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Dobrodošli v spletni anketi.

Anketa je pisana vmoškem 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 programaZdravje v vrtcu za celoten vrtec. Zapridobitevpotrdilmora

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 zbiranjemmojih 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:

Petra Renat

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Remšnik
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Ime vaše skupine:

Oddelek 13

Starost otrok v vaši skupini:

mešane skupine

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Petra Renat, 9-DEC2021/6, 9-MAJ2022/001-24

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Alenka Aberšek, 9-DEC2021/9, 9-MAJ2022/001-25

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 5 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Rdeča nit

Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

3

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

Narava-sneg

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

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

Možnih je več odgovorov
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praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

IGRE NA SNEGU Z otroki smo se vsakodnevno igrali igre na snegu. Vsak otrok je v vrtec prinesel

svoj kombinezon, rokavice, kapo, šal in nepremočljive škornje. Izdelovali smo snežake, igluje, se

vozli po hribu navzdol, se kepali, delali angelčke v snegu. . . . Pri otrocih se je opazilo, kako spretni so

postajali. Vožnja po hribu je bila hitra, nazaj po hribu je bilo težje. Ampak pot so otroci premagovali

znova in znova. Otroci so razvijali in krepili svoje sposobnosti in spretnosti.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Duševno zdravje

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:

Lesena jelka, sestavine za peko piškotov, čaj, skodelice za čajanko, storži za okraske

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,

demonstracija,
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razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

občani

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

PEKA PIŠKOTOV, ČAJANKA IN IZDELAVA LESENE SMREKICE Z otroki smo v mesecu decembru

spekli piškote. Da so bili piškoti še slastnejši nam je Rdeča Kapica pripravila čajanko iz pravih

skodelic. Mizo je okrasila s prtom, na njem so bile lučke. Bilo je prav čarobno. Nato smo si postregli

s piškoti in domačim zeliščnim čajem. Otroci so iz naravnega materiala (borovih in smrekovih

storžev) izdelali dekoracijo (palčka, smrekico). Iz lesenih palic smo izdelali jelenčka, smreko. Vse

to smo barvno opremili. Nekaj teh izdelkov smo podarili krajanom, ki so prihajali v našo trgovino.

Vsak krajan si je izbral izdelek in ga odnesel domov. Tako smo na nekakšen način sodelovali s kra-

jani. Večina je starejših in takšna malenkost jim je še kako polepšala praznike.

Navedite vsebino 3. 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:

10

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

Stiroporne kroglice, trši karton za sceno, tempera barve, barvne žice

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

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

Možnih je več odgovorov
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pogovor,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

ROJSTNI DAN OTROK Praznovanje rojstnih dni je za otroke pomembno, saj otroku ta dan veliko

pomeni. V letošnjem letu sva s sodelavko izdelali prstne lutke iz mehke žice in stiroporne kroglice.

Iz tršega kartona sva izdelali sceno. Na sceno sva narisali pomembne dejavnike v zgodbi (npr

zgodba Trije prašički: na eni strani je bila narisala hiša iz slame, na drugi iz lesa, na tretji strani pa iz

opeke). Rojstne dni smo praznovali enkratmesečno. Tako sva s sodelavko s tistimi lutkami zaigrale

predstavo. Vsak otrok je dobil komplet štirih lutk od ene pravljice (npr. Rdeča Kapica, Janko in

Metka, Trije prašički). Otrokom je bilo zanimivo in nekaj novega. Lutke obožujejo, zato so bili darila

še kako veseli.

Navedite vsebino 4. 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:

2

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

Naravni material, čebela, mikroskop, karton za čebelnjak, odpadna plastika za satnice...

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

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

Možnih je več odgovorov
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praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,

predavanje/razlaga,

ogled/obisk,

demonstracija,

razstava ,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

PROJEKT: ČEBELA NABIRA MED? V projektu je vidno (priložen filmček) potek dejavnosti, da so

otroci prišli do cilja, da čebela ne nabira medu, ampak nektar. Čebele smo gledali pod mikroskop

in lupami, se preizkusili v mozaiku iz naravnega materiala (izdelali smo čebelo/čebelnjak). Za naš

čebelnjak smo si izdelali načrt in ga tudi realizirali. Vsak otrok si je izdelal panj in satnico. V živo

smo si odšli ogledat čebelnjak. Zaradi Covid omejitev si ga znotraj nismo mogli ogledati. Smo pa

veliko prakticirali posnetke z youtuba. Tako smo letos ob slovenskem tradicionalnem zajtrku vedeli

veliko več, kot po navadi.

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varno s soncem

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

2

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

Papir, voda, odeje, klopi..
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Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

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

Možnih je več odgovorov

pogovor,

demonstracija,

razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

VARNO S SONCEM: Z otroki smo se pogovorili o soncu (vpliv sonca, kaj storiti poleti, ko je močno

sonce, kako se zaščititi, ipd.). Izdelali smo plakat. Iz tršega papirja smo si izdelali kape, ki nas ščitijo

pred soncem. Z otroki smo vsakodnevno na prostem, izvajamo jutranje gibalne minutke, se hitro

odpravimo na igrala. Tudi prehranjevali smo se na prostem (malica in kosilo). Igrali smo se z vodo,

si izdelali senco, sadna nabodala, osvežilno vodo z meliso, ipd.
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