
ZDRAVJE V VRTCU 2020/21 – PIKAPOLONICE 

Kljub epidemiji koronavirusa smo v skupini Pikapolonice v letošnjem šolskem letu izvedli številne 

aktivnosti in dejavnosti v okviru programa Zdravje v vrtcu. Trudili smo se, da so se otroci v vrtcu počutili 

dobro, varno, sproščeno, hkrati pa so usvajali navade in veščine za ohranjanje zdravja ter 

preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Nekaj naših dejavnosti predstavljamo v nadaljevanju: 

 

POČUTIM SE DOBRO – SREČA, VESELJE,ZDRAVA PREHRANA, SPROŠČENO GIBANJE  
 
LJUBEZEN, DRUŽBA: SREČA – Kaj jeto?, Kaj prinaša srečo?, Kaj mi pomeni sreča?, Pomen 
sreče, Pregovori o sreči, Simboli sreče  
VESELJE - Kaj je veselje?, Zakaj sem vesel-a?, Kako in s čim se veselimo?, Pust – pustno rajanje s 
sovrstniki. Naš moto: »IZGUBLJEN JE DAN; KO SE NISMO VESELILI.«  
LJUBEZEN – Koga imam rad-a – Materinski dan  
NARAVA: ZDRAVA PREHRANA: Pomen zdrave prehrane za zdravje in dobro počutje, Poimenovanje 
hrane, Vrsta hrane (sadje, zelenjava, ogljikovi hidrati, meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki. . . 
), Piramida prehrane  
GIBANJE: SPROŠČENO GIBANJE: Vrste športov, športna obleka, obutev včasih in danes. Sprostitvene 
igre za otroke. Masažne igre za otroke (Gordana Schmidt). Meditacija (skupna oblika) – egipčanski 
položaj. Sprehodi v naravo – v gozd, na travnik, na hrib. . . Ustvarjanje z gibanjem in ritmom – Od glave 
do peta -  telovadimo bosi. 
 
ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK – ORANŽEN IN RUMEN MALI SONČEK  
 
Otrok izvaja in uspešno opravi naloge:  
 
ORANŽEN MALI SONČEK – 4-5 LETNI OTROCI  
 
oranžni planinec – 4 izleti, mini kros, vožnja s skirojem in poganjalčkom, igre z žogo, ustvarjanje z gibom 
in ritmom, naravne oblike gibanja, igre brez meja  
 
RUMEN MALI SONČEK – 5-6 LETNI OTROCI  
 
rumeni planinec – 5 izletov, mini kros, kolesarjenje, igre z žogo, ustvarjanje z gibom in ritmom, elementi 
atletske in gimnastične abecede, igre brez meja 
 
VARNO S SONCEM 
 
NARAVA: Sonce in planeti našega osončja – Jupiter, Saturn, Neptun, Mars, Zemlja, Venera, Merkur, 
Pluton Naša največja zvezda – SONCE Kaj je osončje? Varno s soncem – moč sončnih žarkov: - Poskusi 
– barva svetlobe - Sončna svetloba – opazovanje, opisovanje 
 
- Svetilna miza – poskusi (steklo, kristali, barvni okraski, mivka, koruza, barvni kamenčki. . . ) - Moč 
sončnih žarkov na različnih predmetih (steklo, kovina, les, plastika + črni predmeti) – opazovanje, 
opisovanje Sonce – koristni učinki (vitamin D) in nekoristni učinki za človeka (UV žarki) Vzhajanje in 
zahajanje sonca Zaščita pred soncem: - Dolga oblačila, pokrivala (kape, klobuki, legionarska kapa), 
očala, pravilo sence (če je senca daljša od nas, smo na soncu z vso zaščito, če je senca krajša od 
nas, se umaknemo v senco) - Uporaba kemičnih pripravkov za kožo pred opeklinami in seznanitev 
s posledicami poškodbe kože - Pitje tekočine. Senčna ura – izpostavljanje soncu omejimo med 10. 
in 17. uro Opazuj sonce in sence – poskus s palico – opazovanje potovanje sence preko dopoldneva 
ob vsaki polni uri – izdelamo senčno uro. 


