
POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU 

 (Enota Sežana skupina Mucke) 

Jeseni smo se vključili v celoletni projekt zdravje v vrtcu.  Z otroci smo veliko brskali 

po revijah, iskali hrano in strigli  ter lepili v prehrambno piramido. Ugotovili smo, da 

moramo veliko telovaditi ter jesti veliko zelenjave in sadja. 

Sadje in zelenjavo smo spoznavali tako, da smo jo potipali, povohali in poskusili. Sami 

smo si pripravili sadno solato, smuti iz jabolk, korenja… in posušili sadje. Sadna solata 

je bila večini otrok všeč, smuti pa malo manj. 

Veliko smo telovadili, se razgibavali, hodili na sprehode, se igrali na travniku in igriščih. 

Nekega dne smo na sprehodu nabrali šipek ter ga posušili. Otroci so izrazili željo, da 

bi pili čaj. Ker nihče ni vedel, kako skuhati čaj,  smo šipek najprej dali v mrzlo vodo in 

močno mešali. Nato smo poskusili z vročo vodo. Voda se je le malo obarvala in bila 

brez okusa. Kasneje smo šipek zmleli in ga dali v vrelo vodo. Končno smo skuhali 

dober čaj ter si pripravili čajanko. Poskusili smo sam čaj in čaj sladkan z medom. 

Otrokom je bil najboljši čaj z medom.  

Ko smo po karanteni ponovno prišli v vrtec smo se veliko igrali na travnikih, nabirali 

različne rože ter spoznavali zelišča in njihovo uporabo. V zeliščnem vrtu pred vrtcem 

smo si ogledali materino dušico in ranjak. Spoznali in nabrali pa smo še lipo in bezeg. 

V vrtcu smo zelišča posušili in iz njih skuhali različne čaje. Čaj smo sladkali z medom 

in limono. Bil je odličen. Otroci so kot najboljši čaj izbrali čaj iz materine dušice.  

Tudi v naši igralnici smo pripravili zeliščni kotiček. Otroci so v lončke naložili zemljo in 

vanjo posejali rože, zelišča… Opazovali smo kaljenje semen in pridno skrbeli za naše 

sadike, katere so nato otroci odnesli domov. 

Ker vemo, kako pomembno je umivanje rok z milom smo izvedli poskus umazanija, 

bakterije in virusi stran. V belo posodo smo natočili vodo in nato stresli vanjo poper, 

kateri je predstavljal umazanijo, viruse… Nato so otroci pomočili prst v milo in čirule 

čarule. Otroci so bili navdušeni, ko so opazovali kako se je poper-umazanija  umikal 

njihovim prstom 

Za zaključek smo naredili mila s sivkinimi in kamiličnimi cvetovi. 
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