
 

 

 

 

Poročilo programa Zdravje v vrtcu 

Vrtec Idrija že vrsto let aktivno sodeluje v programu Zdravje v vrtcu. Tema letošnjega leta je bila 

Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost. Letošnja rdeča nit je nadgrajevala in podpirala temo 

Počutim se dobro. Novo šolsko leto je bilo priložnost za odkrivanje novih spoznanj, izkušenj in 

priložnosti za nova, prijetna doživetja. Spoznanja in znanja so nas krepila, naredila bogatejše, 

močnejše in modrejše. Otroci so se bolj ali manj vsega šele učili, odrasli pa smo imeli možnost z 

novimi izkušnjami svoja prepričanja in navade tudi spremeniti. Seveda na boljše in tako nove 

spremembe vnašati v strokovno delo in ozaveščanje z zgledom tudi druge. 

Ker je bil začetek novega leta še vedno v znamenju strogih omejitev smo se strokovni delavci 

prilagajali trenutnim ukrepom in vsebine programa Zdravja v vrtcu prilagajali. Igre so potekale v 

»mehurčkih«, z minimalnim združevanjem. Naš glavni cilj je bil, da otokom omogočimo igre, ki 

spodbujajo zdrav načina življenja v okolju, kjer smo se počutili varno in sprejeto.  

Pomembne teme v skupinah so bile: 

Zdrava prehrana z dejavnostmi, kot so: vključevanje v dnevno prehrano živila  eko predelave, 

dejavnosti, ki spodbujajo otroke k spoznavanju različne hrane (priprava sokov iz svežega sadja, 

okušanje različnega sadja, kuhanje, peka), pogovori o lepem obnašanju in kulturnem odnosu do 

hrane in prehranjevalnih navad (navajanje na uporabo priborov, prtičkov…). 

 Gibanje: načrtovane vadbene ure in »minutke«, igra na prostem v vseh letnih časih (vključevanje 

vzgojitelja v prosto igro in nadgradnjo le-teh), igre z žogo, igre in gibanje na prostem z ali brez 

rekvizitov, elementarne igre, rajalne igre pogovori o pravilni izbiri obleke in obutve za gibanje v 

vseh letnih časih. V tem letu poudarek na gibalnih igrah v naravi in na prostem. 

Duševno zdravje: teme in dejavnosti, ki spodbujajo razvoj empatije in čustvene inteligence,     

socialne igre spoznavanja in vključevanja, teme o družini, prijateljstvu, medsebojni pomoči, 

učenje samostojnosti, domišljijske igre, ki spodbujajo sodelovanje in menjavo vlog, obisk 

stanovalcev v Domu upokojencev.  

 



Varnost v prometu/na igrišču: omogočili smo varne sprehode, pohode ob cestiščih, prid z varnim  

prečkanjem cest, ozaveščali o varnem načinu bivanja na prostem z uporabo različnih otroških 

vozil: tricikli, skiroji in dvokolesa, sodelovali v različnih igrah na asfaltni površini, pri igrah na 

igrišču z najmlajšimi. 

Narava in varovanje okolja: omogočili smo številne dejavnosti in igre na prostem z zavedanjem, 

da je narava okolje, kjer se lahko otroci sproščeno igrajo in ustvarjajo ter nadgradijo igro z 

naravnimi materiali. Obenem pa smo na svežem zraku krepili telo in imunski sistem otrok. 

Spodbujali otroke k prepoznavanju odpadkov in pravilnemu ločevanju ter skrbi za naravo. 

Osebna higiena: dejavnosti in pogovori so bili, zakaj skrbimo za svoje telo, kako skrbimo, zakaj 
umivamo roke, brišemo nos, kako se zavarujemo pred obolenji, nesrečami… redno smo 
prezračevali prostore, navajali na negovanje svojega telesa (umivali roke, skrbeli za čiste noske…), 
počitki po kosilu so bili prilagojeni starostnim skupinam, obiskala nas je diplomirana medicinska 
sestra iz preventivne zdravstvene vzgoje ZD Idrija. 

 

Strokovni delavci smo imeli možnost  udeležbe dveh spletnih predavanj, prvo Jesensko izobraževanje 

in drugo Pomladansko izobraževanje. Pripravil  jih je NIJZ v sodelovanju s strokovnimi delavkami 

vzgoje in izobraževanja (vzgojitelji), ki so ki so predstavili  primere dobrih praks v vrtcu. 

Vsebine strokovnega dela izobraževanja so še vedno aktivne in si jih lahko ogledate strokovni delavci 

in tudi starši. Najdete jih pod zavihkom programa Zdravje v vrtcu- izobraževanje/ 

https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu/.  

Vabljeni k ogledu dejavnosti v skupinah vključenih v program Zdravje v vrtcu. 

Koordinator programa Zdravje v vrtcu za Vrtec Idrija Bojana Jeram  

 

 

  

 Zabava na snegu 

https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu/


   

Skupni pohod skupin ob dnevu družin 

 

   

S kamnom do nasmeha 

   

   

Prostovoljstvo – obisk gasilskega doma 



     

Priprava zelenjavne juhe 

 

 

Risanje na temo zdravja 

 

 

Zavrtimo se ob pesmi Moj očka ima konjička dva 

 



                  

Priprava jabolčnega zavitka                                            Praznovanje rojstnih dni v v naravi 

 

   

Praznujemo rojstni dan in se veselimo 



              

Pomladni šopki in prijeten sprehod                                      Izdelovanje naravnega soka 

 

   

Pohodna bližnjo vzpetino 



     

Plezanje po steni 

                                                

Planinska koča PR, Mrzlik                                                                    Čas za kolesarjenje 

 

   

Obisk čebelnjaka 



   

Nega dojenčkov in plišastih živali 

   

Igramo se zdravnike 

 

   

Gradimo skupnost 



 

Gibalne igre kot izziv 

 

   

Druženje z varovanci doma upokojencev 

 

 

  Čas za umivanj 



 

 

Zajček Hopek išče pomlad – predstava za dan družine 

 

10. maj Svetovni dan gibanja 

Naj bo gibanje kot sprehod, vožnja s kolesom, vadbena ura v naravi ali telovadnici, gibanje in igra na 

svežem zraku, ples,  gibalne igre, različni poligoni, igre z žogo , baloni  in še vse drugo. Pomembno je  

to, da se gibamo in tako krepimo in skrbimo za zdravje.  V Vrtcu Idrija se zavedamo, da sta gibanje in 

igra v predšolskem obdobju primarni  otrokovi potrebi in temu posvečamo veliko časa. Strokovne 

delavke omogočamo otrokom številne gibalne igre, ki so potrebne za zdrav razvoj. Otrok je 

raziskovalec, uči se z dejavnostjo. 

Ob Svetovnem dnevu gibanja  smo se gibali,  ob tem uživali in se zabavali. Vabimo vas k ogledu 

utrinkov… 

                        



   

  

 

     

                 

 

 

 



   

 

             



          

 

                       

   



                 

                            

       

                         

 

 

  



Svetovni dan hrane 

Spoštovani starši, 

naj bodo »naša dejanja, naša prihodnost« je letošnje geslo ob svetovnem dnevu hrane. 

V soboto 16. oktobra obeležujemo SVETOVNI DAN HRANE. Ker je hrana eden od pomembnih 

dejavnikov zdravega načina življenja, nam je Nacionalni inštitut za javno zdravje posredoval krajši 

nabor osnovnih informacij zdravega prehranjevanja. 

Vabljeni k ogledu! 

Promocijska aktivnost ob svetovnem dnevu hrane - klik 

Svetovni dan hrane - klik 

 

 

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Tudi letos smo otroci z vzgojiteljicami obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk.  Nanj se 
spomnimo  ob dnevu slovenske hrane, vsak tretji petek v novembru, tokrat 19. 11. 2021. 
Slogan letošnjega zajtrka se glasi: »Zajtrk s sadjem- super dan«. 

 Žal se nam tudi letos pri izvedbi  niso pridružili lokalni čebelarji, ki so nam skozi lastna 
izkustva znali povedati največ o čebelah in pridelavi medu. Tako smo strokovni delavci ob 
Tradicionalnem slovenskem zajtrku otroke spodbujali z različnimi dejavnostmi k bolj 
ozaveščenemu pomenu zdrave in tudi lokalno pridelane hrane.   
Po skupinah in enotah so tako potekale različne dejavnosti. Tradicionalno so pekli domač 
kruh, pogovarjali o slovenskem zajtrku, likovno ustvarjali in poslušali slovensko glasbo. Preko 
različnih fit didaktičnih iger in metod, gibalnih iger. spoznavali življenje čebele ter slovensko 
tradicionalno hrano. Pripravili pravi praznični pogrinjek, okrasili mize z izdelanimi rožami, 
jedli ob prižganih svečkah in urejenem pogrinjku, da je bila hrana še slajša. Ponekod je 
otroke pri zajtrku obiskala čebelica, čebelarka in jih povabila k ogledu zunanjosti  in 
notranjosti panja, satovje, čebelje pridelke in opremo čebelarja, ki jo potrebuje pri svojem 
delu. Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.  
Vabljeni k ogledu. 
 
 
 
 

https://www.vrtec-idrija.si/_files/ugd/3239d6_fc2850628bf64a58a9f7c0e4655bd19f.pdf
https://www.vrtec-idrija.si/_files/ugd/3239d6_f6a9efe6d76d4b0eb887a2415c190cbc.pdf


     
 
 
 

 
 
 



                
 
 
 

          
 
 
 



  

  
 

  
 



 

        
 
 

  
 



  
 

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

   
 
 

    
 

   
 


