
POROČILO ZDRAVJE V VRTCU 
 

Regijski koordinator za vaš vrtec je iz NIJZ OE Nova Gorica 

Naziv vrtca: Vrtec Nova Gorica 

Naslov vrtca - ulica in hišna številka: Kidričeva 34 c 

Poštna številka in kraj: 5000 Nova Gorica 

Ime in priimek koordinatorja programa Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu v šolskem letu za katerega oddajate poročilo: 
Martina Kumar 

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu: martina.kumar@guest.arnes.si 

Anketo izpolnjujem: vzgojitelj 

Ime vaše enote: Kurirček 

Koliko skupin otrok je v vaši enoti? 5 

Ime vaše skupine: Gobice 

Starost otrok v vaši skupini: od 1-2 leti 

 

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu v poročevalskem obdobju v vaši skupini 
vsaj 3 mesece: Maša Tomažič 

V kolikor se je vzgojitelj udeležil pomladanskega izobraževanja vpišite številko potrdila: 2-DEC2020/33 

Če ste si v skupini ogledali katerega od lutkovnih filmov in izvajali aktivnosti na teme iz vsebin filmov to označite:/ 

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo? za 4 aktivnosti 

 

 

Navedite vsebino 1. aktivnosti.  Zdrava prehrana 
 

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili: / 

Čas trajanja aktivnosti tedni 

Vpišite število: 3 

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini: 
Knjige – slikanice, slikovno gradivo, pesmi, lutke, rekviziti za gibanje, sadje, sadike sončnic, zemlja, voda 

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini? ne 

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali. praktično delo, pogovor, predavanje/razlaga, 

demonstracija  

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali. otroci 

 

Opis aktivnosti: Področje zdrave prehrane smo obravnavali v mesecu aprilu in v začetku meseca maja. Otrokom 
smo preko teme kmetija predstavili kako se pridobiva domača lokalna hrana. Predstavili smo jim kmetijo, 

življenje na njej, živali ki tam živijo, delo ki se na kmetiji opravlja in kako preko dela in s pomočjo živali pridobimo 
domačo prehrano. 
 

Ker gre za mlajšo starostno skupino smo spoznavali domače živali preko zgodbe in lutkovne predstave, ki smo jo 

uprizorili znotraj igralnice. Otroci so živali prepoznavali, jih oponašali, nekateri poimenovali in izvedeli katere 

živali nam nudijo jajca, katera mleko, katera meso, tudi volno. Živali smo z otroci tudi gibalno oponašali, se s tem 
razgali in osvajali različne gibalne koncepte. Otrokom smo ponudili v barvanje izrezane silhuete domačih živali na 
katere so smiselno zalepili volno, perje, umetno dlako. 

 

Prav tako smo predstavili, da hrano pridobivamo tudi na vrtu, njivi, v sadovnjaku. Skupaj smo opazovali različne 
slikanice, fotografije z zelenjavo in sadjem. Sadje smo tudi prepoznavali, ga okušali, vohali in opazovali. 
 

Otrokom smo ponudili da so se dotikali zemlje, jo občutili. Povedali smo jim, da je zemlja pomembna, saj 

omogoča rastlinam rast. Na atriju naše skupine je starejša skupina otrok posadila sadike majhnih sončnic, ki smo 

jih kot skupina opazovali pri rasti. Nekajkrat smo sončnice tudi zalili. Sedaj le še čakamo da te vzcvetijo in tekom 

poletja privabijo ptice, ki lahko plod – hrano pozobajo.   

 

Navedite vsebino 2. aktivnosti Varno s soncem 



Čas trajanja aktivnosti tedni 

Vpišite število: 2 

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini: zgodba »Živali iščejo sonce«, »Sonce« 
pesem avtorja Janija Goloba in »Klobuček« avtorja Janeza Bitenca, primeri predmetov s katerimi se zaščitimo 
pred soncem (sončna krema, klobuček, dežnik, steklenica z vodo, sončna očala), slikovni prikaz, kaj potrebujemo 
za zaščito pred soncem, barve, čopiči, papir 

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini? da 

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali. praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, 
športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor, predavanje/razlaga, demonstracija, razstava 

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali. otroci 

 

Opis aktivnosti: Temo varno s soncem, smo obravnavali ob koncu maja in začetku meseca junija. Kot uvod v novo 
tematiko smo otrokom prebrali zgodbo z naslovom »Živali iščejo sonce«, ki vsebinsko predstavi, da je sonce 
pomembno. Zgodbo smo večkrat ponovili in jo otrokom uprizorili tudi v lutkovni predstavi saj menimo, da tako 

bolje ponotranijo vsebino zgodbe.  

 

V igralnico smo izobesili slikovni prikaz, ki prikazuje kako se lahko pred soncem zaščitimo. Z otroci smo prikaz 
obrazložili, opisali in ga podkrepili z primeri, ki nazorno prikažejo kako to počnemo. Npr. iz tube sem iztisnila 
kremo za sončenje in jo nanesla na svojo kožo, iz steklenice popila vodo, si na nos nadela sončna očala in na 
glavo klobuček. Z dežnikom sem ustvarila umetno senco, ki nas je pred soncem zaščitila. Skupaj z otroki smo vse 

opisano večkrat navidezno ponovili in nekaj dni na tem področju utrjevali vse naučeno. Kljub temu, da je večina 
otrok starih dve leti ali manj, so nekateri že osvojili osnovna znanja zaščite pred soncem. Ko smo jih pri dejavnosti 
v krogu spraševali o možnih zaščitah, so brez slikovnih pomoči sami našteli nekatere izmed njih. 
 

Dejavnosti na temo sonce smo nagradili s prepevanjem in učenjem dveh pesmi. Prva pesem »Sonce« avtorja 
Janija Goloba, ki vsebinsko pripoveduje o soncu, je poleg enostavnosti besedila in melodije omogočila tudi gibalni 
prikaz povedanega. Druga pesem, »Klobuček«, avtorja Janeza Bitenca, pripoveduje o klobučku. Z njo smo želeli 
otroke dodatno ozavestiti, kako pomembno je na soncu nositi pokrivalo. Ob njej smo vedno tudi zaplesali. Otroke 

smo ob vsaki izvedbi povabili, da se samostojno javijo k plesu. Dva otroka sta se tako postavila v par na sredino 

kroga, se pokrila s klobučkom in ob prepevanju ostalih zaplesala. 
 

Temo varno s soncem smo tudi likovno podkrepili. Otrokom smo omogočili, da sami pobarvajo površino z 
rumeno in oranžno barvo, ki so jo nato odtisnili na barven papir. Nastala so čudovita, pisana sonca, ki so bila 

zaradi odtisa nekoliko manj pravilne okrogle oblike, kar je delovalo toliko bolj podobno realni podobi sonca. 

Okrog sonca so otroci dan kasneje pobarvali površino z modro in rumeno barvo, da je ta predstavljala oblačno 
nebo. Nastala likovna dela smo razstavili pred našo igralnico. 
 

Navedite vsebino 3. aktivnosti: Rdeča nit 
 

Čas trajanja aktivnosti meseci 

Vpišite število: 9 

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini: 

Glasba, videoposnetki (»Od glave do peta«, »Delamo snežaka« avtorice Mojce Robič, »Zajček dolgoušček«, 
avtorja Janeza Bitenca, »Mali zvonček«, avtorice Mire Voglar, ljudska pesem »Ringa, ringa, raja«, »Z avtobusom k 
teti«, avtorja Janeza Bitenca, »Klobuček«, avtorja Janeza Bitenca) 

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini? da 

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali. 

Praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), demonstracija, uporaba 

audio vizualnih sredstev 

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali. otroci 

 

Opis aktivnosti: Kot rdečo nit smo si v letošnjem vrtčevskem letu zastavili ples. Ples je za otroke dejavnost, ki 
predstavlja radost in veselje. Poleg pozitivnega vzdušja, ki ga z glasbo ali pesmijo prikličemo, ta vključuje tudi 

gibanje. 

 



Ples je kompleksna dejavnost, ki od otrok zahteva pozornost, razvoj miselnih procesov in gibalnih konceptov. 

Spodbuja domišljijo in svobodo izražanja. 
 

Z uvajanjem svobodnega plesa ob glasbi smo pričeli že v mesecu septembru, ko so se otroci v skupini še uvajali. 
Prav glasba je bila tista, ki je marsikaterega otroka v tem času potolažila in zamotila za nekoliko daljše časovno 
obdobje.  

 

V mesecu oktobru pa smo otroke začeli učiti vodenega plesa. Kot prvi primer smo izbrali ples ob pesmi »Od glave 
do peta«. Otroci so bili takrat po večini še ne dvoletniki a so kljub temu že sledili ponavljajočim se navodilom. 
 

V času zaprtja vrtca smo s starši in otroci sodelovali na daljavo. V mesecu novembru smo jim tako ponudili naj 

otroci svobodno plešejo na različne melodije na temo čebel, v mesecu decembru pa ob praznično božični glasbi. 
V mesecu januarju smo jim posredovali spletni posnetek koreografije »Delamo snežaka« avtorice Mojce Robič. 
 

Ob vrnitvi v vrtec smo se z otroci naučili pesmi »Zajček dolgoušček«, avtorja Janeza Bitenca, ob kateri so otroci 

svobodno poskakovali in nekoliko bolj vodeno plesali ob prepevanju pesmi »Mali zvonček«, avtorice Mire Voglar. 

 

V sklopu obravnavanja teme kmetija smo plesali ljudski ples »Ringa, ringa, raja«. Otroci so se učili kako kot 
skupina z rokami sklenemo krog in plešemo skupaj v krogu. 
 

Naučili smo se tudi pesmi »Z avtobusom k teti«, avtorja Janeza Bitenca, pri kateri smo otroke učili, kako se hodi v 
koloni. 

 

V času ko smo obravnavali kako se zaščititi pred soncem pa smo otrokom predstavili pesem in ples »Klobuček«, 

avtorja Janeza Bitenca. V tem primeru so otroci plesali v paru. Par se je vrtel v krogu, medtem ko so ostali otroci 

ploskali.  

 

Poleg plesa smo otrokom naučili nekaj bansov, pri katerih smo povedano besedilo prikazali z rokami. 

 

Poleg vnaprej določenih gibalnih konceptov smo otrokom ponujali tudi možnost izražanja skozi gib. Glede na 
zvrst glasbe smo otoke spodbujali naj plešejo počasneje, hitreje, nežno, poskočno, oponašajo različne živali, 
prevozna sredstva, vreme in ob tem urijo razumevanje glasbene vsebine. 

 

Navedite vsebino 4. aktivnosti Gibanje 
 

Čas trajanja aktivnosti meseci 

Vpišite število: 10 

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini: Blazine, tunel, žogice, žoge, koš, obroči, 
poganjalčki, elastika 

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini? ne 

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali. praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, 
športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), demonstracija 

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali. otroci 

 

Opis aktivnosti: Področju gibanja smo se posvečali tekom celotnega vrtčevskega leta. Izvajali smo ga 

vsakodnevno. Včasih je bilo to, osrednji dogodek dneva, v takšnem primeru smo gibali ves dan, drugič smo mu 
namenili manj časa. 

Gibanje v prvi starostni skupini je bilo tako vodeno kot svobodno. Vodeno gibanje smo izvajali v igralnici, na atriju 

in v telovadnici. Svobodno gibanje pa tudi na igrišču vrtca. Pri izvajanju gibanja smo upoštevali razvoj fine in 

grobe motorike. 

V mesecu septembru smo največ časa namenili svobodnemu gibanju. Otroci, ki so se še uvajali v vrtčevsko rutino 
smo skoraj vsakodnevno odpeljali v vrtčevsko telovadnico, saj so se tam najbolj potolažili. V telovadnici so radi 

raziskovali športne rekvizite, tekali in plesali. 



Iz meseca v mesec smo vedno več gibalnih aktivnosti izvajali vodeno. V krogu so otroci sledili ponovitvi osnovnih 

gibalnih konceptov, se ob tem učili kaj pomenijo pojmi gor, dol, naprej, nazaj, blizu, daleč, hitro, počasi, visoko, 
nizko, okrog,… V igralnici pa tako ob glasbi kot v tišini oponašali gibanje živali, prevozna sredstva, vremenske 

pojave, rastline in se učili vaj razgibavanja ter raztezanja. Veliko smo tudi plesali, otrokom ponujali tunel za 

plazenje, mehke žoge, napenjali elastiko, da so morali otroci preko nje,… 

Po ponovnem odprtju vrtca v mesecu februarju, ko so se v vrtec vrnili vsi otroci, smo ob sredah redno obiskovali 

telovadnico. Otrokom smo v namen gibanja pripravili različne poligone iz blazin, koš, za zadevanje ciljev, žoge, 
žogice, obroče. Vedno smo na začetku vadbene ure namenili nekaj časa vodenemu gibanju. Z otroci smo tekli, 
hodili, plazili, lazili, se kotalili, poskakovali,… Ob prvih poizkusih daljših vodenih vadb, se je le tem priključilo malo 
otrok, vendar se je število otrok ki so pri gibanju sodelovali iz tedna v teden večalo. Veliko vodenih vadb smo 
pripravili z obroči in žogami. Otroci so bili z uporabo teh vedno bolj spretni. 

Pomemben prostor gibanja sta za otroke predstavljala tudi atriji in igrišče vrtca. Otroci so tu večinoma gibali 
samostojno. Vozili so poganjalčke, si podajali in lovili žogo, plezali na igralih in se igrali z različnimi rekviziti za igro 
na pesku. 

Od začetka leta do zaključka je bil pri otrocih opaziti velik gibalni razvoj, tako na področju fine kot grobe 
motorike. Nekateri posamezniki v začetku leta še niso hodili, niso jedli samostojno, niso plezali, poskakovali,… 
Vse te gibalne veščine pa so do sedaj osvojili. 

 

 

 

 


