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Zdrava prehrana in gibanje
- pomembna dejavnika v razvoju otroka:
 preprečujeta kronične bolezni

 pripomoreta k ohranjanju in krepitvi zdravja.

ZDRAV NAČIN PRAZNOVANJA
ROJSTNEGA DNE V VRTCU
Vrtec Murska Sobota

Renata Hozjan, dipl.vzg.

› Z zdravo prehrano in rednim gibanjem:
 smo bolj zdravi,
 se dobro počutimo,
 imamo več energije in
 smo osebno bolj zadovoljni.

ZDRAVA PREHRANA IN ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
› Otroke navajamo na različne okuse hrane,
› z dejavnostmi in njihovo vlogo pri pripravi hrane
spodbujamo k pokušanju, npr.: pripravljamo sadne
napitke, namaze, spoznavamo zelišča, začimbe, …
Glavni prehranski dejavniki varovanja zdravja so:
› zadosten vnos zelenjave in sadja,
› omejen vnos sladkarij in sladkih pijač,
› redno uživanje petih obrokov s poudarkom na zajtrku,
› zadostna razpoložljivost hranil. (Gabrijelčič Blenkuš,
Gregorič in Fajdiga Turk, 2007).

Gibalna dejavnost
› Glavni cilj - osnovni motorični razvoj, na
katerega vplivamo od otrokovega rojstva.
› Glavni akterji otrokove gibalne dejavnosti so
njegovi starši, zato naj mu bodo v vzor in naj
mu posredujejo pozitivne gibalne vzorce, ki naj
bodo vsakodnevni spremljevalci njihove
družine (Tušak idr.,2003).

1

17.5.2019

Cilji:
› otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih,
› otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so
pomembni,
› otrok razvija interes in zadovoljstvo ob praznovanju,
› otrok razvija veselje do petja,
› otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob
vsakodnevnih dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah,
› ustvarja veselo in sproščeno vzdušje ob praznovanju,
› otrok razvija samozavest in identiteto,
› otrok sodeluje v skupinskih dejavnostih ter igrah, kjer je potrebno
upoštevati pravila,
› otrok spoznava, da nam uživanje različne zdrave hrane, gibanja in
počitek pomagajo ohranjati zdravje,
› otrok oblikuje navade in ravnanja zdravega in varnega načina
življenja (zdrava prehrana, osebna higiena, ...).

v jutranjem krogu preštejemo svečke na improvizirani tortici,
prstke na roki, zapojemo toliko pesmic, kot je otrok star (3 – 4 let),
na koncu še zapojemo pesmico Vse najboljše

KAKO PRAZNUJEMO ROJSTNI DAN V VRTCU
Izdelamo načrt praznovanja:
› upoštevamo slavljenca in njegove zamisli, kako preživeti rojstni
dan v vrtcu,
› napihnemo balone, izdelamo kronice, poslikavo obraza, sadna
nabodala, ….. (odvisno od želja),
› se fotografiramo

se postavimo v kolono, in slavljencu voščimo
(pomemben je očesni stik, rokovanje)
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obdarimo slavljenca (z družabno igro –
gosenica),

slavljenec povabi na pogostitev

rajajo ob otroški glasbi

slavljenec si izbere igro, gibalne dejavnosti v
telovadnici ali zunaj, odvisno od vremena: tek,
poligon, rajalna ali gibalna igrica
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Igre zunaj

ZAKLJUČEK
› Kako bodo otroci živeli zdravo in se zdravo prehranjevali in gibali - je odvisno
od vseh nas, s katerimi preživijo največ časa,
› starši in vzgojitelji skrbimo, da otroke spodbujamo k oblikovanju zdravega
življenjskega sloga.
› način prehranjevanja je ključnega pomena za zdravje v vseh življenjskih
obdobjih,
› na prvem mestu - zdrav odnos do hrane - prijetno in družabno izkušnjo,
ponujeno v mirnem in spodbudnem okolju,
› zdrav odnos - prispevajo skupni družinski obroki, dovolj časa in prijeten kraj za
uživanje obrokov in prijetne izkušnje s hrano (Izogibati se moramo npr.
nagrajevanju ali kaznovanju s hrano).
› večkrat ponudimo vodo ali nesladkan čaj,
› sladke pijače, sadni sokovi za otroke niso primerni - vsebujejo veliko prostih
sladkorjev in predstavljajo enega glavnih krivcev za prekomerno telesno maso
otrok.

Hvala za vašo
pozornost!
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