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Dobrodošli v spletni anketi.

Anketa je pisana v moškem spolu, velja za oba spola. Anketo izpolni koordinator programa Zdravje

v vrtcu. Prav tako jo izpolnijo tudi vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki želijo pridobiti potrdilo o

sodelovanju v programu Zdravje v vrtcu oz. želijo pridobiti potrdilo za dve točki za napredovanje v

nazive. Anketa je aktivna do 31. 7. 2022. Po tem datumu poročanje ni več mogoče.

ZA ENO SKUPINO SE IZPOLNI ENO POROČILO. Izpolni ga vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja.

Če vzgojitelji oz. pomočniki vzgojiteljev ne bodo oddali svojega poročila, izpolni poročilo o izve-

denih aktivnostih koordinator programa Zdravje v vrtcu za celoten vrtec. Za pridobitev potrdil mora

v programu Zdravje v vrtcu sodelovati vsaj tretjina skupin iz vrtca.

Kontaktni podatki strokovnih delavcev, ki jih boste navedli v anketi bo NIJZ uporabil izključno za

potrebe komunikacije med tekočim šolskih letom v okviru programa Zdravje v vrtcu (npr. pošil-

janje vabil na izobraževanja, pošiljanje vabil na sestanke, pošiljanje gradiv ...). Hvala za sodelovanje!

S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Soglasje za zbiranje osebnih podatkov v anketi

Anketa, ki je pred vami, zbira osebne podatke in podatke, ki jih posredujete v anketi:

Ker bomo skupaj z vašimi odgovori zbirali zgoraj navedene osebne podatke, vas prosimo, da

se pred izpolnjevanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Posredovanje anketnih

in osebnih podatkov je prostovoljno in pogoj za sodelovanje v anketi. V primeru, da podatkov

ne posredujete, nemorete nadaljevati z izpolnjevanjem ankete. Podrobnosti o zbiranju, hran-

jenju in obdelovanju vaših podatkov v tej anketi si lahko preberete tukaj. Politika zasebnosti

in splošni pogoji so dostopni na tej povezavi.
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Kontaktnepodatke sodelujočih boNIJZuporabil izključno zapotrebeevalvacije in izdaje potrdil

sodelujočim.

Prosimo, označite, ali se strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov:

Da, strinjam se z zbiranjem mojih osebnih podatkov

Regijski koordinator za vaš vrtec je iz NIJZ OE

Ravne na Koroškem

Naziv vrtca:

VRTEC RADLJE OB DRAVI

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

KOROŠKA CESTA 15

Poštna številka in kraj:

2360 RADLJE OB DRAVI

Ime inpriimekkoordinatorja programaZdravje v vrtcu v vašemvrtcu v šolskem letu zakaterega

oddajate poročilo:

PETRA GRUBELNIK

E-naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu iz vašega vrtca:

(npr. janez.novak@example.com)

petragrubelnik@osradlje.si

Ime in priimek poročevalca:

Petra Grubelnik

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Radlje ob Dravi
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Ime vaše skupine:

skupina 1

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Petra Grubelnik, 9-DEC2021/69 , 9-MAJ2022/001-28

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Ksenija Žvikart, 9-DEC2021/7, 9-MAJ2022/001-40

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

V kolikor želite prejeti potrdilo za sodelovanje v programu morate izbrati in opisati vsaj 5 aktivnosti.& nbsp;

za 5 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

meseci

Vpišite število:

3

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

Dela nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha (Zvezdna noč, Zvezdnata noč nad Rono in Vaza z

dvanajstimi sončnicami), platna, akrilne barve, klasična glasba

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.
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Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija,

razstava ,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Kot vemo, umetnost vseh področij blagodejno vpliva na naše počutje, vpliva na naše zdravje in

poboža našo notranjost, našo dušo. To pripomore k boljšemu počutju v skupini, ki jo prispeva vsak

posameznik - tako mi odrasli kot otroci. Tudi letos smo se opogumili in si privoščili interpretacije

svetovno znanega slikarja. Odločili smo se za nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha. Otrokom

sva ponudili tri njegova dela, in sicer: Vaza z dvanajstimi sončnicami, Zvezdna noč in Zvezdnata noč

nad Rono, med katerimi so se sami odločali. V igralnici smo si pričarali pravo galerijo. Stene smo

opremili s črno satenasto podlago in nanje obesili dela umetnikov kot so: • Leonardo da Vinci (Mona

Lisa, portret mlade dame), • Edvard Munch (Krik), • Portret bojevnika Skenderbega, • Svetega Ju-

rija, ki se bori z zmajem, • Špela Grubelnik Mandić – še ne uveljavljena mlada odlična umetnica

(Medene solze, Pomladni veter v grivi). Ustvarjali smo akril na platno. Otroci so imeli ogromno

časa za slikanje, dorisovanje, dopolnjevanje in znova in znova so kaj novega opazili in odkrili. Kar je

najpomembneje je to, da so bili iz dneva v dan, kakor so se slike dopolnjevale in dokončevale bolj

ponosni nase in na svoje delo. Predvsem otroci, ki so v samem začetku rekli, da tega ne zmorejo,

ne znajo. A z veliko spodbude in pozitivne energije so zmogli prav vsi. Kako je dejavnost potekala

si lahko ogledate na spodnji povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=rpgn3lyvuXw

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Rdreča nit

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

meseci
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Vpišite število:

6

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

gozdna igralnica (naravni materiali)

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

To leto smo se v skupini 1 odločili, da si v gozdu dovolj blizu vrtca poiščemo prostor, ki si ga bomo

uredili v gozdno igralnico. Tukaj se bomo lahko igrali, raziskovali, ustvarjali, brali. . . in res, našli smo

primeren prostor, ki je ravno prav oddaljen od vrtca – 20 min večinoma v hrib, tako poskrbimo tudi

za našo kondicijo. Ustvarili smo si kotičke kuhinja, soba, avto, gugalnice, skrivne poti, tudi tobo-

gan :). Na poti do igralnice je odličen teren za urjenje spretnosti, izvajanje različnih nalog, iskanje,

raziskovanje. Iščemo material, ki ga potrebujemo za urejanje igralnice, npr. iskanje gladkih kam-

nov za poti med kotički (otrok poišče dva gladka kamna, ki sta večja od njegove dlani, poišče pal-

ico za gradnjo bivakov, ki je enako dolga ali daljša od njegovega telesa, roke, noge. . . tako se igramo

GOZDNE MATEMATIKE), po karticah gozdne pedagogike iščemo različne gozdne plodove (želod in

njegove kapice, žir, storže), drevesa, grme, lišaje. Po poti do gozdne igralnice ne le da raziskujemo,

tudi poberemo naravni material, saj vse to potrebujemo za igro. Tako smo si iz palic in drugega ma-

teriala zgradili gozdni poligon, ki je bil domiseln, dinamičen in zabaven. Izdelali smo »lavo« iz katere

nisi smel stopiti ,nadaljevali s slalomom med storži, oviro s podrtim drevesom, hitrim spustom v

globino in vzpon pri katerem je bilo v pomoč drevo. Od tukaj naprej se je nadaljevalo s poskoki

med lestvijo, skakanjem po starih odrezanih deblih, nabiranjem storžev in poskusom zadeti storž

v drevo.
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Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Rdeča nit

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

plesni festival Pika miga

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

meseci

Vpišite število:

4

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

kostumi, klasična glasba

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši,
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osebje vrtca,

občani

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Zgodba o princesi Evropi Evropa je bila zelo lepa princesa, ki je živela v mestu Tir na azijski obali

Sredozemskega morja (Libanon). Vanjo se je zaljubil Zevs, kralj bogov. Princesa Evropa je rada

skrbela za svoj cvetlični vrt, nabirala rože in ob tem neizmerno uživala. Zevs je bil fasciniran nad

njeno lepoto, tuhtal in tuhtal je kako bi jo zapeljal in očaral. Nor od ljubezni, se je Zevs spreme-

nil v posebej močnega bika, v zelo miroljuben primerek, s čisto, snežno belo dlako in rogovi, ki so

izgledali, kot da jih je izdelal umetnik. Ko je Evropa zagledala velik in čudovit primerek bika, je

bila zelo fascinirana in strah pred močnim belim bikom je kmalu premagala, igrala se je z njim,

ga hranila, božala in okrasila njegove rogove z rožami. Končno si je drznila zlesti na njegov hrbet

in potem je šel bik v vodo in odplaval proti odprtemu morju. Prinesel na Kreto (Grčija), kjer je od-

ložil podobo bika in se razkril, da je Zevs. Iz njune ljubezni so se rodili trije otroci in celina je dobila

ime po princesi: Evropa. Otroke smo povabile k razmišljanju, kaj vse je na celini Evropi, da lahko

govorimo o celoti (države). Države se držijo druga ob drugi, tesno skupaj. Države med seboj sodelu-

jejo, se povezujejo in težko smo eden brez drugega. Nekatere države so močne v turizmu, imajo

sončna poletja (morja, otoki), nekatere so zasnežene, hladne in prevladuje bolj zimsko življenje

(smučanje, bordanje...). Vsaka država zase je nekaj lepega, popolnega. Vsi pa imamo nekaj skup-

nega, da smo na celini z imenom Evropa. Preden, da smo postali celota in skupnost, je vsaka država

pisala svoje zgodbe, zgodbe na katerih so se morali pošteno boriti, bojevati, vojskovati za obstanek.

Države so imele pogumne može-viteze (Skenderbeg, Sv. Jurij...), ki so se borili za čast in obstoj. Po

tem obdobju se je umirilo, ljudje so bolj zaživeli, se začeli družiti, skrbeti drug za drugega in spoz-

navati ljudi okoli sebe. Zgodbo smo kar nekajkrat povedali jo obnovili nakar smo dodali glasbo

in celotno zgodbo plesno uprizorili v treh delih. 1 DEL PLESNEGA IZRAŽANJA - glasba: Offen-

bach - Can Can Music Uprizorimo viteze/vojake/pogumneže, njihovo mogočno podobo, bojevanje,

pogum, boj na konju...na koncu prikažemo zmago, da smo ubranili ozemlje. 2 DEL PLESNEGA

IZRAŽANJA - glasba: Johann Strauss II - Pizzicato Polka Ko je bojev, bojevanja, vojskovanja konec

je čas, da se začno razvijate naše države, da začno rasti, da gradijo in dobivajo svojo podobo. To

je umirjen čas, dolgo obdobje, ki traja, da vsaka država dobi svoje mesto na celini Evropi. Vsak

otrok se mirno izraža z nežnimi gibi rok in nog- kako so malo po malo države začele dobivati svojo

podobo. Otroke smo spodbujale pri gibu s telesom, rokami, z nogami smo risali meje države. 3

DEL PLESNEGA IZRAŽANJA: - glasba: Johannes Brahms - Lullaby Vsaka država ima svoje mesto

na celini Evropi. Smo celota smo ekipa. Osredotočimo se na Slovenijo in naše sosednje države

(Hrvaška, Italija, Avstrija in Madžarska). Zaplešemo in prikažemo značilnosti naših sosednjih držav:
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AVSTRIJA: smučanje, Dunajski zrezek HRVAŠKA: morje, skoki v vodo MADŽARSKA: skoki v Blatno

jezero ITALIJA: peljemo s čolnom po Benetkah, ples v maskah SLOVENIJA: gremo v Postojnsko

jamo in na Triglav Na koncu smo ena skupnost - evropska unija. Ples smo dopolnili z dodatno kore-

ografijo in sicer: ko predstavljamo državo Slovenijo v ospredje stopijo otroci s kostumi Slovenije, ko

predstavljamo državo Avstrije v ospredje stopijo otroci s kostumi Avstrije, ko predstavljamo državo

Hrvaške v ospredje stopijo otroci s kostumi Hrvaške, ko predstavljamo državo Italije v ospredje

stopijo otroci s kostumi Italije, ko predstavljamo državo Madžarske v ospredje stopijo otroci s kos-

tumi Madžarske. Tako določena država bolj pride do izraza in ples izgleda lepše. PREDSTAVITEV

NA FESTIVALU PIKA MIGA - VUZENICA in 15. MEDNARODNEM FESTIVALU IGRAJ SE Z MANO Za

konec smo se še opogumili in se prijavili na plesni festival Pika miga. Dobili smo ogromno pohval,

tudi od strokovne ocenjevalke. Predvsem je pohvalila izvirnost kostumov.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

dnevi

Vpišite število:

3

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

izpravna kolesa, čelade, stožci, prometni znaki

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,

predavanje/razlaga

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
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Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V mesecu maju smo v skupini 1 izvedli tridnevno kolesarjenje. Otroci so v vrtec pripeljali svoja kolesa

in čelade. Kolesa smo pregledali, preverili smo zavore ter, kako imajo otroci nastavljen sedež, saj

je pomembno, da lahko ima otrok obe nogi hkrati na tleh, ko se ustavi. Otroke smo po znanju in

njihovih spretnostih, ki smo jih najprej preverili, razdelili v dve skupini. Sama sem prevzela otroke,

ki so spretnejši. Prvi dan smo vadili varno zaustavljanje, opazovanje dogajanje okoli sebe in varno

vključevanje v promet s kolesi na na šolskem igrišču. Bila sem pozorna na to, da otrok gleda v

smeri vožnje in da je na kolesu sproščen. Naslednja dve dni smo si na igrišče odnesli razne rekvizite

(stožce, prometne znake, semafor, zapornico). Otrokom sem postavila različne ovire, poti, da je bila

dejavnost na kolesih dinamična in zanimiva. Tretji dan so otroci bili soustvarjalci pri postavljanju

poligona. Postavili so si tudi različne postaje, kot so: • Delavnica za pregledovanje pnevmatik, •

Postaja za pridrženje tistih, ki ne upoštevajo in kršijo pravila, • Postaja za počitek. Tudi otroci v

drugi skupini so si skupaj z vzgojiteljico sestavili poligon, ki je bil enostavnejši, a so otroci vseeno

uživali.

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

ure

Vpišite število:

2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

sadje (jagode, melona, lubenica, grozdje, banane), deske, noži, predpasniki, posode, žlićke

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.
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Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Z otroki smo si privoščili sadno solato, ki smo si jo izdelali sami. Pričeli smo z ugankami in otroci

so imeli ogromno zanimivih odgovorov na le te. Ko so ugotovili za katero sadje gre, sva jih spod-

bujali k razmišljanju z vprašanji, kakšnega okusa bi lahko bilo to sadje in kje na jeziku ga okušamo.

Tudi o izvoru sadja smo se pogovarjali, saj vejo veliko povedati o celinah in njihovih značilnostih.

Tako smo ponavljali njim že znane podatke. Na vprašanje, kaj pa lahko pripravimo iz tega sadja,

sem dobila odgovore: • smuti, • šejk, • marmelado, • piškote, • sadno solato. Dogovorili smo se,

da bomo pripravili sadno solato. Na vsaki mizi je bilo pripravljeno sadje, noži, podloge za rezanje

in predpasniki. Opozorili sva jih na predvidno ravnanje z noži. S pogovorom in razgovorom sva

otroke pripeljali do odgovora, kako pa naj bi izgledalo sadje za sadno solato. Pogovorili smo se, da

je tudi izgled važen, saj jemo tudi z očmi in otroci so vedeli, da je potrebno sadje narezati na koščke.

Zelo sva bili presenečeni nad njihovo koncentracijo pri rezanju in kako estetsko so sadje narezali.

Ves čas rezanja so sadje okušali in komentirali okuse. Ena izmed deklic je prišla do ugotovitve, da

jagode zelo dišijo, saj so domače in da je okus bolj intenziven. Ko smo narezano sadje vsuli v večjo

posodo, so ga otroci začeli kar jesti. Pustili sva jih in jih opazovali, kaj bo sledilo, saj je bilo solato

potrebno tudi rahlo premešati. Ko je ena izmed vzgojiteljic iz druge skupine šla mimo okna in

vprašala otroke kaj jedo, so rekli da sadno solato. Takrat sva izrabili priložnost in jim povedali, da to

ne drži. Z vprašanji sva jih spodbudili, da so razmislili in povedali, da je vse to potrebno premešati,

nabasati v majhne sklede, ki so bile pripravljene in jesti z žličko. Otroci so nežno premešali solato

in jo okušali. Ugotovili so, da so se okusi prepletli. Ob koncu so dobili delovne liste - jezik, kjer so

označili katere okuse so zaznali in kje.

www.1ka.si 10


