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POROČILO ZA PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU  

SKUPINA ZAJČKI (4–5 LET) 

Projekt  Zdravje v vrtcu smo izvajali skozi vse obdobje v tekočem šolskem letu (2021/2022) vsakodnevno 

pri rutini, posebej pripravljenih dejavnosti ter v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in starši.  

DOSEGLI SMO NASLEDNJE ZASTAVLJENE CILJE:  

• Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati 

zdravje. 

• Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja s 

poudarkom na sezonski in lokalni hrani. 

• Otrok spozna zdravilne rastline, njihove učinkovine in domačo lekarno v praksi ter čebele in njihov 

pomen. 

• Otrok pridobiva navade nege telesa ter  kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in 

škodljivimi snovmi. 

• Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok z navajanjem in ozaveščanjem pomena za 

zdravje, krepitev telesa in celostni razvoj otroka. 

KRATEK OPIS DEJAVNOSTI:  

• Skrb za čistočo rok, igralnice in igrač: 

demonstracija umivanja, suha vaja z otroki, konkretno umivanje in opazovanje otrok pri umivanju 

rok  s pogovorom o pomenu higiene, še posebej v boju proti okužbam – covid okužbi.  

• Nadgradnja dolgotrajnega prizadevanja z obiskom medicinske sestre v skupini, kjer smo 

ponovili pravilno umivanje rok, se pogovorili in ponazorili umivanje zob, obnovili kaj je za nas 

zdravo in kaj ne. 

• Kulinarični izzivi po letnih časih: priprava jesenske juhe, ribanje in kisanje repe, pokušanje 

različne zelenjave, priprava ozimnice, priprava jabolčnega soka, peka kruha, pokušanje 

različnega sadja in priprava smutija – sadna zabava. 

• Nabiranje in sušenje zdravilnih rastlin: bezeg, regrat, trpotec in pitje čaja, ter pogovor o domači 

lekarni.  

• Obisk čebelarja na dan vseslovenske akcije – Tradicionalni zajtrk. Pogovor o čebelah, pomenu, 

zdravilnih učinkih medu, obisk čebelarja na domu z ogledom čebel, panjev, točenja medu. 

• Bralni projekt malo drugače – zdravilne in travniške rastline – otrok prepozna svojo rastlino, jo 

poimenuje in opiše njene učinkovine s pomočjo staršev in obiska knjižnice.  

• Gibalni izzivi v naravi in igralnici: dejavnosti za Mali sonček, jutranja telovadba ali joga za 

otroke, vsakodnevno bivanje na zraku, pohodi in sprehodi v vseh letnih časih. 

• Sreča, veselje in druženje z vrstniki na igrišču, praznovanje rojstnih dni, sodelovanje v projektu 

spodbujamo prijateljstvo, druženje s starši na skupnih srečanjih. Skrb za dobro vzdušje v igralnici, 

ker je srečen otrok tudi zdrav otrok. 

• Zaščita pred soncem: navajanje na igro v senci, uporabo zaščitne kape, kreme, očal preko 

sodelovanja v projektu Varno s soncem.  
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NEKAJ FOTOGRAFIJ NAŠIH DEJAVNOSTI:  

  

Varno s soncem                            Sadna zabava                            Pohodi in sprehodi 

 

 

 

 

 

 

 

Bralni projekt – travniške rastline in učinkovine                    Kostanjev piknik – srečen otrok 

 

 

 

 

 

 

Na obisku pri čebelarju – čebelice in med                  Zdravstvena preventiva v vrtcu 

 

Priprava domačega čaja                           Bivanje na zraku                                     Različni športni izzivi 


