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POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/20 

 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:     Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci 

Kraj:                     Gornji Petrovci 

Enota vrtca:         navedite ime enote vrtca 

Naslov enote:    navedite naslov enote 

Skupina:    1. skupina vrtca 

Starost otrok:      1-2 leti       

 

Izvajalki:  

 vzgojiteljica:      Vanja Kajzer Novak                                                 

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

    NE 

 pomočnica vzgojiteljice:    RENATA KOLTAJ                                                

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

    NE 

 

 

 

 

 

Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  Zdrav način življenja 
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Metoda dela:  Ogled / obisk   Pogovor       Demonstracija 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  3h Vpišite število 

Ciljna skupina:  otroci       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  lutke  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Zdrav način življenja 
 
Ogledali smo si filmček, ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE, nato pa smo umivanje rok tudi praktično 
izvedli. Seveda smo veliko pozornosti dali na vihanju rokavov, pravilnem odpiranju pipe, otroci so še 
majhni in se velikokrat zmočijo celi.. Učili smo se uporabljati milo, militi roke in splakovati namiljene 
roke in na koncu jih tudi zbrisati.. Glede na letošnjo situacijo je bila tema seveda zelo aktualna. 
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  Medgeneracijsko sodelovanje: 

Metoda dela:  Ogled / obisk           

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  2   

Ciljna skupina:  otroci       drugo          

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Dedki in babice na obisku.  
 
 
 

» Nihče ne more narediti za majhne otroke to, kar naredijo dedki in babice. 
Stari starši na življenje vnukov posujejo čarobni prah« 
         Alex Haley 
 
Obiskali so nas  dedki in babice. 
Najprej se je  skupina predstavila s plesom, nato pa smo skupaj okrasili smrečico v naši 
skupini in si tako pričali čarobno pričakovanje v mesecu decembru. 
Ob koncu smo se skupaj posladkali še s pecivom in kavico.  
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  Gibanje 

Metoda dela:  Praktično delo            

Čas trajanja:  2  

Ciljna skupina:  otroci       drugo         

Uporabljeno gradivo in didaktični material:   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

Gibalne zgodbe 
Pravljico Rdeča kapica smo spoznali na malo drugače način. Ob njej smo se gibali kakor je zahtevalo 
besedilo. Pri tem so otroci morali biti zelo pozorni in tudi spretni. Na prijeten način so spoznali, kako 
lahko z gibanjem povežemo tudi književnost.   
 
 

 

 

 

 

 


