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V okviru projekta ZDRAVJE V VRTCU smo v skupini Metuljčki izvedli veliko dejavnosti 
na temo zdravja, higiene, zdrave prehrane, gibanja….  

 

V okviru projekta smo izvedli naslednje dejavnosti: 

 

- Veliko smo so se pogovarjali o telesu, delih telesa, kako skrbimo, da naše telo 
ostane zdravo. Prebirali smo pravljice in slikanice na to temo in se ob ilustracijah 
pogovarjali. 
 

 



- S slikovnimi aplikacijami na temo higiene in ohranjanje našega zdravja smo 
opremili tudi našo igralnico in kopalnico. Slikovne aplikacije smo nalepili na vidno 
mesto v igralnici in tudi v kopalnici. 

  

 

 

 



- Opazovanje mikrobov in drugih snovi, ki so nam s prostim očesom nevidne skozi 
mikroskop.  

       

 

- Risanje mikrobov s flomastri. 

    

 

 

 



- Izdelovanje mikrobov iz plastelina in kosmatih žičk.  

      

 

- Skupaj z otroki smo naredili tudi poizkus s poprom in milom. Otroci so aktivno 
sodelovali tako pri pripravi poizkusa kot tudi pri izvedbi. Spoznavali so, da z 
umivanjem rok odstranimo mikrobe in postanejo roke čiste. 

    

 



          

 

- Naredili smo tudi poizkus z obarvano vodo in pršilko, ob katerem so otroci 
spoznavali, kako se mikrobi širijo ob kašljanju in kihanju. 

- Vsakodnevno smo prepevali tudi pesmice, ki jih otroci že poznajo in spoznali novo 
glasbeno pesmico Angina ter deklamacijo Bacili.  

- Otrokom sem predstavila pravljico ZELO LAČNA GOSENICA, ki je bila izhodišče 
za pogovor o zdravi prehrani.  

                

 



- Naredili smo PLAKAT - PREHRAMBENI SEMAFOR. Otroci so razvrščali sličice 
hrane na zdravo in nezdravo hrano. Sličice zdrave hrane so nalepili v stolpec 
zelene barve, sličice nezdrave hrane pa v stolpec rdeče barve. 

      

 

- Skupaj z otroki smo pripravili tudi sadni napitek s smetano. Skupaj smo oprali 
sadje, ga narezali in ga razvrstili na krožnike po barvi. Otroci so sodelovali tudi pri 
mletju sadja in nadevanju napitka v skodelice. Sadni napitek smo okrasili tudi s 
smetano in koščki sadja. 

   

 

 

   



- Večkrat smo odšli tudi v telovadnico, kjer smo ob glasbi BAHOVIH ESENC plesali 
ples za dobro počutje. Ob plesu so otroci vidno uživali in se zabavali. 

         

 

- Ples BAHOVIH ESENC za dobro počutje smo naučili tudi otroke drugih skupin v 
vrtcu in skupaj z njimi zaplesali v njihovih igralnicah.  

 



- S plesom BAHOVIH ESENC  za dobro počutje smo skupaj z otroki vseh skupin v 
vrtcu na dan SONCA, ki je bil 27. 5. 2022, pozdravili SONCE.  

        

- Izvedli smo tudi skupinsko meditacijo ob glasbi za podporo imunskemu sistemu. 
Ob meditaciji so se prav vsi otroci zelo sprostili. Ena deklica je ob meditaciji celo 
trdno zaspala, ena deklica pa je ob koncu meditacije želela ostati na blazini in 
počivati. 

         

    

- Vsakodnevno oz. kakor nam je dopuščalo vreme, smo se gibali tudi na prostem. 
Veliko smo se igrali na igrišču vrtca na igralih, v peskovniku in tudi z žogami 
različnih oblik in velikosti. Otroci so se zelo radi vozili tudi z različnimi otroškimi 
vozili.  



 

 

- Velikokrat smo odšli tudi na daljši sprehod v gozd, kjer so otroci spoznavali 
značilnosti gozda in razvijali svoje gibalne sposobnosti na naravnem poligonu 
(korenine, debla, veje, skale, vzpetine…).  

-  

       

 

 

 

 

 

 

 



- Večkrat smo odšli tudi na travnik, kjer so otroci spoznavali travniške cvetlice in 

živali in opazovali naravo. Na pokošenih travnikih smo se igrali različne gibalne 

in rajalne igre.  

 

                          
 

 
 

 

 

- V vročih sončnih dneh sva poskrbeli, da so imeli otroci na voljo za piti veliko 

sveže vode. Poskrbeli sva tudi za zaščito pred soncem, saj sva otroke ves čas 

spodbujali k nošenju poletnih zaščitnih pokrival in jih pred odhodom na prosto 

vsakodnevno namazali tudi s kremo za zaščito kože pred soncem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt ZDRAVJE V VRTCU smo v letošnjem šolskem letu zaključili z obiskom 

medicinske sestre, ge. Teje Bratol iz ZD Ribnica, ki je otroke seznanila s pravilnim 

umivanjem rok, zob, pravilno higieno nosu in zdravo prehrano.  

 

          

             

               

                                                                                             


