
Teden smo pričeli s pogovorom o zdravju in zdravih navadah ter virusih. Povedali smo, kakšno je 

zdravo prehranjevanje, da je pomembno veliko gibanja na svežem zraku in higiena. Vzgojiteljice smo 

otrokom demonstrirale pravilno umivanje rok. Ogledali so si tudi posnetek Čiste roke za zdrave 

otroke. Prav tako smo otrokom posredovale informacije o tem, zakaj prihaja do raznih bolezni. 

Starejši otroci so se igrali igro vlog – zdravnika. Prebrali so tudi zgodbico Anne Hilgendor: Au, kako 

boli! Mlajši otroci so se gibali ob žogah. Podali smo se tudi na sprehod po Zgornji Muti. Pogovarjali 

smo se o pomenu hrane za človeka ter njegovega zdravja, povezanega s hrano. Poimenovali smo 

vrste sadja, zelenjave, pijač in ostale hrane ter jih razvrstili v skupino zdrave in nezdrave hrane ter 

pijače. Igrali so se igre vlog v kuhinji. Pogovorili smo se tudi o bacilih in virusih. Najstarejši otroci so si 

ogledali lutkovno predstavo Čiste roke za zdrave otroke. Mlajši otroci so se odpravili na daljši sprehod 

do polja, starejši so se igrali z žogami, listjem ter vozili na toboganu. Pri počitku smo  prebrali zgodbo 

Zdaj bomo pa spali ter poslušali umirjeno glasbo. Mlajši otroci so spoznavali zdravo in nezdravo 

hrano. Naredili smo prehransko piramido in nanjo nalepili različne vrste hrane. Pobarvali so jabolka 

,banane, . . . , ki sva jih pripravili vzgojiteljici. Starejši otroci so si izdelali sadna nabodala, se seznanili s 

potujočo pekarno in zdravimi sladicami. Iz revialnega papirja so izrezovali zdravo in nezdravo 

prehrano. Prebirali so tudi zgodbe na temo zdrava prehrana in jih ob ilustracijah obnavljali. S tem so 

bogatili besedni zaklad. Seznanili so se tudi z novo pesmico: Kihci ter se podali v domišljijski svet s 

pomočjo sprostitvene meditacije. Odpravili smo se tudi na sprehod do polja, gozda, ... in se igrali na 

igrišču pred vrtcem , kjer so se otroci spuščali po toboganu, se vozili s poganjalčki, igrali z žogami, 

tekali, ... V mlajši skupini so spoznali pesem Kihci. Pri likovnem ustvarjanju so s tempera barvami 

pobarvali jabolka in banane. Na sprehod so se odpravili do gozda. V starejši skupini smo ponovili oz. 

se pogovorili, kaj vse je potrebno, da ostanemo čim bolj zdravi. Nato smo si ogledali lutkovni 

izobraževalni video za otroke z naslovom Ostani zdrav ter pravljico o Koronavirusu. Utrje- vali smo 

pesmico Kihci. Starerjše otroke je "odneslo" v domišljijsko potovanje. Izdelali so plakat z razvrščanjem 

zdrave in nezdrave hrane. Na prostem so si otroci urili spretnosti ob igrah z žogo, igrali so se z listjem 

ter vozili s poganjalčki. Pred zajtrkom smo z otroki izvajali gibalne minutke. Mlajši otroci so se 

razgibali ob bansu: Od glave do peta, starejši otroci ob uporabi obročev in vožnji kolesa v dvojicah. V 

jutranjem krogu smo z mlajšimi otroki obnovili, kaj je zdrava/nezdrava hrana in rajali ob pesmih Kihci 

ter Pojejmo tole jabolko. Nato smo se igrali didaktično igro sadje – zelenjava, pri kateri so otroci na 

razvrščali sličice sadja in zelenjave. Sledila je igra z leseno železnico ter krajši sprehod. Starejši otroci 

so se igrali socialne igre: Stol na moji desni je prost ter Prinesi mi. Prepoznavali so začetni glas svojega 

imena in se igrali igro Bežite, dežuje. Prebrali so tudi zgodbo Kako jemo v vrtcu, avtorice Marjance 

Gliha ter zgodbo ob knjigi obnovili. Razvrščali so hrano (plastično) po barvi in imenu. Sledila je igra z 

Lego –duplo gradniki. Zjutraj smo se razgibali ob stolih ter rajalnih igrah. Otroci so spoznali pesem 

Juha se kuha. Prepoznavali ter razvrščali so plastično sadje in zelenjavo, ter skuhali juho. Igrali so se v 

kotičku dom ter s konstrukcijskimi igračami. Igralnico smo s pomočjo otrok spremenili v fit aktivno 

igralnico. Skupaj smo postavili poligon, pri katerem so si otroci urili razne gibalne sposobnosti. Po 

končani dejavnosti smo poligon skupaj pospravili ter uredili igralnico. Sprostili so se v jogi. Pogovorili 

so se ob prehrambeni piramidi ter si naredili vsak svoj zdrav krožnik. Na sprehodu smo opazovali 

okolico, spreminjanje narave. Pri počitku so prisluhnili zgodbi Smrkavi Ožbej ter umirjeni glasbi. 

Mlajše otroke je pozdravila čebelica Adela, ki je kasneje nastopala tudi v zgodbici Čmrlj Brundek. 

Sledila je likovna dejavnost – barvanje tulcev, iz katerih bomo naredili čebele, ki bodo služile kot 

pripomoček za servieto. Sledila je igra v kotičkih in sprehod do gozda, s čimer smo obeležili pomen 

gibanja za naše telo. Starejši otroci so deklici Maši narisali risbice za rojstni dan, rajali so in prepevali 

pesmice. Prav tako so prirejali dele sadja k celoti, pripravili so tudi slano testo in z njim rokovali. 

Gnetli so ga in valjali ter izdelovali hrano. Odpravili so se na daljši sprehod do polja in s tem poudarilo 

pomen gibanja za naše zdravje. V petek smo obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Za dejavnosti smo 

se dogovorili na ravni vrtca. Pripravili smo si svečan zajtrk. Mizo smo okrasili s prtom, dekoracijo, 



svečkami. Mlajši otroci so pripravili dekoracijo, pobarvali tulce ( čebelice iz tulcev je dokončal vsak 

otrok sam) - stojalo za servietke ter pripravili zeliščni čaj z medom. Starejši otroci so pripravili in spekli 

zdrave jabolčne piškote ter pripravili podloge oz. pogrinjke. Pogovorili smo se o tradicionalnem 

slovenskem zajtrku, pregledali zgibanko Čebelica - moja prijateljica, ogledali smo si lutkovno 

predstavo Mojca Pokraculja. Ob koncu pa smo si pripravili slavnostno čajanko ter se posladkali s 

piškoti. Ponedeljkovo jutro smo pričeli z razgibavanjem ob glasbi ter z raznimi razgibalnimi vajami v 

garderobi. Otroci z veseljem gibalno sodelujejo ter tudi sami pokažejo kakšno vajo. Po zajtrku smo se 

sprostili z masažo in glasbo ter nato z zanimanjem poslušali zgodbo z naslovom Zelo lačna gosenica in 

pravljico Popotovanje v Zelenjano. Otrokom je bilo posebej všeč, ker so bili liki oz. junaki iz pravljice 

izdelani iz sadja in zelenjave. Opisali so vsakega izmed likov npr. morskega psa, ki je bil izdelan iz 

banane ali župana mesta Zelenjane, ki je bil izdelan iz kolerabe. Povedali so ali je sadje ali zelenjava, 

jih opisali, razvrstili... Nato so iz plastelina  oblikovali, po želji, like iz knjige oz. vsebine pravljice. Bili so 

zelo ustvarjalni, le eden deček nekaj časa ni vedel, kaj naj izdela. Z malo spodbude je nato tudi on 

izdelal morskega psa iz "banane"(rumen plastelin). Prepevali smo pesem o jabolki in vitaminih ter 

deklamirali deklamacijo o rdeči jabolki. Šli smo na sprehod do zdravstvenega doma, si ga ogledali in 

se pogovorili, čemu služi. Odšli smo na travnik, kjer smo se igrali igro miška in krompir ter se igrali z 

žogami in vozili s poganjalci. Počivali smo ob pravljici z naslovom Pravljici o dveh palčkih in pravljici z 

naslovom Gozdna pojedina. 

Z mlajšimi otroki smo ob ogledu slikanice Zelo lačna gosenica obnovili zgodbo. Nato smo se seznanili 

s pesmico: Gosenica je lezla in jo tudi gibalno uprizorili. Otroci so kasneje s plazenjem po tleh 

prikazali tudi gibanje gosenice. Uživali so tudi v didaktičnih igrah: sestavi gosenico in metulja 

(sestavljanki) ter poišči par, pri čemer so otroci imeli pred seboj razpredelnico hrane iz knjige Zelo 

lačna gosenica. Tem sličicam so morali poiskati par. Otroci so zelo uživali v vseh omenjenih 

dejavnostih. Starejši otroci so uživali v umiritvenih igrah: Potovanje v tišino in Tihi telefon. Pogovarjali 

so se o higieni telesa, kako se umivamo, preoblačimo. Preizkušali so se v vlogi zdravnika oz. pacienta, 

kasneje pa so se odpravili na ogled zdravstvenega doma in se pogovorili o namenu in vlogi le tega. 

Seznanili so se s pesmico En mali prstek in jo gibalno uprizorili. Pogovarjali so se o človeškem telesu 

ob knjigi Joj, pregledali me bodo. Našteli in poimenovali so dele telesa, obrisali so svoja telesa na 

velik karton. Prav tako so risali dele telesa. Mlajše otroke je pozdravila lutka Zelo lačna gosenica, 

katero so nahranili z banano, zapeli so ji pesem Gosenica je lezla. Ob didaktični igri so iskali pare na 

temo Zelo lačna gosenica. Igrali so se z gradniki. Na sprehod so se odpravili do bližnjega travnika, kjer 

so tekali ter se igrali. Starejši otroci so pobarvali oz. oblekli fantka in punčko, katera smo prejšnji dan 

obrisali. Pri barvanju so bili zelo vztrajni. Utrjevali so znane pesmice ter jih gibalno uprizarjali. Pri igri 

spomin (deli človeškega telesa) so obračali ustrezne sličice, jih poimenovali, pokazali, kje na telesu je, 

šteli ter poiskali ustrezen par. Na prostem so se razgibali na fit aktivnem igrišču. Igrali so se igro 

Ubijemo jajce. Konjiček, kdo te jaše? Pogovor je potekal ob knjigi Skrivnosti našega telesa. Otroci so 

pripovedovali, spraševali in pri določenih odgovorih iz knjige so zelo uživali ter se smejali. Na 

sprehodu so opazovali ivje. Pri počitku so prisluhnili ruski ljudski pravljici z naslovom Vasilisa 

prekrasna in čarobna punčka ter umirjeni glasbi. Izvedli smo poskus - okušanje. Okušali smo sadje- 

kivi, mandarine ter sol, sladkor, vodo ter ugotavljali kakšen je okus; kisli, sladki... Otroci so delali ob 

okušanju razne grimase ter se ob tem zelo zabavali. Igrali smo se pantomimo, kjer so pokazali dele 

telesa ali razna opravila (npr. trebuh, umivanje zob, obraza...). Pri tem so bili zelo domiselni. Mlajše 

otroke je pozdravila lutka gosenica in jih prosila, da ji zapojejo pesmice o njej in o hrani, ki jo rada je. 

Tako smo prepevali pesmi: Gosenica, Odpri – zapri, pojejmo tole jabolko. . . Pesmi smo tudi gibalno 

prikazovali. Sledile so didaktične igre: Nahranimo gosenico, poišči par in sestavljanke, ob čemer so 

otroci zelo uživali. Starejši otroci so se pogovarjali ob iskanju delov človeškega telesa, se igrali igro 

vlog. Trgovina – tržnica, ogledali so si posnetek Bobi in Pika o gibanju in zdravi prehrani, iz plastelina 



so ustvarjali sadje in zelenjavo. Na prostem so mlajši otroci tekali, hodili po zadenjsko, se igrali z 

listjem. Starejši otroci so se igrali elementarno igro Mama, mi smo lačni ter igre z žogo. Vsi otroci so 

se veliko gibali, saj se vseskozi pogovarjamo o tem, da je gibanje zelo zdravo. Zaključili smo s 

tematskim sklopom Zdravo živim in se smejim. Pogovorili smo se o tem, kaj vse smo spoznali in kako 

bomo še naprej pazili na svoje zdravje. Za konec smo si ogledali še risani film z naslovom Zelenjavčki, 

kateri je požel veliko smeha in navdušenja. Vse načrtovane dejavnosti so bile izpeljane in cilji 

doseženi. 

 

DEJAVNOSTI : Balončkov Peter, zgodbe na temo, Na vlaku... Sprehod po kraju, opazovanje prometa, 

prometnih znakov, avtobusne postaje, hoja po pločniku Ogled avtobusne postaje, čakamo na avto-

bus Igre z avtomobili in dejavnosti v igralnici, igre vlog Dan brez avtomobila, daljši izlet Ustvarjanje in 

risanje s kredami, spomin, prometni znaki Spretnostna vožnja s poganjalci po narisani cesti, črti, 

Glasbeno, gibalni ples, Plesni vlak Nova pese, Vlakec in miško igre - motorika prepevanje in gibalno 

uprizarjanje ob besedilu pesmi Kolo, Avto, Vlakec... Prebiranje dogodivščin (učenje o prometu) iz 

knjige Balončkov Peter Urejanje oglasne deske na temo, izdelki otrok Sprehod z opazovanjem, hoja 

čez prehode za pešce, "zebro" in štetje Otroci s starši peš v vrtec (skiroji, poganjalci, kolesa) Kot vsako 

leto smo se tudi letos aktivno vključili v evropski teden mobilnosti. Izbrali smo čim bolj pestre in 

zanimive aktivnosti, da smo pritegnili pozornost otrok in posledično njihove starše. Izhajali smo iz 

lanske vsebine in dejavnosti projekta Beli zajček in motivacijsko otroke popelje k razmišljanju skrbi za 

na zeleni planet. Dodajale smo dejavnosti in vzgojo k varnemu udejstvovanju nas vseh zlasti kot 

pešce v prometu. Spoznavali in hodili smo po varnih poteh, utrjevali in spoznavali pomen prometnih 

znakov, hojo po pločniku in ob robu cest, varno prečkali prehode za pešce in hodili varno in pravilno 

čez "zebre". Spoznavali različne oblike potovanj in premikov na daljše in krajše razdalje. Otroci so z 

zanimanjem in aktivno sledili in se vključevali v aktivnosti, hodili peš, s kolesi, skiroji v vrtec in 

pripovedovali o družinskih pohodih v prostem času. Vse bomo zaključili z dopoldanskim pohodom, 

izletom na Camping. Tako bodo ta dan vsi otroci zalepili bel krogec na kožušček našega zajčka. Še 

naprej bomo poslušali spoznavanje in dogodivščine v prometu vsakodnevne, kratke zgodbice 

Balončkovega Petra. Prepevali bomo pesmi na temo, plesali in likovno ustvarjali in podoživljali nova 

spoznanja in utrjevali vsebine za vse nas zelo varne in pomembne. Ob zaključku tematskega sklopa 

smo izvedli za vse otroke v skupini tudi pohod, "Gremo peš" v okviru Dan brez avtomobila in s tem vsi 

zasluženo pobarvamo zajčkov kožušček z belim krogcem. Pohod je bil daljši kot običajno, saj smo si 

zadali cilj hitre hoje, dolge noge. Dan je bil čudovit za pohod, kot tudi za opazovanje prihoda tetke 

Jeseni. Otroci so bili sproščeni in uživali v objemu narave. Pogovarjali smo se, da tudi skupaj s starši 

doma ponovijo ta pohod. 

 

 

DEJAVNOSTI : Vaje za razgibavanje govoril, jezika : dihalne, pihalne vaje, vaje za gibljivost, moč... 

Vaje in igre slušne pozornosti : tihi telefon, odmev, slepa miš, glasbena skrinjica... Vaje in igre za 

pravilno artikulacijo glasov, sičniki, šumniki, L, R Besedne igrarije : sopomenke, zlogovanje besed - 

ritem , rime, izštevanke... Lov za črkami : začetni, končni glas, igra spomin (črkovni), sestavljanje imen 

, besed Zgodba o jeziku, Žabica pri logopedu, Risba je spregovorila Širjenje besednega zaklada : 

Zgodbe v sličicah, Pahljača pripoveduje - pripovedna pahljača Poslušanje branja odraslih, 

pripovedovanja otrok (cicibralček) Slikovno branje, slikopisi, uganke in deklamacije - rime Ustvarjamo 

zgodbe v sličicah Tematski sklop je sovpadal s situacijo in stanjem v skupini, kjer imamo dečka s 

čustveno, vedenjsko motnjo, ki se stopnjevalo iz dneva v dan. Ker je to problem v celotni skupini in se 



odraža v kvaliteti našega bivanja in življenja, ter varnosti vseh v skupini .Deček nenehno opozarja 

nase in njegove potrebe, ki prehajajo v nemirnost celotne skupine in se odraža v stopnjevanju 

agresije in varnosti celotne skupine, tudi strokovnih delavk. Načrtno smo se lotili problematike. 

Načrtovali smo dejavnosti, ki so pripomogle k reševanju situacije in blaženju , ter umirjanju dečka. 

Istočasno smo se prijavili na natečaj ustvarjanja stripa pod naslovom "DAJ MI MIR". Dejavnosti smo 

načrtovali k izboljšanju in motivaciji dečka s pomočjo strokovne sodelavke. Vsakodnevno smo 

posvečali pozornost in vodenje dečka v sprejemljiv način funkcioniranja in dela celotne skupine. Vse 

dejavnosti so bile naravnane in podkrepljene s vsebinami, ki so na nek način umirjale situacijo v 

skupini. Zavzeli smo pravila, ki so posledično vodila k pozornosti in vodljivosti situacij dečka. 

Vsakodnevno smo se ukvarjali s pravili, dogovori in skupnemu beleženju funkcioniranja dečka. Uvedli 

smo vsakodnevno beleženje stanja in z nagrajevanjem . Dečka smo spremljali v njegovih dejanjih in 

nagrajevali z nalepkami .V vseh nas je bila želja po izboljšanju. Ob nastajanju stripa smo v uvodni 

motivacijski igri skupaj razgibali govorila ob ogledovanju v individualna ogledala. Otroci so se pred- 

stavili s svojim imenom, prepoznali svoj začetni glas, mlajši posamezniki pa tudi končnega. Sledile so 

besedne igrarije. Otroci so poslušali navodila in jim sledili. V prvi igri so otroci iskali besede 

protipomenke, kjer so individualno vlekli sličice in na tabli iskali par, ki je prikazoval besedo 

protipomenko. Pri težjih primerih so si otroci med seboj pomagali. Igra je potekala počasi saj so imeli 

otroci možnost iskanja in razmišljanja. 

 

ZDRAVJE V VRTCU 

1. Rojstne dneve praznujemo s sadjem (sadna nabodala, smootiji, sadne kupe), tudi z 

načrtovanjem prehrane poskrbimo, da so naši obroki zdravi.  

 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

2. Gibanje tako v prostorih vrtca kot na prostem. Gibalne minute izvajamo vsakodnevno, prav 

tako gremo vsak dan na svež zrak. Občasno na daljše sprehode do gozda. Tudi zunaj 

poskrbimo za gibanje ( igrala, žoge, tek, hoja, skakanje, …) 

 



 

 



 



 

3. Hidracija- otroci imajo na voljo vodo ves čas, lahko si jo nalijejo pri pipi ali iz vrča. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


