
PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU 2020/2021 

Letno poročilo o izvedenih aktivnostih 

 

Vrtec Nova Gorica 

Enota: Kurirček 

Oddelek: Sončki 

Starostna skupna: 2–4 leta  

 

1. JOGA ZA OTROKE – rdeča nit »POČUTIM SE DOBRO« 

Naučili smo se starodavno jogijsko tehniko Pozdrav soncu. Gre za zaporedje dvanajstih 

položajev, ki razgibajo in sprostijo celotno telo. Preko joge smo posnemali gibanje in glasove 

različnih živali. Izvajanje joge ni namenjeno le za razvoj motoričnih sposobnosti in gibljivosti, 

ampak tudi za občutenje lastnega telesa, sposobnosti koncentracije in sprostitve. Z jogo smo 

postopoma gradili pozitivno samopodobo in čustveno moč. Otrokom sem predstavila jogo na 

igriv način. Otroci so se po jogi bolje počutili, saj je ta vplivala na njihovo umirjenost, 

osredotočenost ter boljšo koncentracijo. Ker so bili dalj časa vrtci odprti le za nujno varstvo, 

sem staršem preko e-asistenta posredovala nekatere jogijske položaje (preko sličic), ki so jih 

lahko otroci izvajali skupaj s starši. Tako so se lahko starši preko joge še bolj povezali z otroki. 

2. ZDRAVA PREHRANA 

Skozi vse leto smo se seznanjali z zdravo prehrano in spoznavali sadje in zelenjavo preko sličic. 

Otroci so spoznavali barve z razvrščanjem sadja in zelenjave po barvi. S pomočnico vzgojiteljice 

sva na koščke razrezali različno sadje in ga stresli v električni mešalnik. Otroci so pripravo z 

zanimanjem gledali in nato »smoothie« tudi popili. Ker nam je v vrtcu ostajalo veliko 

pomaranč, sem se odločila za pripravo pomarančnega soka. Otroci so ga nato tudi popili. Tudi 

rojstne dneve smo praznovali izključno s sadjem. 

3. ČEBELE 

Veliko časa smo se posvečali temi o čebelah, medu in zdravju. Spoznali smo delo čebelarja, ki 

mora poznati veliko pomembnih stvari o čebelah in za njih skrbeti celo leto.  Obisk čebelarja 

je bil žal odpovedan zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo Covid-19. Praznovali smo tradicionalni 

slovenski zajtrk in v ta namen je vsak otrok izdelal lutko-čebelo, naučili smo se tudi prstno igro 



Panj. Pogovarjali smo se o čebelah, ki so za naše življenje zelo pomembne, saj skrbijo za 

opraševanje rastlin ter nam pridno pridelujejo med, kateri nam pomaga ohranjati naše 

zdravje.  

 

16. 6. 2021        Vzgojiteljica: Katarina Zgonik 

 


