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DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE SKOZI CELOTNO LETO: 

• Navajanje na zdravo prehranjevanje. 

• Navajanje na higieno pred med in po obrokih. 

• Navajanje na bonton pri obrokih. 

• Navajanje na samostojno pripravo na obrok in pospravljanje po obroku. 



• Navajanje na uporabo noža – rezanje mesa, mazanje namazov ipd. 

• Spodbujanje otrok na okušanje in spoznavanje novih jedi. 

• Skrb za čiste roke, čisto telo in zobe. 

• Spodbujanje vsakodnevnega gibanja otrok. 

Manjše dejavnosti na tematiko zdravja v vrtcu: 

• Pravljica Jure Kvak Kvak, pogovor o pravljici o zdravem načinu prehranjevanja, 

ustvarjanje zdrave sadna kupe v vrtcu, spoznavanje prehranske piramide, 

izdelava piramide in pogovori o le – tem. Pravljica je otrokom bila všeč, sicer 

nekoliko predolga, ampak smo jo brali večkrat in sproti razlagali kaj se je 

dogajalo v pravljici, da so boljše razumeli. Otroci so zelo lepo sodelovali pri 

izdelavi plakata prehranske piramide in tudi v določeni meri razumeli kaj pomeni 

ta piramida. Veliko smo se pogovarjali o tem. Najbolj pa jim je bila všeč 

samostojna priprava zdrave sadne kupe. Sadne malice velikokrat spremenimo v 

zabavne in otrokom dopustimo, da si sami ustvarijo svoj sadni krožnik. 

 

• Slovenski tradicionalni zajtrk – spodbujanje uporabe lokalno pridelane hrane in 

poudarjanje pomena zajtrka kot zdravega načina prehranjevanja za zdravje. Pri 

dejavnosti smo se pogovarjali o izvoru mleka, medu, jabolk, kruha … Vse to smo 

podrobno spoznali, si ogledali tudi kakšne video posnetke in imamo srečo, da 

živimo na podeželju in so stvari otrokom zelo dobro znane. Poudarjali smo tudi 

pomen zajtrka za naše zdravje in delovanje. Otrokom je tematika bila všeč, z 

veseljem pa so pojedli tudi slovenski tradicionalni zajtrk. 

 

• Sodelovali smo v programu moja ščetka, kjer smo prakticirali ščetkanje zob po 

vsakem obroku. Sodelovali smo tudi z zobnima asistentkama, ki sta nam dvakrat 

prišli predstavit pravilno ščetkanje zob. Otrokom sta pripravili tudi lutkovno 

predstavo o pravilnem ščetkanju in zdravi prehrani. Otrokom so tovrstne zadeve 

zelo zanimive in dobra motivacija za naprej. Vsakemu otroku sta tudi pomagali 

in mu pokazali pravilno ščetkanje. Na to tematiko smo reševali tudi učne liste, ki 

pa so otrokom tudi zelo všeč. 

 



• Gibanje. Gibanje je najpomembnejša in primarna otrokova potreba. Gibanje je 

tudi osnova za zdrav način življenja in delovanja o čemer smo veliko govorili. 

Tako smo spodbujali veliko gibanja. Kolikor nam je vreme dopuščalo smo bivali 

na prostem, izvedli veliko dejavnosti na prostem, gibalne minutke na prostem, 

če nam vreme ni dopuščalo smo gibalne dejavnosti ali minutke izvedli tudi v 

igralnici in telovadnici. Veliko dejavnosti tudi z rekviziti (žoge, blazine, plezanje 

po letvenikih, obroči, gredi …). Opravili smo veliko krajših in tudi nekaj daljših 

sprehodov ter sodelovali v  projektu Mali sonček, kjer smo opravljali zastavljene 

gibalne in druge naloge. Otroci tovrstne dejavnosti, ki so povezane z gibanjem 

obožujejo, zato se izplača to izkoristiti in iz tega dobiti največ kar se da.  

 

• Skrb za naravo in ločevanje odpadkov. Pri tem smo poudarjali pomen okolja za 

naše zdravje. Preko pravljice EKO ZMAJČEK (Mojiceja Podgoršek) smo spoznali 

ločevanje odpadkov in recikliranje, kjer smo si ogledali tudi veliko zabavnih in 

otrokom zanimivih posnetkov, da so bolje razumeli kam gredo odpadki ter 

razmišljali o tem kako lahko sami skrbimo za lepšo in čistejšo naravo. Izdelali 

smo tudi svoje koše za smeti in igrico ločevanje odpadkov. Otroci so lepo 

sodelovali pri dejavnostih. 

 

 

Pripravila: Sandra Sukič 

 


