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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)

petra.grubelnik@osradlje.si

Ime in priimek poročevalca:

Duška Langeršek

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

enota Vuhred
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Ime vaše skupine:

oddelek 12

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Duška Langeršek, 9-DEC2021/71, 9-MAJ2022/001-35

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 6 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zobozdravstvena vzgoja

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:

model zobovja, rengentska slika zobovja, zobna ščetka, reklamni letaki - Hofer

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,
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predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Otroci so si v mesecu marcu pričeli umivati zobe. Najprej so ponovili pravilno umivanje s pomočjo

fotografij in demonstrirali na maketi zobovja ter se nato odpravili v umivalnico. Skrb za ustno

higieno otroci skrbijo vsak dan po malici.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Osebna higiena

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

9

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

fotografije bacilov, video posnetki pravilnega umivanja rok

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,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

www.1ka.si 4



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ob začetku šolskega leta sva otroke želeli ponovno seznaniti kako je pomembno, da si pravilno

umivajo roke. Z otroki smo si na spletu pogledali različne video posnetke. Prav tako smo si ogledali

fotografije bacilov in izvedli dva eksperimenta kako pomembno je milo pri umivanju rok (1.eksper-

iment: tempera barva predstavlja milo. Otroci si z njo namažejo roke. Pri se učijo pravilnega umi-

vanja rok. 2.eksperiment: milo, voda in poper. V posodico damo vodo in vanjo dodamo poper. Prst

na roki si namažemo z milom in se potaknemo vode.)

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varnost v prometu/na igrišču

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

policist

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

1

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

video posnetki, predmeti različnih oblik, mali prometni znaki, čutno mesto, družabne igre

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,

ogled/obisk,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Dejavnost sem povezala s prepoznavanje geometrijskih oblik in likov. Vsak teden smo spoznali

novo obliko in lik, katere smo povezali s prometnimi znaki. Otroci so na sprehodih postali bolj

pozorni na promet, prometne znake ... V igralnici smo pripravili tudi različne družabne, naredili

čutno mesto (na veliko podlago smo narisali cesti, ob cesti pa prilepili različne strukture materialov.

Tedensko smo dodajali prometne znake, katere smo spoznali). Na sprehodih smo šteli prometne

znake in si zapisovali v tabelo, nato pa primerjali na kateri poti je največ znakov katere oblike. Ob

zaključku teme smo se odpravili na sprehod s policajem.

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 ...

meseci

Vpišite število:

9

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

naravni material (ki ga najdemo v gozdu)
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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 ...),

predavanje/razlaga

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Seznanitev bontona v gozdu in igra v njem Z otroki se tedensko igramo v gozdu. Skupaj smo na-

jprej se pogovorili o pravilih, katera smo tudi zabeležili in se jih poizkušali držati. V gozdu največkrat

poteka prosta igra, ampak pri tem otroci s področja gibanja usvajajo: hoja navkreber in navzdol,

tek navkreber in navzdol, prenašanje predmetov (dolgih, težkih...), skok čez naravno oviro, plezanje

....

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Svetovni dnevi povezani z zdravjem

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

1

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

video posnetek, knjige, posoda, voda, olje

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne
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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

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Pogovor ob svetovnem dnevu Zemlje Z otroki smo se pogovarjali kako ohraniti naš planet čist. Ve-

liko je bilo govora o madežih na vodi. Zato sem izpostavila to temo in si s pomočjo video posnetkov

ogledali kako pride do razlitja tekočin. Prav tako pa smo pri tem naredili preprost eksperiment voda

- olje (uporabili smo bučno, da se bolje vidi). Otroke sem prosila, da naj odstranijo olje iz vode. Ugo-

tovili so, da to ni mogoče in si nato ogledali še posnetke kako to naredijo gasilci. V kotiček pa smo

nato nastavili preprost poizkus pri katerem so ugotavljali kaj plava in kaj potone.

Navedite vsebino 6. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Narava in varovanje okolja

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

1

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

umetniška dela, knjige, sestavljanke, razvojni krog,

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?
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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,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Drevesa v galeriji in okolici vrtca Škrat Vilko je otrokom v gozdnem nabiralniku pripravil umetniška

dela na temo drevesa. Tako so otroci spoznali umetnike iz Evrope, si ogledali njihovo zastavo in

prisluhnili tujim jezikom. Da so vsako drevo bolje podoživeli in si ga zapomnili sva jim pripravili

različne dejavnosti. HRAST V svet dreves jih je popeljala zgodbica Drevo Krištof (Ivan łGantschev

in Dimiter łInkiow). Prisluhnili smo ji pod velikim hrastom, kjer se večkrat igramo. Tam smo opazili

več mladih poganjkov hrasta, ki pa so žal rastli na neprimernih mestih (med cipresami). Zato smo

jih izruvali in otroci so jih posadili doma. Bili so zelo ponosni, da si bodo lahko posadili svoje prvo

drevo. LIPA Seznanitev z deklamacijo Lipica (F. Prešeren). JELKA Petje pesmi Rasla je jelka (ljud-

ska). SMREKA Ob raziskovanju dreves smo odločil, da si bomo nabrali tudi smrekove vršičke za

sirup. Ker v okolici vrtca ni dovolj smrek in jelk smo se po vršičke odpravili v bližnji gozd. Otroci so

zelo vztrajno nabirali in ugotovili, da za majhen lonček potrebuješ kar veliko vršičkov. Narejeno so

odnesli domov. JAVOR Ustvarjanje s »padalci«. Iz njih so oblikovali različne žuželke, drevesa, man-

dale
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