
ZDRAVJE V VRTCU 

NAJDIHOJCA, skupina muce 

 

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE  

Rojstni dan je osebni praznik, ki ga posameznik praznuje na dan svojega rojstva in je povezan s 

prazničnim praznovanjem, igri s prijatelji ter z običajnimi jedmi, kot so torta, slaščice… Ker pa smo 

zdrav vrtec in dajemo velik poudarek zdravi prehrani in upoštevanju načel zdrave prehrane, smo se 

odločili, da začnemo otroke že od malega navajati in seznanjati o zdravem načinu praznovanja 

rojstnih dni.  

V naši skupini smo se trudili, da je ta dan še posebej posvečen slavljencu na način, kot si ga sam 
zaželi. Nekateri otroci so v vrtec prinesli balone in tako smo pripravili pravo plesno zabavo z baloni ob 
otroški glasbi. Drugi so prinesli milne mehurčke, katere smo pihali in otroci so jih pokali.  

Ob sončnem in toplem jesenskem in pomladnem vremenu smo praznovanja pripravili na igrišču 
vrtca, v zimskih mesecih pa v igralnici. Na koncu praznovanja pa smo se pogostili na različne načine:  

- s sadjem iz katerega smo naredili sadno torto, 

- s sadno kupo, 

- limonado in 

- pomarančnim sokom. 

 

SPREHOD V GOZD PANOVEC 

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba, zato smo izkoristili sončno jesen, ki nas je vabila na 

daljši sprehod v bližnji gozd. Takoj po zajtrku smo se z otroki pripravili in odpravili na daljši sprehod 
do gozda Panovec. Na pot smo se podali najprej po obrobju mesta, ko pa smo prišli na makadamsko 
cesto blizu gozda, nam ni bilo več potrebno paziti na promet in tako smo lahko prosto tekali. Ko smo 

prišli do gozda smo opazovali spremenjeno naravo, obarvano liste, listke smo nabirali, poslušali smo 
ptičje petje, igrali smo se s kamenčki, ogledali smo si jesenske plodove (kostanj, želod)… Nekaj plodov 

smo nabrali in jih odnesli v vrtec. Iz nabranih jesenskih plodov smo otrokom pripravili senzorno škatlo 
s katero so se še nekaj časa igrali, se rokovali in opazovali plodove.  

Za naše razmere je bila pot kar naporna in dolga pot, zato smo si privoščili počitek ob igralnih na 
začetku gozda. Pojedli smo sadno malico ter popili vodo. Ko smo se odpočili in okrepčali smo na 
igralih imeli še nekaj minutk proste igre, nato pa nas je čakala dolga pot nazaj do vrtca, kjer nas je že 
čakalo kosilo.  

GIBALNE URICE V TELOVADNICI 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in razvija svoje 

sposobnosti ter gradi zaupanje vase. Gibalni razvoj je najpomembnejši v prvih letih življenja, poteka 
od naravnih oblik gibanja do zahtevnejših športnih dejavnosti. Z različnimi dejavnostmi v prostoru 
otrok razvija gibalne in funkcionalne spretnosti. Ker pa nas je Corona virus za nekaj mesecev zaprl in 

smo ostali doma, žal nekateri otroci niso imeli možnosti v celoti razvijati svojih gibalnih sposobnosti 

in spretnosti. Zato smo se odločili, da ob ponovni vrnitvi v vrtec otrokom ponudimo gibalne urice v 



telovadnici. Otrokom smo pripravile razne poligone z naravnimi gibanji (skoki, plezanje, plazenje, 

lazenje, kotaljenje, hoja po vseh štirih…), igre z žogo (velike, majhne žoge, met na koš, žoge z 
bunkicami), skakanje z velikimi žogami…  Med izvajanjem gibanja smo otroke pozorno opazovale, jih 

spremljale ter pazile na varnost. Vsak teden smo otrokom pripravile drugačne gibalne dejavnosti in 
izzive pri katerih so neizmerno uživali ter ponovno navezovali stik s svojimi prijatelji prek sproščenih 
gibalnih dejavnosti.  
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