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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2019/2020 

 

Skupina: Muce 

Starost otrok: 2-3 leta       

Vzgojiteljici: Nina Derganc in Anita Ogulin 

 

SPREHOD 

Že septembra sva s sodelavko ugotovili, da bi naši otroci (2 leti) radi šli na sprehod.  Pa sva poskusili. 
Otroci so dobili navodila: da se držimo za obročke, pogovor o varnosti na cesti. Za začetek sva 
poskusili kar sprehod po vrtcu, da vidimo kako bo šlo. Zares je bilo presenetljivo. Vsi otroci so držali 
obročke brez težav. Tako smo se lahko odpravili na sprehod po bližnji okolici vrtca in opazovali 
naravo. Otroci so bili navdušeni nad vsemi stvarmi, ki se dogajajo na sprehodu: opazovanje, umikanje 
avtomobilov, opazovanje živali,… vsakodnevno sva dobivali vprašanja kdaj gremo spet na sprehod, saj 
je bil interes resnično neverjeten. Tako sva se odločili, da tokrat pa opravimo daljši sprehod čez Semič 
na Mladico. Že po zajtrku smo se uredili in se odpravili. Med potjo smo srečali gospoda, ki je znal 
igrati harmoniko. Z veseljem nam je zaigral, mi pa smo zapeli. Nadaljevali smo pot in opazili krave, 
ovce, ter kokoške. Sprehod je bil zanimiv. Vmes pa se seveda prileže tudi malica (jabolko in voda). Ko 
smo se najedli in popili je sledila vrnitev do vrtca. Bili smo precej utrujeni, vendar volja je trajala in 
traja še danes. 
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TEK NA KROS PROGI 
 
Odpravili smo se do kulturnega centra Semič, kjer je velik travnik. Tam imamo vsako leto postavljeno 
progo za tek. Otroci so prvič pred dnevi tekli s starši, saj smo imeli popoldansko dejavnost: Tek z očki. 
Čez nekaj dni pa se skupaj vzgojiteljice in otroci odpravimo na dodaten tek. Ta nam je koristil tudi za 
projekt Mali sonček, saj smo lahko notri nalepili nalepko za opravljeno nalogo. Otroci ob dejavnosti 
uživajo, radi tečejo in se trudijo po svojih najboljših močeh. Po teku smo si popili vodo in se odpravili 
proti vrtcu. Srečali smo gospoda Lojza, ki je pred hišo grabil listje. Ponudil nam je grablje, če bi tudi mi 
poskusili. Z velikim veseljem smo poprijeli za grablje, kar nas je dodatno utrudilo. 
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TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU 
 
Letošnje šolsko leto smo se v vrtcu odločili, da se prijavimo v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in 
šolah. Projekt smo popestrili še z dodatnimi aktivnosti. Športna pedagoginja se je z vzgojitelji 
dogovorila, da naredimo dopoldne še bolj zanimiv. Prosili smo za zaprtje ceste pred vrtcem. Želja se 
nam je uresničila in nekega dopoldneva se je lahko dejavnost začela odvijati. Otrokom situacija ni bila 
najbolj jasna, saj se konstantno pojavljajo isti stavki: »pazi, hodi ob robu, da ne pride avto«. Ta dan pa 
se je čudežno odvijala igra kar na »cesti«. Otroci so bili z navodili in pravili igranja seznanjeni. Igra je 
potekala z velikem navdušenju. Otroci so se vozili s kolesi, skiroji, metali in kotalili obroče, risali s 
kredami, metali žoge na koš, pa še bi lahko naštevali. Dejavnosti je bilo toliko, da si je vsak otrok 
izbral nekaj primernega za sebe. Nekateri se raje vozijo s kolesi, drugi raje brcjo žogo.  Vsi otroci so 
imeli možnost poskusiti vse dejavnosti, ki so jim bi le dane. Naslednji dan so se po vseh igralnicah 
porajala ista vprašanja. Otroci so spraševali če se bomo ponovno lahko igrali pred vrtcem. Za nas je 
bila to ena od pozitivnih izkušenj, ki jo bomo še izpeljali.   
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ŠOLA ZDRAVJA SEMIČ, MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
 
Vsako leto v vrtec / na igrišče povabimo šolo zdravja. To so  gospe, ki so upokojene. Imajo svojo 
vsakodnevno rutino. Zjutraj se zberejo pred KC Semič in imajo jutranjo telovadbo. Same temu pravijo, 
da imajo jutranji pozdrav soncu. Povabila so se zelo razveselile, saj so mnenja, da se morajo otroci 
gibati že od mladih nog. Tudi same vsakodnevno telovadijo zaradi svojega počutja, kar jim dobro 
dene. Po zajtrku smo se zbrali vsi otroci in vzgojiteljice na igrišču. Telovadbe so se lahko udeležili tudi 
starši, babice in dedki oz. vsi občani Semiča, ki so želeli. Nekaj se nam jih je pridružilo. Gospe so nam 
pokazale vaje, ki jih telovadijo v jutranji urah. Otrokom so bile vaje zanimive in so z velikim veseljem 
in zanimanjem ponavljali za njimi.  
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OBISK MEDICINSKE SESTRE ANE 
 
Nekega dopoldneva nas je obiskala medicinska sestra Ana. Predstavila se je otrokom, saj bomo letos 
večkrat sodelovali. Prva tema, ki smo ji omeli v načrtu je predstavitev teme: Kdo je medicinska sestra 
in zdravnik. Otroci so bili sprva presenečeni, ne glede na to, da sem jih na dogodek pripravila. Ano so 
lepo sprejeli, vendar pa niso bili ravno prepričani v igro. Razdelili so se po parih. En otrok je bil  
»zdravnik«, drugi otrok pa pacient. Niso bili najbolj prepričani, če bi bili zdravniki, saj si morajo nadeti 
haljico, kar jim je nenavadno. Z malo motivacije in dobre volje, pa so se le opogumili, oblekli haljico in 
že nastopili kot pravi zdravniki. Ko so opazili kovčke in pripomočke, ki so kot pri pravem zdravniku, je 
bila igra še toliko bol zanimiva. Sestro Ano imajo v lepem spominu in že sprašujejo kdaj bo sledil nov 
obisk. Z Ano sva se dogovorili tudi za termin obiska zobne ambulante v ZD Semiču. Kateri pa je 
odpadel zaradi zaprtja vrtca (Korona virus). Mislim, da so za otroke takšne dejavnosti koristne, saj je 
strah pred zdravnikom, zobozdravnikom in ostalimi delavci toliko manjši.   
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OBISKALI SMO GOZD IN RAZISKOVALI KAJ SE V NJEMU DOGAJA 
 
Dopoldne smo se z otroci dogovorili, da bomo obiskali gozd. Pogovor se je začel na temo obnašanja, 
kako hodimo po cesti, saj je treba do gozda seveda nekako priti. Prevoz ni bil potreben, saj sva z 
vzgojiteljico izbrali bližjo okolico. Potrebno se je bilo obuti čevlje in obleči, kar pa za nas, ki smo stari 2 
leti to ni majhna stvar, ki nam je vzela kar nekaj časa. Pa smo bili pripravljeni. Prijeli smo naše 
obročke, si nadeli odsevne brezrokavnike in že smo bili na poti. Med potjo smo opazovali živali, 
naravo in vozila. Pot je kar hitro minila in že smo bili pri gozdu. otroci so se začudili, ko smo jim 
podale informacijo, da se lahko izpustijo iz obročkov, saj je vedno navodilo, da se obročkov ne 
spušča. Otroci prvo niso vedeli kaj naj počnejo. Opazovali so listje in naju z vzgojiteljico opazovali. 
Kmalu se je dejavnost  začela odvijati. Opazili so, da se pod listjem skrivajo želodi, kamenje, palčke,… 
znašli so se in si pomagali s palčkami odgrniti listje. Prenašali so veje in bili veseli, saj je igra potekala 
med skupnim sodelovanjem in improvizacijo. 
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