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Aktivnosti za krepitev zdravja, ki ste jih v vaši skupini izvajali v tekočem šolskem letu _____ 
 

Zap. št. 
naloge 

Aktivnosti, naloge, projekti 
(naslov, opis) 

 
 
 

Vsebina 
Ciljna skupina 
(otroci/starši/ 

posamezniki …) 

 
 
 

Metoda dela 

 
 
 

Čas trajanja 
(v urah) 

 
 
 

Zunanji izvajalci 
Uporabljeno gradivo 

in   didaktični 
material 

Ali ste pri 
načrtovanju  
oz. izvajanju  

te naloge 
uporabili 

informacije  
z naših 

izobraževanj? 

1.  SADJE IN ZELENJAVA Spoznavanje, 
okušanje 
sezonskega 
sadja in 
zelenjave, v 
jesenskem času. 

Otroci, starši Pogovor o sadju 
in zelenjavi, 
okušanje, učenje 
deklamacij in 
pesmice na 
temo sadje, 
poslušanje 
pravljice. 
Razlaga, ogled, 
otip, okušanje,… 
Izdelava 
jesenske deklice 
(iz zelenjave in 
sadja). 

15 ur ne Plodovi sadja, 
zelenjave, slike, 
deklamaciji: 
Jabolka ( V. Arhar ), 
Ne rišem krompirja 
( B. G. Gorenc), 
pesmica: Hruška 
debeluška ( J. 
Bitenc ) 
Pripomočki za 
likovno ustvarjanje. 

 

2.  ZDRAVA PREHRANA 
 

Spoznavanje in 
razvrščanje 
hrane (zdrava in 
manj zdrava). 
Peka zdravih 
piškotov. 

Otroci, starši,  Pogovor, 
razlaga, ogled, 
poslušanje 
pravljice, 
izdelovanje 
plakata, igra,…. 

4 ure, in skozi 
celo šolsko leto 

ne Plastična zelenjava 
in sadje, likovni 
pripomočki za 
risanje sadja in 
zelenjave, sestavine 
za piškote,  
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3.  UMIJMO SI ROKE 
 

Kako si pravilno 
umijemo roke. 
 

otroci Pogovor, razlaga 1 ura in skozi 
celo šolsko leto 

ne Voda v umivalnici,  

4.  ŠČETKANJE ZOB Obisk zobne 
ambulante in 
ščetkanje zob z 
sestro Ano. 

Otroci, starši, 
sestra Ana 

Pogovor, 
razlaga, ogled, 

skozi celo šolsko 
leto 

Sestra Ana iz ZD 
Črnomelj, ZD 
Semič 

zobne ščetke,  

5.  ZDRAVO NA SONCU Sodelovanje v 
projektu Varno s 
soncem. 
Izdelovanje 
plakata in 
zloženke, 
opazovanje 
velikosti sence. 

Otroci, starši Pogovor, 
razlaga, 
pripovedovanje, 
opazovanje, 

4 ure  Likovni pripomočki  

6.  TEDEN KULTURNE 
DEDIŠČINE 

Spoznavanje 
lastnosti vode, 
virov vode v 
okolici,  

Otroci, starši Pogovor, 
razlaga, 
pripovedovanje, 
opazovanje, 
okušanje, igra, 
petje, izdelava 
barčic iz 
naravnega 
materiala 

5 ur ne Voda, besedilo 
pesmice: Barčica 
(ljudska), izvir 
Lebica, palčke. 

 

7.  GIBANJE Gibalne igre, 
sprehodi, 
izvedba 
poligonov, 
športne igre v 
telovadnici, na 
prostem, kros, 
izvajanje 
športnega 

Otroci, starši Opazovanje, 
lastna aktivnost, 
sodelovanje pri 
športnih igrah,  

Skozi celo šolsko 
leto 

 Naloge iz knjižice 
Mali sinček in 
Miška Eli, športni 
pripomočki,  
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programa Mali 
sonček in Miška 
Eli, ogled 
športnih iger, 
jutranja vadba z 
članicami 
društva Šola 
zdravja. 

8.  DAN ŠPORTA Izvajanje 
različnih gibalnih 
nalog z učenci 
OŠ. 

otroci Lastna aktivnost 1 ura  Različni športni 
pripomočki 

 

9.  UREJANJE JAGODIČEVJA Spoznavanje 
pomena 
urejanja 
jagodičevja 

Otroci Pogovor, 
opazovanje, 
pomoč pri 
opravilu 

1 uro ne Trtne škarje,   

10. TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJRTK 

Obisk čebelarja, 
predstavitev 
čebelarskega 
dela in medu, 
slovenski 
tradicionalni 
zajtrk 

Otroci Pogovor, 
opazovanje, 
okušanje 

1 uro Čebelar Med  

         
 

Opombe: 
 
 
 

 
Datum poročila: 13.6.2018 


