
         

 

 
 
Starost otrok: 1 – 6 let 
 

1. Skrb za osebno higieno 

S sodelavko sva najprej sami prelistali in pregledali smernice NIJZ za preprečevanje širjenja 

virusa Covid-19 ter napotke ravnateljice. Čeprav se z virusom soočamo že od lanske pomladi 

sva z novim šolskim letom s temo nadaljevali (zaradi prihoda novincev) in reorganizacije dela 

v vrtcu in skupini. Staršem sva podali nove smernice: vstopijo lahko samo v garderobo enote, 

seveda z masko in ko si razkužijo roke.  Ko otroka uredijo oz. se otrok uredi, pozvonijo na 

zvonček; vzgojiteljica nato pride po otroka, ga pelje v umivalnico, kjer si otrok opere/si 

skupaj umijemo roke. Nato otrok lahko vstopi v skupino. V jutranjem krogu smo se, poleg 

aktualnih tem, pogovarjali tudi o pomembnosti umivanja rok (pa ne samo zaradi Covida). Del 

rutine jutranjega kroga je postal tudi »prikaz prihoda v vrtec«: od jutranjega zbujanja, 

ščetkanja zob, obuvanja in oblačenja doma… pa do umivanja rok v vrtcu.  S tem smo želeli, 

da otroci (in starši) usvojijo rutino, ki vključuje celovito skrb zase. Posebno pozornost sva 

namenili umivanju rok, posebej v času razhajanja največ bolezni in okužb. Z otroki smo se 

najprej pogovorili, kdaj in zakaj si je potrebno umivati roke. Prsti in roke so velikokrat videti 

čiste, pa se na njih vseeno zadržujejo bakterije in mikrobi. S pomočjo pršilke za vodo in 

obarvano vodo sva prikazali, kako se bakterije in virusi širijo po zraku. Te nato vdihavamo in z 

neumiti rokami z dotikanjem ust, nosu in oči vnašamo v telo. 

 

 

2. Sprehod v okolici vrtca 

Na sprehode v okolici vrtca smo se odpravljali dopoldan. Na sprehode smo se odpravili z 

namenom, da spoznamo bližnjo okolico vrtca (stavbe, trgovine, hotel, potok, živali na bližnji 

kmetiji, ipd.) in ravnanje/varnost v prometu (stop, dvignjena roka, prehod za pešce, hoja na 

robu pločnika, prometni znaki, prevozna sredstva, ipd.). Otroci so ob makadamski poti lahko 

prosto tekali, vendar smo morali biti tudi previdni, saj se je bilo potrebno nekajkrat umakniti 

traktorjem in drugim delovnim strojem. Med sprehodi smo opazovali spreminjanje narave 

skozi letne čase, odkrivali in opazovali žuželke, ugotavljali, kaj vse plava v reki, opazovali 
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ptice v letu, poslušali različne zvoke, ki nas obdajajo, risali v pesek s paličicami, sestavljali 

različne skulpture iz kamenčkov… Na začetku šolskega leta smo se o varnosti v prometu z 

otroki najprej pogovarjali v jutranjem krogu. Dotaknili smo se tudi teme zdravja v sklopu 

katere smo otroke opozorili, da je za sprehod pomembna tudi primerna obutev in pokrivalo 

za glavo (kapa). Še bolj pa so pomembni odsevniki, ki opozarjajo vse udeležence v prometu 

na pešce. Pred sprehodom so se otroci torej primerno opremili nato pa so se razvrstili tako, 

da so starejši otroci vodili mlajše. Otrokom smo nato pokazali tudi opremo prve pomoči in 

vsebino ter pojasnili zakaj jo je potrebno vzeti s sabo. Otroci so na vprašanja odgovorili, da to 

potrebujemo, če se komu kaj zgodi (pade, si opraska koleno, ipd.). 

 

 

3. Skrb za zdravje in promocija zdravja na delovnem mestu 

Gibanje ima zelo velik pomen pri otrokovem kognitivnem in fizičnem razvoju.  Z otroki smo 

skozi celo šolsko leto izvajali različne gibalne dejavnosti (vadbene ure, sprehodi, jutranje 

razgibavanja, ipd.). Pri izvajanju gibalnih dejavnosti se opiramo na Fit pedagogiko, ki jo že 

vrsto let izvajamo v našem vrtcu. Poglavitni cilj projekta je vzgajati otroke za zdrav življenjski 

slog in gibanje ter jih spodbujati k aktivnemu učenju, kar pomeni, da na ta način dosegajo 

višjo stopnjo koncentracije, osredotočenosti in notranjo motivacijo za učenje. Letos imamo 

mlajše otroke, zato je pri gibalnih dejavnostih v ospredju bilo predvsem razvijanje gibalnih 

sposobnosti skozi različne dejavnosti kot so joga, talne igre, uporaba elastike (lazenje, 

plazenje), ples, ipd. Pozornost smo namenili tudi razvijanju fine motorike (igra s plastelinom, 

slanim testom, peskom), samostojnosti pri oblačenju, preoblačenju in obuvanju. Izvedli smo 

tudi Fit dan kar pomeni, da je tisti dan bil namenjen izključno gibanju in izvedbi vnaprej 

načrtovanih gibalnih dejavnosti. V našem vrtcu deluje tudi Tim za promocijo zdravja na 

delovnem mestu, ki je letos organiziral tri pohode za zaposlene, seveda ob upoštevanju vseh 

ukrepov za preprečenje širjenja virusa Covid-19. Pohodi so bili dobro organizirani saj je vsak 

imel možnost, da si  izbere njemu primerno pot, na zadnjem srečanju pa je bila ponujena 

tudi možnost kolesarjenja. Pohodi so bili  prijetni, sproščeni,  polni smeha in vsekakor 

pozitivni za razvijanje dobrih odnosov v kolektivu ter seveda blagodejni za naše telo. 


