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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 izvedenih aktivnostih ko-

ordinator 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. pošiljanje 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 izpolnje-

vanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Posredovanje anketnih in osebnih podatkov je prosto-

voljno in pogoj za sodelovanje v anketi. V primeru, da podatkov ne posredujete, nemorete nadaljevati z izpol-

njevanjem ankete. Podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju vaših podatkov v tej anketi si lahko pre-

berete tukaj. Politika zasebnosti in splošni pogoji so dostopni na tej povezavi.
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Kontaktne podatke sodelujočih bo NIJZ uporabil izključno za potrebe evalvacije 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 in priimek koordinatorja programa Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu v šolskem letu za katerega 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:

Mojca Mošič

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Enota vrtec Radlje

Ime vaše skupine:

oddelek 2
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Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Mojca Mošič, 9-MAJ2022/001-43

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Lea Vodušek, 9-MAJ2022/001-33

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.

Varnost v prometu/na igrišču

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 didaktičnemateriale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

Sredstva: tricikli, poganjalci, knjige s tematiko o vozilih/prometu, instrumenti, sintisajzer, cofki, posodice, risalni listi,

tempera barve, zaščitni prt, haljice, avtomobili, čelade, slikovni material, otroški avtosedež, Pasavček –maskota, žagov-

ina, avtomobili, velika plastična škatla, vtikanke, didaktična igra z okenci,...

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 ...),

www.nijz.si 3



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V oddelek je vključenih 14 otrok, starih 1 do 2 leti. Za vključitev v projekt Pasavček smo se odločili zato, saj smo mnenja,

da je potrebno otroke ozaveščati čimbolj zgodaj. Mesec april smo posvetili projektu Pasavček in aktivno vključili tako

otroke kot starše. Starši so se pozitivno odzvali, otroci pa z veseljem in z zanimanjem sodelovali. Projekta smo se

lotili postopoma. Najprej sva otroke seznanili s Pasavčkom, ki je otroke zelo pritegnil. Plišasta igrača Pasavček je bil

spodbuda pri vseh dejavnostih. DEJAVNOSTI, ki smo jih izvajali po področjih kurikuluma: Gibanje: - otrok se vozi z

različnimi otroškimi vozili brez pedal in s tricikli oziroma z manjšimi dvokolesi s pomožnimi kolesi, pri tem uporablja

čelado, - otrok izvaja gibalne minutke pred prvim vnosom hrane, se giba ob glasbi R. Kranjčan – Avto. Jezik: - otrok se

seznanjanja s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot tudi s priročniki (knjige o prometu/vozilih). Umetnost: - otrok se

seznani z novo pesmico Moj rdeči avto, - otrok spoznava instrumente v glasbenem kotičku, ustvarja zvoke, prepeva,...

- otrok tiska/odtiskuje s cofki namočenimi v barvo; vozi avtomobile namočene v barvo in opazuje. Družba: - otrok

se seznanja z varno vožnjo v avtomobilu/uporaba varnostnega pasu, uporaba čelade na kolesu, ter varno prečkanje

ceste - izvajanje projekta PASAVČEK. Narava: - otrok se igra z materialom v senzorni škatli (tipa, presipava, potiska,

raziskuje,..); se igra v žagovini z avtomobili, išče skrite predmete, - otrok ugotavlja, se pogovarja, razvršča, katera pre-

vozna sredstva se gibajo po kopnem, zraku in v vodi. Matematika: - otrok iz posameznih delov sestavi celoto, se igra z

igračami, ki zahtevajo vstavljanje, predmetov v odprtine, in s sestavljankami (puzzles), primernimi njegovemu razvoju,

- otrok išče pare z odpiranjem oken (tema - promet), - otrok razporeja prevozna sredstva glede na gibanje. Otroke sva

seznanili s pravilno uporabo avtosedeža in varnostnih pasov. Otroci so nama povedali, da jih starši vedno pripašejo v

avtomobilu. To pa smo tudi spremljali in prosili starše za sodelovanje. Imeli so skrb vsako dnevno označiti v tabelo s

štampiljko, da so bili v avtomobilu med vožnjo pripasani. Z otroki se pogosto odpravimo na sprehod in pri tem upora-

bimo »BIBO«. Na sprehodih prečkamo cesto in otroke spodbujava, da pogledamo levo, desno in še enkrat levo. Nato

dvignemo roko, da nas voznik opazi in varno prečkamo cesto. Izvedli smo tudi kolesarjenje in starše prosili za sode-

lovanje. V vrtcu imamo kolesa primerna starosti naših otrok, čelade pa so prinesli od doma. Dodali pa smo še eno

dejavnost, katere so se otroci še posebej veselili in komaj čakali, da bo Pasavček potoval z njimi domov. Pasavček

potuje s posameznim otrokom domov in opazuje, če se otrok pripne z varnostnim pasom v avtosedežu, če uporablja
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čelado na kolesu, če pravilno prečka cesto s starši, itd. Starši z otrokom zapišejo/narišejo zgodbo oz. dogodivščine s

Pasavčkom v zvezek. Meniva, da smo bili pri izvajanju zastavljenih dejavnosti uspešni, čeprav je to skupina najmlajših

otrok v našem vrtcu. Sva mnenja, da je varnost zelo pomemben del našega življenja in prav je, da učimo otroke že zelo

zgodaj, kako se varno vesti v prometu. Zelo sva veseli, da so se starši tako pozitivno odzvali k sodelovanju. Hvaležni

pa smo tudi za maskoto, ki so nam jo podarili in smo lahko še bolj približali dejavnosti našim otrokom.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

5

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

gradivo slovenske Karitas

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,

ogled/obisk,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih

se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, veselja, skratka dobrega
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počutja. Toliko bolj učinkovito gibanje pa je gibanje v naravi, saj otroku omogoča zdrav gibalni razvoj na svežem zraku,

ter raziskovanje in spoznavanje narave z vsemi čutili. V letošnjem šolskem letu je naša skupina sodelovala v projektu

– TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI, katerega nosilka je slovenska karitas. Tek smo izvajali z namenom solidarnosti do

ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Otroci tečejo v

znamenje solidarnosti: - do tistih, ki zaradi posledic podnebnih sprememb nimajo dovolj pitne vode ali hrane; - do tis-

tih, ki prehodijo kilometre daleč, da oskrbijo z vodo svoje družine; - do vseh, ki so jih prizadele podnebne spremembe;

- do tisti, ki so jih prizadele naravne katastrofe; - do tistih, ki zaradi posledic podnebnih sprememb ne morejo hoditi

v šolo; S pomočjo gradiva, ki nam ga je posredovala KARITAS, smo otroke seznanili s tematiko projekta in pripravili

plakat z imeni otrok, kamor smo označevali s štampiljkami pretečene metre. Tek smo pričeli izvajati meseca februarja

in zaključili v mesecu juniju. Največkrat smo zahajali na naš bližnji stadion, kjer otroci zelo radi tečejo. Večkrat pa smo

tudi tekli okrog vrtca ali na bližnjih športnih igriščih. Tek smo večkrat popestrili s posameznimi gibalnimi nalogami, s

slikovnimi kartončki.

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 didaktičnemateriale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

/

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,

demonstracija,
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uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE V VRTCU: S tem ko otrok praznuje rojstni dan v skupini, mu izkazujemo pripadnost

v skupini in da je pomemben člen naše skupine. Prav tako tisti dan sledimo njegovim željam - izvajamo dejavnosti,

katere ima najraje. Slavljencu zapojemo nekaj otroških pesmi, prav tako po njegovem izboru, ter mu izrazimo ro-

jstno dnevno voščilo. Prav tako tudi zaplešemo, bodisi rajalne plese, bodisi ob predvajani zabavni glasbi. Letos sva

s sodelavko pripravili - zašili za vsakega otroka ročno lutko medvedka, katere se je vsak posameznik zelo razveselil.

In kako smo praznovali v naši skupini? Po malici smo se zbrali v jutranjem krogu, kjer nas je najprej pozdravil črviček

ČRT (lutka), nato pa smo povedali, kdo praznuje in koliko let je star. Slavljencu smo zapeli nekaj pesmic (po njegovem

izboru), kolikor let šteje. Potem si je slavljenec izbral prijatelja, ki mu je izročil darilo in mu prvi voščil. Nato pa so mu

voščili še vsi ostali otroci. Tukaj sva jih spodbujali k pravilnemu rokovanju (desna roka). Pri izrekanju želja pa sva jim

prepustili prosto pot. Največkrat je bil prisoten objem in poljubček na lice slavljenca. Slavljenec se je ob tem počutil

prijetno in zadovoljno.

Navedite vsebino 4. 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 didaktičnemateriale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

lutka črviček ČRT, blazinice, fotografije otrok, škatla, magnetna tabla

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da
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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,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

JUTRANJI KROG S ČRVIČKOM ČRTOM: V začetku šolskega leta smo prebirali slikanico z lutko, z naslovom ČRVIČEK ČRT.

Ker je slikanica pritegnila otroke, sva se odločili izdelati veliko lutko črvička Črta. S sodelavko sva želeli, da se bolje

spoznamo in pridobimo z jutranjim krogom občutek pripadnosti v skupini. Lutka črviček Črt je bila tista, ki nas je pok-

licala v krog, nam ponudila blazinico, ter nas pozdravila z božanjem po licu. Otroke je zelo pritegnilo, tako da so takoj

opazili, kdaj sem vzela črvička in blazine. Že so čakali, da jih pokliče. Vsi otroci se v septembru niso med seboj poznali,

zato sva izdelali fotografije otrok, na katerih so se otroci v jutranjem krogu prepoznavali in ob enem ugotavljali, kdo

je v vrtcu in koga ni. Sprva sva jih midve klicali, glede na izbrano sličico, saj se še niso znali poklicati. Hitro pa so tudi

oni začeli s poimenovanjem otrok na fotografijah. Jutranji krog smo na tak način izvajali vso leto, le da smo prilagodili

vsakodnevnim načrtovanim dejavnostim. Črviček nam je večkrat tudi prinesel v škatli kakšno presenečenje, predmet,

didaktično igro oz. nalogo, ipd. Meniva, da smo v jutranjem krogu ustvarili zelo prijetno vzdušje, polno pričakovanj

in novih presenečenj za otroke. Otrokom je stik z lutko bil zelo prijeten. Nihče izmed otrok lutke ni zavračal, odrival.

Vedno so se v krogu pridružili vsi otroci, pa čeprav za kratek čas, saj imajo kratko koncentracijo. S časoma so jo prido-

bili tudi najmlajši.

Navedite vsebino 5. 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 ...

tedni

Vpišite število:
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2

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

Sredstva: lončki, zemlja, žito, zalivalka, ....

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SEJANJE BOŽIČNEGA ŽITA: V mesecu decembru sva otroke seznanili s tradicionalnim sejanjem žita. Čeprav otroci še

ne razumejo pomena, a so se ob tem veliko naučili. Imeli so priložnost narediti vse sami: napolniti lončke z zemljo,

posejati žito, ga zalivati in vsaki dan opazovati, kako raste. Za večino otrok je bilo srečanje s to dejavnostjo prvič, saj so

nekateri bili takrat stari le leto dni. oz. leto in pol. Naš prednostni cilj je bil otroke seznaniti s celotnim postopkom od

semena do rastline in kaj potrebuje rastlina za njen razvoj. Tako sva otrokom res omogočili, da so vse opravili sami, jim

podajali navodila, demonstrirali in jih spodbujali k vsakodnevnem opazovanju rastočega žita. Tik pred prazniki smo

žito okrasili še z novoletnim voščilom, otroci pa so ga odnesti ponosno domov, kar jim je bilo res v veliko veselje. Tako

smo tudi starše spomnili na star običaj kmetov, ki so si s takšnim tradicionalnim sejanjem zaželeli plodno prihajajoče

leto.
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