VRTEC PEDENJPED, ENOTA PEDENJŠKRAT
POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH V OKVIRU PROJEKTA ZDRAVJE V
VRTCU ZA LETO 2019-20
Program Zdravje v našem vrtcu izvajamo že vrsto let. V okviru programa otrokom privzgajamo
zdrav način življenja, izvajamo aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja saj je zdravje ena
temeljnih vrednot posameznika in družbe. V vrtčevem letu 2019-20 smo v okviru programa, ki
je potekal pod sloganom: Počutim se dobro, izvedli naslednje aktivnosti:

1. POČUTIM SE DOBRO
OBISK API TERAPEVTKE: V mesecu februarju nas je obiskala Api terapevtka gospa Nina
Ilič. Sprva nam je predstavila življenje čebel, nato pa pokazala vse čebelje produkte in njihovo
uporabo. Okušali smo različne vrste medu ter opazovali njihovo strukturo in barvo. Gospa Nina
nam je povedala, da vsaka vrsta medu pomaga za določeno zdravstveno težavo. Nato smo
poizkušali cvetni prah, ki zelo pozitivno vpliva na naš imunski sistem. Izvedeli smo, da so zrnca
različnih barv, ker jih čebele nabirajo na različnih cvetlicah. Naredili smo tudi alergijski test na
propolis in ugotovili, da nihče ni alergičen nanj. Nato smo ga tudi okušali in ugotovili, da je zelo
specifičnega okusa, ki otrokom ni bil tako všeč. Pripravili smo si tudi čutno pot s čebeljim
voskom. Otroci so bosi hodili po njem in si tako masirali stopala. Na koncu pa smo si naredili
še aroma terapijo s propolisom in celotna igralnica nam je zelo lepo dišala. Otroci so z
zanimanjem poslušali in sodelovali pri vseh dejavnostih predvsem pa kazali veselje in dobro
počutje.

VAJE ČUJEČNOSTI: Preko celega leta smo po skupinah izvajali različne aktivnosti za
sprostitev tako otrok, kot odraslih: minute za čuječnost, socialne igre, igre zaupanja ter
uglaševanje telesa s tapkanjem in senzorični ples. Vsakodnevno smo izvajali sprostitvene
dihalne vaje, različne vizualizacije in masaže. Izvajali smo tudi vaje za urjenje koncentracije in
umiritev. Glede na potrebe otrok, sploh najmlajših smo jim vsakodnevno omogočali tudi
dopoldanski počitek. Rezultat teh aktivnosti je bil, da so otroci kazali dobro počutje v vrtcu,
posledično so veliko manj obolevali, kazali manj stresa in razdražljivosti. Tudi ostale dejavnosti
so potekale v bolj umirjenem okolju in vzdušju.

V mesecu decembru smo dali velik poudarek pozitivnim mislim, preprostim, vsakodnevnim
inspiracijam tako za otroke, kot starše. Po vrtcu smo obesili zapise inspiracij, ki so bile kot
spodbudna popotnica za nov dan. Prebirali so jih starši, kot tudi strokovni delavci skupaj z
otroki. Otroke smo spodbujali k ubeseditvi čustev, počutja, hvaležnosti do sebe in drugih…

2. ZDRAVA PREHRANA
Rojstne dneve otrok smo praznovali z bolj zdravimi prigrizki (predvsem iz sadja) in napitki, iz
domačih zelišč smo pripravljali čaje, pri obrokih smo otroke spodbujali k uživanju raznovrstne
zelenjave in sadja, obeležili smo Tradicionalni slovenski zajtrk, kjer smo otrokom ponudili
lokalno pridelane izdelke in jedi. Živila so bila izvrstna in otroci so jih z veseljem zaužili. V okviru
te tematike smo se z otroki pogovarjali tudi o lokalno pridelani hrani, hrani, ki ne prepotuje
tisoče kilometrov in njenemu vplivu na naše zdravje. Tako smo otroke in posledično vso
družino vzpodbudili k nakupu živil na okoliških kmetijah, saj smo ravno s Tradicionalnim
slovenskim zajtrkom ponovno ozavestili, da jih je v naši bližnji okolici kar nekaj, ki ponujajo
prvovrstna živila. V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka, smo spoznali tudi slovensko
čebelo – kranjsko sivko. Družine spodbujamo tudi k racionalnem nakupu živil, ki posledično
vplivajo tudi na manj odpadkov in konec koncev prinašajo prihranek. Za babice in dedke smo
v mesecu decembru organizirali čajanko, na kateri smo s pomočjo zeliščarice ponudili domač
zeliščni čaj. Tudi na ta način smo družine vzpodbudili k širši uporabi domačih zelišč. Preko
celega leta smo otroke navajali na samostojno in kulturno prehranjevanje, spodbujali k
pokušini novih okusov in struktur jedi ter skrbeli za zadostno hidracijo. V naše življenje v vrtcu
smo vključili tudi čebelarja, s katerim smo spoznavali življenje čebel, organizacijo v panju,
njihov nenadomestljiv pomen na pridelavo hrane. Spoznali smo kako čebele pridelajo med,
okušali različne vrste medu in vpliv posamezne vrste medu na naše zdravje ter spoznali delo
čebelarja, njegove pripomočke in opremo.

3. NARAVA IN VAROVANJE OKOLJA
GOZDNA IGRALNICA: Gozdovi v neposredni bližini vrtca nam ponujajo pester izbor
pridobivanja različnih izkušenj in spretnosti preko katerih se učimo za življenje. Ker nas tudi
starši podpirajo in poskrbijo za ustrezno obutev in oblačila otrok, vreme ni nikoli ovira, da ne
bi obiskali naše gozdne igralnice. Po potrebi prilagodimo le čas bivanja. Gozd je prostor, kjer
otroci bivajo in se igrajo v sozvočju z naravo in samim seboj. Bivanje in igra v gozdu omogoča
otrokom doživljanje in spoznavanje narave v vsej njeni raznolikosti. Hkrati pa otroci
pridobivajo in povezujejo znanja iz vseh področij kurikula. Gozdna igralnica jim tudi omogoča
pozitivno doživljanje samih sebe in svojih vrstnikov. Otroci imajo v gozdu možnost, da vsak na
najboljši možni način razvija individualne sposobnosti in zadovoljuje svoje potrebe. Hkrati se
med njimi krepi socialna mreža ter na popolnoma nevsiljiv način drug do drugega razvijajo
socialne veščine. Pri opazovanju otrok v gozdni igralnici smo opazili, da se povečuje otroška
radovednost in radoživost, krepi se pozitivna samopodoba otrok, med otroki se brez težav
vzpostavi medsebojna pomoč, požrtvovalnost, sočutnost-lastnosti, ki povezujejo in vsem omogočajo
kvalitetnejše odnose. V gozdni igralnici ni nemirnih in nepozornih otrok, ni tekmovalnosti, so
le neskončno ustvarjalni, inovativni in radovedni otroci, ki med seboj odlično sodelujejo. V
gozdni igralnici so lahko otroci na najbolj naraven način oblikovali in razvijali spoštljiv odnos
do gozda, narave, sovrstnikov in samega sebe.

EKO DETEKTIVI: K varovanju okolja smo prispevali tudi s tem, da smo otroke navajali na
racionalno uporabo papirnatih brisačk za brisanje rok, racionalno rabo vode pri umivanju ter
racionalno rabo električne energije. V ta namen smo skupaj z otroki izdelali opozorilne
plakate, ki so otroke, starše in vse ostale obiskovalce vrtca opominjali na varčno rabo. Izbrali
smo tudi Eko detektiva, ki je vsakodnevno »nadzoroval« prižgane luči po vrtcu in jih po potrebi
tudi ugašal. Stanje (ne)prižganih luči je Eko detektiv tudi skrbno beležil v za to pripravljeno
razpredelnico, kateri smo skupaj z otroki opazovali, se pogovarjali o zabeležkah, iskali rešitve
k racionalnejši rabi elektrike…

4. OSEBNA HIGIENA
ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE: Eno od področij, kateremu res dajemo velik poudarek
je umivanje rok. Kako zelo pomembna je ta veščina tako za otroke, kot odrasle, smo se lahko
ponovno prepričali ob pojavu korona virusa. Skupaj z otroki smo si najprej ogledali lutkovno
igrico z naslovom: Čiste roke za zdrave otroke. S pomočjo lutk smo ponovili kdaj in kako si
pravilno umivamo roke. Nato smo z gospo Alenko Bedenčič iz ZD Moste – Polje, izvedli
praktično delavnico umivanja rok, hkrati pa nas je gospa Alenka s praktičnim prikazom poučila
še o higieni kašlja, kihanja in pravilnem brisanju nosu ter opozorila kako ustrezno ravnamo z
uporabljenimi robčki. Predstava in delavnica sta bili za otroke zelo zanimivi in poučni, saj so
jima z velikim zanimanjem in radovednostjo sledili in sodelovali. Na igriv način so tako pridobili
nova znanja in izkušnje. Prav tako imamo skozi celo leto v kopalnicah pri umivalnikih
nameščene plakate o pravilnem umivanju rok, ki otroke vseskozi opozarjajo na dobro higieno
rok. Starše pa smo že na uvodnih roditeljskih sestankih v mesecu septembru poprosili, da si že
pred prihodom v igralnico z otroki temeljito umijejo roke in enako storijo tudi, ko gredo iz
vrtca. V ta namen smo skupaj z otroki izdelali »opozorilna obvestila« na vratih, ki so ostarše
opominjala glede higiene rok. Zato je ta aktivnost je pri večini staršev prešla že v navado. Na
ta način smo preprečili marsikatero okužbo. Dokaz tega je velik odstotek prisotnih zdravih
otrok v vrtcu. Velik poudarek navajanja k osebni higieni je seveda v mlajši skupini, kjer se
tovrstne aktivnosti šele v procesu usvajanja. Zato smo se umivanja rok pred in po obrokih ter
po uporabi toalete vsakodnevno lotevali individualno z vsakim otrokom posebej. V času pred
zaprtjem vrtca zaradi pandemije, smo na vhod vrtca namestili tudi razkužila in ustrezna
obvestila.

5. VARNOST V PROMETU/NA IGRIŠČU
KOLESARSKI DNEVI: Večkrat v letu smo izvedli kolesarčkov dan. Spoznali smo kakšno je
ustrezno opremljeno kolo, poskrbeli za čelado ter se preko različnih poligonov učili varne
udeležbe v prometu. Mlajši pa so usvajali veščine vožnje s skiroji in poganjalci.

TEDEN MOBILNOSTI-GREMO PEŠ: V tednu mobilnosti, ki je potekal pod sloganom
»Gremo peš« so otroci, starši in stari starši v vrtec oz. iz vrtca prihajali peš, s kolesi, skiroji…
Družine so za vsako pot brez avtomobila zbirale "nalepke" in na koncu tedna smo se nagradili
z domačo sadno solato. S tem smo poskrbeli za zdrav gibalni uvod v nov dan in vsaj malo
zmanjšali vpliv na onesnaženost ozračja. Opažamo tudi, da vedno več staršev v vrtec oz. iz
vrtca prihaja/ odhaja peš preko celega leta. Preko celega Tedna mobilnosti smo z otroki
spoznavali prometne znake in pravila varnega vedenja v prometu. Pridobljena znanja smo
redno utrjevali na sprehodih preko celega leta. Starejša skupina je obiskala enoto Učenjak
Zadvoru in tudi tam praktično preverila svoje znanje o prometu.

6. GIBANJE
TELOVADBA Z BABICAMI IN DEDKI: V mesecu oktobru smo se odločili, da v vrtec
povabimo babice in dedke, da bi z nami telovadili. Na dan, ki smo ga določili, se je zbralo veliko
število babic in dedkov in skupaj smo se odpravili v telovadnico. Da bi se ogreli, smo najprej
naredili velik krog, kjer so otroci kazali vaje za ogrevanje. Nato smo pripravili poligon z
različnimi postajami, kjer so morali otroci sodelovati skupaj s starimi starši. Na koncu pa smo
za umiritev razpeli padalo, ob njem zaplesali, peli in se igrali. Babice in dedke smo nato povabili
še v igralnico na malico in čaj. Ker pa je bil to ravno mesec, ko smo spoznavali kako so nekoč
živeli starši in stari starši, smo babice in dedke prosili, da nam povedo kako so se včasih igrali,
katere igrače so uporabljali in kako so živeli. Otroci so se imeli zelo lepo, babice in dedki pa so
kar samo predlagali, da bi se še kdaj prišli družit v vrtec.

POHOD TREH GENERACIJ: Toplo, sončno, jesensko popoldne je bilo kot nalašč za odlično
druženje treh generacij v enoti Pedenjškrat. Otroci, starši, stari starši in vzgojiteljice smo se
zbrali v res velikem številu. Dobro razpoloženi smo se najprej odpravili na Magdalensko goro.
Naša motivacija, da čim prej prispemo nazaj v vrtec, pa je bila »večerja« na vrtčevskem igrišču.
In ker so bile vse tri generacije pohodnikov kondicijsko izvrstno pripravljene, smo bili en, dva,
tri nazaj v vrtcu. Med samim pohodom smo natančno »popisali« vse udeležence in družine ter
po končanem pohodu izbrali najmlajšega in najstarejšega pohodnika ter najštevilčnejšo
družino. Vsem smo podelili priznanja za udeležbo na pohodu. Prijetno druženje smo torej
nadaljevali na vrtčevskem igrišču, kjer smo vse pohodnike pogostili z »večerjo«, in sicer z
ocvrtimi miškami iz Pedenjškratove kuhinje in toplim zeliščnim čajem. Sodobni čas nam je
vedno manj naklonjen s prijetnimi druženji, ki so zaradi pomanjkanja časa vedno redkejša.
Zato nas je veselo dejstvo, da smo uspeli organizirati številčno medgeneracijsko druženje, v

izredno prijetnem in sproščenem vzdušju. Po končani »večerji« smo si obljubili, da se kmalu
spet vidimo, prav gotovo v še večjem številu.

Preko leta smo izvedli še naslednje aktivnosti: kolesarski dnevi (vožnja s poganjalci), sprehodi
in pohodi v naravo, hoja, tek po neravnih tleh, igra na snegu…

Enkrat tedensko smo izvajali vadbene urice v telovadnici ali zunaj.

Organizirali smo tudi zimovanje, kjer so otroci usvajali prve veščine smučanja.

POHOD POD PUGLEDOM: Tradicionalni Pohod pod Pugledom je krajevna prireditev, na
kateri redno sodeluje tudi vrtec Pedenjped. Pohoda se vsako leto udeleži vedno več družin iz
vseh enot vrtca. Vzporedno s pohodom je potekala tudi predstavitev lokalnih društev in
posameznikov, ki s svojim znanjem in izkušnjami bogatijo naš vsakdan.

7. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
Naš vrtec že vrsto let sodeluje z gospo Mihaelo Grum, ki se ukvarja z zelišči in iz njih marsikaj
tudi ustvari. Tudi otroci že dobro vedo, da imajo lahko zelišča pozitiven učinek na naše zdravje.
Med raziskovanjem zelišč, smo med drugim ugotovili, da lahko iz njih in drugih naravnih
sestavin izdelamo blagodejno zeliščno kremo. Zato smo v vrtec ponovno povabili gospo
zeliščarico in jo prosili, da bi nam pokazala kako se naredi domačo kremo z zelišči in čebeljim
voskom. Gospa se je z veseljem odzvala. S seboj je prinesla vse potrebne pripomočke, otroci
pa so željni novega znanja komaj čakali, da bodo pričeli z delom. Vsi skupaj smo si najprej umili
roke, nato pa smo vse pripomočke dobro razkužili. Gospa je vsem otrokom dala svojo nalogo
in otroci so jo z veseljem opravili. Pripravili so lončke za kremo, razdrobili čebelji vosek, v
posodo nalili vodo, mešali sestavine za kremo, na lončke nalepili lističe z imenom kreme in
nato opazovali kako krema iz minute v minuto spreminja svojo teksturo. Ko se je krema
popolnoma strdila, smo jo zaprli in vsak otrok jo je lahko odnesel domov, kjer je krema odlična
dopolnitev domače lekarne.

8. SPOZNAMO POKLIC IN DELO REŠEVALCA IN GASILCA
V oktobru-mesecu požarne varnosti smo z učenci PŠ Lipoglav, gasilci PGD Lipoglav in reševalci
iz Reševalne postaje Ljubljana izvedli vajo evakuacije. Še preden smo se evakuirali na
dogovorjeno mesto, smo spoznali poklic reševalca. Gospoda Matej in Denis iz Reševalne
postaje Ljubljana sta nam pokazala vso opremo in pripomočke, katere potrebujeta in
uporabljata pri svojem delu ter nekaj temeljnih postopkov nudenja prve pomoči. Razkazala sta
nam tudi reševalno vozilo in ter nas odpeljala na krajšo vožnjo. Gasilci pa so nam prikazali
primer reševanja osebe iz goreče stavbe ter vso opremo in vozila, ki jih uporabljajo pri svojem
delu. Z gasilci in reševalcema smo preživeli zelo zanimiv in poučen dan ter na ta način spoznali
poklica, ki imata v našem življenju zelo pomembno vlogo.

V projektu smo sodelovale: Eva Kos Kolar, Mihelca Mojškerc, Barbara Štrubelj, Maja Tomšič,
Mojca Pahor Dolničar, Brigita Gale, Helena Sotlar.

