POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V
VRTCU
ŠOLSKO LETO 2018/2019

V letošnjem šolskem letu smo že petič zapored sodelovali v projektu
Zdravje v vrtcu, pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Namen programa je, da vzgojiteljice v vrtcu osveščajo otroke in starše o
zdravem načinu življenja ter preprečevanju različnih bolezni. Vzgojiteljice
vrtca želimo nuditi otrokom varno in zdravo okolje, v katerem preživijo
večino dneva. To nam uspeva realizirati tako, da otrokom ponudimo
različne dejavnosti, katere med letom skrbno načrtujemo in izvedemo.
Projekt Zdravje v vrtcu poteka skozi vso šolsko leto, dejavnosti
prilagajamo starostni skupini otrok. Otroci se ob izvajanju programa
veliko naučijo in postajajo odgovornejši pri skrbi za svoje zdravje.

Zbrala in uredila koordinatorica projekta: Ksenija Bohorč
Brestanica, junij 2019

SKUPINA MEDVEDKI


NAVAJANJE NA RAZNOLIKO HRANO.

Otroke sva najprej navajali na pravilno prehranjevanje. Naučili sva jih kako se drži žlica in
kako se z njo je. Otroke sva spodbujali, da se potrudijo in jedo z žlico in ne z roko. Velik
poudarek sva dali tudi k navajanju na sedenje za mizo, med tem ko se prehranjujemo.
Pri vseh obrokih sva otroke spodbujali, da poskusijo vso ponujeno hrano, da jo okušajo in
jedo počasi. Večina je zaužila vso ponujeno hrano.


GIBALNE DEJAVNOSTI V TELOVADNICI.

Ob samem prihodu v vrtec otroci niso hodili, tako sva jih na začetku spodbujali k prvim
samostojnim korakom. Otrokom sva ponudili blazine in tunele, da so se plazili po njih in pod
njimi. Spodbujali sva jih k čim večji gibalni samostojnosti. Kasneje sva dodali žoge, obroče,
tobogan, plezanje po letveniku. Otroci so vedno zelo uživali in izkoristili velik prostor za tek in
igro s ponujenimi rekviziti.


EVAKUACIJSKA VAJA IN OBISK GASILCA.

Z otroki sva bili na terasi, ko smo zaslišali alarm. Otroke sva spodbudili, da smo v najkrajšem
možnem času prišli do evakuacijske točke. Na šolskem igrišču sva otroke spodbujali, da si
ogledajo gasilsko vozilo.


BIVANJE NA PROSTEM.

Od začetka je bil sam namen bivanja na prostem zgolj bivanje na svežem zraku. Bili smo na
terasi in otrokom sva ponujali različne igrače za igro.
Kasneje je postalo pomembno tudi samo gibanje na prostem. Otroke sva spodbujali, da
raziskujejo po igrišču, plezajo na tobogan in se po njem spustijo, plezajo po plezalu in se
gugajo ter plazijo skozi tunel. Najbolj pogosta naravna oblika gibanja pa je bila hoja in tek po
travnatih površinah.


KROS.

Oktobra smo se udeležili krosa na šolskem igrišču. Ta je bil organiziran v sklopu Tedna
otroka.


NAVAJANJE NA OSEBNO HIGIENO.

Otroke sva seznanjali in navajali na umivanje s tekočo vodo pred obroki, po obrokih in po
bivanju na prostem. Spodbujali sva jih, da roke podrgnejo z milom in si jih obrišejo s
papirnato brisačo.

Zapisala: VPO Alenka Avšič

SKUPINA SOVICE
Vsakodnevna skrb zase, za svoje telo, je bilo nekaj kar sva s sodelavko iz dneva v dan
utrjevala v podzavest otrok, kot nekaj vsakdanjega in rutinskega in pri tem na koncu leta tudi
dosegla cilj, da so otroci danes samostojni pri teh opravilih in potrebujejo le malo najine
pomoči.
Vsakodnevno spodbujevanje, prikazovanje in nenazadnje tudi besedno nagrajevanje s strani
strokovnih delavcev, je bilo v pomoč, da je bil cilj realiziran.
Ravno zaradi naravnanosti dela v skupini in načrtovanja takšnih dejavnosti, da se otrok v
skupini počuti čim bolj sproščeno, domače in brez odvečnega pritiska, so tudi dejavnosti
gibanja, ki so se odvijale v telovadnici, v atriju in kasneje tudi na igrišču vrtca, bile izpeljane
povsem spontano in namenjene prostemu gibanju otrok z določeno mero usmerjenja v tisti
način gibanja, ki je otroku povzročal težave ali pa ga je izvajal na še ne povsem stabilen
način.
Prav tako smo s ponazarjanjem, spodbujanjem in nagrajevanjem dosegli, da na koncu
šolskega leta 2018/2019 vsi otroci in skupine premagajo enostaven poligon, ki zahteva od
njih obvladanje vseh naravnih oblik gibanja, starosti primernih.
V okviru Tedna otroka v mesecu oktobru, smo se z otroci, ki so v tistem času že samostojno
hodili, udeležili šolskega/vrtčevskega krosa, katerega smo uspešno pretekli vsi, tudi tisti
otroci iz skupine, ki še niso samostojno hodili, a so s pomočjo strokovnih delavk vrtca tudi oni
uspešno premagal zastavljen krog na igrišču. Spodbujanje kot navijanje in kolajna kot
nagrada, ki so jo prejeli, so bile metode dela, ki so pripomogle k uspešno izvedeni dejavnosti.
Ravno tako smo s pomočjo PGD Krško izpeljali evakuacijsko vajo s katero smo nenazadnje
strokovni delavci preverili svoje zmožnosti za uspešno izpeljavo evakuacije v primeru
nesreče, otroci pa so spoznali delo gasilcev in njihovo opremo.
Zapisal: VPO, Rok Godler, mag. geog.

SKUPINA METULJČKI
Mali sonček
Sodelovali smo v programu Mali sonček. Otroci so opravljali različne naloge: pohodi,
vožnja s poganjalčki, igre na prostem, igre z žogo, naravne oblike gibanja.
Tradicionalni slovenski zajtrk
V mesecu novembru, tako kot vsako leto smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk.
Gibanje
Naša prednostna naloga je bila gibanje. Veliko smo se gibali na svežem zraku,
telovadnici. Hodili smo v gozd, na daljše sprehode in pohode. Zelo radi pa smo bili
tudi na naši terasi.
Sodelovanje z ZD Krško
Naučili smo se pravilnega kihanja, brisanja nosu in umivanja rok.

Zapisala: Ksenija Bohorč

SKUPINA MRAVLJICE
Skozi celo šolsko leto sva vzgojiteljici na različne načine ozaveščali otroke o zdravem načinu
življenja. Izvedli smo številne dejavnosti na temo zdrave prehrane, izpostavljali pomen
gibanja in skrbeli za higieno ter varnost v različnih okoliščinah.
Na področju gibanja smo izvajali vsakodnevno razgibavanje v igralnici, premagovali različne
poligone in naloge po postajah v telovadnici in se razgibavali s številnimi športnimi
pripomočki. Poudarjali sva pomen gibanja za naše zdravje, ki naj bo po možnosti na svežem
zraku. Veliko časa smo preživeli na vrtčevskem in šolskem igrišču, hodili na sprehode in
daljše pohode. Izvedli smo tudi aktivnosti za osvojitev Malega sončka.

V septembru, oktobru in juniju smo veliko časa preživeli tudi v gozdu. Otrokom sva želeli
približati gozd kot zanimivo, raznoliko in mirno okolje. Izvedli smo tudi kolesarski dan. Otroci
so zelo uživali tudi v dejavnostih plesnega izražanja, ki smo jih izvajali od aprila dalje.

Veliko časa smo posvetili tudi osebni higieni. Medicinske sestre iz Zdravstvenega
doma Krško so otrokom prikazale pravilen način umivanja rok, brisanja nosu in
umivanja zob. Vse to smo skrbno izvajali skozi celo šolsko leto.

Otroke sva spodbujali tudi k okušanju raznolike hrane in jih ozaveščale, da je zdrava
prehrana pomembna za naše zdravje. V visoke grede smo posadili različno zelenjavo,
ki so jo otroci z veseljem poskusili. Na to temo smo prebrali tudi številne zgodbe, ki so
nam pomagale, da smo še z večjim veseljem skrbeli za raznolikost naše prehrane. S
pomočjo medicinske sestre so si otroci tudi sami pripravili zdrav zajtrk.

Medicinska sestra je otrokom prikazala tudi različne načine oskrbe ran. Otroci so ob
tem zelo uživali in se veliko naučili.
V poletnih mesecih pa smo veliko pozornosti posvetili zaščiti pred
soncem. Otroke sva ozaveščali, da morajo zaužiti še več vode in
se s pokrivali in oblačili zaščititi pred soncem.

Zapisala: Jasmina Revinšek

SKUPINA JEŽKI
V skupini ježki smo v šolskem letu 2018/2019 izvajali različne dejavnosti s področja
gibanja in skrbi za zdravje, kar je pripomoglo k boljšemu počutju otrok. Pogovarjali
smo se o pomenu gibanja, zdravi prehrani, higieni in nasploh kako prispevati k
ohranjanju njihovega zdravja.
PROJEKT MALI SONČEK

DELAVNICA MOJ PRIJATELJ SE JE POŠKODOVAL

IGRE NA SNEGU

VOŽNJA Z RAZLIČNIMI VOZILI

EVAKUACIJSKA VAJA IN OBISK GASILCA

GIBALNE DEJAVNOSTI V TELOVADNICI

Zapisala: Anja Kosovan

SKUPINA PIKAPOLONICE


Projekt Mali sonček
V projektu smo sodelovali z izvajanjem nalog, ki so določene za pridobitev
medalje za rumeni sonček. Izvajali smo naloge Rumeni planinec, mini kros,
kolesarjenje, igre z žogo, ustvarjanje z gibom in ritmom, elementi gimnastične
abecede.

Cici kros

Pohod na Armeško

Pohod na Senovo

Kolesarski dan



Gibalne dejavnosti v telovadnici
Skozi leto smo obiskovali skupni prostor vrtca, kjer smo izvajali različne
gibalne naloge. Urili smo spretnosti z žogo (sprejemanje, podajanje, odbijanje,
vodenje…), se igrali igre z žogo, postavljali smo poligone, plezali po plezalni
steni, plesali, izvajali jogo za otroke, izvajali štafetne igre z različnimi
preprekami.



Evakuacijska vaja in obisk gasilca
V začetku maja smo imeli evakuacijsko vajo, zato smo pred izvedbo poslušali
pravljico Ježek Snežek in požar (Novak T.). Ob pravljici smo se pogovorili o
ognju in nevarnostmi povezanimi z njim ter o ukrepanju ob požaru. Po vaji nas
je na šolskem igrišču pričakal gasilec, ki nam je predstavil svoje delo, gasilsko
vozilo in pripomočke.



Vožnja z različnimi vozili
Na šolskem igrišču smo se vozili z različnimi vozili in izpostavljali pozitivne
učinke gibanja na telo.



Igre na snegu
Januarja smo dočakali nekaj snega in pridno izkoristili priložnost za lovljenje
snežink, odmetavanje snega z lopatami, sankanje, izdelovanje igluja…



V gozdu
Gozd smo obiskovali oktobra in aprila. Poleg proste igre smo izvajali
dejavnosti ki spodbujajo zavedanje čutil. Gozd smo vonjali in opisovali
vonjave, tipali smo različne površine in jih opisovali, poslušali smo zvoke gozda
in iskali oblike s pomočjo kartončkov z narisanimi oblikami.



Obisk medicinske sestre
Januarja nas je obiskala medicinska sestra, ki je otrokom predstavila svoj
poklic in pripomočke. Otrokom je delo predstavila tako, da so se otroci
počutili sproščeno.



Spoznavanje čutil:

V aprilu smo se seznanjali s čutili. S pomočjo praktikantk smo izvajali dejavnosti in
se zavedali vsakega čutila posebej.

Zapisala: Mojca Kolman

Zapisala: Mojca Kolman

