
POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH V ODDELKU 1—2 LETI, JEŽKI 

ZDRAVJE V VRTCU 

1. 9. 2021—28. 2. 2022 

Število otrok: 13 

Vzgojiteljici, Tina Šega in Laura Strah 

Vrtec je skupnost, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do 

zdravja. Delovati želimo v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb. 

V oddelku nekatere dejavnosti za krepitev in ohranjanje zdravja izvajamo preko celega leta.  

Osebna higiena: 

Z ustrezno higiensko prakso lahko uspešno preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni. 

Otroke od prvega dneva navajava na dosledno higieno rok pred in po obrokih, po vrnitvi s sprehoda, 

igrišča ali telovadnice, saj je umivanje rok najbolj osnovna metoda za preprečevanje širjenja okužb. 

Otroci zaenkrat še potrebujejo precej pomoči, predvsem zato, ker so umivalnik, milnik in podajalnik 

brisač nameščeni previsoko. 

Počitek: 

Otroci, ki pridejo zelo zgodaj (2—3) imajo možnost počitka že pred zajtrkom. Ena deklica večinoma zaspi, 

druga dva pa občasno poležita. 

Glavni počitek nastopi po kosilu. Otrokom zamenjamo plenice in slečemo spodnji del oblačil, da jim je 

bolj udobno. Vsak otrok počiva na svojem ležalniku na stalnem mestu v igralnici. V hladnejših mesecih 

so pokriti s prešito odejo, sicer pa samo s prevleko. 

Otroci ob kratki pravljici in umirjeni glasbi počivajo 11:30—14:00. 

 

Gibanje: 



Otroke spodbujava h gibanju na različne načine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zimskem času smo za gibanje uporabljali igralnico, novo športno dvorano in dvorano pri šoli.  

  

Gibanje v naravi je bilo tedaj oteženo, saj več kot 

polovica otrok še ni hodila. V igralnici vsaj enkrat 

mesečno s pomočjo različno oblikovanih blazin 

(klančina, tunel, stopnice, polkrožna, valovi) 

postavimo poligon.  

Za zdrav razvoj prstne motorike otrokom 

ponudimo plastelin, slano testo, material za 

presipanje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gibanje in dobro počutje v tednu otroka: 

V tednu otroka smo vzgojiteljice oddelkov 1—2 leti skupaj načrtovale in izvedle dejavnosti s področja 

gibanja. Tri igralnice in hodnik so predstavljale prostor za razvijanje različnih spretnosti otrok.  

V prvi igralnici je bila postavljena čutna pot iz 

naravnega materiala. Otroci so sezuli copate in 

nogavice in z bosimi stopali in rokami zaznavali 

različnost naravnega materiala.  

Na hodniku smo na vrvico obesile dišeče vrečke – 

vrečke smo napolnile z vato in jih odišavile z 

različnimi eteričnimi olji. Otroci so se sprehodili ob 

vrvici in zaznavali vonj posamezne vrečke. 

 

Druga igralnica je predstavljala sobo za sprostitev, 

umiritev. Bila je popolnoma zatemnjena, prižgana je 

bila le barvna luč, ki je projicirala barvne vzorce na 

stene in strop igralnice. Igrala je tiha meditativna 

glasba. Otroci so se posedli po tleh in opazovali 

premikanje žarkov barvne svetlobe. Vzgojiteljice 

smo otroke nežno masirale z rokami (prstne igre, 

zgodba na hrbtu) in različnimi pripomočki: pajek, 

bodičasta žogica. 

V tretji igralnici sta vzgojiteljici pripravili gibalni 

poligon za razvijanje grobe motorike. Krožni oligon je bil sestavljen iz tunelov, klančine, stopnic, pajkove 

mreže. 

 

Zdrava prehrana 

Pomemben vidik krepitve in ohranjanja zdravja je zdrava prehrana. 

Teden pred tradicionalnim slovenskim zajtrkom smo namenili spoznavanju nekaterih osnovnih živil, ki 

sestavljajo slovenski zajtrk (kruh, maslo, med, jabolko). Otroci so si v tistem tednu sami pripravljali sadno 

malico. 

 

 



Zelo lačna gosenica 

S pomočjo pravljice Zelo lačna gosenica smo spoznavali zdravo in manj zdravo hrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezdrav način prehranjevanja lahko vodi v razvoj številnih nenalezljivih kroničnih bolezni (prekomerna 

telesna teža, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen …). 

Vrtec je lahko okolje, v katerem se otroci navajajo na pomen zdrave in uravnotežene prehrane.  

 


