Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana

POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH V OKVIRU PROJEKTA ZDRAVJE V
VRTCU ZA LETO 2020-21
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 2020-21 smo v okviru programa, ki
je potekal pod sloganom: Počutim se dobro 2, izvedli naslednje aktivnosti:

1. POČUTIM SE DOBRO
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.

PROJEKT: PRIŽGIMO LUČ!: V sklopu mednarodnega projekta »Light to the future« smo v
enoti Pedenjškrat, v času, ko so bili vrtci zaradi epidemije zaprti, združili moči skupaj s starši in
otroci, ki so doma ustvarjali lanterne. Le te so nato v petek 4. decembra ob 17.00 uri prižgali
in jih postavili na okenske police njihovih domov. S to gesto smo zaželeli vse dobro našemu
planetu in prižgali upanje ter veselje v naših srcih. 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. Starejši otroci so pripravljali sladoledne jagodne lučke in se z njimi
posladkali.

V tednu otroka smo se preizkusili kot kuharji ter si spekli slastna jabolka z orehi. Jesen je sezona
buč, zato smo se odločili, da si slastno pečeno bučno juho pripravimo kar sami. Dogovorili smo
se, da bodo otroci buče prinesli od doma, ostale sestavine in pripomočke pa bomo naročili pri
kuharici v vrtcu. Sledili smo podrobnemu načrtu, ki smo ga pripravili in kmalu je zadišalo.
Pripravili smo še mizo s pogrinjki ter odšli na kosilo, kjer je bila tisti dan glavna zvezda slastna
pečena bučna juha z jabolki.

Jesen je pravi čas za pripravo ozimnice in slastnih dobrot iz hrušk, sliv, jabolk, itd. Zato so se v
skupini Jagode odločili, da bodo skuhali slivovo marmelado. Po slive so se odpravili kar na
bližnjo kmetijo. V vrtcu pa so nato zavihali rokave in sledili receptu, ki so ga pred tem skupaj
narisali.

Empatija je sposobnost, katero želimo razvijati pri naših otrocih. Večkrat letno imamo možnost
otroke in starše povabiti k sodelovanju pri različnih humanitarnih akcijah, na katere se družine
množično odzovejo. Ob svetovnem dnevu hrane zbiramo hrano in priboljške za socialno
ogrožene družine. V veselje nam je, da lahko z zbranimi priboljški razveselimo družino prav iz
naše okolice. Tudi v vrtcu sledimo cilju, da bi zavrgli čim manj hrane, saj se močno zavedamo,
da ni malo ljudi, ki živijo v pomanjkanju. Jeseni smo ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o
izgubah hrane in odpadni hrani, pripravili sadni drobljenec. Cilj mednarodnega dneva nosi
jasno sporočilo: »Z ozaveščanjem in pravilnim odnosom do hrane zmanjšati količino zavržene
hrane in s tem pomembno prispevati k bolj trajnostni družbi.« Zavihali smo rokave in iz
odvečnega sadja, ki je ostajal od malic, moke, masla, cimeta, mandljev in odličnega medu
lokalnega čebelarja »čebelarna Novak«, pripravili sadni drobljenec, ki se je odlično prilegel po
petkovem kosilu.

Obeležili smo Tradicionalni slovenski zajtrk, ko smo v vrtcu otrokom ponudili lokalno pridelane
izdelke in jedi. Otroci, ki so v trenutnih razmerah obiskovali vrtec, so si za ta prav poseben
obed okrasili mizo s pogrinjki in cvetjem, ter si tako naredili bolj svečano vzdušje. 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. Tradicionalni slovenski zajtrk je
potekal ravno v času epidemije, zato smo starše povabili in jih vzpodbudili, da tudi doma
zajtrkujejo slovenski zajtrk. Skupaj so si pripravili prijetno vzdušje in v družinskem krogu pojedli
slovenski zajtrk. Odziv je bil čudovit in starši so nam posredovali čudovite fotografije. Zaradi
majhnega števila prisotnih otrok v vrtcu novembra, smo junija Tradicionalni slovenski zajtrk še
enkrat izvedli.

V vrtcu se zavedamo, da je biotska raznovrstnost travnikov vedno manjša in gozdovi
predstavljajo pomemben ekosistem za čebele, za katere vemo, da brez njih ni hrane za
človeka. Enota Pedenjškrat je že drugo leto vključena v program API vrtec. S pomočjo zunanjih
lokalnih »sodelavcev« spoznavamo svet čebel in drugih opraševalcev ter njihov pomen za
življenje živih bitij. Tako smo v mesecu aprilu spoznavali, kako pomembno vlogo imajo čebele
v naravi in zakaj velja rek »priden kot čebela.« Spoznavali in okušali smo pridelke teh pridnih
delavk, ki nam jih je pripravil lokalni čebelar iz »Čebelarne Novak«. Okušali smo različne vrste
medu (lipov, gozdni, cvetlični), primerjali njihovo teksturo (tekoči med, kristalizirani med),
barvo, vonj in okus. Seznanili smo se tudi s cvetnim prahom, ki so ga otroci tipali, okušali in
opazovali njegovo teksturo. Povonjali smo propolis, ki nam je prijetno dišal. Posladkali smo se
s posebnimi produkti omenjene čebelarne - Apikrem (med, cvetni prah, propolis in matični
mleček vse v eni žlički), z namazom iz medu in lešnikov ter z namazi z medom in različnim
sadjem. Ker nam je po okušanju ostalo še precej medu, pa smo spekli še okusne domače
medenjake.

Pedenjškrati smo skupaj s Čebelarno Novak smo iz izvedli praktično in poučno delavnico o
življenju čebel, spoznali njihovo delo in organiziranost v panju, spoznali delo in opremo
čebelarja ter poizkušali različne čebelje izdelke.

Da bi tudi mi prispevali droben kamenček v mozaiku v podpori čebelam, smo v vrtcu
posadili medovite rastline. Preko otrok smo družine vzpodbudili k širši uporabi domačih
zelišč. Preko celega leta smo otroke spodbujali k pokušini novih okusov ter skrbeli za
zadostno hidracijo.

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. V gozdu
vsak lahko najde igračo zase. Tu brez težav želodova kapica ali lupina žira postane palčkova
kapica ali kaj drugega. Naravni material, ki nam je na razpolago, nam brez težav razvname
domišljijo, nas bogati z dragocenimi taktilnimi in slušnimi izkušnjami, saj je gozd poln številnih
najrazličnejših struktur, zvokov, šumov, katere zaznamo, če se le osredotočimo in jim
prisluhnemo. Naravni materiali so odličen didaktični material s katerimi v najbolj otroku
prijaznem okolju razvijamo matematične prvine. S pomočjo najrazličnejših fotografij, ki so
kakorkoli povezane z gozdom smo si izmišljevali različne kratke zgodbe ali stavke. Iskali smo
prvi in zadnji glas besede, zlogovali besede s pomočjo lastnih instrumentov ter ugotavljali ali
gre za dolgo oz. kratko besedo. Velikokrat je bila v gozdu tudi pravljična urica. Starejši otroci
so s pomočjo naravnih materialov ustvarjali gozdno abecedo ter tako krepili predpisalne
sposobnosti in spretnosti. Iz naravnih materialov smo sestavljali različne skulpture, figure,
mandale, poiskali posebne kamenčke prijateljstva, jih pobarvali in si jih med seboj izmenjali. S
prsti in vejicami dreves smo risali po zemlji in blatu ter razvijali grafomotoriko. V gozdu smo
si izbrali drevo, ki smo ga opazovali in ugotavljali spremembe skozi vse letne čase. Drevo smo
risali v novih preoblekah. Prav tako smo v gozdu opazovali in ugotavljali razliko med listavci in
iglavci, drevesa poimenovali in ugotavljali kateri plod jim pripada. Spomladi smo v gozdu
opazovali in iskali znanilce pomladi, jih vonjali, tipali in opisovali.
Med otroci se je krepila socialna mreža saj 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.

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. Skozi celo leto smo imeli 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 starše opominjala
glede higiene rok. 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. Zaradi korona virusa, smo na vhod vrtca namestili tudi razkužila in ustrezna obvestila.
Poskrbeli smo še za higieno zob in si iz lipovega medu in sode bikarbone pripravili medeno
zobno pasto.

5. VARNOST V PROMETU/NA IGRIŠČU
TEDEN MOBILNOSTI IN 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. V tednu mobilnosti, ki je potekal pod sloganom »Izberi čistejši način prevoza«
so otroci, starši in stari starši v vrtec oz. iz vrtca prihajali peš, s kolesi, skiroji… 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.
Z otroki smo se odpravili na sprehode, kjer smo opazovali prometne znake, upoštevali varno
udeležbo v prometu in se v prelepi naravi naužili svežega Lipoglavskega zraka. Pripravili smo
prometni poligon, kjer so se otroci vozili s kolesi in skiroji ter didaktične in likovne delavnice
na temo mobilnosti. Pridobljena znanja smo redno utrjevali na sprehodih preko celega leta.

6. GIBANJE
GIBALNI POLIGONI: V tem letu smo dali še posebej velik poudarek bivanju na prostem. V
preteklih letih smo imeli redne tedenske vadbene urice v telovadnici osnovne šole. Zaradi
slabe epidemiološke slike in preventivnih razmer smo gibalne urice v telovadnici opustili in jih
v celoti prenesli v zunanje okolje. Vedno je mogoče, tudi, ko je drugačno vreme, potrebno se
je le prilagoditi razmeram. Naravni gozdni poligon je najboljša vadba, sploh za najmlajše. Vsaka
veja, vsak kamen, višja trava ali gozdna podrast predstavljajo prave, predvsem pa zelo
zanimive gibalne izzive. Z naravnimi materiali, katere smo našli v gozdu smo se igrali tudi
štafetne in socialne igre.

POHOD POD PUGLEDOM IN POHOD TREH GENERACIJ: 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. Običajno pohod izvedejo jeseni, to leto
pa so se odločili za izvedbo junija, saj je situacija glede korona virusa precej negotova. Udeležili
smo se krajše različice pohoda pod Pugledom (7.5km). Preden smo se podali na pot, smo
pripravili skupno ogrevanje za najmlajše. Na posameznih postajah smo se okrepčali z domačim
zeliščnim čajem ali sadnim sokom. Vzporedno s pohodom, ki smo ga združili tudi s Pohodom
treh generacij, je potekala predstavitev lokalnih društev in posameznikov, ki s svojim znanjem
in izkušnjami bogatijo naš vsakdan.

ZIMOVANJE NA POKLJUKI IN VRTEC V NARAVI OB MORJU: Starejši otroci so se
pozimi odpravili na pet dnevno bivanje na Pokljuko, spomladi pa so si privoščili oddih na
morskem zraku.

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

