
PROJEKT »Zdravje v vrtcu« 

V projektu »Zdravje v vrtcu« je sodelovalo pet oddelkov, in sicer dva oddelka 1. starostnega 

obdobja, dva oddelka 2. starostnega obdobja in en kombinirani oddelek. Rdeča nit 

letošnjega sodelovanja je bila »Počutim se dobro«. Tako smo vsi sodelujoči oddelki dajali 

predvsem velik poudarek počutju, čustvom otrok ter različnim aktivnostim, ki vplivajo na 

kakovost našega življenja. Prioriteta po vrnitvi nazaj v vrtec po razglašeni epidemiji virusa 

Covid 19 pa je bila predvsem osebna higiena in skrb zase ter svoje zdravje.   

V prvi vrsti smo otrokom v največji meri želeli približati čustva, soočanje z njimi, njihovim 

sprejetjem  ter različnimi načini izražanja. Otrokom smo tudi približali dejstvo, da so izražena 

čustva zelo pomembna za naše zdravje in kakovost življenja. V času obiskovanja vrtca smo 

dajali velik poudarek tudi gibanju, zdravi prehrani, naši naravi  in različnim svetovnim 

dnevom, ki lahko kakovostno in koristno vplivajo na naša življenja. Tako smo že v septembru 

vsi oddelki vrtca izvedli dan brez avtomobila. Dotaknili smo se tudi svetovnega dneva hoje, 

srca, meseca požarne varnosti, tednu otroka in dnevu, ki je namenjen otrokovim pravicam, 

ko smo izvajali modre dejavnosti. Načrtovanih smo imeli še kar nekaj dejavnosti, kakor tudi 

svetovnih dni, ampak nam je razglašena epidemija virusa Covid 19 in zaprtje vrtcev načrte 

spremenila. Tudi po vrnitvi nazaj v vrtec smo dejavnosti morali prilagoditi zahtevam in 

priporočilom, zato vseh načrtovanih aktivnosti nismo izvedli. Smo pa se v tem času dotaknili 

predvsem priporočil NIJZ- ja in posebno pozornost namenili osebni higieni, skrbi zase in 

našemu zdravju. V ta namen smo si pogledali film »Čiste roke za zdrave otroke«, ki otroke na 

igriv način spodbuja k pravilnemu umivanju rok. Izvedli smo tudi nekaj eksperimentov o 

čistih in umazanih rokah in ob enem seznanili z načinom preprečevanja širjenja virusa. 

Otroke smo tako tudi seznanjali z besedo virus, bakterije. Ob tej priložnosti moramo 

pohvaliti tudi starše, saj so otroci nazaj v vrtec prišli pripravljeni in z ogromno znanja o 

virusu. Starejši otroci so bili drugi vzgojitelji mlajšim, saj so jih usmerjali in spodbujali k 

upoštevanju pravil. Moramo priznati, da smo na področju osebne higiene in našega zdravja 

zelo veliko naredili, saj so otroci navodila, priporočila korektno izvajali in se jih držali, tako 

tudi mi odrasli. Lahko rečemo, da smo epidemijo virusa Covid 19, izkoristili večinoma kot 

priložnost za koriščenje prostega časa v naravi, ob gibanju in izvajanju drugih dejavnosti na 

svežem zraku. Predvsem pa v krogu družine, ki je najbolj pomembna za naše učenje, zdravje 

in življenje nasploh. 
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