
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

URŠKA PRAZNIK 

 

 

VLOGA VZGOJITELJICE PRI SKRBI ZA 

ZDRAVJE PREDŠOLSKIH OTROK 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015





UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

URŠKA PRAZNIK 

 

Mentorica: IZR. PROF. DR. TATJANA DEVJAK 

 

VLOGA VZGOJITELJICE PRI SKRBI ZA 

ZDRAVJE PREDŠOLSKIH OTROK 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LJUBLJANA, 2015





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici izr. prof. dr. Tatjani Devjak za vso pomoč, strokovne 

nasvete in spodbudo pri nastajanju diplomskega dela.   

Hvala moji družini za podporo in spodbudo med študijem in pri pisanju diplomskega dela. 

Posebna zahvala partnerju Tomažu in hčerki Sari za potrpežljivost in podporo v času mojega 

študija. 





POVZETEK 

 
Zdravje je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in hkrati pokazatelj trenutnih razmer v 

družbi. Poleg tega je tudi odsev posameznikovega zgodovinskega okolja. (Hoyer, 2005) 

Zdravje je temeljna pravica vsakega posameznika in od zdravja je odvisna kakovost življenja. 

Skrb za zdravje pa postaja tudi skrb družbe, ne samo skrb posameznika. (Devjak in Devjak, 

2013) Temelji zdravja in zdravega načina življenja se oblikujejo v otroštvu in imajo 

dolgoročne posledice za poznejše življenje. Predšolski otrok je odprt, ranljiv in dovzeten za 

vse, kar se dogaja okoli njega. (Lahe, 2011) Družina kot nosilka primarne socializacije 

posameznika predstavlja pomemben člen pri vzgoji. Otrok pridobi v družini prve izkušnje na 

področju skrbi za zdravje. Poleg staršev predstavljata pomembno okolje vrtec in vzgojiteljica, 

ki otroku pomagata pri oblikovanju lastne osebnosti. Starši in vzgojiteljice morajo sodelovati, 

se dopolnjevati in dobro poznati dejavnike, ki vplivajo na ohranjanje zdravja. 

Diplomsko delo predstavlja pomen vloge vzgojiteljice pri skrbi za zdravje otrok in načine 

ohranjanja zdravja v vrtcu. V teoretičnem delu je opredeljen pojem zdravje, opisane so vrste 

zdravja in dejavniki, povezani z njim. V nadaljevanju je izpostavljena vloga vzgojiteljice in 

vrtca pri skrbi za zdravje predšolskih otrok. Predstavljena so področja Kurikuluma za vrtce 

(1999) in cilji, ki so usmerjeni v izvajanje dejavnosti, povezane s krepitvijo in ohranjanjem 

zdravja. Opisani so zdravstveno-preventivni ukrepi v vrtcu in pomen sodelovanja vrtca s starši 

ter z zdravstveno službo. 

V empiričnem delu so nas zanimali pogledi strokovnih delavcev in staršev glede področij 

Kurikuluma, ki spodbujajo zdrav način življenja, raziskovali smo, na kakšne načine strokovni 

delavci skrbijo za zdravje otrok in kako so z njihovim delom zadovoljni starši. Izvedeti smo 

želeli tudi, na kakšen način poteka sodelovanje med njimi.  

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, vzgojiteljica predšolskih otrok, predšolska 

vzgoja, skrb za zdravje, Kurikulum za vrtce 





SUMMARY 

 
Health is the foundation of social and economic development and at the same time an 

indicator of the current situation in the society. In addition, it is also a reflection of the historic 

environment. (Hoyer, 2005) Health is a fundamental right of every individual and of health is 

dependent on the quality of life. Health care is becoming a concern of society and not just the 

concern of the individual. (Devjak and Devjak, 2013) Based health and healthy lifestyles are 

formed in childhood and have long-term consequences for later life. Preschool child is open, 

vulnerable and susceptible to everything that is going on around him. (Lahe, 2011) The 

family, as the primary carrier of socialization of the individual, represents an important link in 

the education. Children acquire initial experience in the field of health care. In addition, 

kindergarten and kindergarten teacher are an important part in the environment the child. 

Parents and teachers should cooperate in the health education. 

The aim of this thesis represents the importance of the role of a governess in caring for the 

health of children and ways of maintaining health in kindergarten. In the theoretical part of 

the defined concept of health, described the types of health and health-related factors. The 

following is the role of a governess and a kindergarten in caring for the health of preschool 

children. Presented are the areas of the Curriculum for kindergarten (1999) and the objectives 

that are directed towards the implementation of the activities related to the strengthening and 

preservation of health. Describes health-preventive measures in the nursery and kindergarten 

with parents the importance of cooperation and the health service.  

The empirical part of the thesis examines the views of kindergarten teachers and parents about 

parts of the Curriculum, which promote a healthy way of life, we explore how kindergarten 

teachers care for the health of children and how parents are satisfied with their work. We also 

want to find out in what way is the cooperation between them and how important is an 

example of a governess in strengthening and maintaining the health of the child. 

 

KEY WORDS: preschool child, early childhood care teacher, early childhood care, 

health care, Curriculum for kindergarten 
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1 UVOD 

Predšolski otrok je odprt, ranljiv in dovzeten za vse, kar se odvija okoli njega. To je čas, ko 

poteka intenzivni razvoj, tako telesni kot duševni. Otrok v  svojih pričakovanjih in potrebah 

pa tudi željah in strahu, pridobiva stališča in vzorce vedenja, ki navadno ostanejo za celo 

življenje. Vse izkušnje, pozitivne in negativne, imajo dolgoročne posledice v poznejšem 

življenju. Zato moramo to obdobje izkoristiti tudi za oblikovanje zdravstvenih navad, ki 

tvorijo osnovo zdravega načina življenja. (Lahe, 2011) 

»Zdravje predšolskega otroka je vrednota, za katero se je treba potruditi, jo razvijati in 

negovati.« (Lahe, 2011, str. 154)  Predšolski otrok neprestano sprejema informacije, se uči in 

pridobiva izkušnje. Zanj je pomembna konkretna situacija in zgled odraslih, ne pa teoretično 

podajanje dejstev. Kot primarni dejavnik pri oblikovanju življenjskega sloga otrok velja 

družina. Tako se tudi vzgoja in skrb za zdravje otroka pričneta v družini. Vrtec kot del 

otrokovega okolja pa to vzgojo dopolnjuje, saj poleg staršev predstavlja pomembno točko v 

življenju otrok. Vključenost otrok v vrtec ponuja veliko pozitivnih lastnosti, pridobivanje 

novih izkušenj in oblikovanje posameznika. Hkrati pa vsak posameznik v skupino prinaša tudi 

nekaj svojega. Žal sem sodi tudi povečano tveganje za razvoj bolezenskih stanj. Pogoste so 

nalezljive bolezni, saj so otroci v tesnem stiku, zato je potrebno primerno znanje o 

preprečevanju širjenja bolezni in izvajanje ukrepov za ohranjanje zdravja. (prav tam) 

Vzgojitelji morajo dobro poznati dejavnike, ki vplivajo na ohranjanje in krepitev zdravja 

predšolskih otrok, saj so odgovorni za varnost in ohranjanje zdravja v času vključenosti otrok 

v vrtec.  Med najpomembnejše dejavnike za ohranjanja zdravja prištevamo: zdravo prehrano, 

telesno aktivnost, osebno higieno in počitek. (Zajec, 2010) 

Delo v vrtcu temelji na Kurikulumu za vrtce (1999), ki je nacionalni dokument. Vzgojitelj z 

izvajanjem dejavnosti, ki sledijo ciljem in načelom Kurikuluma, spodbuja otroke k skrbi za 

zdravje in jih navaja na zdrav način življenja. To ne poteka ločeno, po segmentih, ampak se 

prepleta med dejavnostmi, ki jih mora vzgojitelj načrtovati skladno s strokovnim znanjem in 

cilji Kurikuluma.  Vzgojitelj se mora dodatno izobraževati in sodelovati z zdravstveno službo. 

Pomembno vlogo igra tudi sodelovanje s starši. To sodelovanje veliko prispeva k primernemu 

dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. (prav tam) 
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V diplomskem delu bomo opredelili pojem zdravje in našteli ter opisali vrste zdravja. 

Nadaljevali bomo z dejavniki, ki so povezani z zdravjem in ki nanj posredno in neposredno 

vplivajo. Ker ima vrtec poleg staršev pomembno vlogo pri skrbi za zdravje otrok, se bomo 

osredotočili na vlogo vzgojiteljice in vrtca pri njem. Poskušali bomo ugotoviti, na kakšen 

način se povezujejo področja Kurikuluma za vrtce pri skrbi za ohranjanje zdravja in na kakšen 

način zanj skrbijo vzgojiteljice. Opredelili bomo zdravstveno-preventivne ukrepe v vrtcu, 

opisali nekaj projektov, ki se izvajajo v slovenskih vrtcih z namenom spodbujati zdrav način 

življenja, spoznali načine sodelovanja vrtca z zdravstveno službo in ugotovili, na kakšen 

način poteka sodelovanje med vzgojiteljico in starši pri skrbi za zdravje otrok. 

V empiričnem delu bomo ugotavljali, katera področja Kurikuluma za vrtce vsebujejo cilje in 

dejavnosti, ki usmerjajo vzgojiteljice predšolskih otrok pri skrbi za čim boljše zdravje 

njihovih varovancev. S pomočjo empirične raziskave bomo ugotovili in analizirali, kako 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok v Vrtcu pri OŠ Sodražica skrbijo za 

zdravje otrok in spodbujajo zdrav način življenja, kako so z njihovim delom zadovoljni starši, 

na kakšen način poteka sodelovanje med njimi in kako pomemben je zgled vzgojiteljice pri 

krepitvi in ohranjanju zdravja otrok. 
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2 ZDRAVJE 

Zdravje je pojem, ki se vsem zdi domač, ko pa ga poskušamo definirati, se pojavi veliko 

pomislekov in različne opredelitve. Sprva so zdravje definirali kot odsotnost bolezni. Leta 

1948 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) podala definicijo zdravja, ki ga opisuje kot 

stanje popolne telesne, duševne in družbene blaginje in ne samo stanje brez bolezni ali 

invalidnosti. Poudarjajo pozitivne lastnosti posameznika, njegovo zadovoljstvo, uspešnost pri 

reševanju vsakdanjih problemov in stremenje h kakovostnejšemu življenju. Zdravje ni le 

odsotnost bolezenskih znakov, ampak zajema tako telesno kot duševno dobro počutje in 

razvitost ter izkoriščenost vseh posameznikovih zmogljivosti. Zdravje, kot pozitivna vrednota, 

ima za ljudi različen pomen. Poudarjajo se posameznikove pozitivne lastnosti, njegovo 

zadovoljstvo in uspešnost pri spoprijemanju z vsakdanjimi problemi, saj ti dejavniki 

omogočajo kakovostno življenje. Na opredelitev zdravja vplivajo tako individualne 

značilnosti posameznika kot tudi celotno družbeno ozračje, kamor sodijo: socialne, 

družbenoekonomske, politične in kulturne razmere. (Hoyer, 2005, str. 27−28)  

Hoyer (2005) zdravje opredeljuje kot celovit in dinamičen proces, ki se prilagaja vplivom 

okolja, posamezniku pa omogoča opravljati biološke in poklicne funkcije. Je temelj 

socialnega in gospodarskega razvoja in hkrati pokazatelj trenutnih razmer v družbi ter odsev 

posameznikovega zgodovinskega okolja.  

Devjak in Devjak (2013) menita, da je zdravje ena od temeljnih pravic vsakega posameznika, 

individualna in družbena enota. Od zdravja je odvisna kakovost življenja. Tako strokovnjaki 

kot laiki pa se vedno pogosteje ukvarjajo z zdravjem in promocijo zdravega načina življenja. 

Skrb za zdravje postaja skrb družbe in ne samo skrb posameznika. 

Pravica do zdravja je ena osnovnih človekovih pravic in cilj družbe je doseganje najvišje 

možne stopnje zdravja.  Zdravje kot pozitivna vrednota predstavlja skupek človeških lastnosti, 

način delovanja telesa in človekovega odnosa tako do družbenega kot naravnega okolja. Vse 

to omogoča telesno in družbeno izpopolnjenost. (Kisner, Rozman, Klasinc in Pernat, 2000, 

str. 17) 

Človek je nenehno vpet v dogajanje okoli sebe in to od njega zahteva stalno prilagajanje 

spremembam.  Vsakodnevna izpostavljenost številnim dobrim in slabim vplivom ga vodi k  
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potrebi po izboljšanju zdravja. Vsak dejavnik, ki ga označimo kot škodljivega, negativno 

oziroma neugodno vpliva na počutje in zdravje. (prav tam)  

 

2.1 VRSTE ZDRAVJA 

2.1.1 ČUSTVENO ZDRAVJE 

Zdravje delimo na več enot: čustveno, družbeno, duhovno, duševno, osebno in telesno 

zdravje, ki tvorijo celoto. Celostna opredelitev zdravja upošteva človeka kot celostno 

osebnost, soodvisni dejavniki zdravja pa nanj vplivajo in povzročajo spremembe. (Hoyer, 

2005, str. 28−29) 

Hoyer (prav tam) čustveno zdravje opredeljuje kot razumevanje lastnih čustev in zmožnost 

njihovega izražanja. Pomembno je prepoznavanje, uravnavanje in obvladovanje čustev ter 

pravilne reakcije.  

Iz vidika spoznavnega, psihosocialnega in čustvenega razvoja je obdobje od rojstva do vstopa 

v šolo eno ključnih življenjskih obdobij. (Jeriček Klanšček, 2011). Predšolsko obdobje je čas, 

ko otrok razvija ključne sposobnosti in spretnosti na vseh področjih, s katerimi se srečuje. 

Oblikujejo se temelji za kakovostne medosebne odnose in sposobnosti za oblikovanje zdrave 

in samostojne osebnosti. (prav tam) 

Čustva v otrokove vsakdanje izkušnje vnašajo prijetnost, zadovoljstvo, razburljivost. 

Pomagajo mu organizirati dogodke iz okolja v smiselno celoto. Pridobivanje izkušenj, 

zorenje, učenje, spoznavni procesi in otrokova samodejavnost pa na razvoj čustev še dodatno 

vplivajo. V obdobju otroštva posameznik doživlja in izraža različna čustva: veselje, strah, 

jezo, zaskrbljenost, ljubosumnost, naklonjenost idr. Izražanje je spontano, spremljajo ga 

smeh, sprostitev, jok ter intenzivni gibalni odzivi. Pri otroku so preskoki iz enega čustvenega 

stanja v drugo zelo hitri, z odraščanjem in prilagajanjem novim izkušnjam ter okoliščinam pa 

se nadzor nad izražanjem izpopolnjuje. (Videmšek in Pišot, 2007, str. 86) 
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2.1.2 DRUŽBENO ZDRAVJE 

Pojem družbeno zdravje označuje zmožnost življenja v družbi, sposobnost vzpostavljanja 

novih odnosov in sodelovanja z ljudmi. To je stanje miru in varnosti ter ekonomske 

stabilnosti. Posameznik ima pravico in možnost izobraževanja, zaposlitve ter varnosti v 

primeru bolezni, invalidnosti ali starosti. (Hoyer, 2005, str. 28)  

Razmere, v katerih se ljudje rodijo, odraščajo, živijo in delajo, v veliki meri vplivajo na 

zdravje. Politični, družbeni in gospodarski dejavniki določajo socialne in ekonomske pogoje, 

kot so: revščina, socialna izključenost, nezaposlenost in slabi bivalni pogoji. Ti pa odločilno 

vplivajo na to, ali bo posameznik uporabil vse svoje sposobnosti in imel uspešno življenje ali 

pa ga bodo pri tem ovirali. (Drobne in Mohar, 2004). 

Otrok se preko izkušenj, ki jih pridobiva iz okolja, potrjuje kot posameznik in razvija občutek 

za sodelovanje z družbo. Spodbudno okolje, kot je denimo vrtec, mu ponuja možnost za 

vključevanje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, 

kulturno poreklo in veroizpoved. Vzpostavljanje prijateljstev, razvijanje družabnosti, 

oblikovanje dobrega mnenja o sebi vodi v zdrav in celosten razvoj otroka. (Kurikulum za 

vrtce, 1999) 

 

2.1.3 DUHOVNO ZDRAVJE 

Duhovno zdravje je povezano s posameznikovimi stališči in vrednostnim sistemom. Vključuje 

vse, kar posameznik ceni, vrednoti in ima rad. Sem spada tudi njegovo verovanje, priznavanje 

in spoštovanje njegove opredelitve. To je stanje brez duševnih motenj, ko oseba usklajeno 

deluje, se uveljavlja in ustvarja. (Hoyer, 2005, str. 29) 

Za duhovno zdravje je značilno, da ima posameznik občutek izpopolnjenosti. Je poln energije, 

ima sposobnost pravilnega vrednotenja danih možnosti in izkoriščanja le-teh. (Ellison, 1983, 

v Skoberne, 2002) 

Pilch (1988) meni, da je duhovno zdravje način življenja posameznika oziroma njegov 

življenjski slog. To mu omogoča uspeh v življenju, ga krepi in bogati ter je v veliki meri 

povezano z njegovimi religioznimi prepričanji. 
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Skoberne (2002) opisuje duhovno zdrave osebe kot ljubeče, vljudne in potrpežljive. V 

odnosih z drugimi so miroljubne, pravične in s pozitivnim mišljenjem vplivajo na ljudi okoli 

sebe. 

Življenje brez smisla in ciljev vodi v obup, žalost in vzbuja občutje nekoristnosti in 

zapuščenosti. Ljudje, ki se znajdejo v  brezizhodnem položaju, se pogosto oprejo na svojo 

vero, ki jim v danem trenutku pomaga in zanje predstavlja edino pot rešitve. Kakovostne 

medčloveške vezi pa mu omogočajo, da sebe vidi kot vrednega človeka. (Tušar, 1997)  

 

2.1.4 DUŠEVNO ZDRAVJE 

Duševno zdravje je stanje brez duševnih motenj. Oseba je duševno močna, deluje usklajeno, 

se uveljavlja, ustvarja harmoničen odnos z okolico, sposobna je mišljenja, učenja in 

pridobivanja informacij. (Hoyer, 2005, str. 28) 

Duševno zdravje je pogojeno z dejavniki biološke narave in z dejavniki okolja. Opredeljeno je 

kot: osebno zadovoljstvo in sreča, zmožnost vzdrževanja dobrih medosebnih odnosov,  

uspešnost pri delu,  sposobnost obvladovanja življenjskih izzivov in nevšečnosti in kot 

osebnostna rast. (Mikuš-Kos, 1991, str. 9) 

Marušič (2005) duševno zdravje deli na pozitivno in negativno. Pozitivno duševno zdravje je 

povezano s posameznikovim počutjem. Pokazatelji so: občutek dobrega počutja, optimizem, 

pozitivna samopodoba, občutek moči in sposobnost soočanja s težavami, način reševanja 

težav in konfliktov ter zmožnost socialnega stika. Negativno duševno zdravje so različne 

duševne motnje in težave.   

Vrtec in kasneje šola intenzivno in dolgotrajno vplivata na otrokovo življenje. To je čas 

intenzivnega razvoja in oblikovanja osebnosti. Tako poleg družine, ki je primarna celica 

otrokovega razvoja,  vrtec in šola predstavljata pomembna dejavnika, ki vplivata na njegov 

psihosocialni razvoj in doživljanje. V obdobju otroštva je pozitivno duševno zdravje zelo 

pomemben dejavnik za otrokovo soočanje z izzivi in spremembami na telesni in duševni ravni 

v prihodnosti.  (Marušič, 2005) 
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2.1.5 OSEBNO ZDRAVJE 

Osebno zdravje pomeni, kako doživljamo sebe kot posameznika. Povezano je z razvojem 

jaza, samopodobe, s pričakovanji in uspešnostjo. Vsak posameznik pripomore k dobremu 

osebnemu zdravju s tem, ko se zaveda pomembnosti dobrega počutja, samospoštovanja, 

samozavesti in želje po novem znanju na področju skrbi za zdravje. (Hoyer, 2005, str. 28) 

Hoyer (prav tam)  navaja več dejavnikov, ki imajo veliko vlogo pri ohranjanju osebnega 

zdravja. Zdrave in uravnotežene prehranjevalne navade so eden glavnih dejavnikov, ki 

vplivajo na zdravje in dobro počutje. Zavedanje o pomenu hranilno in energijsko 

uravnoteženih, pestrih, svežih in zdravstveno neoporečnih živil omogoča zavestno 

sprejemanje zdravega prehranjevalnega sloga. Naslednji dejavnik, ki vpliva na dobro osebno 

zdravje, je primerna telesna aktivnost. Ta je pomembna tako za biološki kot duševni razvoj 

posameznika. Telesna neaktivnost in sedeč življenjski slog sta tesno povezana z zdravju 

škodljivo povečano telesno težo, z oslabelostjo srca in ožilja, s povišanim krvnim pritiskom, z 

odvečnimi in neprimernimi maščobami v krvi, z dihalnimi težavami, s sladkorno boleznijo in 

s splošno zmanjšano odpornostjo proti raznim boleznim. Negativne misli povzročajo stres, ta 

pa vodi v več različnih bolezni in zmanjšuje kakovost življenja. Zmožnost premagovanja 

stresa in zavedanja o smislu življenja človeku pomaga slediti zastavljenim ciljem. 

Vzpostavljanje kakovostnih medsebojnih odnosov in potreba po uresničevanju vrednot in 

prepričanj, ki jih ima posameznik, vodijo k pozitivnemu mišljenju in mu omogočajo celostni 

razvoj. 

 

2.1.6 TELESNO ZDRAVJE 

Telesno zdravje opredeljuje delovanje telesa oziroma vseh njegovih sistemov. Pomeni, da pri 

posamezniku ni motenj na telesnem področju, kot so: bolečine, poškodbe in infekcije.  

Posameznik je sam odgovoren za ohranjanje in krepitev zdravja, to pa mu omogoči le zdrav 

način življenja in vrsta med seboj povezanih dejavnikov, kot so: redna telesna vadba, zdrava 

prehrana, počitek in skrb za preprečevanje bolezni. (Hoyer, 2005, str. 29)    

Telesno zdravje ni samostojna enota posameznikovega življenja, ampak se dopolnjuje in 

povezuje z ostalimi vrstami zdravja. Marsikomu je poznan rek: Zdrav duh v zdravem telesu, 
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ki predstavlja ravnovesje posameznikovega mentalnega in telesnega zdravja. To pa lahko 

doseže z uravnoteženo prehrano, gibanjem in primernim odnosom do življenja ter okolja. 

Zavedanje o pomembnosti teh dejavnikov na zdravje, vpliva na ravnanje in spremembe v 

posameznikovem življenju. Gibanje, poleg dobrega fizičnega počutja in estetskih sprememb, 

vpliva tudi na oblikovanje in ohranjanje pozitivnega odnosa do življenja. Zdravje in dobro 

počutje pa sta neposredno povezana tudi s prehranskimi navadami. Telo potrebuje hranilne 

snovi, da lahko normalno deluje in se obnavlja. Zato je potrebno veliko pozornosti nameniti 

uravnoteženi prehrani z visokim deležem hranilnih snovi in se izogibati kalorično bogati 

hrani, ki ima kratkotrajni učinek. (Videmšek in Pišot, 2007). 

Življenjski stil se oblikuje na podlagi osebne izbire posameznika ter vplivov iz okolja in  

družbe. Zunanji pritiski so pogosto tako močni, da si človek ne more zagotoviti zdravega 

načina življenja. Vpliv družbenih skupin pogosto vodi v odločitve, ki niso naklonjene zdravju, 

vendar posamezniku dajo občutek pripadnosti in navideznega spoštovanja. Tu lahko omenimo 

stik z drogami, toleranco do uživanja alkoholnih pijač in kajenja, kulturna prepričanja pa tudi 

finančne težave in nezaposlenost. Posameznika ravno tako z vseh strani obdajajo reklamna 

sporočila, ki so namenjena pospeševanju prodaje in največkrat narekujejo nezdrav način 

življenja. Opozarjanje ljudi na nevarnosti vsakdana in osveščanje o zdravem načinu življenja 

vodita k boljši samopodobi in zavedanju pomembnosti ohranjanja in krepitve zdravja. 

(Dejavniki, ki omogočajo zdravje, 2014) 

 

2.2  DEJAVNIKI, POVEZANI Z ZDRAVJEM 

2.2.1 DEJAVNIKI NOTRANJEGA OKOLJA POSAMEZNIKA 

Dejavniki povezani z zdravjem so: 

− dejavniki notranjega okolja posameznika, 

− dejavniki zunanjega okolja posameznika in 

− dejavniki družbenega okolja. 

Vsi dejavniki so soodvisni in v stalni interakciji. (Hoyer, 2005, str. 26) 
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Dejavniki notranjega okolja posameznika so njegove osnovne biološke značilnosti ter zgradba 

njegovega telesa. To so najosnovnejši dejavniki, ki določajo stopnjo zdravja. Sem uvrščamo:  

− dedno zasnovo, 

− spol, 

− starost in 

− telesne ter osebnostne značilnosti. 

Vsak človek dobi od staršev gene, ki se običajno v času življenja ne spreminjajo. Zaradi 

vpliva dejavnikov naravnega in družbenega okolja pa lahko pride do mutacij, ki se pokažejo 

kot bolezensko stanje. Genetske zasnove imajo ključno vlogo, v kakšni meri se bo organizem 

odzval na izpostavljenost dejavnikom okolja. (Lahe, 2011, str. 153−158) 

 

2.2.2  DEJAVNIKI ZUNANJEGA OKOLJA POSAMEZNIKA  

Med dejavnike zunanjega okolja uvrščamo biološke, fizikalne, kemične in biomehanične 

dejavnike. Glede na stopnjo izpostavljenosti delovanju dejavnikov iz zunanjega okolja se 

lahko pojavijo negativna zdravstvena stanja, kot so: prirojene okvare, bolezni dihal ali 

prebavil, poškodbe in rakava obolenja. (Lahe, 2011, str. 153−158) 

Dejavniki zunanjega okolja pomembno vplivajo na razvoj večine bolezni, ki prizadenejo ljudi. 

Poznavanje in razumevanje načinov, ki vplivajo na zdravje, je izrednega pomena pri 

načrtovanju in uvajanju preventivnih in zaščitnih ukrepov. Kakšne posledice bo 

izpostavljenost škodljivim dejavnikom pustila na posamezniku, pa je odvisno od spleta 

različnih situacij. Pomemben je čas izpostavljenosti škodljivim vplivom, genska zasnova 

posameznika in vrsta drugih dejavnikov. Tu se pokaže medsebojna povezanost in interakcija 

dejavnikov. Ravno nasprotno pa ugotavljamo tudi pozitivne vplive na zdravje, odvisne od 

okolja. Ti delujejo zaščitno in ravno tako igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju in krepitvi 

zdravja. (Hoyer, 2005, str. 26) 

Za človeka je nujno potrebna preskrba s pitno vodo, saj brez nje ni mogoče pričakovati 

zdravja in napredka ljudi. Z vedno večjo porabo pitne vode za pitje, kuhanje, osebno higieno 

in pranje pa se povečuje tudi delež odpadnih voda, ki se iztekajo v tla skupaj s kemičnimi  
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primesmi. Zemlja, ki je primarni vir pridobivanja hrane, energijskih virov in ostalih surovin, 

tako v zameno za dobrine dobiva velik delež zdravju škodljivih snovi. Z onesnaževanjem 

naravnega okolja, zemlje, zraka in vode človek sam sebi zastruplja okolje in posledično 

škoduje zdravju. Sem sodijo tudi plini in prašni delci, ki predstavljajo visoko stopnjo 

onesnaženosti na industrijsko razvitih območjih. To pa vodi v obolenja dihal, kožne bolezni 

idr. (Zaletel Kragelj, Eržen in Premik, 2007) 

 

2.2.3 DEJAVNIKI DRUŽBENEGA OKOLJA 

Dejavniki družbenega okolja so: socialno-ekonomski dejavniki, družbene vrednote in 

prepričanja. Povzročijo lahko razne negativne zdravstvene pojave, kot so: stresna 

obremenitev, duševne in telesne motnje, bolezni pomanjkanja idr. (Lahe, 2011, str. 153−158) 

Človekova potreba po družbi ga vodi v socializacijo in k oblikovanju skupin. Človek ni 

samotarsko bitje, ampak čuti potrebo po stiku in išče bližino sebi enakih ali podobno mislečih 

posameznikov. Tako nastanejo skupnosti, v katerih so ljudje, ki so v sorodstvenih odnosih ali 

pa jih družijo enaki interesi. Primarna oblika združbe, v katero je človek vključen, je družina. 

V njej se člani poznajo osebno, komunikacija je pestra in neposredna. Otrok tako že kmalu 

pridobi občutek pripadnosti in spozna značilnosti življenja v družbi. Tekom življenja se 

posameznik vključuje v različna društva, skupine, ki se oblikujejo glede na kulturne 

značilnosti, običaje, politična prepričanja in skupne interese. (Zaletel Kragelj, Eržen in 

Premik, 2007) 

Spekter možnosti, ki jih ima posameznik, se razlikuje glede na ekonomske, socialne možnosti 

in prepričanja. Tako se pojavijo razlike, ki včasih močno vplivajo na življenje posameznika. 

Tu lahko omenimo različne možnosti dostopa do izobrazbe. Nižja izobrazba posameznika 

omejuje, da bi v življenju dosegel višji ekonomski status in s tem izboljšal bivanjske pogoje. 

To pa lahko vodi v razvoj bolezni. Manj razgledan človek tudi ne ve oziroma ne zna primerno 

skrbeti za zdravje in ga ohranjati, saj nima potrebnih znanj, kako izboljšati svoje življenje. 

(prav tam) 
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3 VLOGA VZGOJITELJICE IN VRTCA PRI SKRBI ZA 

ZDRAVJE PREDŠOLSKIH OTROK 

3.1 PODROČJA DEJAVNOSTI IN CILJI  KURIKULUMA V POVEZAVI  

S KREPITVIJO IN OHRANJANJEM ZDRAVJA OTROK V VRTCU 

Ohranjanje in krepitev zdravja je ena poglavitnih nalog sodobne družbe. Veliko pozornost se 

pri tem namenja posebno ranljivim skupinam, kamor sodijo tudi otroci. Zavedanje in zadostno 

znanje o ohranjanju zdravja in preprečevanju poškodb ter bolezni vodi k izboljšanju stanja v 

družbi. Družina in domače okolje predstavljata primarni dejavnik v procesu vzgoje in 

izobraževanja. Pomembno vlogo v otrokovem življenju pa imajo tudi vrtec, šola, vrstniki in 

širša družbena skupnost. Čas, ki ga otroci v sodobni družbi preživijo v institucionalnih 

ustanovah, se podaljšuje in zadostno znanje in zavedanje o pomembnosti ohranjanja zdravja, 

ki ga mora imeti vzgojitelj ali učitelj, pomembno vpliva na otrokovo mišljenje in celosten 

razvoj. (Lahe, 2011, str. 153−158) 

Življenjske navade, ki jih otrok pridobi v otroštvu, ohrani celo življenje, zato je sistematična 

vzgoja za sprejemanje odločitev zdravega življenjskega sloga izjemno pomembna. Pouk o 

zdravju ni omejen samo na en vir informacij, ampak poteka dopolnjevalno med družino in 

širšo družbeno skupnostjo. (prav tam) 

 »Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 

življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 

sposobnosti.« (Zakon o vrtcih, 2005, čl. 2) 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, sprejet leta 1999, po konceptualni in sistemski 

prenovi vrtca, namenjen otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. S pojmom 

kurikulum so opredeljene vse dejavnosti, interakcije, izkušnje in učenje, ki so jih otroci 

deležni v vrtcu. V Kurikulumu za vrtce so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske 

vzgoje ter spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni 

povezavi s socialnim in fizičnim okoljem, da v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno 

družbenost in individualnost. (Bela knjiga, 2011, str. 84) 

Kurikulum za vrtce vključuje splošne cilje in načela za njihovo uresničevanje. To so: načelo 

demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne 
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odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev vrtca, načelo enakih možnosti in upoštevanja 

različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, načelo omogočanja izbire in drugačnosti, 

načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, načelo uravnoteženosti, načelo strokovne 

utemeljenosti kurikula, načelo pogojev za uvedbo novega kurikula, načelo horizontalne 

povezanosti, načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, načelo sodelovanja  s starši, 

načelo sodelovanja z okoljem, načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 

strokovnega spopolnjevanja, načelo kritičnega vrednotenja, načelo razvojno-procesnega 

pristopa in načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja. V Kurikulumu so poudarjene vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, pomembnost 

stalnega spodbujanja socialnih interakcij in govora ter sodelovanje s starši. (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 10) 

Iz načel predšolske vzgoje v vrtcih, ki jih opredeljuje Kurikulum za vrtce, je izpeljan tudi 

naslednji cilj, ki se nanaša na spodbujanje in krepitev zdravja v skladu z zakonitostmi 

razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka: »razvijati samostojnost pri 

higienskih navadah in odgovornost za lastno zdravje ter zdravo okolje.« (Bela knjiga, 2011, 

str. 76) 

V osrednjem delu Kurikuluma za vrtce je opredeljenih šest področij dejavnosti: gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika. Za vsako področje so opredeljeni cilji, predlagani 

primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih ter vloga odraslih. To so le možni 

načini uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa po strokovni presoji odloči, kaj in kako bo izvedel. 

Medpodročne dejavnosti, kot so: moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost in prometna vzgoja 

se prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja otrok v vrtcu. Vzgojiteljica po 

strokovni presoji odloča, na kakšen način bo skrbela za spodbujanje telesnega in gibalnega 

razvoja, za razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje. Zdrav razvoj 

na vseh področjih: gibalnem, spoznavnem, emocionalnem in socialnem zagotavlja z 

nenehnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem ter lastno zavzetostjo in pozitivnim pogledom 

na zdravje. (prav tam) 
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3.1.1 GIBANJE    

»Kurikulum za področje gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, interesom in 

sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju« (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 25) 

»Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, 

noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si 

samozaupanje in samozavest.« (prav tam) 

Predšolsko obdobje je čas, ko otrok z igro pridobiva gibalne izkušnje. Gibalni razvoj poteka 

od naravnih in preprostih oblik gibanja, kot so: plazenje, lazenje, hoja, tek, do sestavljenih in 

zahtevnejših športnih dejavnosti. Postopno razvija gibalne sposobnosti, usvaja gibalne 

koncepte in spoznava osnovne prvine športnih zvrsti. Pri dejavnostih se otrok nauči 

sodelovanja z ostalimi otroki in odraslimi, si deli prostor in si prizadeva doseči cilj. 

Elementarne gibalne igre ga spodbujajo k spoznavanju pomena in upoštevanja pravil, 

sodelovanja in spoštovanja. Pri reševanju gibalnih nalog je otrok tudi ustvarjalen, izraža 

čustva in občutja. (Kroflič in sod., 2001) 

Gibalne dejavnosti se povezujejo tudi z ostalimi področji in otrok si na ta način širi znanje. 

Pripomočki in igrala mu služijo pri spoznavanju barv, oblik, površin, količin, sreča se s 

prostorskimi in časovnimi razmerji ter merskimi enotami. Z gibalnimi nalogami spoznava tudi 

svoje telo, opazuje spremembe pred gibalno dejavnostjo, med njo in po njej, se seznanja z 

osnovnimi načeli osebne higiene in pomenom gibanja za lastno zdravje. (prav tam) 

Kurikulum opredeljuje več ciljev s področja gibanja. Omenili bomo tiste, ki so še posebno 

usmerjeni v spodbujanje zdravega načina življenja: 

− sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

− spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 

− spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerni za gibalne dejavnosti, 

− spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 

− spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti, 

ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. (prav tam) 
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Videmšek in Pišot (2007) ocenjujeta gibanje kot enega glavnih dejavnikov pri skrbi za 

zdravje. Aktivni življenjski slog, ki ga usvojijo otroci, pozitivno vpliva na zdravje v odrasli 

dobi. Dejavnosti, ki jih predlaga Kurikulum za vrtce (1999), so usmerjene v oblikovanje 

navad in utrjevanje želje po vsakodnevni gibalni dejavnosti. Škof (2010) pravi, da gibalne 

dejavnosti vplivajo tako na telesno zdravje, kot tudi na socialni in duševni razvoj otroka. 

Gibalne dejavnosti morajo biti načrtovane tako, da so varne in otrokom predstavljajo prijetno 

izkušnjo. Kroflič in sod. (2001) pravijo, da so za to nujni primerna oprema, oblačila in obutev. 

Gibalne dejavnosti se izvajajo v notranjih in zunanjih prostorih. Gibanje na svežem zraku 

ugodno vpliva na zdravje, na kognitivne zmožnosti in predstavlja obliko sprostitve. (Varjačič, 

2007). Kurikulum za vrtce (1999) omenja gibanje v naravi v povezavi s čistim okoljem. 

Otroci se hkrati z gibalnimi dejavnostmi srečajo še z ekološko vzgojo in pomenom čistega 

okolja za zdravje. 

Varnost otrok mora biti vedno v ospredju načrtovanih dejavnosti. Pri gibanju je velika 

nevarnost poškodb, če dejavnosti niso pravilno in primerno organizirane. Ustrezni ukrepi in 

osveščanje otrok o nevarnostih v veliki meri preprečujejo poškodbe. (Zorec, 2005) 

 

VLOGA VZGOJITELJICE  

Vzgojiteljica poskrbi za prijetno in varno okolje, v katerem imajo otroci možnost izbire, 

ustrezne izzive in pri izvajanju dejavnosti občutijo zadovoljstvo. Dejavnosti morajo biti 

prilagojene glede na individualne interese in sposobnosti otrok, vzgojiteljica pa mora slediti 

njihovemu napredku pa tudi težavam.  Skozi igro otroci urijo naravne oblike gibanja in 

spoznavajo svoje gibalne sposobnosti ter lastno telo. V povezavi z ostalimi področji 

pridobivajo znanje o spremembah v telesu, ki nastopijo pri gibalnih dejavnostih, srečajo se z 

osnovnimi načeli osebne higiene in se naučijo poskrbeti za lastno varnost in varnost ostalih 

otrok. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 29)  

Kurikulum (prav tam) navaja vlogo vzgojiteljice pri spodbujanju otrok k razmišljanju o 

pomenu varnosti, upoštevanja navodil in dogovorov. Vodi jih k razmišljanju o tem, kaj lahko 

vsak sam stori za zdravje in varnost.  
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Veliko vlogo pri navajanju otrok na zdrav način življenja ima tudi sodelovanje vrtca s starši. 

To lahko poteka v okviru izletov, športnih dni, zimovanj, letovanj, vadbenih uric in s 

sodelovanjem z vzgojiteljico pri spodbujanju zdravega načina življenja. (prav tam) 

Vzgojiteljica otrokom na razumljiv in zanimiv način pokaže in razloži spremembe na telesu, 

ki se pojavijo po gibalni dejavnosti. Skupaj ugotavljajo, zakaj je človek po vadbi zadihan, 

preznojen, zakaj mu srce hitreje utripa. Otroke spodbuja k razmišljanju, kaj je potrebno storiti 

za dobro počutje in zdravje, zakaj potrebujejo dovolj tekočine, zakaj se morajo po gibalni 

dejavnosti preobleči. (Bahovec in Cvetko, 2004) 

Seher Zupančič (2006) meni, da je ena od nalog vzgojiteljice, da spodbuja otroke k telesni 

dejavnosti. Velik pomen pripisuje izvajanje gibalnih dejavnosti na prostem, v naravnem 

okolju in v vsakem vremenu. 

Zavedanje nevarnosti v veliki meri preprečuje nastanek poškodb. Otroke je potrebno nenehno 

v konkretnih situacijah opozarjati nanje, vendar jih v njihovi vedoželjnosti ne omejevati. 

(Zorec, 2005) 

V primeru nesreče oziroma poškodbe mora vzgojiteljica poznati prvine nudenja prve pomoči 

in svoje znanje redno obnavljati. (Čeh, 2012) 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je leta 2011 določil Priporočila za ukrepanje 

v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, ki strokovnim delavcem 

vrtca natančno svetujejo, kako ravnati v primeru poškodb. 

 

3.1.2 JEZIK 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora. Ta se razvija v sodelovanju in 

komunikaciji z odraslimi, otroki, pri seznanjanju s pisanim jezikom in skozi doživljanje 

književnosti. Učenje jezika poteka ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju, 

branju, opisovanju, pri domišljijskih igrah, dramatizacijah, pri socialnih igrah, rimah, 

bibarijah, ugankah itn. Otroci s pomočjo jezika izražajo čustva, misli in poskušajo razumeti 

sporočila drugih. To pa vodi k dobremu počutju in  ohranjanju zdravja. Govorni razvoj 

predšolskega otroka delimo na predjezikovno in jezikovno fazo. Prva se kmalu konča in se  
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tekom vrtčevskega obdobja krepi druga. Otrok se v vrtcu seznanja tudi s simboli in s tiskanim 

jezikom. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 31)  

Področje jezika ponuja strokovnim delavcem veliko možnosti načrtovanja in izvajanja 

dejavnosti. S pomočjo pravljic in zgodbic lahko odrasli vstopijo v svet otroka, razumejo 

njegove potrebe, želje pa tudi težave in strahove. Otrok se preko identifikacije s književnim 

likom spontano uči in se čustveno, intelektualno, moralno in socialno razvija. V pravljicah 

najde vprašanja in odgovore ter pomen vrednot, kot so zdravje, sreča, ljubezen, pogum pa tudi 

pravica in sprejemanje drugačnosti. (Rutar, 2008) 

Pravljice velikokrat vsebujejo nauke, ki spodbujajo strpnost do drugačnih, opominjajo na 

neenakosti in otrok se lahko poistoveti z glavnim likom. Pravljica Veveriček posebne sorte, 

avtorice Svetlane Makarovič, npr. opisuje drugačnost na otroku razumljiv in zanimiv način. 

Veveriček je prispodoba otroka, ki je drugačen in njegova zgodba ponuja pozitiven pogled na 

sprejemanje neenakosti. Podoben primer je tudi pravljica Muca Rozalinda (Wilkon, 2000), v 

kateri je glavni lik izpostavljen zaradi drugačnosti, vendar navsezadnje zmaga dobro nad 

slabim in je drugačnost postavljena na stran. Pravljice s podobnimi nauki in sporočili so 

primerne kot uvod v reševanje konfliktov v skupini ter sprejemanje neenakosti. (Makarovič, 

2007) 

 

VLOGA VZGOJITELJICE 

Vzgojiteljica bere in pripoveduje otrokovi starosti primerna besedila, ga seznanja s knjižnim, 

pogovornim in narečnim jezikom ter z neverbalno komunikacijo. Pozorna mora biti na odzive 

otrok in opazovati odstopanja pri posameznikih. Ta so lahko pokazatelj resnih bolezenskih 

stanj, kot so gluhonemost, razvojne težave, vzgojiteljica mora v takšnih primerih ustrezno 

ravnati. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 35) 

Otroke mora spodbujati pri prvih poskusih verbalizacije, širiti njihov besedni zaklad, jim 

nuditi možnost lastnega ustvarjanja. Spodbujati jih mora pri izražanju in opisovanju čustev, 

težav, saj to pomembno vpliva na otrokovo samozavest, njegovo duševno zdravje. Dejavnosti 

morajo biti primerne otrokovi starosti in sposobnostim, vzgojiteljica pa s spodbujanjem vpliva 

na oblikovanje pozitivnega dojemanja jezika in komunikacijskih veščin. (prav tam) 
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Vzgojiteljica načrtuje dejavnosti, povezane s skrbjo za zdravje, s pomočjo knjig, zgodb, 

slikanic in pesmi. S pripovedovanjem in branjem otrokom približa kompleksne teme, ti pa si z 

vživljanjem v književne like približajo pojme in jih lažje razumejo. (Kroflič in sod., 2001)  

 

3.1.3 UMETNOST 

»Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben 

dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja.« (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 38) 

Predšolski otrok je na vseh področjih ustvarjalen, uporablja in hkrati krepi domišljijo, 

raziskuje in spoznava svet. Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, otroška umetniška dela pa 

nastanejo, ko ima pri delu svobodo in pozitivno spodbudo odraslih. Z umetnostjo se otrok 

izraža in komunicira, razvija sposobnost uporabe simbolov in ustvarja v risbi, plesu ali glasbi. 

Umetnost mu predstavlja možnost, da pokaže svoja občutja, čustva, opiše dogodek, izrazi 

svojo etično presojo o osebi ali dogodku. Skozi umetnost krepi svojo samopodobo. (prav tam) 

Bahovec in Cvetko (1996) menita, da so izkušnje na področju umetnosti pomemben dejavnik 

uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja. Duševno zdravje pa je zelo 

pomemben dejavnik psihosocialnega razvoja in pokazatelj posameznikove pripravljenosti na 

reševanje konfliktov in soočanje z izzivi, kot navaja Marušič (2005). 

 

VLOGA VZGOJITELJICE 

Vzgojiteljica mora upoštevati razvojne zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih 

umetniških področjih ter individualno prilagajati dejavnosti. Spodbuja samostojnost pri 

raziskovanju, iskanju rešitev in odgovorov. Pomembnejši kot končni produkt mora biti proces 

nastajanja.  (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 46) 

Vzgojiteljica pripravi bogato, raznovrstno glasbeno, likovno, plesno in gledališko okolje, ki 

otroku omogoča spoznavanje samega sebe in širše družbe. Izražanje skozi umetnost  

ima še posebno velik pomen v času, ko verbalna komunikacija otroka še ni razvita. 

Vzgojiteljica mora otroka spodbujati in mu omogočati izražanje čustvenih vsebin. (prav tam) 
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3.1.4 DRUŽBA 

»Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci 

sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma 

spoznati bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovna 

okolja in poklice, kulturno življenje, javno življenje itn.) in hkrati dobivati vpogled v širšo 

družbo.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 48) 

Otrok v vrtcu dobi izkušnje pri uresničevanju temeljnih človekovih pravic in demokratičnih 

načel. Upošteva se ga kot individum in spoštuje njegovo zasebnost. Dejavnosti morajo biti 

usmerjene v razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti. (prav tam) 

Globalni cilji na področju družbe povezujejo različna področja otrokovega razvoja. Usmerjeni 

so v oblikovanje čustvenega, socialnega in spoznavnega razvoja. Otrok pridobi občutek za 

sprejemanje različnosti, spoznava samega sebe in druge ter se seznanja z raznimi kulturami in 

navadami. (Kroflič in sod, 2001, str. 146) 

V okvir področja družbe umeščamo tudi medpodročne teme, kot sta prometna in okoljska 

vzgoja. Temi segata preko področja družbe in povezujeta življenje v vrtcu. Prepletata se z 

zdravstveno vzgojo in vzgojo o zdravem načinu življenja. (prav tam) 

Cilji s področja družbe, ki so usmerjeni k spodbujanju zdravega načina življenja:  

− seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja, 

− otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s    

prehranjevanjem, 

− otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih: 

doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, družabnih 

srečanjih, zabavah itn. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 51) 

 

VLOGA VZGOJITELJICE 

Vrtec je okolje, kjer otrok spozna svoje omejitve, se potrjuje kot posameznik in pridobi 

veščine, potrebne za sodelovanje v skupini. Organizirane dejavnosti in tudi dnevna rutina 

nudijo možnost za družabnost, vzpostavljanje prijateljstva, za individualne interakcije in 
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pozornosti. Vzgojiteljica načrtuje dejavnosti, ki spodbujajo otroke k razvoju veščin pri skrbi 

zase in dobrem mnenju o sebi. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 54) 

Navajanje na zdrav način življenja in skrb za varnost ter zavedanje nevarnosti so izredno 

pomembne teme, katerim mora vzgojiteljica posvečati veliko časa. Vzgojiteljica in ostali 

strokovni delavci vrtca morajo poskrbeti, da so otroci deležni primernega in varnega ravnanja 

v prometu, kar najlažje dosežejo s primernim zgledom. (Kroflič in sod., 2001, str. 153) 

 

3.1.5 NARAVA 

»Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 55) 

Pomembno je pridobivanje izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi. To poteka z lastnim 

raziskovanjem in odkrivanjem. Področje narave obsega dejavnosti, ki otroka spodbujajo k 

odkrivanju in spoznavanju lastnega telesa, njegovih lastnosti, funkcij delov telesa in načinov, 

ki ohranjajo dobro počutje. (prav tam) 

Cilji s področja narave, ki so usmerjeni k spodbujanju zdravega načina življenja: 

− otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in dojema 

telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh, 

− otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in 

krepitev zdravja, 

− otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

− otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive 

narave, 

− otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, 

− otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam, 

− otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje, 
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− otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja, 

− otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi, 

− otrok pridobiva navade o negi telesa. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 57) 

 

VLOGA VZGOJITELJICE 

»Majhni otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave in 

raziskovanja.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 61) 

Dejavnosti v vrtcu morajo biti organizirane tako, da se otroci učijo strategij mišljenja in 

raziskovanja. Vzgojiteljica jim omogoči dovolj priložnosti in časa, da z lastnim delovanjem 

spoznajo značilnosti narave. To poteka neposredno, ob različnih priložnostih in nemalokrat 

spontano ter na pobudo otrok. Vzgojiteljica prilagaja dejavnosti trenutnim vremenskim 

pogojem, trenutnemu času in interesom otrok. (prav tam) 

Z naravoslovnimi dejavnostmi otrok spoznava sebe, svoje telo in svoje zmožnosti. 

Vzgojiteljica načrtuje dejavnosti, ki vključujejo navajanje na dejavno skrb za svoje zdravje in 

varovanje pred poškodbami. To poteka pri pogovoru o dobrem počutju, občutkih, navajanju 

na negovanje svojega telesa, kamor sodi osebna higiena, čistoča. Dejavnosti se nanašajo tudi 

na poskušanje raznovrstne hrane in gibalne vaje, ki povzročajo spremembe v telesu. (prav 

tam) 

 

3.1.6 MATEMATIKA 

Otrok se zelo zgodaj sreča z matematiko, saj pri igri in vsakodnevnih opravilih pridobiva 

izkušnje in znanja o tem, kaj je veliko, majhno, česa je več in česa manj, kakšne oblike so, kaj  

je zadaj, spredaj, pod, na, v itn. Postopno razvija matematično izražanje, mišljenje in 

spretnosti ter išče nove rešitve v danih situacijah. Pri tem občuti veselje in ugodje ter 

spodbudo za premagovanje novih izzivov. Spozna tudi odnos med vzrokom in posledico, kar 

prenese tudi na ostala področja.  (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 65) 
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VLOGA VZGOJITELJICE 

Vzgojiteljica ima pri matematičnih dejavnostih zelo pomembno vlogo. Matematiko mora 

povezati z vsakdanjim življenjem v vrtcu in doma in jo prilagoditi otrokovim zmožnostim. V 

primernem trenutku mora vključiti matematične veščine v dejavnosti in igro ter otroke 

spodbujati k lastnemu razmišljanju in iskanju idej. Pri tem je pomemben proces iskanja 

rešitve in ne sam rezultat. Pri matematičnih dejavnostih se mora otrok dobro počutiti, biti mu 

morajo v veselje, saj to otroku vliva zaupanje in krepi njegovo samopodobo ter vpliva na 

čustveno zdravje. Napake ne smejo povzročiti obsojanja, ampak priložnost za napredovanje 

otroka. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 72) 

 

3.1.7 PRIKRITI KURIKULUM  

Kurikulum za vrtce (1999) opisuje pojem prikriti kurikulum kot skupek dejavnikov vzgojnega 

vpliva na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki posredne vzgoje 

učinkovitejši od neposredno opredeljenih vzgojnih dejavnosti, opisanih v Kurikulumu. Prikriti 

kurikulum zajema vsakodnevne dejavnosti, komunikacijo in interakcijo z otroki in med 

otroki, pohvale in graje ter pravila za nadziranje časa in prostora. (prav tam, str. 20)  

M. Batistič Zorec (2003) navaja kot elemente prikritega kurikuluma vse, kar je v vrtcu 

samoumevno in pri čemer otroci nimajo izbire. To so: dnevni red, urejenost vrtca, potek 

hranjenja in spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti itn.  

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) poudarjata, da prikriti kurikulum 

pomembno določajo socialni odnosi in komunikacija v skupini, oblikovanje skupin med 

otroki, podajanje pravil, čustveno odzivanje, skrita vzgojna pričakovanja vzgojiteljic, načini  

socializacije otrok, prostor, kjer imajo otroci možnost izbire, dnevni red in organizacija ter 

splošno ozračje v vrtcu. Te naključne reakcije, ravnanja in pričakovanja pogosto sprožijo pri 

otrocih močnejši odziv kot na odkrite, načrtovane zahteve. Poznavanje prikritega kurikuluma 

in vgrajevanje v vsakdanje delo v vrtcu ima poseben pomen pri predšolskih otrocih, saj se ti 

na vzgojne spodbude iz svoje okolice odzivajo intenzivno čustveno. 

Termin prikriti kurikulum se nanaša na tiste vidike kurikula, iz katerih se otroci lahko naučijo 

vedenj in usvojijo stališča, vrednote ter stereotipe, ki niso zaželeni v družbi. Otroci dobijo 
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posredna sporočila o sebi in drugih na podlagi ravnanj in stališč odraslih v določeni družbi. 

(O'Hagan in Smith, 1993, v Batistič Zorec, 2003) 

Prikriti kurikulum se najmočneje uveljavlja pri dejavnostih dnevne rutine. Sem uvrščamo: 

prihod v vrtec, odhod domov, skrb zase (osebna higiena, oblačenje), hranjenje, počitek, 

urejanje in pospravljanje prostora. Dnevna rutina zaporedja dogodkov je načrtovana tako, da 

sledi potrebam otrok in jim zagotavlja predvidljivost, tekoče prehode med dejavnostmi in 

predvidljivost pričakovanj strokovnih delavk do otrok. (Devjak in sod., 2012) 

Pomembni dejavniki prikritega kurikuluma so tudi opremljenost ustanov, organizacija 

prostora, število otrok v skupini itn. To so nenamerni, a učinkoviti dejavniki, ki bistveno 

določajo vzgojno-izobraževalni proces, vlogo otroka in oblikujejo odnos med otroki in 

strokovnimi delavci vrtca. (Batistič Zorec, 2003) 

 

3.1.8 DNEVNA RUTINA 

Življenje v vrtcu, dogodki, rituali, dnevni red in vsakdanja rutina morajo otroku omogočati 

občutek pripadnosti, spoštovanja, nuditi pogoje za oblikovanje lastne identitete in 

vzpostavljati trdne vezi med vrtcem in družinskim življenjem. (Kroflič in sod., 2001, str. 145) 

Kurikulum za vrtce (1999) preko ciljev in načel obsega tudi dnevno rutino. Otrokom 

zagotavlja individualnost, drugačnost, možnost izbire, spoštovanje zasebnosti in intimnosti. 

Pri tem organizacija dela v oddelku temelji na načelih demokratičnosti in pluralizma, enakih 

možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, omogočanju izbire in drugačnosti ter na 

načelu spoštovanja zasebnosti in intimnosti. (prav tam) 

Hohman in Weikart (2005, str. 151) omenjata dnevno rutino kot pomemben element 

dnevnega reda v vrtcu. Otrok mora imeti dovolj časa za uresničevanje lastnih interesov ter 

reševanje problemov. Razpored dogodkov mu mora biti razumljiv in tako umeščen v prostor 

in čas, da ga razume in se nanj lahko zanese. 

Dnevna rutina posameznika oblikuje in preko aktivnega učenja spodbuja njegovo 

iniciativnost. Skozi ves dan zagotavlja predvidljivo zaporedje dogodkov, gladke prehode od 

ene dejavnosti k drugi in otrokom predstavlja podporo pri uresničevanju lastnih interesov. 

(prav tam) 
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Dnevna rutina je vseskozi prisotna in je ne moremo in ne smemo izločiti iz vsakodnevnega 

življenja v vrtcu. Dogaja se vsak dan, vsak teden, vsak mesec in se vedno znova ponavlja. Je 

sestavni del vzgojnega dela in pogosto učinkovitejša od dejavnosti, opredeljenih v kurikulu. 

(Medved, 2004, str. 45) 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja pomen umirjenega hranjenja brez nepotrebnega čakanja 

in hitenja. Otroci morajo imeti možnost izbire in samostojnosti. Strokovni delavci jih morajo 

pri tem spodbujati in upoštevati otrokove želje ter posebnosti. Navajati se morajo na kulturno 

prehranjevanje, različno hrano in varno uporabo pribora.  

Medved (2004) omenja počitek in spanje kot element dnevne rutine. Pomembno je upoštevati 

želje in potrebe posameznega otroka glede njegovih potreb po počitku. Čas počitka je odvisen 

od časa, preživetega v vrtcu, starosti in spalnih navad. Otrok mora imeti svoj ležalnik, prostor 

mora biti rahlo zasenčen, počitek ni obveza in otrok ne silimo. Zagotovljen mora biti prostor 

za umirjene dejavnosti, namenjen otrokom, ki počitka ne potrebujejo. Med počitkom mora biti 

stalno prisotna vsaj ena odrasla oseba. 

 

3.2 VLOGA VZGOJITELJICE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENO-

PREVENTIVNIH UKREPOV V VRTCU 

V predšolskem obdobju otroci pridobijo stališča in vzorce vedenja, ki jih obdržijo vse 

življenje. Poleg družine na oblikovanje življenjskega sloga pomembno vpliva tudi bivanje v 

vrtcu. To otroku prinese koristi na več področjih, hkrati pa tudi povečano tveganje za razvoj  

bolezenskih stanj in nastanek poškodb. Posledično nosita vrtec kot ustanova in vzgojiteljica, 

ki vsakodnevno prihaja v stik z otroki, veliko odgovornost pri izvajanju ukrepov za krepitev 

ohranjanja zdravja. (Lahe, 2011, str. 155) 

Predšolsko obdobje je čas, za katerega je značilen hiter razvoj na motoričnem, kognitivnem, 

socialnem in čustvenem področju. To predstavlja najbolj ranljivo življenjsko obdobje za 

otroka. Ustrezno okolje mu omogoča, da se razvije v zdravo in zrelo osebnost. Svojo 

osebnostno identiteto in življenjski slog najprej oblikuje v družini. Vključevanje v vrtec in 

druge organizirane oblike varstva pa mu ponujajo srečanje z novim okoljem, ki spodbuja in 

dopolnjuje družinsko vzgojo. (Seher Zupančič, 2006) 
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Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah in Montrealska deklaracija o pravici ljudi 

do varnosti sta listini, ki določata pravico otrok do najboljše možne ravni zdravja in pravico 

do varnega okolja. Odrasli smo dolžni otrokom zagotoviti pravico do varnosti pred 

poškodbami, saj sami tega še niso zmožni. Otroke najbolj ogrožajo: prometne nesreče, 

utopitve, padci, zadušitve, nesreče z ognjem in vrelimi tekočinami, zastrupitve in poškodbe z 

ostrimi predmeti. Večina težkih poškodb je tako posledica okolja, v katerem otroci živijo, in 

izdelkov, ki jih oblikujejo in uporabljajo odrasli. Skrb za varnost otrok se mora zagotavljati 

tako doma kot v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z uporabo zaščitnih sredstev, izvajanjem 

varnostnih ukrepov, nadzorom otrok in primernim vzgajanjem ter z lastnim zgledom. (Rok 

Simon, 2004) 

 

3.2.1 ODGOVORNOSTI IN NALOGE VZGOJITELJICE PRI VAROVANJU IN 

KREPITVI ZDRAVJA V VRTCU 

»Vsak delavec vrtca je dolžan in osebno odgovoren za varnost otrok ves čas bivanja v vrtcu, 

njihova dolžnost je nenehno bdeti nad otroki in zagotavljati, da otroci niso brez nadzora.«  

(Pravilnik o varnosti otrok, 5. čl., 2011) 

Vzgojiteljica in vodstvo vrtca sta odgovorna za zagotavljanje varnosti in zdravja otrok. Čeh 

(2012) navaja ukrepe, ki opredeljujejo to odgovornost. 

 

UKREPI PRI SPREJEMU OTROK V VRTEC 

Vse otroke mora pred sprejemom v vrtec pregledati izbrani pediater in podati pisno potrdilo o 

primernem zdravstvenem stanju otroka. Vzgojiteljica je seznanjena z otrokovim zdravstvenim 

stanjem, prehranskimi posebnostmi in posebnostmi glede uživanja zdravil. Starši so dolžni 

vzgojiteljici posredovati telefonsko številko, na katero so dosegljivi, in druge kontaktne 

podatke, spremembe morajo dosledno sporočiti. Vzgojiteljica vse podatke hrani v dnevniku 

oddelka. (Čeh, 2012) 

Starši so dolžni opozoriti vzgojitelja na otrokova posebna nagnjenja, ki bi lahko ogrožala 

njegovo varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih otrok. Ravno tako morajo vzgojitelja 
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opozoriti, če otrok potrebuje dietno prehrano, in predložiti mnenje zdravnika. (Čeh in 

Strajnar, 2010) 

 

UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK 

Strokovni delavec vrtca otroka osebno sprejme in ga pri odhodu odda staršem ali drugim 

osebam, za katere ima pisno dovoljenje staršev. Ob sprejemu mora biti vzgojiteljica pozorna 

na vse predmete, ki jih ima otrok s seboj in jih odvzeti, če predstavljajo nevarnost zanj in za 

druge (o tem obvesti starše). Ravno tako mora biti vzgojiteljica ob sprejemu otroka pozorna 

na vidne znake obolenja ali druge posebnosti in je bolnega otroka dolžna zavrniti. 

Vzgojiteljica mora starše obvestiti o poškodbah in bolezenskih znakih, če nastopijo v času 

bivanja otroka v vrtcu. Starši so odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec in domov. (Čeh, 

2012) 

Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo imeti spremstvo na poti do vrtca in iz vrtca. Starši so 

dolžni predložiti pisno pooblastilo, s katerim pooblaščajo nekoga drugega za prevzem 

njihovega otroka. (Čeh in Strajnar, 2010) 

Strokovni delavci vrtca imajo pravico odkloniti otroka ob prihodu v vrtec, če opazijo pri njem 

prve znake obolenja. Najpogosteje so to: vročina, driska, bruhanje, gnojno vnetje oči, 

izpuščaji, močan kašelj in prisotnost uši. (Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni v vrtcu, 

b.d.) 

 

UKREPI ZA VARNOST OTROKA V PROSTORIH VRTCA 

Za varnost otrok v prostorih vrtca sta odgovorni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ter 

ostali delavci vrtca, otroci morajo biti vedno pod nadzorom odgovornih oseb. Dejavnosti so 

organizirane tako, da je zagotovljena varnost otrok (primerna oprema, varna uporaba opreme, 

primerno ravnanje in gibanje, prezračeni prostori, suha in čista tla). Pri hranjenju otrok je 

potrebno paziti na varno uporabo jedilnega pribora, ustrezno temperaturo hrane, uživanje 

hrane in kulturo prehranjevanja. Počitek je organiziran v skladu z otrokovimi potrebami, 

ležalniki morajo biti stalno higiensko vzdrževani, strokovni delavec mora biti stalno prisoten 

ves čas počitka. (Čeh, 2012) 
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Delo v igralnici mora biti organizirano tako, da je neprekinjeno zagotovljena varnost otrok. 

Potreben je nadzor nad opremo, igračami in pripomočki. Iz uporabe je potrebno odstraniti 

poškodovane, neustrezne in izrabljene predmete ter igrače. Pomembno je preprečevanje 

medsebojnega fizičnega obračunavanja in nasilnega ravnanja. Strupeni predmeti, čistila in 

rastline morajo biti izven dosega otrok. (Čeh in Strajnar, 2010) 

 

UKREPI ZA VARNOST OTROK NA IGRIŠČU VRTCA 

Igrišče mora biti pred uporabo pregledano, morebitne poškodbe ali nevarnosti je potrebno 

odpraviti pred uporabo. Otroci ne smejo biti izpostavljeni neugodnim vremenskim razmeram, 

nevarnim rastlinam, živalim, tla morajo biti varna. Vzgojiteljica mora imeti stalen nadzor nad 

otroki in njihovim gibanjem, da prepreči ravnanje otrok, ki bi ogrožalo njihovo lastno 

življenje in življenje drugih otrok v skupini. (Čeh, 2012) 

 

UKREPI ZA VARNOST OTROK IZVEN VRTCA 

Dejavnosti morajo biti organizirane in vodene tako, da ima vzgojiteljica stalen nadzor nad 

vsemi otroki, na sprehodih naj imajo otroci odsevne telovnike ali druga odsevna telesa. (Čeh, 

2012) 

Kadar je v vrtcu organizirana dejavnost izven zgradbe in igrišča vrtca, mora biti prisotnih  

dovolj odraslih oseb. Če je dejavnost vezana na avtobusni prevoz, mora oddelek poleg 

strokovnih delavcev spremljati še dodatni spremljevalec. Na vsakih osem otrok mora biti 

prisotna ena odrasla oseba. (Pravilnik o varnosti otrok, b.d.) 

Čeh (2012) meni, da je pouk o zdravju ena pomembnejših tem, obravnavanih v Kurikulumu. 

To pa zahteva od vzgojiteljice dobro znanje, skrbno načrtovanje, koordinacijo, vodenje in 

spremljanje otrokovih napredkov.  

Vzgojiteljica mora poznati  higienske in zdravstvene ukrepe, ki vplivajo na krepitev in 

ohranjanje zdravja. Najpomembnejši dejavniki so:  

− skrb za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, 
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− preprečevanje poškodb, 

− zagotavljanje kakovostne prehrane in pravilnega odnosa do prehranjevanja, 

− vzpodbujanje telesnih dejavnosti, 

− vzpodbujanje negativnega odnosa do zasvojenosti, 

− skrb za otroke s kroničnimi boleznimi in otroke s posebnimi potrebami, 

− sodelovanje z zdravstveno službo,  

− zdravstveno-izobraževalno delo s starši v sodelovanju z zdravstveno službo. (Seher 

Zupančič, 2006, str. 30) 

 

3.2.2 SKRB ZA OSEBNO HIGIENO   

Seher Zupančič (2006) pravi: »Na otrokovo sprejemanje osnovnih načel higiene močno vpliva 

vzgojiteljica s svojim osebnim vzgledom, z doslednim izvajanjem omenjenih ukrepov.« (str. 

31) 

Pomemben dejavnik pri skrbi za zdravje predstavlja primeren odnos do čistoče. Waterston 

(2010) poudarja, da ohranjanje čistoče ne pomeni ustvarjanje sterilnega okolja. Otroci se 

morajo srečati z bakterijami in virusi ter posledično z okužbami, saj le tako lahko krepijo svoj 

imunski sistem. 

M. Hajdinjak in L. Hajdinjak (2000) menita, da je osebna higiena pogoj za zdravje in dobro 

počutje, kar vodi v izboljšanje kakovosti življenja. V ospredju je preprečevanje nalezljivih 

bolezni in bolezenskih okvar, ki nastanejo kot posledica neprimerne telesne nege. Higiena 

telesa zajema: higieno celega telesa, higieno lasišča in las, higieno obraza, higieno rok, nog in 

nohtov, higieno zob in ustne votline in higieno spolovila. Najustreznejši način nege celega 

telesa je tuširanje s čisto vodo in milom. 

 

UMIVANJE ROK 

Roke so najpogostejši nosilec in prenašalec bakterij in virusov. Mikroorganizmi se prenesejo 

na vse, česar se dotaknemo. Zato je pravilno in dosledno umivanje rok eden najpomembnejših 

ukrepov preprečevanja širjenja okužb. Ločimo dva načina umivanja rok. Navadno umivanje 

obsega vsakodnevno umivanje po uporabi stranišča, pred jedjo, po brisanju nosu, kašljanju in 
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pri vidni umazanosti rok. To umivanje je kratkotrajno in velikokrat nenatančno. Higiensko 

umivanje pa zajema natančno predpisano in opisano tehniko. (Fink in Černelč, 2005, str. 32) 

Seher Zupančič (2006) navaja, da se z rokami pogosto prenašajo nalezljive bolezni. Da to 

preprečimo, moramo že otrokom sistematično privzgojiti določene navade. To so: umivanje 

rok pred jedjo, po uporabi sanitarij, po brisanju nosu, po kihanju ali kašljanju in po vsakem 

delu, ki pusti vidne sledi umazanije. 

Umivanje rok je najpomembnejši ukrep preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni in okužb. 

Redno in pravilno umivanje rok odstrani vidno umazanijo in velik del mikroorganizmov, ki se 

v nasprotnem primeru lahko prenesejo v usta, na druge dele telesa, na predmete, hrano in na 

druge ljudi. Učinkovito umivanje rok zahteva toplo tekočo vodo, tekoče milo in papirnate 

brisače. (Čeh in Strajnar, 2010) 

Strokovni delavci v vrtcu morajo z lastno higieno rok pozitivno vplivati na čistočo rok pri 

otrocih. To je pomembno zaradi preprečevanja okužb in vnosa nevarnih kemičnih snovi. 

Mlajši otroci pri tem potrebujejo pomoč, starejše pa mora vzgojiteljica spodbujati in nadzirati, 

da se navadijo pravilnega umivanja rok in sčasoma to opravijo samostojno. Otroci s tem 

oblikujejo higienske navade in se seznanijo z nujnostjo tega opravila pri varovanju zdravja. 

(prav tam) 

 

ZOBJE IN ZOBNA HIGIENA 

Jovančevič in sod. (2011) definirajo ustno zdravje kot »stanje popolnega zdravja in 

normalnega funkcioniranja zob in drugih organov v ustni votlini brez strahu pred 

zobozdravnikom.« Svetovna zdravstvena organizacija pa ustno zdravje pojmuje kot del 

človekovega zdravja, ki je bistvenega pomena za splošno zdravje in blaginjo. Poudarja pomen 

zdrave prehrane, pravilnega umivanja zob in preskrbljenost z organizirano strokovno skrbjo. 

(Oikonomidis, 2012) 

Skrb za zobe je zelo pomembna in jo morajo otroci usvajati od prvih mlečnih zob naprej. 

Zdravi zobje pripomorejo k lepemu nasmehu, omogočajo žvečenje hrane in s tem dobro 

prebavo, sodelujejo pri tvorbi glasov in jasnem govoru. Za rast in pravilen razvoj je 

pomembno že ravnanje matere v nosečnosti, saj njen način prehranjevanja in življenjski stil 
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veliko pripomoreta k pravilnemu razvoju zob pri otroku. Zdrava prehrana v veliki meri vpliva 

na stanje zobovja. Izogibati se moramo predvsem sladkim pijačam, sladkarijam in ostalim 

prigrizkom, ki nimajo velike hranilne vrednosti, povzročajo pa celo vrsto težav. Temeljita 

ustna higiena in izogibanje sladkarijam ter sladkim pijačam preprečujeta nastanek zobne 

gnilobe in bolezni obzobnih tkiv. (prav tam) 

Čiščenje zob sprva poteka kot igra, odrasli pa otroka pri tem spodbujamo. Pomemben je tudi 

zgled, saj otroci radi posnemajo starše. Tako bo otrok ob opazovanju odraslega tudi sam 

pridobil željo in pravilne prijeme pri skrbi za zobe. (prav tam) 

Pri preprečevanju nastajanja zobnih bolezni imajo poleg zobozdravstvenih delavcev 

pomembno vlogo tudi starši in vzgojiteljice v vrtcih. Otroci morajo pridobiti potrebo po 

rednem in pravilnem umivanju zob, pravilne prehrambne navade in redno obiskovati 

zobozdravnika. Sodelovanje družine in vrtca je pri tem zelo pomembno, saj le z enotno 

vzgojo dosežeta dobre rezultate. (Lampret, 2000) 

Vrtec otrokom ponuja zdravo in uravnoteženo prehrano, ki pomembno vpliva na zdravje zob. 

Obroki so pripravljeni brez dodanih sladkorjev, soli in konzervansov. Potrebe po kalciju se 

zadovoljijo z mlekom in mlečnimi izdelki, otrokom so na voljo voda, nesladkani čaji in 

razredčeni sadni sokovi. (Čeh in Strajnar, 2010) 

Za ustno in zobno higieno so potrebni topla tekoča voda, zobna ščetka in zobna pasta. V vrtcu  

si mlajši otroci po vsakem hranjenju splakujejo usta z vodo, da odstranijo ostanke hrane.  

Starejši otroci pa si pod nadzorom vzgojiteljice zobe umivajo v umivalnicah. Vzgojiteljica jih 

pri tem spodbuja, pohvali in jim pomaga pri skrbi za lepe in zdrave zobe. (prav tam) 

Pri izvajanju zobozdravstvene vzgoje ima pomembno vlogo tudi sodelovanje vrtca z 

zobozdravstvenimi delavci. Z izvajanjem dejavnosti v oddelku otroke motivirajo k samostojni 

in pravilni skrbi za zobe ter ustno votlino. S posredovanjem zdravstveno-vzgojnih materialov 

pa vplivajo na starše in vzgojiteljice. (Kroflič, 2010) 

K ustrezni zobni higieni prištevamo redne obiske zobozdravniške ambulante. Ti morajo biti 

prijetni, otroka na obisk pripravimo tako, da mu preko igre in didaktičnih pripomočkov 

vzbudimo zanimanje. Prvi obiski zobozdravnika so namenjeni spoznavanju ambulante, 

pripomočkov in navajanju otroka na novo okolje. Zobozdravnikova naloga je tudi podajanje 
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ustreznih navodil glede zdravih prehranskih navad, čiščenja zob in preprečevanja škodljivih 

razvad. (Jovanovič in sod., 2011) 

 

3.2.3 ZDRAVA PREHRANA 

Zdrava in uravnotežena prehrana otrok je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in 

dobro počutje. V obdobju rasti in razvoja predstavlja hrana energijo in gradivo za rast in 

razvoj telesa ter psihosocialni razvoj. Pomembno je, da otroci že od samega začetka spoznajo 

in razvijejo zdrave prehranjevalne navade, saj se te prenašajo tudi na kasnejše življenje. 

(Varjačič, 2007, str 74). 

Seher Zupančič (2006) meni, da je kakovostna prehrana nujna za zagotavljanje ustreznega 

psihofizičnega razvoja otrok. Otroci v zgodnjem otroštvu pridobijo zdrave prehranjevalne 

navade, ki vplivajo na način prehranjevanja tudi v odrasli dobi. Glede na to, da je velik delež 

otrok vključen v vrtec, ima le-ta pomembno vlogo pri spodbujanju zdravih prehranjevalnih 

navad otrok. Vrtci zagotavljajo prehrano, ki je ustrezna po sestavi, količini in razporeditvi 

obrokov. 

Prehrana predšolskih otrok mora biti hranilno in energijsko uravnotežena, pestra, sveža in 

zdravstveno neoporečna. To je obdobje, ko otroci oblikujejo svoje prehranjevalne navade.  

Nanje vplivajo zgodnje izkušnje s hrano, odkrivanje in preizkušanje novih jedi ter pozitiven 

odnos do zdravega in kulturnega načina prehranjevanja. (Čeh, Strajnar, 2010) 

Vrtec ima pomembno vlogo pri spodbujanju samostojnosti pri hranjenju in oblikovanju 

kulture hranjenja. Vzgojiteljica mora poskrbeti, da si otroci pred obrokom umijejo roke, 

spodbuja jih pri pripravi pogrinjkov, uporabi jedilnega pribora in jih navaja na osnove 

bontona pri jedi. S svojim zgledom spodbujajo otroke, da poskusijo hrano, ki jim ni poznana. 

(Seher, Zupančič, 2006, str. 31) 

Hranjenje v vrtcu mora potekati umirjeno, brez nepotrebnega čakanja in tudi brez hitenja. 

Upoštevati moramo možnost izbire, se izogibati primerjanju med otroki in tekmovalnosti. 

Pozorni moramo biti na prehranske navade otrok in staršev ter kulturo okolja in časa v 

katerem živijo. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21) 
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Čas v vrtcu, ki je namenjen prehranjevanju, mora biti za otroke prijeten, poln pričakovanj in 

presenečenj. Vzgojiteljica mora upoštevati in spremljati bioritem vsakega otroka, otroke 

dosledno vključevati in spodbujati k ravnanjem, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja. Starše 

obvešča o dogajanju v oddelku in jih motivira za prizadevanje pri ohranjanju lastnega zdravja 

in zdravja otrok. Z lastnim zgledom pa najuspešnejše posreduje otrokom pravilen model za 

nadaljnje delovanje. (Bukovnik, 2012) 

Jedilniki v vrtcu morajo biti pripravljeni tako, da so usklajeni z energijskimi in hranilnimi 

priporočili za posamezno starostno skupino otrok. Otrok mora dnevno zaužiti vse hranljive 

snovi in obroki morajo biti sestavljeni iz kombinacij različnih vrst živil. Med obroki morajo 

imeti otroci na voljo zadostne količine pijač. (Čeh in Strajnar, 2010) 

Načrtovanje jedilnikov v vrtcu zahteva upoštevanje določenih smernic. Hrana, ki je na voljo 

otrokom, mora biti higiensko neoporečna in sveže pripravljena. Količina hrane je razdeljena 

na več ustrezno časovno razporejenih obrokov. Otroci morajo spoznati pestrost obrokov in se 

srečati tudi z manj znanimi oziroma neznanimi jedmi. Pri hranjenju vzgojiteljica otroke 

spodbuja h kulturnemu uživanju hrane, ki je kakovostna, biološka in hranilno polnovredna. 

(Četkovič Vodovnik in Čuček, 1995) 

Enoletni otrok ima običajno tri glavne obroke in dva manjša. Samostojno se začne hraniti 

okoli drugega leta starosti. Nekatere jedi ima raje kot druge, vendar ga pri hranjenju ne 

smemo siliti.  

Upoštevati moramo otrokove želje in okus ter mu dovoliti sodelovanje pri izbiri hrane. 

(Zorec, 2005, str. 61) 

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 in 

− zadostna razpoložljivost hranil. (Gabrijelčič Blenkuš, Gregorič in Fajdiga Turk, 2007) 

Varjačič (2007) navaja, da v zdravo prehrano otroka sodi pester izbor živil. Sem sodijo: črn 

kruh in žitni izdelki, sadje in zelenjava, jajca, mleko in mlečni izdelki ter meso in ribe. 
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Vegetarijanska prehrana ni primerna za otroke, ker jim ne zagotovi potrebnih snovi za rast in 

razvoj. 

Pavlič (1998) poudarja pomen zdravih napitkov za otroke. Mednje prišteva pitno vodo, 

naravno limonado, domače nesladkane čaje in kompote iz svežega ali suhega sadja. Otrokom 

mora biti pijača vedno na voljo, saj so ves čas aktivni in se potrebe po izgubljeni tekočini 

pojavijo še pogosteje. Napitki naj bodo ogreti na sobno temperaturo, otroci pa se z uporabo 

kozarca učijo tudi kulture pitja. 

V vrtec so vključeni tudi otroci, ki imajo zaradi zdravstvenih težav predpisane diete. 

Najpogosteje so to otroci s celiakijo, sladkorno boleznijo in z različnimi alergijami. Starši so 

dolžni vzgojiteljici predložiti zdravniško potrdilo glede prehranskih posebnosti otroka, na 

podlagi katerega odgovorni v vrtcu pripravijo primeren jedilnik. (Kukovič Hren, 2004) 

 

HACCP SISTEM 

HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni, analiza 

tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) je preventivni sistem zagotavljanja varne 

prehrane. Cilj HACCP sistema je zagotoviti zdravstveno ustreznost in varnost živil. To 

zahteva usposabljanje delavcev, ki prihajajo v stik z živili. Med njimi so tudi zaposleni v 

vrtcu. (Čeh in Strajnar, 2010) 

HACCP sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki 

so povzročitelji okužb in bolezni. (prav tam) 

 

3.2.4 TELESNA DEJAVNOST 

Škof (2010) navaja, da je gibanje nujno potrebno in koristno tako za biološki in duševni 

razvoj kot tudi za zdravje in srečo otrok.  

Gibanje otroku omogoči zaznavanje in odkrivanje lastnega telesa ter preizkušanje njegovih 

zmožnosti. Ob razvijanju sposobnosti in spretnosti gradi zaupanje vase ter doživlja veselje in 

ponos. Sodelovanje pri gibalnih dejavnostih pozitivno vpliva na socialno integracijo, kulturno 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Varnost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prehrana
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toleranco, razumevanje etike in spoštovanje okolja. Gibanje predstavlja enega glavnih 

dejavnikov pri skrbi za zdravje. To se kaže predvsem pri: preprečevanju prekomerne telesne 

teže, oblikovanju močnejših kosti, zdravih sklepov in učinkovitem delovanju srca, 

vzdrževanju in krepitvi duševnega zdravja, oblikovanju pozitivne samopodobe in pri 

vzpostavljanju trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga. Aktivni življenjski slog v mladih 

letih pozitivno vpliva na zdravje v kasnejših letih. (Videmšek in Pišot, 2007, str. 15) 

Vzgojiteljica mora izkoristiti vsako priložnost za spodbujanje telesne dejavnosti otrok. 

Dejavnosti potekajo od preprostih igric v igralnici do iger z žogo in na igralih v telovadnici ali 

na igrišču. Velikokrat prostorske omejitve ne omogočajo dovolj gibanja, zato je pomembno, 

da gredo otroci v vsakem vremenu ven, na svež zrak. (Seher Zupančič, 2006) 

Kroflič in sod. (2001) menijo, da mora imeti otrok vsak dan možnost za gibanje, še posebno 

na prostem. S tem pridobiva navade in utrjuje željo po vsakodnevni gibalni dejavnosti, ki v 

veliki meri prispeva k njegovemu razvoju in zdravju. Izvajanje gibalnih dejavnosti mora biti 

učinkovito in varno. To zagotovimo s primernimi udobnimi oblačili in nedrsečo obutvijo.  

 

GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU 

Gibanje na svežem zraku ugodno vpliva na zdravje in koristi vsem ljudem. Še posebno pa to 

velja za otroke, saj ga nujno potrebujejo za rast in razvoj ter za telesno in duševno zdravje.  

Starši in vzgojiteljica morajo dnevno zagotoviti in omogočiti gibanje na prostem v različnih 

vremenskih razmerah. (Varjačič, 2007, str. 73)  

Gibanje je eno od področij, ki jih zajema Kurikulum za vrtce (1999). Predlagane dejavnosti v 

okviru gibanja ponujajo vzgojiteljici možnost načrtovanja dejavnosti, ki izpolnjujejo zapisane 

cilje. Med primeri dejavnosti so opisane tudi aktivnosti v naravi ob različnih vremenskih 

pogojih, ob vodi, na snegu, asfaltu itn. Otroci pri tem izvajajo naravne oblike gibanja, 

uporabljajo rekvizite, spoznavajo naravo in njene zakonitosti. Hkrati pa se seznanjajo s skrbjo 

za čisto okolje in vplivom na njihovo zdravje. Spoznavajo varnostne ukrepe pri izvajanju 

gibalnih dejavnosti in se učijo skrbeti za lastno varnost in varnost drugih.    

 



Praznik, U. (2015). Vloga vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

34 

3.2.5 POČITEK  

Spanje je ena izmed nujnih fizioloških potreb telesa in eden pomembnejših dejavnikov 

zdravja. Spanec in počitek omogočata tako telesno kot tudi duševno zdravje. Potreba po 

spanju se v različnih obdobjih življenja spreminja, pomanjkanje pa vodi v utrujenost, 

razdražljivost, neučinkovitost in negativno vpliva na zdravje. Dojenčki in majhni otroci 

potrebujejo dovolj spanja, da dobijo moč za rast in razvoj. Predšolski otrok v povprečju spi 

okoli 12 ur na noč, podnevi pa je čas trajanja počitka odvisen od posameznika.  (Fink in 

Černelč, 2005, str. 137) 

Počitek in spanje v vrtcu morata potekati v prijetnem vzdušju. Ne smeta predstavljati obveze 

in biti strogo časovno omejena. Upoštevati moramo možnost izbire in se prilagajati 

individualnim potrebam, dnevnim dejavnostim, obiskom institucij, izletom itn. Priprava na 

počitek ne sme potekati v naglici in napetosti, ampak mora biti postopna in umirjena. Počitek 

predstavlja del dnevne rutine, ki je nenehno prisotna v oddelku. Otroku omogoča 

predvidevanje dogodkov in mu predstavlja ustaljen ritem. Vloga vzgojiteljice pa je, da 

organizira dejavnosti tekoče, brez nepotrebnega čakanja ali hitenja, predvsem to velja za 

prehod med hranjenjem in počitkom. (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21) 

Pred počitkom otrok je potrebno prostor prezračiti. Ležalniki morajo biti razporejeni tako, da 

je med njimi dovolj prostora za gibanje. Otroci morajo biti med počitkom primerno oblečeni 

in pokriti glede na temperaturo v prostoru. (Čeh in Strajnar, 2010) 

Otroci med odraščanjem prevzemajo spalne navade, ki ustrezajo okolju, v katerem živijo. 

Največji vzor otroku v prvih letih življenja glede spalnih navad smo odrasli. Vzgojiteljica 

mora pri organizaciji počitka v vrtcu upoštevati individualne značilnosti in potrebe vsakega 

otroka. Razlike se kažejo v potrebni količini spanja in načinu uspavanja posameznika. Naloga 

vzgojiteljice je, da upošteva, kdaj otrok pride v vrtec, kakšno je njegovo trenutno počutje, ali 

potrebuje za uspavanje pripomočke ali bližino vzgojiteljice itn. Otrokom, ki ne potrebujejo 

počitka ali spanja, mora biti na voljo izbira med ponujenimi tihimi dejavnostmi. (Pribožič in 

Dolenc, 2012, str. 106) 
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3.2.6 PREZRAČEVANJE PROSTOROV 

Redno prezračevanje prostorov je nujno potreben ukrep za dobro počutje in zdravje. Zrak v 

neprezračenem prostoru je nasičen s prašnimi delci, mikroorganizmi in ogljikovim dioksidom, 

ki nastaja pri dihanju, koncentracija nujno potrebnega kisika za optimalno delovanje 

organizma pa je nizka. Z rednim zračenjem izboljšamo kakovost zraka in vplivamo na 

odpornost sluznice dihal. (Varjačič, 2007, str. 73) 

Veliko otroških bolezni se prenaša kapljično. Mikroorganizmi in bakterije lebdijo v zraku na 

prašnih delcih. Zato je potrebno prostore redno prezračevati. V prisotnosti otrok se za krajši 

čas odpre okno, ko otrok ni v prostoru, pa se naredi prepih. Prezračevanje prostorov je 

potrebno po daljšem bivanju otrok v prostoru, pred uživanjem hrane in po njem, pred 

počitkom in po previjanju otrok. (Čeh in Strajnar, 2010) 

 

3.2.7 SKRB ZA ZDRAVO IN VARNO OKOLJE 

Zagotavljanje varnosti je v veliki meri povezano s kakovostjo življenja in pomeni izogibati se 

nevarnim situacijam, ki lahko povzročijo bolezni, poškodbe ali celo smrt. Bahovec in sod. 

(1999) v Kurikulumu za vrtce opredeljujejo prostor, v katerem je poudarjena pravica do izbire 

kot pomemben element kurikula. Organizacija prostora mora biti urejena tako, da sledi 

načelom zdravega, varnega in prijetnega notranjega in zunanjega prostora, kjer sta 

zagotovljeni zasebnost in intimnost. Prostor mora nuditi možnost prilagajanja ureditve glede 

na potrebe in starost otrok.  

Zagotavljanje otrokovega zdravega in dobrega počutja pomeni tudi ustvarjanje varnega okolja 

zanj. Varnost v okolju, kjer se nahaja, zagotovimo s prilagajanjem glede na njegov postopni 

razvoj. Poleg ukrepov za zaščito je potrebno tudi seznanjanje z nevarnostmi v okolici. Veliko 

vlogo tu odigra zgled odraslega, saj se otrok največ nauči prav z opazovanjem in 

posnemanjem. Otroku moramo zagotoviti pravo ravnovesje med zaščito in svobodo 

raziskovanja. Z lastnim odkrivanjem in spoznavanjem nevarnosti se bo veliko naučil in hitreje 

ponotranjil zavedanje o posledicah svojih dejanj. (Waterston, 2010, str. 308) 

V predšolskem obdobju je velika možnost poškodb in nesreč, zato jih moramo z ustreznimi 

ukrepi in primernim okoljem preprečiti. Okna in vrata morajo biti primerno zavarovana ali 
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zaklenjena, da preprečimo padce. Nevarnost predstavljajo majhni predmeti, ker jih otroci 

lahko vdihnejo ali pogoltnejo. Igrače morajo biti iz primernih, zdravju neškodljivih 

materialov, nepoškodovane, sešite z močnimi šivi, z zaobljenimi in gladkimi površinami. Na 

primeren prostor moramo pospraviti čistila, zdravila in ostale nevarne kemične snovi, saj 

lahko pride do zastrupitve. Mehaničnim poškodbam se izognemo z odstranitvijo ostrih, 

koničastih predmetov. Tla morajo biti suha in čista. (Zorec, 2005, str. 63) 

Veliko nevarnosti preti tudi zunaj. Otroci se v svoji vedoželjnosti in impulzivnemu odločanju 

ne zavedajo nevarnosti, ki prežijo na cesti, ob potoku, pri gibalnih dejavnostih idr. Z njimi se 

moramo pogovarjati, jih v dani situaciji opominjati, jih opozarjati in jim z zgledom pokazati, 

kako se izognemo težavam in nevarnostim. (prav tam) 

 

3.2.8 SKRB ZA HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IGRAČ  

Igra predstavlja otroku poleg hrane in spanja osnovno življenjsko potrebo, zato mu jo moramo 

zagotoviti vsak dan. Igra je zanj sredstvo spoznavanja in izražanja ter vaja za razvoj čutil. 

Zato morajo biti igrače primerne otrokovemu psihofizičnemu razvoju in morajo ustrezati 

kriterijem za dobro igračo. (Zorec, 2005, str. 69) 

Igrače morajo biti izdelane tako, da je higiensko vzdrževanje preprosto. Materiali in izdelava 

morajo biti primerni za pogosto umivanje z mili in čistili, za brisanje in razkuževanje. Igrače 

predstavljajo ob neprimernem vzdrževanju nevarnost okužb in bolezni, saj se na njih nabira 

veliko mikroorganizmov in pršic.  

Redno mokro čiščenje igrač in razkuževanje je eden od ukrepov preprečevanja širjenja 

nalezljivih bolezni. (Zorec, 2005, str. 69) 

Skrb za čiste, higiensko neoporečne in varne igrače je naloga strokovnih delavk v oddelku. 

Otroci v vrtcu uporabljajo igrače iz plastike, blaga, pliša in lesa. Igrače morajo biti obstojnih 

barv, neostre, iz zdravju neškodljivih snovi in primerne za mokro čiščenje ter razkuževanje. 

Strokovne delavke morajo poznati pravilne postopke čiščenja igrač in ukrepe ob porastu 

obolenj. Osnovno pravilo pri čiščenju igrač zajema dobro mehansko pranje. To pomeni, da se 

jih opere v topli vodi z detergentom. Sledi splakovanje igrač pod toplo tekočo vodo in 

sušenje.  V oddelkih  od 1. do 3. leta starosti je to vsakodnevno opravilo, saj so igrače 
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umazane od sline, izcedkov iz nosu in hrane. V primeru porasta akutnih respiratornih ali 

črevesnih obolenj, obolenj očesne roženice in drugih nalezljivih oblik bolezni je postopek 

mehanskega čiščenja igrač poostren, sledi pa mu še razkuževanje. Pri uporabi razkužila je 

potrebno upoštevati število obolelih otrok, vrsto obolenja, materiale igrač in dobro poznavanje 

pravilne uporabe. Razkuževanje igrač je vedno nadgradnja mehanskega čiščenja. Pogostost 

čiščenja igrač je tako odvisna od stopnje umazanosti in od epidemiološke situacije v skupini. 

(Lempl, 2005) 

 

3.3 SODELOVANJE VZGOJITELJICE S STARŠI OTROK V 

POVEZAVI Z OHRANJANJEM IN KREPITVIJO ZDRAVJA  

PREDŠOLSKIH OTROK 

»Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav 

to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne 

vzgoje.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 24) 

Vrtec kot institucija in družina kot primarno otrokovo okolje si morata deliti odgovornosti in 

ne samovoljno posegati v sfero drugega. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, 

svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokove družine. Starši pa morajo 

upoštevati strokovno avtonomnost vrtca in po dogovoru z vzgojiteljico sodelovati pri 

načrtovanju življenja in dela v vrtcu. Dobro sodelovanje med starši in vrtcem je pogojeno z 

vzajemnim spoštovanjem, upoštevanjem in zaupanjem. (prav tam) 

»Odnosi med družino in vrtcem so zelo pomembni za otrokovo duševno zdravje, razvoj in 

kakovost življenja vseh vpletenih.« (Logar, 2012, str. 37) 

Lahe (2011) ugotavlja, da mora biti med starši in vzgojiteljico vzpostavljen pozitiven odnos, 

ki temelji na vzajemnem partnerstvu. To zahteva kompromise in sodelovanje na obeh straneh. 

Dobro poznavanje otroka in staršev, njihovih navad, načina življenja, vzgoje in družinskih 

odnosov je bistvenega pomena pri uspešnem dopolnjevanju družinske vzgoje in zdravem 

celostnem razvoju otroka. 

Sodelovanje s starši poteka na več načinov. Formalne oblike sodelovanja so: pogovorne ure, 

roditeljski sestanki, seje sveta vrtca in seje sveta staršev. Njihova naloga je informiranje 
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staršev in sodelovanje staršev pri sprejemanju odločitev, ki so pomembne za potek dela v 

vrtcu. Neformalne oblike sodelovanja staršev in vrtca omogočajo aktivno vključevanje v 

proces dela in doživljanja v skupini, ponujajo možnost izražanja idej, ustvarjanja pozitivne 

komunikacije med starši, vzgojitelji in otroki in spodbujajo skupno preživljanje prostega časa. 

To poteka v sklopu srečanj in delavnic. (Jankovič in Popovič, 2006, str. 157) 

Videmšek in Pišot (2007) ugotavljata, da so še posebno priljubljena srečanja, ki vključujejo 

gibalne dejavnosti. To so: izleti, športno dopoldne, letovanje, zimovanje itn. Starši sodelujejo 

z vzgojiteljico pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. Medsebojna komunikacija pa omogoča 

pozitiven vpliv na otrokov celosten razvoj in igra povezovalno vlogo med družinsko in 

institucionalno vzgojo. 

Vzgojiteljica mora starše dosledno obveščati o vseh novostih in stvareh, s katerimi naj bi bili 

seznanjeni in se nanašajo na otroke, njihov razvoj in posebnosti. Starše mora seznaniti tako z 

njihovimi pravicami kot dolžnostmi, ki jih imajo kot starši otroka, vključenega v vrtec. 

Seznaniti jih mora z načinom dela, programom, letnim delovnim načrtom, dodatnimi 

dejavnostmi ter dnevnim redom in pravili v vrtcu. Dobra in odprta komunikacija omogoča 

obojestransko zadovoljstvo in zagotavlja optimalne pogoje za zdrav razvoj otroka. (Logar, 

2012) 

 

3.4 SODELOVANJE VRTCA Z ZDRAVSTVENO SLUŽBO 

Eno od načel predšolske vzgoje poudarja pomen sodelovanja vrtca z institucijami in 

posamezniki iz okolja pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. To dopolnjuje in bogati vzgojni 

program. (Bela knjiga, 2011, str. 75) 

Zdravstveno varstvo otrok je zajeto v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja in vse 

zdravstvene dejavnosti so zanje brezplačne. Vključujejo patronažne obiske na domu, 

sistematične preglede, preventivne preglede, zdravstveno-vzgojne vsebine za informiranje 

otrok, staršev in pedagoških delavcev, cepljenje in različne oblike svetovanja. (Lahe, 2011, 

str. 157) 

Zdravstvena vzgoja vključuje neposreden stik zdravstvenih delavcev z otroki, starši in  

strokovnimi delavci vrtca. Najpogosteje so v ta proces vključene medicinske sestre, ki morajo 
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imeti širok spekter znanja, na srečanje se morajo vnaprej pripraviti in ga prilagoditi glede na 

skupino in njene značilnosti. V sodelovanju in po dogovoru z vzgojiteljico pripravijo 

dejavnosti, ki vključujejo teme o zdravju. Pri zobozdravstveni vzgoji se z otroki najprej 

pogovarjajo o zobeh, zakaj jih imamo, kdaj moramo k zobozdravniku, in največji poudarek 

namenijo zdravi prehrani. Ob tem uporabljajo slikovni material, model zob, pesmice in ob 

koncu srečanja še prikaz umivanja zob.  (Grubar, b.d.) 

Pravilnik za izvajanje preventivnega varstva na primarni ravni (1998) vsebinsko in 

metodološko opredeljuje izvajanje zdravstvene vzgoje. Ta se izvaja v posvetovalnicah, vrtcih, 

šolah, družinah in lokalnih skupnostih. Programi morajo biti celostni, dolgoročni in 

intenzivni.  

Namen zdravstvenovzgojnega dela je informiranje in motiviranje posameznika, da aktivno 

skrbi za svoje zdravje in oblikuje stališča ter vedenjske vzorce za zdrav način življenja. 

Zdravstvena vzgoja poteka v posvetovalnicah in preko predavanj ter delavnic za starše, 

vzgojiteljice in otroke. Cilj tega dela je odpraviti oziroma zmanjšati škodljive vplive na 

zdravje otrok. (prav tam) 

V predšolskem obdobju se zdravstvenovzgojno delo izvaja v času preventivnih in kurativnih 

pregledov. Predšolski otroci so vabljeni na sistematične preglede v starosti 1, 3, 6, 9, 12 in 18 

mesecev ter 3 in 5 let. Pred vstopom v vrtec pa ima vsak otrok pravico do enega 

preventivnega pregleda. Preveri se precepljenost otroka, svetovanje staršem glede težav, ki se 

lahko pojavijo ob vstopu v vrtec, zdravnik pediater pa izda potrdilo o zdravstvenem stanju, ki 

ga starši oddajo v vrtcu. V okviru zdravstvenovzgojnih aktivnosti v vrtcih so organizirana 

skupinska svetovanja in delavnice. Vsebine so prilagojene glede na to, komu so namenjene: 

staršem, otrokom ali strokovnim delavcem. Vključujejo tudi praktično učenje o zobni higieni 

v vrtcih po tretjem letu starosti otrok. (Brcar, 2011, str. 22) 
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3.5 IZVAJANJE PROJEKTOV V VRTCU V POVEZAVI Z 

OHRANJANJEM  IN KREPITVIJO ZDRAVJA  PREDŠOLSKIH 

OTROK 

3.5.1. PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU 

Projekt Zdravje v vrtcu je del nacionalnega programa, ki ga je uvedel ZZV Ljubljana. Njegov 

predhodnik je bil projekt Zdrav vrtec. Program projekta Zdravje v vrtcu je namenjen 

pedagoškim delavcem vrtcev, otrokom, staršem in širši lokalni skupnosti. Program deluje 

predvsem z namenom preprečevanja in obvladovanja nastanka bolezni ter poškodb. (Jagodic 

in Jerman, b.d.) 

Dejavnosti v okviru projekta Zdravje v vrtcu so usmerjene v osveščanje o nevarnostih, 

povezanih z modernim načinom življenja. Na prvem mestu so težave z nezdravo prehrano in 

osveščanje družbe glede ukrepov za preprečevanje širjenja takšnega načina življenja. V 

okviru projekta poteka promocija na tem področju in uvajanje standardov zdravega 

prehranjevanja v vrtcih. Med najhitreje naraščajočimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni 

je telesna nedejavnost. To je potrebno zmanjševati z aktivnimi pristopi. Namen projekta je 

osveščati o  veliki škodi, ki jo pri otrocih in mladih povzroča pasivno kajenje. Projekt stremi k 

privzgajanju dobrih higienskih navad, od katerih sta odvisna dobro počutje vseh in zdravje 

posameznika. (prav tam) 

Vrtec je prostor, kjer se srečuje veliko ljudi v razmeroma majhnem prostoru, zato je prenos 

infekcije med njimi hiter in se hitro pojavi izbruh nalezljive bolezni. Namen projekta je tudi 

okrepiti pozitiven odnos do cepljenja pri vzgojiteljicah in starših, saj dobra precepljenost 

omogoča zaščito populacije. V projektu je velik poudarek tudi na varnosti posameznika. Ta je 

zagotovljena z varnim fizičnim okoljem in varnim vedenjem. Okolje mora biti prilagojeno 

otrokom, možnosti za poškodbe, zastrupitve in širjenje obolenj pa minimalne. (prav tam) 

Projekt Zdravje v vrtcu je usmerjen tudi v krepitev in ohranjanje duševnega in čustvenega 

zdravja.  Pomembni so kakovostni medosebni odnosi med otroki in vzgojiteljicami, med 

otroki, med vzgojiteljicami in med vzgojiteljicami ter starši. Za razvoj osebnosti je ključno 

razvijanje pozitivne samopodobe, ki omogoča posamezniku soočanje z ovirami v življenju in 

sprejemanje ustreznih odločitev. V vrtčevsko okolje sodi tudi ozaveščanje in preprečevanje 

nasilja v družbi in družini ter grajenje pravilnega odnosa do škodljivih razvad. Nenazadnje pa 
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je potrebno že pri predšolskih otrocih prepoznavati stres, ga zmanjševati in preprečevati. (prav 

tam) 

V projekt Zdravje v vrtcu je vključenih veliko vrtcev. Pedagoški delavci vrtca, ki je vključen 

v projekt, se morajo udeležiti izobraževanj, ki jih organizira ZZV Ljubljana. Strokovnjaki iz 

ZZV Ljubljana so pripravili lutkovni film Ostal bom zdrav, zdravstvenovzgojni film Dobili 

bomo dojenčka in zloženko Preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni v vrtcu-priporočila za 

starše. (prav tam) 

 

3.5.2. PROJEKT MALI SONČEK 

Projekt Mali sonček je gibalni/športni program, namenjen otrokom od drugega do šestega leta 

starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo. 

Poudarek daje vadbi in igri, ki sta prilagojeni otroku, in poteka skozi vse leto v prijetnem 

vzdušju. (Videmšek, Zajec, Stančevič in Reberšak Cizelj, 2012) 

Program Mali sonček izvajajo usposobljeni strokovni delavci, ki se ukvarjajo s predšolskimi 

otroki. Pri tem je zelo pomembno tesno sodelovanje s starši. Program temelji na načrtovanih 

dejavnostih, ki spodbujajo uspeh vsakega posameznika in učijo sprejemanja in spoštovanja  

razlik med njimi. Dejavnosti so načrtovane skladno s Kurikulumom za vrtce in dopolnjujejo 

področje gibanja. Glavni cilji programa so: obogatiti gibalne dejavnosti v vrtcu, spodbuditi 

starše k aktivnemu sodelovanju in preživljanju prostega časa na prostem, spodbuditi otroke pri 

usvajanju gibalnih navad in spodbuditi športna društva k celostnemu pristopu pri podajanju 

gibalnih vsebin predšolskim otrokom. (prav tam) 

Program Mali sonček je usmerjen v izvajanje gibalnih dejavnosti na prostem v vsakem 

vremenu in letnem času. Vse dejavnosti potekajo preko igre in v prijetnem vzdušju. Pri 

izvedbi programa mora biti varnost na prvem mestu. Program vključuje medpodročne 

povezave in vpliva na vsa področja otrokovega razvoja ter spodbuja zdrav način življenja. 

Vanj so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, za katere so dejavnosti prilagojene. 

Program Mali sonček je zasnovan tako, da proces postavlja pred rezultat in ne izključuje 

posameznikov ter ne spodbuja tekmovalnosti. (prav tam) 
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Redno in zadostno gibanje je izredno pomembno predvsem pri otrocih, saj vpliva na njihov 

psihični in fizični razvoj. Gibalne navade, pridobljene v predšolskem obdobju, pomembno 

vplivajo na poznejše življenje. Z gibalnimi dejavnostmi otrok spoznava sebe, svoje telo in 

zmožnosti, razvija pozitivno samopodobo in lastno identiteto. Preko gibanja pa tudi izraža 

svoja občutja in čustva. Redno gibanje, predvsem na svežem zraku, predstavlja pomemben 

dejavnik pri skrbi za zdravje. To vpliva na zdrav in pravilen razvoj organizma ter omogoča 

kakovostno življenje. (Pomen gibanja pri otrocih, b.d.) 

Vključevanje predšolskih otrok v gibalne dejavnosti ima neposredne in posredne koristi za 

zdravje otrok. Gibanje omogoča pogoje za oblikovanje močnih kosti, zdravih sklepov, 

učinkovitega delovanja srca, vzdržuje in krepi primerno duševno zdravje, vpliva na pozitivno 

samopodobo, preprečuje prekomerno telesno težo in vpliva na vzpostavljanje temeljev 

zdravega življenjskega sloga. (Zajec, 2010)  

 

3.6 POZNAVANJE IN NUDENJE PRVE POMOČI V VRTCU 

Strokovni delavci vrtca morajo poznati in obvladati glavne prvine pravilnega nudenja prve 

pomoči. Ker se doktrina prve pomoči spreminja, je potrebno znanje dopolnjevati in se 

udeleževati izobraževanj. (Čeh, 2012, str. 251) 

Vzgojiteljice morajo biti dobro usposobljene za pravilno ukrepanje v nujnih stanjih in ob 

poškodbah. Svoje znanje morajo stalno dopolnjevati in se udeleževati izobraževanj. Ravno 

tako morajo opraviti tečaj usposabljanja za nudenje prve pomoči.(Rok Simon idr., 2011) 

 

3.6.1 PRIPOROČILA ZA UKREPANJE V VRTCU OB NUJNIH STANJIH IN 

NENADNO NASTALIH BOLEZENSKIH ZNAKIH  

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je leta 2011 objavil dokument Priporočila za 

ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, ki je namenjen 

osebju vrtca pri ravnanju ob stanjih, ki zahtevajo ukrepanje ali zdravniško pomoč. Osebje, ki 

dela z otroki, mora upoštevati lastno presojo in biti usposobljeno za  izvajanje ukrepov prve 
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pomoči ter se redno udeleževati izobraževanj s področja prve pomoči. Z ukrepi morajo biti 

seznanjeni tudi starši. 

Priporočila za ukrepanje so razdeljena na štiri enote:  

− življenje ogrožajoča stanja, 

− stanja, pri katerih je potrebno poklicati starše, 

− stanja, pri katerih obstaja možnost širjenja nalezljive bolezni in je treba poklicati starše, in 

− zloraba otroka. (Rok Simon idr., 2011) 

Življenje ogrožajoča stanja so: huda alergična reakcija z otekanjem in težkim dihanjem, 

amputacija okončine, huda bolečina, električni udar, epileptični napad, hud glavobol, otrdel 

vrat, povišana telesna temperatura, močna  krvavitev, nezavest, motena zavest, opekline,  

otekanje jezika ali žrela, omrzline, ugriz kače, podhladitev, poškodba glave, vratu ali 

hrbtenice, poškodba oči z izgubo vida, predrtje, kemična poškodba očesa, poškodba ušes z 

izgubo sluha, globoka, obsežna, vbodna rana, sončarica/vročinski udar, sum na zastrupitev, 

sum na gnojni meningitis, težko dihanje/astmatični napad, težko dihanje/dušenje, top udarec v 

trebuh,  tujek v dihalih, utopitev, vročinski krči, zastoj dihanja, zastoj srca in zlom kosti.  

Ob navedenih stanjih mora strokovni delavec poklicati nujno medicinsko pomoč na 112 in 

pričeti z izvajanjem prvin prve pomoči ter obvestiti starše otroka. (prav tam) 

Stanja, pri katerih je potrebno poklicati starše, so: alergična reakcija (znana alergija), 

močnejše bolečine v trebuhu, bruhanje, driska, epileptični napad, krči, glavobol, izpuščaj, 

krvavitev, nalezljive bolezni, obolenja ušes, opekline, ozebline, pik žuželke, manjša poškodba 

oči, poškodbe ust in spodnje čeljustnice, poškodba stalnih zob, povišana telesna temperatura, 

rana, sončarica, težje dihanje/astma, tujek v nosu, tujek v površinski rani, udarnina priprtje 

prsta na roki, nogi, ugriz človeka, živali, vedenjske motnje, zlom, izpah, zvin in zobobol.  

Strokovni delavec mora nuditi prvo pomoč in obvestiti starše o stanju otroka. (prav tam) 

Stanja, pri katerih obstaja možnost širjenja nalezljive bolezni in je treba poklicati 

starše, so: bolečina v mišicah, trebuhu, ušesu ali žrelu, bruhanje, driska, glavobol, gnojna 

sprememba na koži, izpuščaj, kašelj, kihanje, motnje zavesti, mrzlica, mrazenje, otrdel vrat, 

glavobol, pekoče uriniranje, povišana telesna temperatura, poškodba/vbod s krvavim 

predmetom, stik z vabo za »cepljenje lisic«, težko dihanje, dušenje, ugriz človeka, živali, 
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vnetje oči (pordele, izcedek), vročinski krči, zlatenica in znaki izsušenosti (bledica, suha ustna 

sluznica, upadle oči, žeja). Strokovni delavec mora obvestiti starše otroka z bolezenskimi 

stanji in ga osamiti, da prepreči širjenje nalezljivih bolezni. (prav tam) 

Priporočila za ukrepanje ob zlorabi otroka 

Zloraba otroka je opredeljena kot fizično, spolno ali psihično nasilje nad otrokom in vključuje 

tudi zanemarjanje. Če se pojavi sum zlorabe otroka, so strokovni delavci vrtca ne glede na 

določbe o varovanju poklicne skrivnosti dolžni takoj ukrepati skladno z veljavnimi pravili in s 

postopki, ki jih predpiše ministrstvo. Ob vidnih poškodbah morajo nuditi prvo pomoč in o 

stanju obvestiti svetovalnega delavca. Skupaj obvestita pristojni center za socialno delo in 

naredita zapisnik stanja. (prav tam) 

Čustvena zloraba je opredeljena kot stalen vzorec verbalne zlorabe, ravnanj in vplivov, ki 

otroku povzročajo občutek nezaželenosti, manjvrednosti in sovraštva. Zlorabljen otrok ima 

nizko samopodobo, prizadeto samospoštovanje, nenehno išče pozornost in potrditev s strani 

odraslega. Ne sprejema uspehov, počuti se nezaslužnega zanje. Takšen otrok je žalosten, 

pasiven in pogosto tudi nespoštljiv do drugih. (Zlorabe otrok, b.d.) 

Zloraba otroka je tudi zanemarjanje. To je stanje, ko otrok ne dobi osnovnih dobrin za 

življenje, ki zagotavljajo fizično ali čustveno preživetje in razvoj. Otrok, ki ga skrbniki 

zanemarjajo, je pogosto lačen, zaspan, zaostaja v fizičnem razvoju, je neurejen, neprimerno 

oblečen, ima težave z govorom in pogosto manjka v šoli ali vrtcu. (prav tam) 

Fizična zloraba je fizična poškodba otroka. Otrok ima nepojasnjene rane, ugrize, opekline, 

modrice, znake davljenja, zlome. Opisi nastanka poškodb so neverjetni, otrok je zadržan, krivi 

sebe za napade, ne pokaže čustvene reakcije, ko se poškoduje, je samotar, boji se odhoda 

domov in je nezaupljiv. (prav tam) 

Fizično zlorabljanje se razvije iz telesnega kaznovanja, ki se ga uporablja za prevzgojo otroka. 

Toda vse oblike in intenzivnosti nasilja so neprimerne in predstavljajo zlorabo otroka. 

Obsegajo klofute, zaušnice, udarjanje s pestmi, tepež s predmeti, odrivanje, stresanje otroka, 

brcanje, lasanje, ščipanje. (Filipčič in Klemenčič, 2011) 

Spolna zloraba je udeležba otrok v spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša 

od njih, in nimajo možnosti izbire. Spolno zlorabljen otrok ima težave s spanjem, noče biti v 
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bližini določene osebe, ima motnje hranjenja, nepojasnjene bolečine, je agresiven, depresiven, 

nezaupljiv in zaprt vase. (Zlorabe otrok, b.d.) 

V vseh primerih ukrepanj v nujnih stanjih so strokovni delavci vrtca dolžni zagotoviti varnost 

in zdravje otrok. Osebje se mora stalno izobraževati, izpopolnjevati in usposabljati glede 

ukrepov. (Rok Simon idr., 2011) 
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4  METODOLOGIJA 

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Skrb za zdravje je vseživljenjski proces. Prične se z rojstvom in posameznika spremlja skozi 

življenje. V prvih letih, ki so hkrati tudi najbolj občutljiva, moramo otroku zavedanje o 

zdravem načinu življenja karseda približati. Glavno vlogo pri tem procesu predstavlja družina, 

ki otroku ponuja varnost in ljubezen, kasneje pa tudi vrtec, ki pomeni dopolnjevanje družinske 

vzgoje in sodelovanje z njo. 

Lahe (2011) poudarja, da je zdravje vrednota, ki jo moramo razvijati in negovati od malih 

nog. Otroku s konkretnimi dejanji in lastnim zgledom tako starši kot vzgojitelji oblikujejo 

stališča in vzorce vedenja, ki jih bo obdržal celo življenje. 

Zajec (2010) pravi, da je odgovornost vzgojiteljev dobro poznavanje dejavnikov, ki vplivajo 

na zdravje otrok, medtem ko so vključeni v vrtec. Kurikulum za vrtce (1999) vsebuje cilje in 

dejavnosti, ki spodbujajo otroke k skrbi za zdravje, vzgojitelj pa jih mora skladno in 

sistematično načrtovati. 

V empiričnem delu diplomskega dela bomo poskušali ugotoviti, kako strokovni delavci Vrtca 

pri OŠ Sodražica skrbijo za zdravje predšolskih otrok in kako ga ohranjajo. Ugotavljali bomo, 

ali Kurikulum za vrtce (1999) ponuja dovolj možnosti za izvajanje dejavnosti, povezanih z 

zdravjem, in na kakšne načine to poteka. V diplomsko delo bomo vključili primerjavo 

pogledov staršev in strokovnih delavcev glede njihovega vpliva pri vzgoji za zdravo življenje. 

Zanimalo nas bo sodelovanje med vrtcem in družino, kakšen vpliv ima pri skrbi za zdravje 

otrok in na kakšne načine poteka. Raziskali bomo, kako strokovni delavci ocenjujejo svojo 

usposobljenost za nudenje prve pomoči v primeru nezgod v vrtcu, in pridobili stališča glede 

vpliva sodelovanja z zdravstveno službo pri spodbujanju zdravega načina življenja. 

Ugotavljali bomo, ali vključenost v projekte, ki  so usmerjeni v zdrav način življenja, vplivajo 

na ohranjanje in krepitev zdravja. 
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4.2 RAZČLENITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

4.2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katera področja Kurikula za vrtce vsebujejo cilje in dejavnosti, ki usmerjajo vzgojiteljice 

predšolskih otrok k skrbi za čim boljše zdravje predšolskih otrok? 

2. Kako vzgojiteljice predšolskih otrok skrbijo in spodbujajo krepitev in ohranjanje zdravja 

otrok, vključenih v vrtec? 

3. Kako so starši predšolskih otrok, vključenih v Vrtec pri OŠ Sodražica, zadovoljni z delom 

strokovnih delavk glede usmerjanja otrok k skrbi za čim boljše zdravje? 

4. Na kakšen način poteka sodelovanje med vrtcem in družino pri ohranjanju in krepitvi 

zdravja predšolskih otrok? Ali obstajajo med njimi razlike v skrbi za ohranjanje in pri krepitvi 

zdravja predšolskih otrok? 

 

4.2.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1 Predvidevam, da vseh šest področij Kurikula za vrtce vsebuje cilje in dejavnosti, ki 

usmerjajo vzgojiteljice predšolskih otrok k skrbi za čim boljše zdravje predšolskih otrok. 

H2 Predvidevam, da vzgojiteljice predšolskih otrok skrbijo in spodbujajo krepitev in 

ohranjanje zdravja otrok, vključenih v vrtec, pri skrbi za osebno higieno, zdravi prehrani, 

telesni dejavnosti otrok, počitku, zagotavljanju varnega prostora in s prezračevanjem 

prostorov. 

H3 Predvidevam, da so starši predšolskih otrok, vključenih v Vrtec pri OŠ Sodražica, 

zadovoljni z delom strokovnih delavk glede usmerjanja otrok k skrbi za čim boljše zdravje. 

H4 Predvidevam, da poteka sodelovanje med vrtcem in družino pri ohranjanju in krepitvi 

zdravja predšolskih otrok in med njimi ni razlik v skrbi za ohranjanje in krepitev zdravja 

predšolskih otrok. 
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4.3 RAZISKOVALNA METODA 

4.3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA  

Empirična raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni paradigmi. Uporabili bomo 

deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja, s katero bomo opisali ugotovljeno stanje. Kot 

instrument raziskovanja bomo uporabili anketni vprašalnik za strokovne delavce (Priloga 1) in 

anketni vprašalnik za starše (Priloga 2). 

 

4.3.2 OPIS VZORCA 

Vzorec predstavlja 15 strokovnih delavcev in 67 staršev otrok Vrtca pri OŠ Sodražica. Vsi 

strokovni delavci so ženskega spola. Na delovnem mestu vzgojiteljice je 53,3 % oseb in na 

delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice 46,7 % oseb. V letošnjem šolskem letu ima 46,7 % 

strokovnih delavcev prvo in 53,3 % drugo starostno skupino otrok. 

Starše predstavlja 94 % mater in 6 % očetov. V prvo starostno skupino je vključenih 29,9 % 

otrok in v drugo 70,1 % otrok staršev, ki so vrnili izpolnjene vprašalnike. 

 

4.3.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava vključuje dva anonimna anketna vprašalnika─vprašalnik za strokovne delavce in 

vprašalnik za starše Vrtca pri OŠ Sodražica, ki vsebujeta vprašanja odprtega in zaprtega tipa, 

petstopenjske ocenjevalne lestvice in lestvice stališč.  

Zbiranje podatkov je potekalo decembra 2014. Strokovnim delavcem smo osebno razdelili 

vprašalnike, staršem pa smo jih dali v garderobe otrok. Na oglasnih deskah skupin so bila 

obvestila o poteku raziskave. Izpolnjene vprašalnike so strokovni delavci in starši vrnili v 

škatle, pripravljene v garderobah otrok.  
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Anketne vprašalnike so prejeli vsi starši in vsi strokovni delavci Vrtca pri OŠ Sodražica. 

Razdeljenih je bilo 131 vprašalnikov za starše in 17 vprašalnikov za strokovne delavce. 

Izpolnjenih in vrnjenih je bilo 67 vprašalnikov za starše in 15 vprašalnikov za strokovne 

delavce.  

 

4.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Rezultate smo kvantitativno obdelali s pomočjo programa Microsoft Office Excel. Izračunali 

smo absolutne in odstotne frekvence, povprečja in rezultate prikazali s pomočjo preglednic in 

grafov. 
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5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

5.1 PODROČJA V KURIKULUMU ZA VRTCE, KI USMERJAJO 

VZGOJITELJICE K SKRBI ZA ČIM BOLJŠE ZDRAVJE 

PREDŠOLSKIH OTROK 

V raziskavi nas je zanimalo, katera področja Kurikuluma za vrtce (1999) po mnenju 

strokovnih delavcev vsebujejo cilje in dejavnosti, ki usmerjajo vzgojiteljice predšolskih otrok 

k skrbi za njihovo zdravje. Utemeljitve so prikazane v Prilogi 3. 

Graf 1: Prikaz porazdelitve področij Kurikula za vrtce (1999) glede na področja po 

usmerjenosti v skrb za zdravje otrok 

 

Vir: lastni 

Po mnenju vseh vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (100 %) področji gibanja in narave 

popolnoma pokrivata cilje in dejavnosti, ki usmerjajo strokovne delavke vrtcev k skrbi za 

zdravje predšolskih otrok. Videmšek in Pišot (2007) poudarjata pomen gibanja za 

predšolskega otroka. Gibanje je eden glavnih dejavnikov pri skrbi za zdravje. Dejavnosti, ki 

jih predlaga Kurikulum (1999), so usmerjene v oblikovanje navad in utrjevanje želje po 

vsakodnevni gibalni dejavnosti. Aktiven življenjski slog, ki ga usvojijo otroci, pa pozitivno 

vpliva na zdravje v odrasli dobi. Cilji s področja narave so usmerjeni k spoznavanju samega  
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sebe, svojega telesa, zaznavanju vplivov okolja na zdravje, skrbi za higieno in zdravo 

prehrano. (prav tam) 

Dejavnosti na področju jezika, po mnenju 86,7 % strokovnih delavk ponujajo nekoliko manj 

možnosti za izvajanje neposrednih aktivnosti pri skrbi za zdravje. Vendar poudarjajo, da se 

jezik prepleta skozi vsa področja in deluje kot povezovalni element. Rutar (2008) meni, da 

strokovni delavci lahko s pomočjo pravljic in zgodbic vstopajo v svet otroške domišljije in 

posredno vplivajo na njihovo mišljenje.  

Družba kot element Kurikuluma za vrtce (1999) je povezovalni element v otrokovem razvoju. 

Več kot polovica (53,3 %) anketiranih strokovnih delavk je mnenja, da vsebuje dovolj 

dejavnosti, usmerjenih v ohranjanje zdravja. Kroflič in sod. (2001) pravijo, da je družba 

predvsem pomemben dejavnik medpodročnega povezovanja. Z dejavnostmi in cilji povezuje 

življenje v vrtcu.  

Strokovne delavke najmanjši vpliv pri ohranjanju zdravja namenjajo področjema matematike 

in umetnosti. Le 40,0 % strokovnih delavk meni, da področji ponujata dovolj možnosti za 

izvajanje dejavnosti, ki so usmerjene k vzgoji za zdravo življenje. Kurikulum za vrtce (1999) 

navaja, da so prav izkušnje na področju umetnosti pomemben dejavnik uravnoteženega 

otrokovega razvoja in duševnega zdravja. 

Področje gibanje po mnenju strokovnih delavk (Priloga 3) zagotavlja izvajanje dejavnosti, ki 

otrokom omogočajo dovolj gibanja na različne načine, v različnih okoljih, predvsem na 

prostem. Menijo, da je z gibanjem povezano zaznavanje okolice, prostora, časa, dobro 

počutje, ohranjanje kondicije, spoznavanje lastnega telesa in sprememb na njem, skrb za 

higieno, spoznavanje oblačil. 

Pri področju narava so poudarile pomen spoznavanja zdrave prehrane, skrb za čisto okolje in 

gibanje na prostem. Področje jezik omogoča uresničevati cilje, usmerjene v pogovor o zdravi 

prehrani, zdravih navadah, pregledovanje in prebiranje slikanic in knjig s to tematiko, 

prepevanje pesmi. (Priloga 3) 

Strokovne delavke so mnenja, da vsa področja Kurikuluma za vrtce (1999) vsebujejo cilje in 

dejavnosti, ki spodbujajo zdrav način življenja in se med sabo povezujejo. Zato lahko 

hipotezo H1, ki pravi, da vseh šest področij Kurikula za vrtce vsebuje cilje in dejavnosti, ki  
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usmerjajo vzgojiteljice predšolskih otrok k skrbi za čim boljše zdravje predšolskih otrok, 

obdržimo. 

 

5.2 POGLEDI STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA PRI OŠ 

SODRAŽICA O NAČINIH ZAGOTAVLJANJA ZDRAVJA OTROK, KI 

SO VKLJUČENI V VRTEC 

V raziskavi nas je zanimalo, kako vzgojiteljice predšolskih otrok skrbijo za njihovo zdravje in 

na kakšne načine ga ohranjajo. Podale so svoje ocene (Priloga 4) o vplivu strokovnih delavcev 

pri skrbi za zdravje predšolskih otrok na področjih: skrb za osebno higieno, zdrava prehrana, 

telesna dejavnost otrok, počitek, varen prostor in prezračevanje prostorov, ki jih navajata 

Seher Zupančič (2006) in Kurikulum za vrtce (1999). 

Graf 2: Prikaz povprečnih ocen vpliva strokovnih delavcev pri skrbi za zdravje 

predšolskih otrok na posameznih področjih (1─povsem nepomemben, 5─zelo 

pomemben 

 

Vir: lastni 
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Seher Zupančič (2006) meni, da mora vzgojiteljica poznati higienske in zdravstvene ukrepe, 

ki vplivajo na krepitev in ohranjanje zdravja. Najpomembnejši dejavniki so: skrb za osebno 

higieno, zagotavljanje kakovostne prehrane in pravilnega odnosa do prehranjevanja in 

vzpodbujanje telesnih dejavnosti. Kurikulum za vrtce (1999) velik pomen pripisuje 

zagotavljanju varnega prostora in počitku otrok. Kot dejavnik preprečevanja širjenja 

nalezljivih bolezni pa je v literaturi poudarjen tudi pomen rednega prezračevanja prostorov. 

(Čeh in Strajnar, 2010) Tega se zavedajo tudi strokovne delavke vrtca, saj je kar 93,3 % 

strokovnih delavk izbralo oceno zelo pomembno. 

Strokovni delavci vrtca so ocenili, kako pomembna se jim zdijo posamezna področja pri skrbi 

za zdravje otrok. Ocene so prikazane v Preglednici 4 (Priloga 4). Hajdinjak M. in Hajdinjak L. 

(2000) menita, da je osebna higiena pogoj za zdravje in dobro počutje, to pa vodi v izboljšanje 

kakovosti življenja. Strokovne delavke Vrtca pri OŠ Sodražica so v večini (73,3 %) mnenja, 

da je njihov vpliv pri skrbi za osebno higieno zelo pomemben. Povprečna ocena je bila 4,53.  

Kakovostna in raznolika prehrana je nujna za zagotavljanje ustreznega psihofizičnega razvoja 

otrok. Vrtci zagotavljajo prehrano, ki je ustrezna po sestavi, količini in razporeditvi obrokov 

(Seher Zupančič, 2006). Strokovne delavke so mnenja, da se otrok veliko nauči z 

opazovanjem ostalih in je zgled zelo pomemben predvsem pri usvajanju zdravih prehranskih 

navad. V 53,3 % so ocenile, da je njihov vpliv pri navajanju na zdravo prehranjevanje zelo 

pomemben. Povprečna ocena je bila 4,27.  

Mnenje strokovnih delavk je, da se otroci vse manj gibajo in preveč časa preživijo v sedečem 

položaju. To se pozna pri njihovih gibalnih sposobnostih, prekomerni telesni teži in težavah z 

dihali. Gibanje po njihovem mnenju ugodno vpliva na zdravje, počutje in koncentracijo. 

Otrok mora imeti vsak dan možnost za gibanje, saj s tem pridobiva navade in skrbi za zdrav 

življenjski slog. (Kroflič in sod., 2001) Strokovne delavke so v večini (93,3 %) ocenile, da je 

njihov vpliv pri skrbi za zdravje otrok na področju telesne dejavnosti zelo pomemben. 

Povprečna ocena je bila 4,73. 

Počitek predstavlja del dnevne rutine, ki je nenehno prisotna v oddelku. (Kurikulum za vrtce, 

1999). Strokovne delavke so v anketnem vprašalniku v večini (86,7 %) podale oceno zelo 

pomembno, saj so mnenja, da je počitek pomemben dejavnik pri skrbi za zdravje otrok v 

vrtcu.   
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Waterston (2010) ugotavlja, da ustvarjanje varnega okolja zagotavlja otrokovo zdravo in 

dobro počutje. Pomembni so tako ukrepi, ki zagotavljajo varen prostor, kot tudi seznanjanje z 

nevarnostmi in zgled odraslih. Ravno tako je tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) poudarjen 

skrbno načrtovan, varen in zdrav prostor, kjer se zadržujejo otroci. Strokovne delavke vrtca 

omenjajo tudi skrb za varne igrače, zaščitne ograje, varovala na vratih in oknih ter 

zagotavljanje varnosti tako v notranjih prostorih kot tudi zunaj. V 93,3 % so ocenile, da je 

njihov vpliv pri zagotavljanju varnega prostora zelo pomemben pri ohranjanju zdravja otrok. 

Kot zadnji dejavnik so strokovni delavci ocenjevali vpliv prezračevanja prostorov. Kar 93,3 

% strokovnih delavk je mnenja, da je prezračevanje zelo pomembno pri ohranjanju zdravja. 

Povprečna ocena je bila 4,80. 

Glede na podane ocene strokovnih delavk o vplivu strokovnih delavcev pri skrbi za zdravje 

predšolskih otrok na področjih: skrb za osebno higieno, zdrava prehrana, telesne dejavnosti 

otrok, počitek, zagotavljanje varnega prostora in  prezračevanje prostorov lahko hipotezo H2, 

ki pravi, da vzgojiteljice predšolskih otrok skrbijo za zdravje otrok, spodbujajo njegovo 

krepitev in ga ohranjajo pri otrocih, vključenih v vrtec, pri skrbi za osebno higieno, zdravi 

prehrani, telesni dejavnosti, počitku, zagotavljanju varnega prostora in s prezračevanjem 

prostorov, obdržimo. 

 

5.3 POGLEDI STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA PRI OŠ 

SODRAŽICA O IZVAJANJU PROGRAMA IN VZGOJNEGA DELA 

GLEDE UKREPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA PREDŠOLSKIH 

OTROK IN ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z NJIHOVIM DELOM 

GLEDE USMERJANJA OTROK K SKRBI ZA ČIM BOLJŠE ZDRAVJE 

 

Z raziskavo smo želeli pridobiti poglede strokovnih delavcev Vrtca pri OŠ Sodražica o 

izvajanju programa in vzgojnega dela glede ukrepov za ohranjanje zdravja predšolskih otrok 

in ocene staršev o njihovem zadovoljstvu z delom strokovnih delavcev na področju skrbi za 

zdravje. Mnenja strokovnih delavcev so prikazana v Prilogi 5. 
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Preglednica 1: Prikaz povprečnih ocen strokovnih delavcev glede danih trditvah o 

izvajanju programa in vzgojnega dela na področju skrbi za zdravje 

                                                   STROKOVNI DELAVCI 

TRDITEV  

Strokovni delavci v vrtcu morajo dobro poznati dejavnike, ki vplivajo na zdravje otrok. 4,53 

Področja dejavnosti iz Kurikula za vrtce ponujajo dovolj možnosti za izvajanje 

dejavnosti, povezanih s skrbjo za zdravje otrok. 

4,20 

Strokovni delavec z lastnim zgledom najpomembneje vpliva na oblikovanje 

zdravega življenjskega sloga otrok. 
4,00 

Starši s svojim zgledom najpomembneje vplivajo na oblikovanje zdravega 

življenjskega sloga otrok. 
4,20 

Spodbujanje zdravega načina življenja se razlikuje glede na starostno skupino 

otrok. 
3,27 

Strokovni delavci in starši morajo sodelovati pri skrbi za zdravje otrok. 
4,53 

Strokovni delavci morajo upoštevati individualne značilnosti otroka (prehranske, 

telesne idr.  posebnosti) pri načrtovanju dejavnosti. 
4,47 

Sodelovanje vrtca pri projektih, ki spodbujajo zdrav način življenja, pomembno 

vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja. 
4,27 

Sodelovanje vrtca z zdravstveno službo ima pozitiven vpliv pri skrbi za zdravje 

otrok. 
4,40 

Strokovni delavci morajo poznati osnove nudenja prve pomoči. 
4,47 

Vir: lastni 

V Preglednici 1 so prikazane povprečne ocene, ki so jih podali strokovni delavci danim 

trditvam v anketi.  Ocene staršev pa so prikazane v Preglednici 2. Strokovni delavci vrtca so  
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mnenja, da morajo dobro poznati dejavnike, ki vplivajo na zdravje otrok. Seher Zupančič 

(2006) pravi, da mora vzgojiteljica poznati  higienske in zdravstvene ukrepe, ki vplivajo na 

krepitev in ohranjanje zdravja. Najpomembnejši dejavniki so: skrb za ustrezno higieno in 

preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljanje kakovostne prehrane in 

pravilnega odnosa do prehranjevanja, vzpodbujanje telesnih dejavnosti, vzpodbujanje 

negativnega odnosa do zasvojenosti, skrb za otroke s kroničnimi boleznimi in otroke s 

posebnimi potrebami, sodelovanje z zdravstveno službo, zdravstveno-izobraževalno delo s 

starši v sodelovanju z zdravstveno službo.  

Anketirani strokovni delavci so se strinjali, da z lastnim zgledom pomembno vplivajo na 

oblikovanje zdravega življenjskega sloga otrok, vendar je pri tem pomemben tudi zgled 

staršev in medsebojno sodelovanje vrtca in družine, kot je razvidno v Prilogi 5. Upoštevanje 

otrokovih individualnih značilnosti mora biti prisotno pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu, s 

čimer so se strinjali tako strokovni delavci kot starši.  

Sodelovanje vrtca pri projektih, ki spodbujajo zdrav način življenja, in sodelovanje z 

zdravstveno službo po mnenju strokovnih delavcev in staršev pomembno vpliva na zdravje 

otrok. Brcar (2011) navaja, da so v okviru zdravstvenovzgojnih aktivnosti v vrtcih, 

organizirana skupinska svetovanja in delavnice. Vsebine so prilagojene glede na to, komu so 

namenjene: staršem, otrokom ali strokovnim delavcem. Vključujejo tudi praktično učenje o 

zobni higieni po 3. letu starosti v vrtcih.  

Tako strokovni delavci kot tudi starši so mnenja, da morajo strokovni delavci v vrtcu dobro 

poznati osnove nudenja prve pomoči. Strokovni delavci vrtca morajo poznati in obvladati 

glavne prvine pravilnega nudenja prve pomoči. (Čeh, 2012) Ker se doktrina prve pomoči 

spreminja, je potrebno znanje dopolnjevati in se udeleževati izobraževanj.  
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Preglednica 2: Pogledi staršev otrok, vključenih v Vrtec pri OŠ Sodražica, o izvajanju 

programa in vzgojnega procesa glede ukrepov za ohranjanje zdravja otrok 

                                                          Strinjanje s trditvijo 

Trditev 1 

Sploh se ne 

strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Delno se 

strinjam 

4 

Se strinjam 

5 

Popolnoma 

se strinjam 

 

M 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Strokovni delavci v vrtcu 

morajo dobro poznati 

dejavnike, ki vplivajo na 

zdravje otrok. 

3 4,5 1 1,5 1 1,5 7 10,4 55 82,1 4,64 

Strokovni delavec z lastnim 

zgledom najpomembneje 

vpliva na oblikovanje 

zdravega življenjskega sloga 

otrok. 

1 1,5 1 1,5 9 13,4 20 29,9 36 53,7 4,33 

Starši s svojim zgledom 

najpomembneje vplivajo na 

oblikovanje zdravega 

življenjskega sloga otrok. 

2 3,0 2 3,0 4 5,9 13 19,4 46 68,7 4,48 

Spodbujanje zdravega 

načina življenja se razlikuje 

glede na starostno skupino 

otrok. 

8 11,9 10 14,9 8 11,9 20 29,9 21 31,4 3,54 

Strokovni delavci in starši 

morajo sodelovati pri skrbi 

za zdravje otrok. 

 

2 3,0 2 3,0 6 9,0 10 14,9 47 70,1 4,46 

Strokovni delavci morajo 

upoštevati individualne 

značilnosti otroka 

(prehranske, telesne idr.  

posebnosti) pri načrtovanju 

dejavnosti. 

4 5,9 0 0 11 16,5 14 20,9 38 56,7 4,22 

Strokovni delavci Vrtca pri 

OŠ Sodražica izvajajo 

dejavnosti, ki so usmerjene k 

spodbujanju zdravega 

načina življenja. 

2 3,0 0 0 12 17,9 26 38,8 27 40,3 4,13 

Sodelovanje vrtca pri 

projektih, ki spodbujajo 

zdrav način življenja, 

pomembno vpliva na 

ohranjanje in krepitev 

zdravja. 

2 3,0 4 5,9 6 9,0 18 26,9 37 55,2 4,25 

Sodelovanje vrtca z 

zdravstveno službo ima 

pozitiven vpliv pri skrbi za 

zdravje otrok. 

3 4,5 2 3,0 7 10,4 20 29,9 35 52,2 4,22 

Strokovni delavci morajo 

poznati osnove nudenja prve 

pomoči. 

3 4,5 2 3,0 1 1,5 6 9,0 55 82,1 4,61 

 

Vir: lastni 
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Starše smo v anketnem vprašalniku povprašali tudi po zadovoljstvu z delom strokovnih 

delavcev na področju skrbi za zdravje in z izvajanjem dejavnosti, ki so usmerjene k 

spodbujanju zdravega načina življenja. Starši so v 79,1 % podali oceni se strinjam in 

popolnoma se strinjam, da strokovni delavci dobro poskrbijo za zdravje njihovih otrok, kot je 

razvidno iz Preglednice 2 in zato lahko hipotezo H3, ki pravi, da so starši predšolskih otrok, 

vključenih v Vrtec pri OŠ Sodražica, zadovoljni z delom strokovnih delavk glede usmerjanja 

otrok k skrbi za čim boljše zdravje, obdržimo. 

 

5.4 POGLEDI STROKOVNIH DELAVCEV IN STARŠEV GLEDE 

VPLIVA MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA NA OHRANJANJE IN 

KREPITEV ZDRAVJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, na kakšen način poteka sodelovanje med vrtcem in družino 

pri ohranjanju in krepitvi zdravja predšolskih otrok in kako pomembno je medsebojno 

sodelovanje.  

Graf 3: Prikaz povprečnih ocen strokovnih delavcev in staršev o pomembnosti 

medsebojnega sodelovanja pri skrbi za ohranjanje zdravja otrok v vrtcu 

 

Vir: lastni 
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V Kurikulumu za vrtce (1999) je sodelovanje med vrtcem in starši opredeljeno kot pomemben 

vidik kakovosti predšolske vzgoje. To sodelovanje prispeva k dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje. Vrtec in družina si morata deliti odgovornosti in si ne nasprotovati. 

Strokovni delavci in starši, ki imajo otroke vključene v Vrtec pri OŠ Sodražica, so podali 

svoje mnenje glede pomembnosti medsebojnega sodelovanja. Večina anketirancev (79,3 %) 

je ocenila, da je sodelovanje zelo pomembno, kot je prikazano v Grafu 3. Nihče od 

anketirancev ni mnenja, da je sodelovanje povsem nepomembno pri ohranjanju in krepitvi 

zdravja, kot je razvidno iz Grafa 3 in Preglednice 6 (Priloga 6). 

 

Preglednica 3: Prikaz utemeljitev o pomembnosti medsebojnega sodelovanja staršev in 

strokovnih delavcev pri skrbi za zdravje otrok 

Utemeljitev f f % 

Pomembno je udeleževanje na formalnih in neformalnih srečanjih 

(govorilne ure, roditeljski sestanki, popoldanska srečanja) ter 

vsakodnevni pogovori. 

11 9,6 

Med starši in strokovnimi delavci je nujna dobra komunikacija. 26 22,6 

Zgled odraslega ima pomembno vlogo pri navajanju na zdrav 

način življenja. 
7 6,1 

Nujno je upoštevanje dogovora, da v vrtec sodijo le zdravi otroci. 10 8,7 

Pomembno je seznaniti strokovne delavce z otrokovim zdravjem, 

posebnostmi, počutjem. 
27 23,5 

Pomembno je dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje 

ter usklajeno delovanje obeh strani. 
22 19,1 

Pomembna je doslednost v vrtcu in doma pri ukrepih za 

ohranjanje zdravja (skrb za higieno, telesna aktivnost, zdrava 

prehrana…). 

12 10,4 

 

Vir: lastni 
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Anketiranci so svoje ocene utemeljili. Utemeljitve so prikazane v Prilogi 7. Glede na njihovo 

pogostost so se ponavljale podobne obrazložitve, kot smo jih prikazali v Preglednici 3. Tako 

strokovni delavci kot starši so mnenja, da je pomembno seznaniti strokovne delavce z 

otrokovim zdravjem, posebnostmi in počutjem že pred vstopom v vrtec in tudi glede na 

trenutna opažanja. Lahe (2011) meni, da mora biti med starši in strokovnimi delavci vrtca 

vzpostavljen pozitiven odnos, ki je usmerjen v dobro otroka. Njihova dolžnost je, da se 

medsebojno obveščajo o posebnostih in opažanjih pri otroku, upoštevajo nasvete in se znajo 

situaciji primerno odločiti v dobro otroka. 

Za uspešno sodelovanje med starši in strokovnimi delavci je nujna dobra komunikacija. 

Pomembno je udeleževanje na formalnih in neformalnih srečanjih (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, popoldanska srečanja) ter vsakodnevni pogovori. Jankovič in Popovič (2006) 

opisujeta več oblik sodelovanja, katerih naloge so: informiranje staršev, soudeležba pri 

organizaciji dela, izražanje mnenj in oblikovanje pozitivne komunikacije. 

Zgled odraslega ima pomembno vlogo pri navajanju na zdrav način življenja. Otroci z 

opazovanjem in posnemanjem pridobijo pomembne vzorce vedenja, ki jih ohranijo celo 

življenje. Pomembna je doslednost v vrtcu in doma pri ukrepih za ohranjanje zdravja (skrb za 

higieno, telesna aktivnost, zdrava prehrana…). Seher Zupančič (2006)  navaja skrb za 

ustrezno higieno, zagotavljanje kakovostne prehrane in vzpodbujanje telesne dejavnosti kot 

ključne dejavnike, ki vplivajo na krepitev in ohranjanje zdravja.  

Anketiranci so mnenja, da v vrtec sodijo le zdravi otroci, zato je dolžnost staršev, da zadržijo 

bolnega otroka doma. Strokovni delavci vrtca pa so dolžni zavrniti otroka ob sprejemu, če 

kaže znake obolenja, kot navaja Čeh (2012).  

Glede na pridobljene rezultate ankete, ki so prikazani v Grafu 3 in utemeljitve (Preglednica 

2), lahko hipotezo H4, ki pravi, da med vrtcem in družino poteka sodelovanje pri ohranjanju 

in krepitvi zdravja predšolskih otrok in med njimi ni razlik v skrbi za ohranjanje in krepitev 

zdravja predšolskih otrok, obdržimo. 
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6 ZAKLJUČEK 

Biti zdrav je najpogostejša in najmočnejša želja vsakega posameznika in tudi osnovna 

človekova pravica. Zdravje je pogoj za kakovostno življenje in odraz preteklosti ter naložba v 

prihodnost. Ko beseda o zdravju nanese na otroke, pa postane to precej občutljiva tema. 

Starši želijo zdravega otroka, ki se bo dobro razvijal in se dobro počutil. Zagotoviti mu želijo 

najboljše pogoje, ki mu omogočajo nemoten razvoj in poskušajo odpraviti dejavnike, ki bi 

lahko ogrožali njegovo zdravje. Ob vstopu otroka v vrtec, izven varnega zavetja doma in 

družine, se staršem marsikdaj pojavijo sence dvoma in vprašanja, ali bo zanj primerno 

poskrbljeno, mu bo omogočeno zdravo in varno okolje, bo deležen le najboljše vzgoje in 

oskrbe. Strokovni delavci se morajo tega zavedati in pregnati dvome ter pokazati staršem, da 

so njihovi cilji ravno tako usmerjeni v dobro otrok. Skrb za zdravje je ena poglavitnih nalog 

vrtca, ki jih opredeljuje tudi Kurikulum za vrtce (1999), nacionalni dokument, ki predstavlja 

strokovno podlago za delo v vrtcih. 

Raziskava je pokazala, da Kurikulum za vrtce (1999) po mnenju strokovnih delavcev ponuja 

dovolj možnosti na vseh področjih za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z zdravjem. 

Področji, kot sta gibanje in narava, naj bi ponujali največ možnosti, vendar se moramo 

zavedati, da ne moremo potegniti črte med področji. Dejavnosti in cilji se namreč prepletajo 

in skrb za zdravje je ena medpodročnih tem, ki je nenehno prisotna v oddelku, tudi kot del 

prikritega kurikuluma in dnevne rutine. 

Z izsledki raziskave smo dobili vpogled v načine ohranjanja zdravja in ugotovili v kakšni 

meri lahko strokovni delavci vplivajo na razvoj zdravega življenjskega sloga otrok. 

Anketirane osebe so podale svoja mnenja, da so za zdravje nujno potrebni zadostna telesna 

dejavnost, počitek, zdrava prehrana, varen prostor, skrb za osebno higieno in prezračevanje 

prostorov. 

Z raziskavo smo želeli pridobiti mnenja glede izvajanja programa in vzgojnega procesa na 

področju skrbi za zdravje. Starši in strokovni delavci vrtca so mnenja, da namenijo dovolj 

pozornosti skrbi za zdrav način življenja, izvajajo ukrepe, ki ohranjajo zdravje in so usmerjeni 

k spodbujanju zdravega življenjskega sloga otrok. Starši so zadovoljni z delom vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic na področju skrbi za zdravje in so mnenja, da ti izvajajo dejavnosti, ki 

so usmerjene k spodbujanju zdravega načina življenja.  
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Vzgoja za zdravje je interdisciplinarna, izhaja iz potreb posameznika in ga spodbuja k 

prevzemanju odgovornosti za svoje zdravje in zdravje drugih. Z raziskovanjem v diplomskem 

delu smo pridobili mnenja strokovnih delavcev in staršev Vrtca pri OŠ Sodražica glede 

načinov za ohranjanje in krepitev zdravja predšolskih otrok. Ugotovili smo, da starši in 

strokovni delavci dajejo velik poudarek sodelovanju in dopolnjevanju pri vzgoji za zdravje. 

Pomemben je tako zgled doma kot v vrtcu pri ukrepih za ohranjanje zdravja in upoštevanje 

individualnih značilnosti posameznika. Sodelovanje z zunanjimi sodelavci, npr. zdravstveno 

službo, še dodatno pozitivno vpliva na  skrb za zdravje.  

Vzgoja za zdravje mora potekati sistematično. Pouk o zdravju ni omejen samo na en vir 

informacij, ampak poteka dopolnjevalno med družino in širšo družbeno skupnostjo. (Lahe, 

2011) Otroci največ navad usvojijo z zgledom odraslih. Na takšen način vzgajamo zavedne 

ljudi z utrjenimi dobrimi navadami, ki vodijo v preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja, 

kar se ne kaže samo na individualni ravni, ampak je pokazatelj celotnega družbenega razvoja. 
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8 PRILOGE 

8.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE 

DELAVCE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCA 

Sem Urška Praznik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. V okviru diplomskega 

dela z naslovom Vloga vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok nameravam  raziskati, kako strokovni 

delavci vrtca skrbijo za zdravje predšolskih otrok, vključenih v vrtec, kako ga ohranjajo in na kakšen način 

poteka sodelovanje med vrtcem in družino pri skrbi za zdravje otrok. 

Anketni vprašalnik je anonimen, vaši odgovori bodo uporabljeni le v študijske namene. Obkrožite številko pred 

izbranim odgovorom ali napišite svojo utemeljitev.   

Prosim vas, da mi vprašalnik vrnete do petka, 12. 12. 2014.  

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.                                                                                               Urška Praznik 

1. Spol:      

1.   moški 2.   ženski 

 

2. Katero delo opravljate? 

1.   Vzgojitelj/vzgojiteljica 2.  Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice 

 

3. Starostna skupina otrok, s katerimi delate v tem šolskem letu: 

1.    prva starostna skupina (1−3 leta) 2.    druga starostna skupina (3−6 let) 
 

4. Na  5-stopenjski lestvici označite svoje strinjanje z navedenimi trditvami 

(1−sploh se ne strinjam,  5− popolnoma se strinjam). 

Št. Trditev Strinjanje s trditvijo 

1. Strokovni delavci v vrtcu morajo dobro poznati dejavnike, ki vplivajo na 

zdravje otrok. 

1    2    3    4    5 

2. Področja dejavnosti iz Kurikula za vrtce ponujajo dovolj možnosti za 

izvajanje dejavnosti, povezanih s skrbjo za zdravje otrok. 

1    2    3    4    5 

3. Strokovni delavec z lastnim zgledom najpomembneje vpliva na oblikovanje 

zdravega življenjskega sloga otrok. 

1    2    3    4    5 

4. Starši s svojim zgledom najpomembneje vplivajo na oblikovanje zdravega 

življenjskega sloga otrok. 

1    2    3    4    5 

5. Spodbujanje zdravega načina življenja se razlikuje glede na starostno skupino 

otrok. 

1    2    3    4    5 

6. Strokovni delavci in starši morajo sodelovati pri skrbi za zdravje otrok. 1    2    3    4    5 

7. Strokovni delavci morajo upoštevati individualne značilnosti  otroka 1    2    3    4    5 
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5. Ocenite, kako pomemben je vpliv strokovnih delavcev pri skrbi za zdravje predšolskih otrok na 

sledečih področjih (1−povsem nepomemben, 5−zelo pomemben).  

Št. Področje Ocena 

1. Skrb za osebno higieno 1    2    3    4    5 

2. Zdrava prehrana 1    2    3    4    5 

3. Telesna dejavnost otrok 1    2    3    4    5 

4. Počitek 1    2    3    4    5 

5. Varen prostor 1    2    3    4    5 

6. Prezračevanje prostorov 1    2    3    4    5 
 

 

6. Katera področja Kurikula za vrtce po vašem mnenju vsebujejo cilje in dejavnosti, usmerjene k skrbi 

za zdravje otrok? Obkrožite in utemeljite odgovor (možnih je več odgovorov). 

1. Gibanje/utemeljitev: __________________________________________________________________ 

2. Jezik/utemeljitev: ____________________________________________________________________ 

3. Družba/utemeljitev: __________________________________________________________________ 

4. Narava/utemeljitev: __________________________________________________________________ 

5. Matematika/utemeljitev: ______________________________________________________________ 

6. Umetnost/utemeljitev: ________________________________________________________________ 

 

7. Ocenite, kako pomembno je sodelovanje s starši pri skrbi za zdravje otrok. (1−povsem nepomembno, 

5−zelo pomembno). Utemeljite svoj odgovor in napišite kako poteka sodelovanje. 

1 2 3 4 5 

 

Utemeljitev:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Ali ste vključeni v katerega od projektov, ki spodbujajo zdrav način življenja v vrtcu? 

 

1. DA (napišite ime projekta)________________________________________________________ 

2. NE 

 

9. Kako ocenjujete svoje znanje in usposobljenost za nudenje prve pomoči v primeru nezgod v vrtcu? 

Utemeljite svojo oceno. 

1.    nezadovoljivo 2.    zadovoljivo 3.    dobro  4.    zelo dobro 5.    odlično 

 

(prehranske, telesne idr.  posebnosti) pri načrtovanju dejavnosti. 

8. Sodelovanje vrtca pri projektih, ki spodbujajo zdrav način življenja, 

pomembno vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja. 

1    2    3    4    5 

9. Sodelovanje vrtca z zdravstveno službo ima pozitiven vpliv pri skrbi za 

zdravje otrok. 

1    2    3    4    5 

10. Strokovni delavci morajo poznati osnove nudenja prve pomoči. 1    2    3    4    5 

Utemeljitev enega od področij:  
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Utemeljitev:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10. Ali menite, da imate na delovnem mestu  na voljo dovolj možnosti dodatnega izobraževanja v okviru 

prve pomoči? Utemeljite svoj odgovor.  

1.   DA 2.   NE 

 

Utemeljitev:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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8.2 PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Sem Urška Praznik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. V okviru diplomskega 

dela z naslovom Vloga vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok nameravam  raziskati, kako strokovni 

delavci vrtca skrbijo za zdravje predšolskih otrok, vključenih v vrtec, kako ga ohranjajo in na kakšen način 

poteka sodelovanje med vrtcem in družino pri skrbi za zdravje otrok. 

Anketni vprašalnik je anonimen, vaši odgovori bodo uporabljeni le v študijske namene. Obkrožite številko pred 

izbranim odgovorom ali napišite svojo utemeljitev.   

Prosim vas, da mi vprašalnik vrnete do petka, 12. 12. 2014, v škatlo, pripravljeno v garderobi vašega otroka. 

 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.                                                                                               Urška Praznik 

 

1. Spol:      

1.   moški (oče) 2.   ženski (mati) 

 

2. Starostna skupina, v katero je vključen vaš otrok v tem šolskem letu: 

1.    prva starostna skupina (1−3 leta) 2.    druga starostna skupina (3−6 let) 
 

3. Na 5-stopenjski lestvici označite svoje strinjanje z navedenimi trditvami 

(1−sploh se ne strinjam, 5−popolnoma se strinjam ). 

Št. Trditev Strinjanje s trditvijo 

1. Strokovni delavci v vrtcu morajo dobro poznati dejavnike, ki vplivajo na 

zdravje otrok. 

1    2    3    4    5 

2. Strokovni delavec z lastnim zgledom najpomembneje vpliva na 

oblikovanje zdravega življenjskega sloga otrok. 

1    2    3    4    5 

3. Starši s svojim zgledom najpomembneje vplivajo na oblikovanje 

zdravega življenjskega sloga otrok. 

1    2    3    4    5 

4. Spodbujanje zdravega načina življenja se razlikuje glede na starostno 

skupino otrok. 

1    2    3    4    5 

5. Strokovni delavci in starši morajo sodelovati pri skrbi za zdravje otrok. 1    2    3    4    5 

6. Strokovni delavci morajo upoštevati individualne značilnosti otroka 

(prehranske, telesne idr.  posebnosti) pri načrtovanju dejavnosti. 

1    2    3    4    5 

7. Strokovni delavci Vrtca pri OŠ Sodražica izvajajo dejavnosti, ki so 

usmerjene k spodbujanju zdravega načina življenja. 

1    2    3    4    5 

8. Sodelovanje vrtca pri projektih, ki spodbujajo zdrav način življenja, 

pomembno vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja. 

1    2    3    4    5 
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4. Ocenite, kako pomemben je vpliv strokovnih delavcev pri skrbi za zdravje predšolskih otrok na 

navedenih področjih (1− povsem nepomemben, 5−zelo pomemben).  

Št. Področje Ocena 

1. Skrb za osebno higieno 1    2    3    4    5 

2. Zdrava prehrana 1    2    3    4    5 

3. Telesna dejavnost otrok 1    2    3    4    5 

4. Počitek 1    2    3    4    5 

5. Varen prostor 1    2    3    4    5 

6. Prezračevanje prostorov 1    2    3    4    5 

 

5. Ocenite, kako pomembno je skupno sodelovanje staršev in strokovnih delavcev vrtca pri skrbi za 

zdravje otrok (1−povsem nepomembno, 5− zelo pomembno). Utemeljite svoj odgovor in napišite, kako 

poteka sodelovanje. 

1 2 3 4 5 

 

Utemeljitev:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

  

9. Sodelovanje vrtca z zdravstveno službo ima pozitiven vpliv pri skrbi za 

zdravje otrok. 

1    2    3    4    5 

10. Strokovni delavci morajo poznati osnove nudenja prve pomoči. 1    2    3    4    5 
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8.3 PRILOGA 3: UTEMELJITVE STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA 

PRI OŠ SODRAŽICA O PODROČJIH V KURIKULUMU ZA VRTCE, KI 

USMERJAJO VZGOJITELJICE K SKRBI ZA ČIM BOLJŠE ZDRAVJE 

PREDŠOLSKIH OTROK 

UTEMELJITVE: 

− »Področja se povezujejo in v vsakem so dejavnosti in cilji, usmerjeni v ohranjanje 

zdravja.« 

− »Gibanje: spoznavanje lastnega telesa, sprememb na telesu, skrb za higieno. Jezik: 

pogovor o zdravih navadah, lutkovne igrice na temo zdravje, branje knjig. Narava: 

uživanje zdrave hrane, okoljevarstvo.« 

− »Gibanje: gibanje na prostem, utrjevanje zdravja. Jezik: pogovor ob slikanicah, osveščanje 

otrok. Narava: pomen zdrave prehrane in skrb za naravo.« 

− »Vsako področje vsebuje del ciljev in dejavnosti, usmerjenih v zdravje.« 

− »Vsa področja se med seboj povezujejo.« 

− »Gibanje: na prostem, znotraj, gibalni razvoj, spodbujanje gibov. Jezik: s pomočjo 

pesmic, zgodbic. Narava: skrb za okolje.« 

− »Gibanje: gibanje vsak dan, različne oblike. Jezik: pogovor, uprizarjanje igric o zdravju. 

Narava: spoznavanje zdrave prehrane.« 

− »Gibanje: omogočanje gibanja na različne načine. Jezik: pogovori o zdravju. Družba: za 

zdravje delamo skupaj. Narava: se gibamo na prostem. Matematika: količine, barve.« 

− »Gibanje: vsak dan gibanje, omogočanje različnih oblik gibanja. Jezik: pogovori o 

zdravju. Družba: projekti, vključevanje zdravstvene službe. Narava: zdrava prehrana, 

gibanje v naravi.« 

− »Gibanje: zdravo telo, ohranjanje kondicije. Narava: prehrana, gibanje v naravi.« 

− »Gibanje: veliko gibanja krepi telo. Jezik: pogovor in usmerjanje, motivacija. Narava: 

poznavanje naravnih zelišč.« 
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− »Gibanje: vsakodnevno razgibavanje, igra v telovadnici in veliko gibanja na prostem. 

Narava: uživanje zdrave in raznolike prehrane ter gibanje.« 

− »Gibanje: z gibanjem je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in dobro počutje. 

Jezik: s pogovorom utrjujemo navade za zdrav življenjski slog. Narava: na svežem zraku 

utrjujemo zdravje.« 

− »Gibanje: podane so možnosti in načini. Jezik: pogovor o zdravem načinu življenja. 

Družba: druženje ob gibanju. Narava: bivanje v naravi, igre na prostem. Matematika: 

razvrščanje sadja/zelenjave.« 
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8.4 PRILOGA 4: PREGLEDNICA 4 

Preglednica 4: Ocene strokovnih delavcev glede vpliva na posamezna področja pri skrbi 

za zdravje predšolskih otrok 

                                        Strokovne delavke Vrtca pri OŠ Sodražica 
 

N=15 

                                                     Ocena 

     

Področja   

1 2 3 4 5 M 

Skrb za osebno higieno 

 

f 

 

1 0 0 3 11 4,53 

f  % 6,7 0 0 37,5 73,3 

Zdrava prehrana 

 

 

f 

 

0 1 2 4 8 4,27 

f  % 0 6,7 13,3 26,7 53,3 

Telesna dejavnost otrok f 

 

1 0 0 0 14 4,73 

f  % 

 

6,7 0 0 0 93,3 

Počitek 

 

 

f 

 

0 1 0 1 13 4,73 

f  % 

 

0 6,7 0 6,7 86,7 

Varen prostor 

 

 

f 

 

1 0 0 0 14 4,73 

f  % 6,7 0 0 0 93,3 

Prezračevanje 

prostorov 

 

f 

 

0 1 0 0 14 4,80 

 

f  % 0 6,7 0 0 93,3 

 

Vir: lastni 
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8.5 PRILOGA 5: PREGLEDNICA 5 

Preglednica 5: Pogledi strokovnih delavcev o izvajanju programa in vzgojnega procesa 

glede ukrepov za ohranjanje zdravja otrok v vrtcu 

                                                         Strinjanje s trditvijo 

Trditev 1 

Sploh se 

ne strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Delno se 

strinjam 

4 

Se 

strinja

m  

5 

Popolno-

ma se 

strinjam  

 

M 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Strokovni delavci v vrtcu 

morajo dobro poznati 

dejavnike, ki vplivajo na 

zdravje otrok. 

Vzg. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100 5,00 

Pom. 

vzg. 

1 14,3 1 14,3 0 0 0 0 5 71,4 4,00 

Področja dejavnosti iz 

Kurikula za vrtce ponujajo 

dovolj možnosti za izvajanje 

dejavnosti, povezanih s 

skrbjo za zdravje otrok. 

Vzg. 0 0 0 0 1 12,5 0 0 7 87,5 4,75 

Pom. 

vzg. 

0 0 1 14,3 3 42,9 1 14,3 2 28,6 3,57 

Strokovni delavec z lastnim 

zgledom najpomembneje 

vpliva na oblikovanje 

zdravega življenjskega sloga 

otrok. 

Vzg. 0 0 0 0 1 12,5 3 37,5 4 50,0 4,38 

Pom. 

vzg. 

1 14,3 1 14,3 0 0 3 42,9 2 28,6 3,57 

Starši s svojim zgledom 

najpomembneje vplivajo na 

oblikovanje zdravega 

življenjskega sloga otrok. 

Vzg. 0 0 0 0 0 0 2 25,0 6 75,0 4,75 

Pom. 

vzg. 

2 28,6 0 0 0 0 2 28,6 3 42,9 3,57 

Spodbujanje zdravega 

načina življenja se razlikuje 

glede na st. skupino otrok. 

Vzg. 1 12,5 1 12,5 1 12,5 3 37,5 2 25,0 3,50 

Pom. 

vzg. 

1 14,3 2 28,6 2 28,6 0 0 2 28,6 3,00 

Strokovni delavci in starši 

morajo sodelovati pri skrbi 

za zdravje otrok. 

 

Vzg. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100 5,00 

Pom. 

vzg. 

1 14,3 0 0 1 14,3 1 14,3 4 57,1 4,43 

Strokovni delavci morajo 

upoštevati individualne 

značilnosti otroka pri 

načrtovanju dejavnosti. 

Vzg. 0 0 0 0 0 0 1 12,5 7 87,5 4,88 

Pom. 

vzg. 

0 0 1 14,3 2 28,6 0 0 4 57,1 4,00 

Sodelovanje pri projektih, ki 

spodbujajo zdrav način 

življenja, pomembno vpliva 

na ohranjanje in krepitev 

zdravja. 

Vzg. 0 0 0 0 0 0 4 50,0 4 50,0 4,50 

Pom. 

vzg 

0 0 2 28,6 0 0 1 14,3 4 57,1 4,00 

Sodelovanje vrtca z 

zdravstveno službo ima 

pozitiven vpliv pri skrbi za 

zdravje otrok. 

Vzg. 0 0 0 0 0 0 2 25,0 6 75,0 4,75 

Pom. 

vzg 

1 14,3 0 0 1 14,3 1 14,3 4 57,1 4,00 

Strokovni delavci morajo 

poznati osnove nudenja prve 

pomoči. 

Vzg. 0 0 0 0 0 0 1 12,5 7 87,5 4,88 

Pom. 

vzg 

1 14,3 1 14,3 0 0 0 0 5 71,4 3,23 

Vir: lastni 
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8.6 PRILOGA 6: PREGLEDNICA 6 

Preglednica 6: Prikaz pomembnosti sodelovanja strokovnih delavcev in staršev pri skrbi 

za zdravje otrok v vrtcu 

     Ocene  

1 

Povsem 

nepomembno 

2 

Nepomembno 

3 

Srednje 

pomembno 

4 

Pomembno  

5 

Zelo 

pomembno  

 Starostna 

skupina 

f f % f f % f f % f f % f f % N 

Strokovni 

delavci 

1. 70 00 0 0 0 0 0 0 7 100 7 

2. 0 0 1 12,5 0 0 1 12,5 6 75,0 8 

Starši 

 

1. 0 0 0 0 1 5,0 3 15,0 16 80,0 20 

2. 0 0 1 2,1 1 2,1 9 19,1 36 76,7 47 

Skupaj 1. in 2. 65 79,3 13 15,9 2 2,4 2 2,4 0 0 82 
 

Vir: lastni 
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8.7 PRILOGA 7: UTEMELJITVE ANKETIRANCEV GLEDE 

POMEMBNOSTI SODELOVANJA STARŠEV IN STROKOVNIH 

DELAVCEV VRTCA PRI SKRBI ZA ZDRAVJE PREDŠOLSKIH 

OTROK 

UTEMELJITVE STARŠEV: 

− »Starši in strokovni delavci lahko največ naredijo za zdravje otrok, če dosledno izvajajo 

ukrepe.« 

− »Želim večjo obveščenost in napotke o ukrepih za zdravje, več komunikacije med starši in 

vzgojiteljico o tej temi.« 

− »Starši in vzgojiteljica si morajo izmenjevati informacije glede otroka, njegovih 

posebnosti, napredka, spodbujati zdrave navade, se dopolnjevati in si ne nasprotovati.« 

− »Pomembno je prezračevanje, zdrava prehrana, obveščanje o nalezljivih boleznih. V vrtec 

sodijo le zdravi otroci, v primeru bolezni je nujno obvestiti vzgojiteljico.« 

− »Sodelovanje je pomembno, saj le tako vemo kaj se dogaja z otrokom in njegovim 

zdravjem.« 

− »Podobni interesi, dober zgled doma in v vrtcu, pozitivno vplivajo na otroka.« 

− »Najpomembnejša je komunikacija med starši in vzgojiteljico. Oboji morajo spodbujati in 

se v vzgoji dopolnjevati.« 

− »Oboji morajo otroke spodbujati pri zdravih navadah, umivanju rok, gibanju. Sodelovanje 

mora biti vzajemno, brez medsebojnih obtoževanj.« 

− »Skrb za osebno higieno se mora izvajati v vrtcu in doma, saj drugače ni učinka. Bolni 

otroci morajo ostati doma.« 

− »Pomembno je umivanje rok, pravilna prehrana, z vzgojiteljico se moramo pogovarjati o 

otrokovem zdravju.« 

− »Ko otrok zboli, pokličemo v vrtec in jih obvestimo o bolezni. Tako lahko vzgojiteljice 

posredujejo obvestilo naprej.« 
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− »Sodelovanje poteka vsakodnevno z izmenjavo informacij o počutju otrok. Na starših je 

odgovornost, da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, če so obveščeni o bolezni, morajo 

takoj priti po otroka.« 

− »Sodelovanje je pomembno za zdravje otrok. Veliko navad prenesemo iz otroštva v 

odraslo dobo, predvsem prehranjevalne navade, skrb za higieno, zadostno gibanje, 

izogibanje nevarnosti. Vzgojiteljice in starši s pogovorom spoznavajo otrokove značilnosti 

in zdravstveno stanje.« 

− »Vedno moramo opazovati otrokovo obnašanje, saj tako lahko ugotovimo vzrok bolezni.« 

− »Prav je, da strokovni delavci obvestijo starše, če opazijo, da se otrok vede drugače kot 

običajno. Dolžnost staršev pa je, da obvestijo strokovne delavce o otrokovih posebnostih.« 

− »Strokovni delavci sodelujejo pri skrbi za zdravje otrok, zdravega načina življenja in so 

pozitiven zgled.« 

− »Starši se morajo udeleževati roditeljskih sestankov in dobro komunicirati z 

vzgojiteljico.« 

− »Vzgojitelji in starši smo otrokom zgled, pomembna je dobra komunikacija.« 

− »Vsakodnevno izmenjevanje informacij o otroku.« 

− »Samo zdravi otroci v vrtec, preprečevanje nalezljivih bolezni, izmenjevanje opažanj o 

otroku.« 

− »V vrtec ne sme bolan otrok.« 

− »Pomembna je doslednost pri umivanju rok v vrtcu in doma.« 

− »Obveščanje staršev o povišani telesni temperaturi otroka, izpuščajih, pojavu uši.« 

− »Sodelovanje preko vsakodnevne komunikacije in mesečno na govorilnih urah.« 

− »Obveščanje, če otrok zboli v vrtcu.« 

− »Sodelovanje z izmenjavo informacij o počutju otroka. Starši moramo biti odgovorni in 

bolnega otroka obdržati doma.« 
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− »Enotno vzgajanje je kvalitetno in zato je sodelovanje nujno.« 

− »Vzgojiteljica mora poznati posebnosti otroka.« 

− »Seznanjanje s posebnostmi otroka za lažje sodelovanje otroka z vzgojiteljico. 

Spodbujanje je na strani vzgojitelja, saj le ta preživi večino časa z otroki in je zgled.« 

− »Starši in vzgojiteljica morajo skrbeti, da se otroci veliko gibajo, uživajo zdravo hrano, se 

umivajo. Med sabo morajo komunicirati.« 

− »Starši morajo obvestiti vzgojitelja, če otrok zboli in obratno.« 

− »Vzgojiteljice morajo skrbeti in spodbujati zdravje otrok, bolni otroci morajo biti doma.« 

− »Sodelovanje je zelo pomembno, vrtec in starši morajo sodelovati in ne biti v konfliktu.« 

− »Sodelovanje je zelo pomembno, saj le tako lahko potekajo dejavnosti po načrtih in brez 

konfliktov med starši in strokovnimi delavci.« 

− »Oboji morajo delovati usklajeno in se dopolnjevati.« 

− »Pomembno je opazovanje otrok, da ugotovimo vzrok bolezni.« 

− »Zelo pomembno je izmenjevanje opažanj o otroku, obiski govorilnih ur, vsakodnevna 

komunikacija. Oboji morajo skrbeti za zdrav način življenja otrok.« 

− »Nekateri starši so zelo neodgovorni in pripeljejo bolnega otroka v vrtec. Pomembno je, 

da vzgojiteljica pokliče starše, če otrok zboli, obvešča v primeru uši, sporoči o počutju 

otroka, svetuje v primeru težav.« 

− »Pogosto strokovni delavci v vrtcu preživijo več časa z otrokom kot starši doma, zato je 

pomembno, da starši in strokovni delavci vrtca sodelujejo tudi pri skrbi za zdravje otrok.« 

− »Starši morajo strokovnim delavcem posredovati ustrezne informacije o svojem otroku, 

strokovni delavci pa morajo staršem nuditi informacije o zdravju otrok v vrtcu, zato je 

sodelovanje zelo pomembno.« 

− »Sodelovanje je pomembno, poteka na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, oglasnih 

deskah in po potrebi individualno.« 
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− »Pogovor s strokovnimi delavci o posebnostih otroka, dietah, zdravstvenih težavah, zdravi 

prehrani…« 

− »Pogovor, izmenjava informacij o otroku, dopolnjevanje obeh oblik vzgoje (dom─vrtec).« 

− »Pomemben je pogovor o zdravstvenih posebnostih otroka, težavah, prehrani.« 

− »Razgovori na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.« 

− »Sodelovanje strokovnih delavcev kot opora staršem, ne pa narekovanje, kako bi morali 

početi.« 

− »Mora biti sodelovanje, ne pa kritika družinske vzgoje.« 

− »Oboji dosledni pri umivanju rok, pestra prehrana doma in v vrtcu, veliko gibanja zunaj.« 

− »Sodelovanje poteka z izmenjavo informacij o počutju oziroma stanju otroka. Na nas 

starših pa je, da v vrtec pripeljemo zdravega otroka in ne ogrožamo ostalih, če je naš otrok 

bolan.« 

− »Starši morajo povedati posebnosti in morebitne spremembe v zdravju otroka, strokovni 

delavci pa bi morali to upoštevati.« 

− »Večkratno srečanje v skupini, da vsak pove svoje mnenje in se potem dogovori tudi 

upoštevajo.« 

− »Skrb mora biti usklajena, roditeljski sestanki in govorilne ure.« 

− »Starši moramo otroke primerno obuti in obleči, da lahko v vrtcu izvajajo dejavnosti na 

prostem. Bolnih otrok ne pripeljemo v vrtec. Če vzgojitelj ugotovi, da otrok, ki je v vrtcu, 

ni zdrav, starše o tem obvesti, da ga odpeljejo domov. Učenje umivanja rok tako doma kot 

v vrtcu. Skrb za zdravo prehrano in učenje prehranjevalnih navad naj bi potekalo doma in 

v vrtcu, tako bi otrok lažje sprejel način zdravega prehranjevanja. Spodbujati v vrtcu in 

doma pitje zadostnih količin vode in ne navajati na sladke pijače.« 

− »Otrok, ki bo preko staršev in strokovnih delavcev dobil podobna sporočila o zdravem 

načinu življenja, jih bo lažje sprejel in živel po predstavljenih smernicah.« (Vir: lastni) 
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UTEMELJITVE STROKOVNIH DELAVCEV: 

− »Starši pripeljejo v vrtec le zdrave otroke, vzgojitelj odkloni bolnega otroka, je dosleden.« 

− »Poznavanje otroka v njegovo dobro, razumevanje, obveščanje staršev.« 

− »Izmenjava informacij, sporočila staršev o posebnostih njihovega otroka, osveščanje 

staršev o skrbi za zdravje.« 

− »Izmenjevanje informacij o otroku, posebnostih, osveščanje staršev o preventivnih 

ukrepih, obvestila na oglasni deski.« 

− »Družina je najbolj pomemben element za celosten otrokov razvoj. V družini otrok 

oblikuje odnos do vseh ostalih dogodkov.« 

− »Sodelovanje med vrtcem in družino je vedno pozitivno-tudi pri skrbi za zdravje otrok.« 

− »Sodelovanje je v korist otroka in skupine, preprečuje bolezni, upoštevanje posameznika, 

spoznavanje navad iz družinskega okolja.« 

− »Vzgoja doma in v vrtcu se dopolnjuje, medsebojna komunikacija k temu pripomore.« 

− »Zgled, nasveti, dogovori.« 

− »Z medsebojnim dogovorom, z dobrimi nasveti, z zgledom.« 

 

− »S skupnim sodelovanjem se lahko prepreči širjenje bolezni. Starše se lahko opozori na 

težave in starši morajo obveščati vzgojitelja o morebitnih težavah otroka.« 

− »Sodelovanje je pomembno, izmenjevanje informacij o stanju otroka, preprečevanje 

širjenja bolezni, dopolnjevanje vzgoje.« 

− »Dogovori, dopolnjevanje vzgoje dom-vrtec, sprejemanje predlogov, skupne delavnice in 

spoznavanje domače vzgoje.« (Vir: lastni) 

 

 


