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V Projektu so sodelovali vsi oddelki vrtca. Veliko so se pogovarjali o zdravem načinu 

življenja. V to tematiko so skozi celo šolsko leto zajeli tako zdravo prehrano, kot gibanja, 

prav tako počitek in osebno higieno. Povezovali so se s športnim pedagogom Damijanom 

Šumakom, osebjem ZD Ljutomer in šolsko kuhinjo, ki je ves čas skrbela da so obroki bili 

raznoliki, pestri in v večji meri zdravi. 

17. 11. 2018 so z društvom Sobivanje izvedli delavnice s področja gibanja, prav tako pa jih je 

pod okriljem zgoraj omenjenega društva obiskala mlečna kraljica, ki nam je povedala 

marsikaj zanimivega o mleku in mlečnih izdelkih in pomenu le teh za naše zdravje. Delavnic, 

ki so jih načrtovali z omenjenim društvom, na dan, 4. 4. 2018 niso izvedli saj organizatorji 

zaradi prevelikega števila sodelujočih vrtcev niso uspeli izvesti vseh delavnic. So pa v vrtcu 

skozi vso šolo letu sledili zdravemu življenjskemu slogu.  
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