
ZDRAVJE V VRTCU PRI SONČKIH (poročilo) 

 

Pri »Sončkih« smo projekt Zdravje v vrtcu začeli s pogovorom o tem, kako lahko sami 

skrbimo za svoje zdravje. Ugotovili smo, da za svoje zdravje skrbimo tako, da se zdravo 

prehranjujemo, se veliko gibamo, če je le mogoče na prostem, se primerno oblečemo, se 

zaščitimo pred močnim soncem, jemo zdravo hrano, skrbimo, da popijemo dovolj tekočine, 

skrbimo za osebno in ustno higieno in ko smo utrujeni počivamo in spimo. Ugotovitve so 

otroci ilustrirali in skupaj smo izdelali plakat za starše. 

Ogledali smo si predvajano lutkovno predstavo »Čiste roke za zdrave otroke« in se naučili 

deklamacijo z enakim naslovom (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana). 

V skupini smo večkrat gostili medicinski sestri Ano Furlan in Alešo Birsa. Ana je otrokom 

predstavila pravilno umivanje rok in telesa, z otroki se je pogovarjala o pomenu ustrezne 

osebne higiene, Aleša pa je otrokom predstavila pravilno tehniko umivanja zob. Ana nas je 

kasneje obiskala večkrat – z otroki se je pogovarjala o zdravi prehrani, naslednjič pa je 

otrokom predstavila medicinske pripomočke in na otrocih uprizorila zdravniški pregled. Z 

otroki smo kotiček spremenili v zdravstveni dom in se tudi sami igrali z medicinskimi 

pripomočki in se preizkusili v vlogi zdravnika in bolnika. Za konec sta nas Aleša in Ana 

pospremili v Zdravstveni dom Divača, kjer smo si ogledali prostore, se pogovorili z 

medicinsko sestro, zdravnico in zobozdravnico.  

V skupini smo nato nove informacije utrjevali prek igre. Otroci so tako na semaforju 

označevali katera hrana je dobra za njihovo telo in katera malo manj, razvrščali so hrano 

glede na vrsto le te, na didaktičnem pripomočku »Izprazni svoj lonček« so označili koliko 

tekočine so popili, listali so otroške slikanice in strokovne knjige na temo zdravje in se ob njih 

pogovarjali, izvedli smo tudi nekaj poskusov – kako potujejo bakterije in česa se bakterije 

bojijo. 

Sledil je teden otroka, kjer smo se pogovarjali o pravicah otrok – kakšne so pravice in zakaj 

sploh obstajajo. Pred igralnico smo razstavili plakat Konvencija o otrokovih pravicah in 

spodbudili otroke, da si plakat tudi s starši ogledajo in se ob njem pogovarjajo. 

Pravice otrok smo nato povezali s čustvi. Ogledali smo si animirani film »Zmeda v moji glavi« 

(Disney) in vsakemu čustvu (veselje, žalost, jeza in strah) posvetili nekaj dni. Pogovarjali smo 

se kdaj občutimo katero čustvo, ga opisovali, uprizarjali z mimiko obraza in s celim telesom 

ob klasični glasbi. Vsako čustvo, smo tako kot v filmu določili z barvo. Tudi likovno smo 

ustvarjali na temo »Čustva« in sicer tako, da je vsak otrok s tušem naslikal čustva, o katerih 

smo se pogovarjali.  
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