ZDRAVJE V VRTCU 2020 – 21
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
VRTEC GORNJI GRAD IN BOČNA

Epidemija novega korona virusa nas je postavila pred velike izzive in v naš vsakdanjik prinesla
novosti in spremembe. Več časa smo preživeli doma, kjer smo si uredili prostor, ki je postal
naša služba, naša šola in vrtec, hkrati pa pisarna, kjer smo urejali obveznosti, ki so nam bile v
tem času dostopne preko spleta (banka, zdravstvo, trgovina, pošta…). Družine so si vsaka po
svoje oz. po svojih zmožnostih uredile vse to, predvsem pa najnujnejše stvari, kot je bilo šolanje
na daljavo, spletni nakupi šolskih potrebščin, oblačil, hrana, itd. V našem vrtcu smo se
strokovne delavke z izvajanjem dejavnosti trudile tudi v času zaprtja vrtcev, in sicer tako, da
smo organizirale VRTEC NA DALJAVO. V mesecu decembru in januarju smo otroke in starše
povabile preko spletne aplikacije Zoom, da so se nam pridružili pri izvedbi krajših vsebin
(branje zgodbic, lutkovne predstave, gibalne urice, obisk Božička, izdelovanje novoletnih
okraskov in klepet ob čajanki). Otroci so bili navdušeni, starši pa izjemno hvaležni za naš
vložen trud in to so izrazili z javno zahvalo na svetu staršev.
Projekt se je intenzivno izvajal skozi vse leto, poseben poudarek pa smo dajali na prihod
zdravih otrok v vrtec in tako preprečevali širjenje korona virusa in drugih neželenih okužb med
otroke in zaposlene. Dnevno so se razkuževale igrače, delovne in igralne površine, intenzivno
smo umivali roke, ne le pred obroki, ampak tudi večkrat dnevno, predvsem pa po uporabi
toaletnih prostorov, ob prihodu s sprehoda, ob vstopu v vrtec in odhodu domov. Po končanem
uvajalnem obdobju smo v skupini izvajali dejavnosti, ki so bile povezane s tem projektom, npr.
pogovor o varnih poteh do vrtca, kako se je potrebno varno pripeljati do vrtca, ogledali smo si
kratek video prispevek, otroci so bili seznanjeni z uporabo rumenih brezrokavnikov, pravilo
uporabe pešpoti, otroci so gradili ceste, se igrali z avtomobilčki in krepili domišljijsko igro.
Otroci so spoznali bivalni prostor – eko sistem različnih živih bitij, živali in rastlin in posredno
z njimi povezanega človeka. Ozaveščali smo skrb za živali in ohranjanje njihovega čistega
okolja. Izvedli smo čistilno akcijo, tehnični dan, kjer smo spoznali poklic/hobi čebelarstva,
izdelali čebelnjak in čebelice. V mesecu juniju smo izvedli tudi Tradicionalni slovenski zajtrk,
ki ga v mesecu novembru zaradi zaprtja vrtcev ni bilo mogoče izvesti. Vsi strokovni delavci
smo se trudili v tem času pripraviti otrokom prijetno in varno okolje. Prizadevali smo si izvajati
različne dejavnosti, ki so v nas vseh vzpodbudile dobro počutje. Upoštevali pa smo vsa

priporočila NIJZ-ja za preprečevanje in širjenje okužb, ki so nas pestile v tem času. Želimo si,
da bi nas ta epidemija obogatila za prenekatero izkušnjo, nam dala dodatno znanje, predvsem
pa da bi ohranili zdravje, tako fizično, kot psihično. Hvala.
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