
Enota ter 
strokovni 

delavki 

POROČILO o izvedenih aktivnostih za krepitev zdravja 

Izvedene AKTIVNOSTI 

NASLOV 
(aktivnosti, naloge, 

projekta) 
VSEBINA 

CILJNA 
SKUPINA 
(otroci, 
starši,  

drugo - opiši) 

METODA DELA 

ČAS 
TRAJANJA 

AKTIVNOSTI 
(v urah) 

ZUNANJI 
IZVAJALCI 

UPORABA 
INFORMACIJ  

s spomladanskih  
oz. jesenskih 
izobraževanj 

(NIJZ) 

ŽIČE: Lidija 
Zidanšek in Mateja 
Furman 
 

Zdravje v vrtcu 
Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje, samooskrba, vpliv 
okolja na zdravje 

otroci 
igra, pogovor, 
lastna aktivnost, 
razlaga 

vso leto čebelarji da 

Zdravje v vseh letnih časih 
Vpliv okolja na zdravje, nega, 
skrb za zdravje 

otroci 

igra, pogovor, 
lastna aktivnost, 
razlaga, 
demonstracija 

vso leto Ne Ne 

Varno bivalno okolje 

Varnost, skrb za zdravje, 
medsebojni odnosi, vpliv hrupa 
na zdravje, gibanje, čuječnost 
do živali, varnost v prometu 

otroci 
igra, pogovor, 
demonstracija 

vso leto Ne Ne 

Obvestila za starše 
Skrb za zdravje, preprečevanje 
nalezljivih bolezni 

Otroci, starši Pogovor vso leto Ne Ne 

Gibanje v prostoru in na 
prostem 

Gibanje, skrb za zdravje, 
pomen zunanjega okolja za 
ohranjanje zdravja, čuječnost 
do narave 

Otroci 
pogovor, 
demonstracija, 
lastna aktivnost 

vso leto Ne Ne 

Pome zaščite pred 
soncem: Varno s soncem 

Vpliv okolja na ohranjanje in 
varovanje zdravja, nega, skrb 
za zdravje 

Otroci, starši 
Pogovor, lastna 
aktivnost 

pomlad, poletje Ne Ne 

Zdravi zobje 
Ustna higiena, nega telesa, skrb 
za zdravje 

otroci 
opazovanje, 
poslušanje, igra, 
lastna aktivnost, 

1 krat letno 
ZD Slovenske 
Konjice 

Ne 



demonstracija 

Vsakodnevno spodbujanje 
osebne higiene in 
higienskih navad 

Nega, higiena, skrb za zdravje, 
skrb za okolje, vpliv uporabe 
surovin za okolje 

otroci 
Opazovanje, 
demonstracija, 
lastna aktivnost 

vsak dan Ne Ne 

Zdravilna moč zelišč 
Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

otroci 
igra, lastna 
aktivnost, 
opazovanje 

vsak dan Majda Temnik Ne 

ŽIČE: Mateja 
Štrajhar in 
Klavdija Kokljič 

Skrb za svoje telo 

higiena rok, nosu, kulturno 
prehranjevanje, vpliv zraka na 
zdravje, varčevanje z energijo 
kot vir ohranjanja zdravja 

otroci 
pogovor, razlaga, 
opazovanje, 
demonstracija 

skozi celo 
šolsko leto s 
poudarkom na 
začetku 
šolskega leta 

/ / 

Skrbimo za čisto okolje 
ločevanje odpadkov, skrb za 
zdravje n okolje 

otroci 
praktično delo, 
opazovanje, 
pogovor 

celo šolsko leto / / 

Kako poskrbeti za svoje 
zdravje 

gibanje, zdrava prehrana, 
počitek, duševno zdravje 

otroci 
pogovor, praktično 
delo 

oktober, 
november 

Doroteja 
Purkeljc, 
OPZHR 

/ 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

Pomen opraševanja in čebel za 
ohranjanje okolja in s tem 
zdravja, pomen zajtrka na 
zdravje. 

otroci 

pogovor, 
demonstracija,prak
tično delo, 
prepevanje, 
poslušanje 

november Čebelar / 

Mi smo eko 
zdravo okolje za ohranjanje 
zdravja, medsebojni odnosi 

otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

praktično delo, 
opazovanje, 
pogovor 

celo leto / / 

Praznovanje rojstnih dni 
Zdrava prehrana, medsebojni 
odnosi. 

otroci, starši 
praktično delo, 
opazovanje, 
demonstracija 

celo leto / / 

Spoznavamo zelišča in 
zdravilne rastline 

Zdrava prehrana, medsebojni 
odnosi, skrb za zdravje, 
čuječnost 

otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

opazovanje, 
poslušanje, razlaga, 
praktično delo 

marec, april 
Zeliščarka, 
Majda Temnik 

/ 



Skrbimo za zdrave zobe 
Ustna higiena, nega telesa, skrb 
za zdravje 

otroci 
pogovor, razlaga, 
demonstracija, 
ogled DVD-ja 

marec, april 

ZD Slovenske 
Konjice: 
medicinska 
sestra 

/ 

Mali vrtnarji 
Skrb za okolje, samooskrba kot 
vir zdravja, zdrava prehrana, 
medsebojni odnosi 

otroci, 
strokovne 
delavke 

praktično delo, 
opazovanje, 
pogovor 

april, maj / / 

Varno s soncem 
Skrb za zdravje, nega telesa, 
ohranjanje zdravja, vpliv okolja 
na ljudi, pomen pitja vode 

otroci, starši 
pogovor, razlaga, 
praktično delo, 
opazovanje 

junij / da 

Mali sonček 
Gibanje, zdravje v vseh letnih 
časih 

otroci 
praktično delo, 
opazovanje 

junij 
Zunanje 
športne 
organizacije 

/ 

Voda 
Ohranjanje zdravja, zdrava 
prehrana, skrb za okolje 

otroci 
opazovanje, 
demonstracija, 
praktično delo 

januar / / 

Skrbimo za gozd 
Čuječnost, skrb za okolje in 
ohranjanje zdravja 

otroci, starši 
pogovor, razlaga, 
lastna aktivnost, 
poslušanje 

skozi celo leto gozdar, lovec / 

LOČE: Lidija 
Mikolič in Andreja 
Jeseničnik 

Tek za zdravje 
Gibanje, zdrav način življenja, 
medsebojni odnosi 

otroci, starši 

pogovor, 
pripovedovanje, 
razlaga, 
demonstracija, 
igra, lastna 
aktivnost, 
ustvarjanje, 
seznanjanje 

dva 
meseca/vse 
leto 

Kaš, Alpska 
šola 

Da 

Zdrava prehrana 

Zdrava prehrana, sprostitev, 
medsebojni odnosi, zdrav način 
življenja, nega, vpliv okolja na 
zdravje 

otroci 

lutka, pogovor, 
pripovedovanje, 
razlaga, 
demonstracija, 
igra, lastna 
aktivnost, 
ustvarjanje, 
seznanjanje 

dva tedna/vso 
leto 

Čebelarji, 
OPZHR 

Da 



Ostal bom zdrav 
Zdravje, nega, medsebojni 
odnosi 

Otroci 
opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost 

10 ur / Da 

Skrb za zdrave zobe 
Zobna higiena, skrb za zdravje, 
pomen ohranjanja zdravja 

Otroci 

opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost, 
opazovanje, 
demonstracija 

10 ur/vse leto 
ZD Slovenske 
Konjice 

Da 

Čisto in varno okolje 
Obeležitev dneva, varnost v 
prometu, gibanje. Skrb za 
zdravje, vpliv okolja na zdravje 

otroci, starši 

opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost, 
opazovanje, 
demonstracija, 
igra, pogovor, 
pripovedovanje 

en teden/vso 
leto 

/ Da 

Čiste roke Nega, higiena, skrb za zdravje Otroci 

opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost, 
opazovanje, 
demonstracija, 
igra, pogovor, 
pripovedovanje 

en teden/vso 
leto 

/ Da 

Skrb za okolje 
Vpliv okolja na zdravje, 
ohranjanje okolja, nega, 
medsebojni odnosi 

otroci, starši 

opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost, 
opazovanje, 
demonstracija, 
igra, pogovor, 
pripovedovanje 

celo leto / Da 

Duševno in čustveno 
zdravje 

Čuječnost, medsebojni odnosi, 
sproščanje, skrb za zdravje, 
gibanje 

otroci 

opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost, 
opazovanje, 
demonstracija, 
igra, pogovor, 
pripovedovanje 

Celo leto / Da 



Življenjski ciklus 
Medsebojni odnosi, nega, skrb 
za zdravje 

otroci 

opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost, 
opazovanje, 
demonstracija, 
igra, pogovor, 
pripovedovanje 

en teden 
mamica z 
dojenčkom 

Da 

Varno s soncem 
Vpliv okolja na zdravje, nega, 
ohranjanje zdravja 

otroci, starši 

opazovanje, 
seznanjanje, lastna 
aktivnost, 
opazovanje, 
demonstracija, 
igra, pogovor, 
pripovedovanje 

En teden / Da 

LOČE: Aleksandra 
Strašnik in Urška 
Kacbek 

Evropski dan brez 
avtomobila 

Varnost v prometu, zdravje, 
gibanje 

otroci 

razgovor, razlaga, 
opisovanje, 
poslušanje, 
seznanjanje, igra, 
lastna 
aktivnost,odzivanje 

3 ure / / 

Peka jabolčnih potičk Zdrava prehrana Otroci 

Pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, lastna 
aktivnost 

2 uri / / 

Cicijesenski pohod 
Zdravje, gibanje, medsebojni 
odnosi 

Otroci, starši, 
sorojenci 

pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, 
odzivanje, 
spodbujanje, 
vodenje lastne 
aktivnosti, igra 

2 uri / / 



Deluj eko-ohrani čebelo in 
smreko 

Zdrava prehrana, skrb za 
okolje, ohranjanje zdravja 

Otroci 

pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, 
odzivanje, 
spodbujanje, 
vodenje lastne 
aktivnosti, igra 

  / / 

Čiste roke za zdrave 
otroke 

Higiena, skrb za zdravje Otroci 

pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, 
odzivanje, 
spodbujanje, 
vodenje lastne 
aktivnosti, igra 

4 ure / / 

Zobozdravstvena higiena Higiena, skrb za zdravje Otroci 

pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, 
odzivanje, 
spodbujanje, 
vodenje lastne 
aktivnosti, igra 

1 ura 
ZD Slovenske 
Konjice 

/ 

Mali sonček Gibanje, ohranjanje zdravja Otroci 

pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, 
odzivanje, 
spodbujanje, 
vodenje lastne 
aktivnosti, igra 

10 ur / / 

Ciciolimpijada 
Zdravje, gibanje, medsebojni 
odnosi 

Otroci 

pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, 
odzivanje, 
spodbujanje, 
vodenje lastne 
aktivnosti, igra 

1 ura 
Športne 
organizacije v 
kraju  

/ 



Evakuacijska vaja 
Skrb za varnost in zdravje, 
medsebojni odnosi 

Otroci 

pogovor, razlaga, 
opisovanje, 
seznanjanje, 
poslušanje, 
odzivanje, 
spodbujanje, 
vodenje lastne 
aktivnosti, igra 

2 uri PGD Loče / 

JERNEJ: Darja 
Solina in Darja 
Zidanšek 

Zdravi junaki smo 
korenjaki 

Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

Otroci 
skupna, 
individualna 

en teden / / 

Prehrambena piramida 
Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

otroci 
skupna, 
individualna 

dva tedna / da 

Naloge dežurnih otrok 
Kultura prehranjevanja, 
medsebojni odnosi, zdrava 
prehrana, nega, skrb za zdravje 

otroci 
skupna, 
individualna 

celo leto / da 

Peka jabolčnega zavitka, 
peciva, jabolčne pite 

Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje, medsebojni odnosi, 
tradicija 

otroci 
skupna, 
individualna 

dva dni / / 

Praznovanje rojstnih dni 
Medsebojni odnosi, skrb za 
zdravje, zdrava prehrana 

otroci 
skupna, 
individualna 

celo leto / / 

Zobna preventiva Higiena, nega, skrb za zdravje otroci 
skupna, 
individualna 

celo leto 
ZD Slovenske 
Konjice 

/ 

Obisk bio vrtnarije Cenc 
Zdrava prehrana, vpliv okolja 
na zdravje 

otroci, 
vrtnarija Cenc 

skupna en dan Vrtnarija Cenc / 

Pohodi, zimsko sankanje 
Gibanje, skrb za zdravje, 
medsebojni odnosi 

otroci 
skupna, 
individualna 

celo leto / / 

Varujemo se pred 
sončnimi žarki 

Skrb za zdravje, vpliv okolja na 
zdravje 

otroci, starši 
skupna, 
individualna 

meseci, kjer so 
višje 
temperature 

/ / 

Zlati sonček 
Gibanje, skrb za zdravje, 
medsebojni odnosi 

otroci, starši 
skupna, 
individualna 

celo leto 
Okoliška 
športne 
organizacije 

/ 

 



PREVRAT: Metka 
Valenčič in Zala 
Koren 

Praznovanje rojstnih dni  
Zdrava prehrana, medsebojni 
odnosi, skrb za zdravje 

otroci, 
strokovni 
delavci 

ustvarjanje, lastna 
aktivnost, igra 

14 ur / da 

Gibalne ure in minute Gibanje, zdrav način življenja otroci 

ustvarjanje, lastna 
aktivnost, igra, 
demonstracija, 
spodbujanje 

35 ur /   

Kako ostati zdrav 
Skrb za zdravje, zdrava 
prehrana, higiena, nega 

Otroci 

ustvarjanje, lastna 
aktivnost, igra, 
demonstracija, 
spodbujanje 

10 ur 
ZD Slovenske 
Konjice 

  

Eko smreka 
Ohranjanje okolja, skrb za 
zdravje 

Otroci 
pogovor, 
spodbujanje, lastna 
aktivnost, igra 

4 ure Hofer   

Varno s soncem 
Nega, skrb za zdravje, vpliv 
okolja na zdravje 

otroci 
pogovor, 
spodbujanje, lastna 
aktivnost, igra 

10 ur Ne   

Mali kuharji 

Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje, medsebojni odnosi, 
tradicija, vpliv okolja na 
prehrano in zdravje 

otroci 
pogovor, 
spodbujanje, lastna 
aktivnost, igra 

45 ur Kuhinja vrtca Da 

Mini maraton 
Gibanje, zdrav način življenja, 
medsebojni odnosi, 
sodelovanje z okoljem 

Otroci 
Spodbudam lastna 
aktivnost 

1 ura 

Kulturno 
društvo 
Slovenske 
Konjice 

  

 

 

 

 



PREVRAT: 
Katarina Kokol in 
Marija Vetrih 

Ostal bom zdrav 

Zdrava prehrana, zdrav način 
življenja, skrb za zdravje, 
medsebojni odnosi, 
praznovanja 

Otroci 

razgovor, razlaga, 
opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje lastne 
aktivnosti, okušanje 

Celo leto Ne   

Lepo je na kmetiji,  
tradicionalni slovenski 
zajtrk, čebelar 

Odnos do živali, skrb za 
zdravje,odnos do okolja, 
medsebojni odnosi, zdrava 
prehrana, pomen zajtrka za 
ohranjanje zdravja 

Otroci 

razgovor, razlaga, 
opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje lastne 
aktivnosti, okušanje 

1 mesec 
Kmetija 
Črešnar 

  

Zelišča 
Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

Otroci 

Razgovor, razlaga, 
opisovanje, 
opazovanje lastne 
aktivnosti 

2 meseca Ne   

Ekovrt 
Zdrava prehrana, skrb za 
okolje, čutila 

Otroci, starši 
Lastna aktivnost, 
opazovanje 

Celo leto Ne   

Gibanje 
Skrb za zdravje, gibanje, 
čuječnost, medsebojni odnosi 

Otroci Gibanje, igra Celo leto Ne   

Dobili bomo dojenčka 
Medsebojni odnosi, skrb za 
zdravje 

Otroci 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra 

1 mesec Ne   

Varno s soncem 
Ohranjanje zdravja, vpliv okolja 
na zdravje, medsebojni odnosi 

Otroci, starši 

Razlaga, razgovore, 
opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje lastne 
aktivnosti 

1 mesec Ne   

Čiste roke za zdrave 
otroke 

Higiena, skrb za zdravje Otroci 
Opazovanje lastne 
aktivnosti, 
poslušanje 

Celo leto Ne   



SLOMŠKOVA: 
Dorica Kos in Janja 
Žnidarko 

Spodbujanje vsakodnevne 
osebne higiene in 
higienskih navad 

Higiena rok, skrb za zdravje 
Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Celo leto Ne Da 

Navajanje na zdrav način 
življenja, Mali sonček, red 
je vedno pas pripet 

Gibanje, zdrava prehrana, skrb 
za okolje, vpliv okolja na 
zdravje, medsebojni odnosi, 
varnost v prometu 

Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Celo leto Ne   

Ostal bom zdrav: kako 
skrbim za zdravje 

Pomemben svetovni dan, 
zdrava prehrana, gibanje, 
čuječnost, medsebojni odnosi, 
skrb za zdravje 

Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Celo leto 

Čebelarji, 
OPZHR, 
študenti 
medicine 
Maribor 
(Medimedo) 

Da 

Dobili bomo dojenčka 
Medsebojni odnosi, skrb za 
zdravje, nega 

Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Marec / Da 

Zdravi zobje-lep nasmeh 
Zobna higiena, nega telesa, 
skrb za zdravje 

Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Vso leto 
ZD Slovenske 
Konjice 

DA 

Varno s soncem 
Skrb za zdravje, vpliv okolja na 
zdravje, nega telesa 

Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Vso leto, 
intenzivneje 
pomladno-
poletni čas 

/ Da 

Gibalne igre sveta 
Medsebojni odnosi, gibanje, 
skrb za zdravje 

Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Vso leto / Da 



Eko kotički 

Vpliv okolja na zdravje, 
varčevanje z viri kot vidik 
ohranjanja zdravja, medsebojni 
odnosi, skrb za zdravje 

Otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

Opisovanje, 
pripovedovanje, 
ustvarjanje, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Vso leto / Da 

TEPANJE: Nives 
Krajnc in Darja 
Črešnar 

Ostal bom zdrav 

gibanje, zdrava prehrana, 
osebna higiena, počitek, vpliv 
okolja na zdravje, nega telesa, 
pozitiven pomen dnevne 
rutine, zdravstvena vzgoja, 
zdrav način življenja. 

Otroci, starši 
opazovanje, lastna 
aktivnost, igra, 
pogovor 

30  Da 

Zdravnik 
zdravstvena vzgoja, osebna 
nega 

Otroci, starši 
opazovanje, lastna 
aktivnost, igra, 
pogovor 

20 

Zdravstveni 
dom 
Slovenske 
Konjice 
(reševalna 
služba, zobna 
preventiva) 

Da 

Zdrava prehrana 
Zdrava prehrana, gibanje, 
počitek, nega telesa, zdrav 
način življenja. 

Otroci, starši, 
okolje 

Razlaga, 
demonstracija, igra, 
lastna aktivnost 

20 Kuharici vrtca Da 

Moje telo 
Nega telesa, zavedanje telesa, 
gibanje, zdrav način življenja 

Otroci, starši, 
okolje 

lastna aktivnost, 
igra 

10 / Da 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

Medsebojni odnosi, kultura 
prehranjevanja, zdrava 
prehrana, povezovanje človeka 
z naravo, pomen ohranjanja 
narave za zdravje. 

Otroci, starši, 
okolje 

lastna aktivnost, 
eksperimentalno 
delo, okušanje 

5 

Čebelarsko 
društvo 
Slovenske 
Konjice 
(čebelar) 

Da 



Dobili bomo dojenčka 

Nega in skrb za telo, 
medsebojni odnosi, zavedanje 
različnosti med nami, družinski 
odnosi, razvoj človeka ter skrb 
za zdravje. 

Otroci, starši, 
okolje 

lastna aktivnost, 
poslušanje, igra, 
opazovanje, 
pripovedovanje 

10 / Da 

Varno v prometu 
Varnost v prometu, medsebojni 
odnosi. 

Otroci, starši, 
okolje 

pogovor, 
prepevanje, 
opazovanje, 
demonstracija,pripo
vedovanje, 
ustvarjanje igre 

15 / Da 

Varno s soncem 
Skrb za zdravje v času sončnih 
dni, vpliv sonca na zdravje, 
nega telesa. 

Otroci, starši, 
okolje 

pogovor, 
demonstracija, igra, 
lastna aktivnost 

Maja-
septembra 

/ Da 

Gibalček- gibanje za 
malčke 

Gibanje, vpliv okolja na zdravje, 
skrb za telo, medsebojni odnosi 

Otroci, starši 

demonstracija, 
opazovanje, 
poslušanje, 
ekperimentiranje, 
igra 

Celo šolsko leto / Da 

Skrb za zdravje s 
primernimi oblačili 

Skrb za zdravje, nega telesa, 
gibanje, koordinacija. 

otroci 
igra, opazovanje, 
demonstracija 

januar / Da 

Praznovanje rojstnih dni 
Medsebojni odnosi, zdrava 
prehrana. 

otroci, starši lastna aktivnost Celo šolsko leto / Da 

TEPANJE: Anita 
Pukl in Dragica 
Figek 

Zdravje v vrtcu  

Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje, medsebojni odnosi, 
higiena, gibanje, pomen 
zajtrka, vpliv okolja na zdravje 

otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

pogovor, igra, 
razlaga, uporaba IKT 

vse leto Ne Da 

Higiena Skrb za zdravje, higiena, nega 
otroci, 
strokovne 
delavke 

pogovor, razlaga, 
demonstracija 

vsaki dan ne ne 

Gibanje 
gibanje, skrb za zdravje,  vpliv 
okolja na zdravje 

otroci, 
strokovne 
delavke 

pogovor, 
razlaga,demonstraci
ja, igra, lastna 
aktivnost 

vsaki dan ne ne 



Varno s soncem 
Vpliv okolja na zdravje, nega, 
skrb za zdravje 

otroci, starši, 
strokovne 
delavke 

pogovor, razlaga 
maj, junij, julij, 
avgust 

ne ne 

TATENBACH: 
Darja Habjan 

Higiena, umivanje rok, 
brisanje nosu 

skrb za higieno, nega, skrb za 
zdravje 

otroci 
spodbuda, 
demonstracija 

vso leto ne ne 

Primerno oblačenje 
Skrb za zdravje,vpliv okolja na 
zdravje, nega 

otroci, starši   vso leto ne ne 

Gibanje na prostem Gibanje, skrb za zdravje otroci 
igra, lastna 
aktivnost 

vso leto ne ne 

Uživanje svežega zdravja 
Skrb za zdravje, vpliv okolja na 
zdravje 

otroci   vso leto ne ne 

Uživanje raznovrstne 
hrane 

Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

otroci 
zgled, spodbuda, 
razlaga 

vso leto ne ne 

Varno s soncem 
Vpliv okolja na zdravje, nega, 
skrb za zdravje 

otroci, starši 
razlaga, 
pripovedovanje 

pomlad, poletje ne ne 

Pitje tekočine 
Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

otroci   vso leto ne ne 

ŠPITALIČ: Marjana 
Oder in Urška 
Kotnik 

Odgovorno s hrano 
Zdrava prehrana, ohranjanje 
zdravja 

Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

pogovor, razlaga, 
igra, opazovanje, 
lastna aktivnost 

celo šolsko leto Ne Delno 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

Zdrava prehrana, ohranjanje 
zdravja, skrb za okolje, 
medsebojni odnosi 

Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

pogovor, razlaga, 
igra, opazovanje, 
lastna aktivnost 

november Čebelar Ne 

Priprava zeliščnih namazov 
Zdrava prehrana, ohranjanje 
okolja 

Otroci, starši 

pogovor, 
opazovanje, 
poslušanje, lastna 
aktivnost in 
spodbuda 

jesen, pomlad Ne Ne 

Moje telo Skrb za zdravje, higiena, nega Otroci lastna aktivnost celo šolsko leto Ne Ne 

Obisk zobne sestre 
Higiena, skrb za zdravje, 
ohranjanje zdravja 

Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

pogovor, 
opazovanje, 
poslušanje, lastna 
aktivnost in 
spodbuda, 
demonstracija 

2x letno 
ZD Slovenske 
Konjice 

Ne 



Lepo je imeti nekoga rad medsebojni odnosi, zdravje 
Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

razlaga, pogovor, 
opazovanje, igra, 
lastna aktivnost 

Mesečni sklop 
rojstvo in 
družina 

Ne Ne 

Z gibanjem do zdravja 
Zdrav način življenja, gibanje, 
skrb za okolje 

Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

pogovor, 
poslušanje, igra, 
lastna aktivnost, 
spodbuda 

celo šolsko leto Ne delno 

Moje čisto in zdravo okolje 
Narava in zdravje, skrb za 
okolje za zdravje, čuječnost 

Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

razlaga, pogovor, 
pojasnjevanje, igra, 
lastna aktivnost 

celo šolsko leto Ne Ne 

Varno s soncem 
Skrb za zdravje, vpliv okolja na 
človeka 

Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

razlaga, pogovor, 
igra, lastna 
aktivnost 

celo šolsko leto Ne Ne 

Dan zdravja 

Skrb za zdravje, obeležitev 
pomembnega dneva, zdrava 
prehrana, medsebojni odnosi, 
gibanje 

Otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

igra, lastna 
aktivnost, pogovor 

7.4.2017 Ne Ne 

LOČE: Irena 
Vidovič in Erika 
Leskovar 

Praznujemo pisano jesen 
vpliv okolja na naše zdravje, 
zdrava prehrana 

otroci in starši     ne 
 

Obisk višje medicinske 
sestre 

Skrb za zdravje, nega, higiena otroci in starši       
 

Zobna preventiva nega, higiena, skrb za zdravje  otroci       
 

Mali kuharji Zdrava prehrana otroci        

Kuharski kotiček 
Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

otroci       
 

Praznovanje rojstnih dni 
Medsebojni odnosi, zdrava 
prehrana 

otroci       
 

Obisk sadovnjaka 
Zdrava prehrana, vpliv okolja 
na zdravje 

otroci       
 

Pripravimo si zdrav obrok 
Zdrava prehrana, skrb za 
zdravje 

otroci       
 

Slovenski medeni zajtrk 
medsebojni odnosi, vpliv okolja 
na zdravje, zdrava prehrana 

otroci       

 



Zlata pravila lepega 
vedenja 

Medsebojni odnosi, čuječnost, 
kultura prehranjevanja 

otroci       

 

Pri nas smo dobili 
dojenčka 

Medsebojni odnosi, nega, skrb 
za zdravje 

otroci in starši       
 

Gibalne dejavnosti za 
krepitev in ohranjanje 
zdravja 

Gibanje, ohranjanje zdravja 
otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

      
 

Poskrbimo za osebno 
higieno 

nega, higiena, skrb za zdravje otroci       
 

Varno na soncu 
Vpliv okolja na zdravje, nega, 
skrb za zdravje 

otroci, starši, 
strokovni 
delavci 

      
 

Ekologija in mi 
vpliv okolja na zdravje, 
medsebojni odnosi, čuječnost 
do narave, skrb za zdravje 

otroci, 
strokovni 
delavci 

      

 

 


