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PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU          

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH  

ZA KREPITEV  ZDRAVJA  V  ŠOLSKEM  LETU  2018/2019_______ 

 

Navodilo: 

Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)  

-  ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu. 

 

Naziv vrtca:    OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA -  VRTEC LUČE 

Kraj:                     LUČE OB SAVINJI 

Enota vrtca:         VRTEC SOLČAVA 

Naslov enote:    SOLČAVA 12 

Skupina:    MEDVEDKI 

Starost otrok:      11 mesecev – 6 let (kombinirani oddelek) 

 

Izvajalki:  

• vzgojiteljica:      MOJCA BENEDIK                                              

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne 

Če DA vpišite številko potrdila  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
 

• pomočnica vzgojiteljice:    SUZANA PLESNIK                                                

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,  

ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana? 

- spomladansko izobraževanje           - jesensko izobraževanje 

ne 

Če DA vpišite številko potrdila  

ne  

Če DA vpišite številko potrdila 
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Zap. št. naloge:  1 

Vsebina:  OTVORITEV PRIZIDKA K VRTCU (medgeneracijsko druženje) 

Metoda dela:  Ogled / obisk   Pogovor       Uporaba avdiovizulanih sredstev 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  ure (št) 2 

Ciljna skupina:  občani       starši        otroci 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  rekviziti, ki smo jih uporabili za nastop  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

OTVORITEV PRIZIDKA K VRTCU 
 
21. 9. 2018 smo v vrtcu Solčava obeležili pomemben dogodek. Potekala je namreč otvoritev novega 
prizidka h vrtcu. Na prireditev so bili seveda vabljeni vsi občani, še posebej pa vsi starši in stari starši 
otrok, ki obiskujejo vrtec v Solčavi. Za ta dogodek smo skupaj s šolarji pripravili krajši program. Z otroki 
iz vrtca smo na igriv način prikazali gradnjo hiške (vrtca), šolski otroci pa so program popestrili s petjem. 
Po končanem uradnem delu je sledilo sproščeno druženje z vsemi prisotnimi. Predstavniki občine so 
otrokom za presenečenje pripravili velik, napihljiv grad in otroci so ob igri seveda zelo uživali.  Otvoritve 
se je udeležila večina vseh staršev in tudi starih staršev. Nad druženjem so bili navdušeni tako starejši, 
kot otroci in tudi zaposleni. 
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Zap. št. naloge:  2 

Vsebina:  PIKIN DAN (druženje s starejšimi otroki in s starejšim gospodom – lovcem) 

Metoda dela:  Praktično delo   Ogled / obisk       Demonstracija 

Zunanji izvajalci:            g. Jaka Matijovc  

Čas trajanja:  ure (št) 3 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        drugo 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  likovni material  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

PIKIN DAN 
 
Konec meseca septembra so nas prvošolci skupaj z razredničarko povabili, da se jim pridružimo pri 
praznovanju »Pikinega dne«. To je dan, ko se našemimo v Pike in gusarje, in ko ob petju, plesu in 
ustvarjalnih delavnicah uganjamo »Pikine norčije«. Letos je bil ta dan še bolj poseben ravno zaradi 
tega, ker so ga otroci iz vrtca preživeli s svojimi starejšimi vrstniki. Starejši otroci so mlajše pomagali 
našemiti.  Popeljali so jih po pisano okrašeni šoli. Skupaj so rajali in se skupaj naučili Pikino pesem. 
Starejši otroci so zelo lepo skrbeli za mlajše in jim tudi pri ustvarjalnih delavnicah pomagali. Po končanih 
delavnicah smo se vsi skupaj odpravili ven, kjer nas je s svojim obiskom presenetil starejši gospod – 
lovec. Pripovedoval nam je o svojem poklicu, spoznali smo njegovo obleko in nekaj opreme, ki jo pri 
lovu uporablja. Bilo je zelo zanimivo.  Preživeli smo res lep in zanimiv dan, nad katerim so bili navdušeni 
še posebej otroci.  
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Zap. št. naloge:  3 

Vsebina:  PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU (medgeneracijsko druženje) 

Metoda dela:  Ogled / obisk   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  ure (št) 1  

Ciljna skupina:  starši       občani        otroci 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  rekviziti za nastop 

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 
 
22. 3. 2019 so otroci iz vrtca Solčava nastopili na prireditvi ob materinskem dnevu. Na to prireditev 
vsako leto posebej vabimo vse starše, stare starše ter druge občane. Pred prireditvijo z otroki izdelamo 
voščilnice in manjša darilca, ki jih nato podarimo našim mamam in babicam za njihov praznik. Letos 
smo jim poleg voščilnic podarili še magnete v obliki rože. Na prireditvi smo se predstavili z izraznim 
plesom, na temo »cvetoči travnik«. Staršem in starim staršem smo se zahvalili za vso njihovo skrb in 
dobroto. Po prireditvi je sledilo družabno srečanje, kjer smo se vsi skupaj poveselili, posladkali in se 
tudi kaj pogovorili. Odzivi vseh prisotnih na prireditvi, so bili tudi tokrat le pozitivni. Starejši se takšnih 
prireditev še posebej radi udeležijo, otroci pa po navadi tudi zelo radi nastopajo in se predstavijo.   
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Zap. št. naloge:  4 

Vsebina:  OBISK PRI ŽUPANJI (medgeneracijsko druženje) 

Metoda dela:  Pogovor   Ogled / obisk       Uporaba avdiovizulanih sredstev 

Zunanji izvajalci: ga. KATARINA PRELESNIK 

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  otroci       osebje vrtca        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

OBISK PRI ŽUPANJI 

V mesecu marcu je na občini Solčava potekal dan odprtih vrat. Gospa županja Katarina 
Prelesnik je nas, otroke in zaposlene iz vrtca Solčava, še posebej povabila, da ta dan obiščemo 
občino. Za otroke je bilo to čisto nekaj posebnega, saj nas gospa županja po navadi obišče v 
našem vrtcu, tokrat pa smo mi odšli k njej. Najprej smo si ogledali vse prostore občine in 
spoznali vse, ki so poleg županje še zaposleni na občini. Nato smo vsi skupaj odšli v sejno sobo 
občine, kjer smo se z županjo sproščeno pogovarjali. Starejši otroci so gospe županji postavljali 
tudi razna  vprašanja. Preko projektorja smo si ogledali še kratek film o Solčavskem. Na koncu 
so nas zaposleni pogostili s sokom in pecivom, od županje pa smo dobili v dar tudi knjigo, s 
kratkimi zgodbicami o Solčavi. Z novim doživetjem in lepimi vtisi smo se vrnili v vrtec.   
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Zap. št. naloge:  5 

Vsebina:  RAZDELJEVANJE VELIKONOČNIH VOŠČILNIC STAREJŠIMI OBČANI                                           

(medgeneracijsko druženje) 

Metoda dela:  Pogovor   Ogled / obisk       Praktično delo 

Zunanji izvajalci: / 

Čas trajanja:  ure (št) 1 

Ciljna skupina:  občani       drugo        otroci 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  voščilnice  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  ne 

RAZDELJEVANJE VELIKONOČNIH VOŠČILNIC STAREJŠIM OBČANOM 
 
Meseca aprila smo se v našem vrtcu odločili, da bomo izdelali velikonočne voščilnice in z njimi polepšali 
praznike starejšim občanom. Tako starejši kot mlajši otroci so aktivno sodelovali pri izdelavi voščilnic. 
Še posebej jih je motivirala misel, da bomo te voščilnice podarili starejšimi občani. V petek, pred 
velikonočnimi prazniki,  smo se podali na sprehod skozi Solčavo. Voščilnice smo večinoma delili 
naključno izbranimi oz. vsem starejšim, ki smo jih srečali na sprehodu. Namenoma smo voščilnice 
odnesli tudi dvema gospema, ki sta bili nekdaj zaposleni na naši šoli. Odzivi starejših so bili zelo 
pozitivni. Bili so presenečeni in veseli. Tudi otroci so bili navdušeni in ponosni. Skupaj smo spoznali, da 
je potrebno zelo malo, da nekoga osrečiš. 
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Zap. št. naloge:  6 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  izberite iz šifranta   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  izberite iz šifranta Vpišite število 

Ciljna skupina:  izberite iz šifranta       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed). 
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Zap. št. naloge:  7 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  izberite iz šifranta   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  izberite iz šifranta Vpišite število 

Ciljna skupina:  izberite iz šifranta       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed). 
 

 

  



 

9/11 
Zdravje v vrtcu, Solčava skupina Medvedki.docx 

                                                                                                                                                                                Zamenja verzijo: 1 

 

 

Zap. št. naloge:  8 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  izberite iz šifranta   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  izberite iz šifranta Vpišite število 

Ciljna skupina:  izberite iz šifranta       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed). 
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Zap. št. naloge:  9 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  izberite iz šifranta   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  izberite iz šifranta Vpišite število 

Ciljna skupina:  izberite iz šifranta       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed). 
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Zap. št. naloge:  10 

Vsebina:  izberite iz šifranta 

Metoda dela:  izberite iz šifranta   izberite iz šifranta       izberite iz šifranta 

Zunanji izvajalci: navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)  

Čas trajanja:  izberite iz šifranta Vpišite število 

Ciljna skupina:  izberite iz šifranta       izberite iz šifranta        izberite iz šifranta 

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  navedite   

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?  izberite da ali ne 

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli 
 

Opišite aktivnost (cca 200 besed). 
 
 

 


