
ZDRAVJE V VRTCU 

 

VRTEC: Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda 

ENOTA: DE II Lendava, Tomšičeva ulica 6a 

STROKOVNE DELAVKE: Jožefa Alt, Livia Bači 

STAROST OTROK: 4-6 let 

 

 

To šolsko leto smo se odločili, da bomo na temo Zdravje v vrtcu raziskovali iz 

področja narave, na temo čistoča v vrtcu. 

Delovna vzgoja je ena od pomembnih področij v našem življenju. Otroci se morajo 

naučiti, kako pomembna je čistoča in kako pomembno vpliva na zdravje. Delovne 

navade je treba privzgajat, da bodo kasneje postale samoumevne. Tako 

privzgajamo otrokom ljubezen do življenja. To je ena zdrava popotnica za njihovo 

življenje. 

 

 

Globalni cilj: 

• razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do čistoče 

Cilji: 

• spoznavanje snovi, 

• razvijanje spretnosti pri čiščenju površin, 

• pomen čistoče za zdravje, 

• razvijanje delovnih navad, 

• pridobivanje izkušenj, kako lahko sam vpliva na svoje zdravje in na zdravje 

drugih, 

• otrok spoznava naravna in agresivna čistila ter njihov vpliv na naravo in 

zdravje. 

 



Delovno vzgojo smo izvajali vsak teden v ponedeljek.  Najprej smo se v jutranjem 

krogu zmenili, kaj bomo čistili tisti dan in si razdelili naloge (po 3 otroci). Nato 

smo si nadeli zaščitna oblačila (vreče za smeti) in se odpravili v umivalnico. 

Pripravili smo mešanico kisa in vode v plastični posodi in začeli z delom. 

 

   

 

 

Otroci si spoznali čistilna sredstva, kot so: kis, soda bikarbona, morska sol, 

limona, limonina lupina,… 

 

V igralnici smo skrbeli za prezračen prostor, brisali police, razkuževali in 

sortirali igrače, konstruktivni material, čistili smo mize in stole, pometali, skrbeli 

za teraso, da je bila zmeraj urejena, spoznali smo različne vrste metle, zalivali 

rože, skrbeli za čiste kozarce… 

 



         

 

Otroci so se učili odgovornega odnosa do svojega zdravja. Čistoča je ena od 

temeljnih značilnosti.   

Otroci so radi čisti, zato so se trudili, da je tudi njihova igralnica čista in snažna 

brez prahu. 

 

Dogovorili smo se, da bodo otroci doma pomagali staršem in jih prijazno povabili k 

ohranjanju delovnih navad, ki  jih pridobivamo v vrtcu. 


