobro. 

 

GIBANJE 

V s klopu zdravja v vrtcu in pomanjkanja časa za gibanje sva teden namenili ravno temu. Preko knjige 
Rdeča žoga, smo prvi dan po ogrevanju z tekmovalnimi gibalnimi igrami urili igre z žogo (kotaljenje, 
metanje, podajanje, lovljenje, odbijanje, vodenje, metanje žoge v cilj, podiranje količkov, brcanje,...) 
drugi dan smo na postavljen poligon urili ravnotežje v gibanju in na mestu ( hoja po gredi, skakanje 
po eni nogi, poskakovanje iz obroča v obroč,...) tretji dan smo delali na moči. vlekli smo vrv, nosili 
težke predmete iz konca na konec in potiskali prijatelja sedečega na blazini. četrti dan sva jim 
igralnico prepletle z vrvico in naredile pajkovo mrežo. otroci so morali miselno priti skozi z čim več 



spretnosti in čim manj dotikanja vrvice in pomaganja z rokami. peti dan smo posvetili plesu. plesali 

smo na naučeno koregrafijo. otroci so migali, plesali s celim telesom. Vsaki dan smo se pred gibalnimi 
dejavnostmi ogrevali z gibalnimi igrami na izpadanje, katere so izbirali otroci saj imajo te dejavnosti 

najrajši. Za  zaključek pa smo se umirjali z masažami in vodenimi vizualizacijami ob umirjeni glasbi. Pri 
sprostitvenimi dejavnostmi so otroci popolnoma sprostili in na koncu tudi povedali kako so 

dejavnosti doživeli, kam vse jih je vizualizacija popeljala in kako so se počutili. Po gibalnih dejavnostih 
smo vsaki dan igro nadaljevali na igrišču, kjer so otroci še naprej izvajali naravne oblike gibanja, se 
vozili s poganjalci in skiroji ter se igrali igre z žogami. 

 

Suzana Klobučar 


