
ZDRAVJE V VRTCU 2020/21 

CICIBAN, skupina rdeči palčki 

 

Zimski sprehod na Kapelo 

Ljudje so že  v preteklosti bil del narave, danes pa nas moderen način življenja v mestih sili, da imamo 
vedno manj stika z naravo. Velik del naših otrok v teh kriznih časih nima možnosti, da bi si starši vzel 
čas za daljše sprehode. Kljub temu,da nas je malo prisotnih v vrtcu zaradi epidemije covid 19 smo se   

lepega, zimskega, januarskega dne odpravili na zimski sprehod na bližnji grič Kapelo, ki leži na južnem 
robu mesta, tik ob meji z Italijo. Na vrhu griča stoji cerkev in Frančiškanski samostan, ki je znan po 
Burbonski grobnici in dišečih Burbonkah (vrtnicah). Tam je  čudovit razgled na eni strani na samo mesto 
Nova Gorica, bližnje hribe, ki mesto obdajajo, na drugi strani pa vstopamo v gozd, na zahodu pa vidimo 

Goriški grad (v Stari Gorici). V jutranjem krogu smo se dogovorili, kam gremo in kaj si bomo ogledali.  
Dogovorili smo se za ogled stare cerkve in ker je bil čas jaslic smo se odločili, da si ogledamo tudi te. 
Dogovorili smo se tudi o samem obnašanju v cerkvi glede covd ukrepov - nič ne tikamo samo gledamo.  
V garderobi smo se toplo obuli in oblekli, s seboj smo si vzeli topel čaj, ki smo ga dali v termuse in v 
nahrbtnik. Pot nas je peljala v hrib in malo smo pohiteli, ker nas je malo zeblo. Na cilju smo se najprej 

s čajem pogreli, nato pa smo čisto tiho odšli v cerkev in si ogledali jaslice. Otroci so bili navdušeni, saj 
je tekla voda in figurice so se premikale. Radovedneži so hodili  okrog in ugotavljali kako sistem deluje. 

Ogledali, pa smo si tudi samo cerkev od znotraj in od zunaj in ugotavljali kakšna je. Ko smo končali z 
ogledom cerkve smo stopili na rob poti in si ogledali še mesto iz višine in med bloki poiskali naš vrtec. 
Ko smo se malo odpočili smo  pot nadaljevali  po gozdni poti, tako, da smo si ogledali drevesa v zimskem 

času.  Polni lepih vtisov in doživetji smo se vrnili v vrtec, kjer nas je že čakalo kosilo. Pred kosilom pa 
smo si še temeljito umili roke. Naslednji dan pa smo naša doživetja naslikali. 

 

Varno s soncem 

Otrokom sem s pomočjo Palčka (lutke) prebrala pesmico: Otroci in sonce. Nakar je sledil  pogovor zakaj 
je sonce dobro in zakaj škodljivo. Skupaj smo si izdelali plakat na katerem smo narisali veliko rumeno 
sonce in na levo stran sonca napisali dobre na desno  pa slabe strani sonca. Plakat smo obesili v jutranji 

krog, tako, da nas vsak dan pred odhodom na igrišče opomni kaj moramo narediti. Razdelili smo se v 
skupine ; prva skupina je dobila zgibanko Varno s soncem in se o tem pogovarjala, druga skupina je 

slikala sonce z tempera barvami, tretja skupina je imela pobarvanko z zaščitnimi rekviziti (sončna očala, 
zaščitna krema, pokrivalo, drevo za senco), četrta skupina je iskala sličice povezane s temo. Skupine 
smo v teku tedna menjali, tako da je vsak otrok sodeloval pri vsaki dejavnosti. Odšli smo tudi na igrišče 
in si ogledali kje se je primerno igrati oz. zadrževati v sončnih dnevih, ko smo na igrišču. Po vseh 
dejavnostih so otroci prišli do sklepa, da je potrebno tudi dosti vode piti v sončnih, toplih dneh, da ne 

bi bili dehidrirani. Tako poskušamo dan za dnem naše znanje nadgrajevati , predvsem v praksi. in ker 
je poletje šele na začetku bomo naše znanje nadgrajevali. 

 

 



 

Sprehod v gozd Panovec 

Kot vemo so ljudje v preteklosti bil del narave, danes pa nas moderen način življenja v mestih sili, da 
imamo vedno manj stika z naravo. Velik del naših otrok nima možnosti, da bi si starši vzel čas za enourni 
obisk gozda. Jesen v gozdu pa je vedno čudovita. Drevesa pobarvajo svoje listke, kostanji nas 
razveseljujejo  s svojimi plodovi, poleg kostanja pa najdeš še mnogo drugih zanimivih plodov. Mi smo 
se  v mesecu oktobru navsezgodaj z polnimi nahrbtniki odpravili na dolg sprehod v gozd.  Pot skozi 

mesto je bila kar naporna, ko pa smo stopili na gozdno pot smo se kar malo razveselili. Nič več nam ni 
bilo potrebno paziti na promet in prosto smo lahko malo potekali, a naši želodčki so bili že kar precej 
lačni, zato smo si na gozdni jasi postregli zajtrk, ki nam ga je pripravila naša pridna kuharica. Ko so bili 

naši želodčki polni smo odšli globlje v gozd in začeli gozd raziskovati. Poslušali smo petje ptic, nabirali 
kostanj, žir,želod, storže in še kaj. Med hojo nas je zasipavalo pisano listje, ki je z dreves padalo proti 
tlom, topel veter pa nas je nežno božal, ko smo uživali v tej čudoviti predstavi narave. Ko smo opazovali 
mravljice in gobe, pa nas je presenetila in nam polepšala dan še mala družinica veveričk, ki so veselo 
odskakljale mimo nas. Ko smo imeli nahrbtnike polne jesenskih listkov, kostanjev, želodov… in ura nas 
je že preganjala smo se odpravili nazaj v vrtec, saj nas je tam čakalo kosilo. V naši igralnici smo si uredili 
naravoslovni kotiček v katerega smo dali vse prinesene  gozdne plodove. Kostanj smo si naslednji dan 

skuhali in se z njim posladkali. Z ostalim materialom, pa smo se še nekaj časa igrali, dokler nismo odšli 
v karanteno. Sprehod skozi jesenski gozd v toplem sončnem dnevu je balzam za dušo in doživetje za 
otroke. 

 

Praznovanje rojstnega dne 

Letos je vse malo drugače, zato smo se odločili, da tudi rojstne dni praznujemo še malo drugače. 
Epidemija nam je kar lepo zagodla in tako smo na spletni strani NIJZ-ja poiskali in si ogledali  nekaj 

koristnih informacij glede korona virusa in ukrepov. Tako  smo se odločili, da si ob praznovanju 
rojstnega dne pripravimo zeliščni napitek - čaj, ki nas bo varoval pred virusi. Na vrtčevskem igrišču 
imamo mali zeliščni vrt, katerega kar lepo obdelujemo. Konec septembra in oktobra smo zelišča, ki ne 
prezimijo pobrali, jih posušili in pospravili v steklene kozarce.  Na kozarce smo napisali kaj smo vanje 

pospravili. Zelišča, ki prezimijo, pa smo pustili na vrtu in jih sproti obirali. Ob praznovanju si je vsak 
otrok izbral zelišča iz kozarca in gredice. A na žalost smo imeli zelišč premalo za vsa praznovanja, zato 

smo prosili našo prijazno kuharico, če nam da zeliščni čaj iz filter vrečk, da smo ga dodali. Sedaj ob 
toplih dneh pa si pripravimo limonado. Kuharica nam da limone, mi jih pa s pomočjo ožemalnika 
stisnemo in pripravimo limonado. Pred pripravo limonade, pa ne pozabimo na temeljito umivanje rok, 

tako kot prikazuje filmček, ki smo si ga večkrat ogledali, da smo si osvežili spomin. 

 

Jutranje razgibanje 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je najbolj dovzeten 
za vplive okolja v zgodnjem otroštvu, prav to pa vpliva na razvoj njegove osebnosti. Strokovnjaki so 
mnenja, da vsega tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne more več nadoknaditi. 
Zato je ena temeljnih nalog vrtca, da otrokom vsakodnevno omogočimo in jih spodbujamo, da z 



različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznavajo in razvijajo gibalne ter druge sposobnosti 
in lastnosti. V našem oddelku vsak dan po jutranjem krogu poskrbimo za razgibanje ali v igralnici ali na 
atriju. Včasih izberemo nekaj gimnastičnih vaj, včasih kakšno rajalno igrico, včasih ples ob glasbi, včasih 
naredimo v igralnici mali poligon, včasih ob lepem vremenu tečemo par krogov po tlakovanih potkah 
našega igrišča, enkrat tedensko pa izvedemo vadbeno uro v telovadnici,ki je sestavljena iz uvodnega 

ogrevanja, glavnega dela in sklepnega umirjanja. Glavni del je praviloma najdaljši, ko poleg naravnih 
oblik gibanja spoznavamo in usvajamo prvine različnih športnih zvrsti, se uvajamo v igre z 
upoštevanjem pravil, spoznavamo različna športna orodja in pripomočke ter ozaveščamo skrb za lastno 
varnost in varnost drugih. Če je le možno, pa tudi vsak dan preživimo nekaj časa na našem igrišču. V 
okviru vsakodnevnega gibanja so vsi otroci opravili program Mali sonček. 


