
POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

ODGOVORI RESPONDENTA

\ includegraphics[width=3cm]/var/www/nijz.si/anketa/uploadi/editor/1620720183zdravje_

v_ vrtcu_ logo

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:

Anita Messner Skralovnik

Anketo izpolnjujem:

pomočnik vzgojitelja

Ime vaše enote:

vrtec Radlje
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Ime vaše skupine:

3

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Anita Messner Skralovnik, 9-DEC2021/2, 9-MAJ2022/001-37

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:

13

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

Knjige, velika zobna ščetka, plastificirani zobje, videoposnetek o umivanju zob (Nijz)

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,
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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):

PRVO UMIVANJE ZOB Letošnje šolsko leto smo z umivanjem zob pričeli kasneje zaradi korona

virusa. Ob tem je nastal cel projekt, saj je to zelo pomembno za zdravje naših zob in posledično za

zdravje celega telesa. Otrokom sva predstavili knjigo Novice iz Aleje mlečnih zobkov (Russelmann,

A.). Ob knjigi smo se pogovarjali in opazovali kaj sta v ustih dečka počela Capi in Lumpi. Ugotovili

smo kako je deček pregnal dva škratka, ki sta ga jezila v ustih. Otrokom sva izdelali tudi didak-

tično igro Umivanje zob. Igra je bila otrokom zelo zanimiva, saj so z zobkov čistili Capija in Lumpija.

Sledilo je umivanje zob z demonstracijo. Tatjana in Anita

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:

13

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

AV sredstva (lutkovna predstava Nijz Čiste roke za zdrave otroke), knjige o bacilih, naravoslovni

poskus (bacili se bojijo mila), poskus z bleščicami, slikanje bacilov na roke

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

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

www.1ka.si 4



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Možnih je več odgovorov

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):

Higiena rok Smo v letnem času, v katerem še posebej na nas prežijo najrazličnejši virusi in bacili.

Zaradi tega smo posebno pozornost namenili umivanju rok. Pogovarjali smo se kdaj si je potrebno

umiti roke, kakšen je postopek umivanja in zakaj tako. Ves postopek smo slikovno zapisali. O tem

smo si ogledali tudi lutkovni film Čiste roke za zdrave otroke, ki je otroke zelo pritegnil. Da bi še

bolje razumeli kako se virusi in bacili bojijo mila in vode smo naredili eksperiment.

Navedite vsebino 3. 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:

13

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

naravni materiali najdeni v gozdu

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?
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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,

ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

OBISK GOZDA Lepi dnevi nas še bolj, kot prej, vabijo na raziskovanje gozda. Z otroki smo vedno bolj

uspešni pri premagovanju različnih ovir na poti v gozd in po gozdu. Vsak otrok se znajde po svoje

in pri tem ni težav. Gozd pa otrokom nudi različne situacije in materiale za igro. V gozdu vedno

znova uživamo. Prisluhnemo zvokom iz okolice in zvoke poimenujemo, pozorni smo na male živali

na tleh in jih poskušamo poimenovati, preberemo informativne table o drevesih, ki jih najdemo

ob poti, predvsem pa se nadihamo svežega zraka. Tatjana in Anita, oddelek 3

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 ...

tedni

Vpišite število:

13

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

pesmica in zgodba Jakčev klobuk, klobuki iz valovite lepenke in kartona, gnezdo iz slame, pred-

meti in pojavi iz žive in nežive narave (drevo, gnezda, ptičke, , veter)
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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

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):

JAKČEV KLOBUK Mesec februar je pustni mesec in mesec norčij, zato smo izbrali vsebino in de-

javnosti, ki so sovpadale s tem. Osredotočili smo se na zgodbico Jakčev klobuk (Janez Bitenc) in

njegovo pesem Klobuček. Preoblačili smo se v različne pustne kostume in druga oblačila. Vsak

otrok si je z najino pomočjo izdelal svoj "Jakčev" klobuk s katerim smo plesali in se veselili. Na

pustni torek pa smo se vsi spremenili v različne pravljične junake. Tatjana in Anita

Navedite vsebino 5. 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 ...

dnevi

Vpišite število:

13
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

poslušanje praznične glasbe, stekleni kozarčki, papirnate serviete, sijajni premaz, žica, svečke

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,

razstava ,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SODELOVANJE S STARŠI – POHOD Z LUČKAMI Mesec december je čarobni mesec. Ta mesec je za-

znamovan s posebnimi stvarmi in dogodki. Dnevi so kratki, večeri dolgi, sneg, mraz, vonj po sveže

pečenih piškotkih, topel čaj, ki ogreje roke. Poleg tega pa izstopajo lučke v najrazličnejših barvah

in oblikah. Zato smo tudi v naši skupini izdelali svečnike iz kozarčkov in različnih prazničnih serviet.

Nastali so lepi izdelki. Ampak, ker zaradi covid situacije nismo mogli na večerni pohod z lučkami v

spremstvu staršev, so otroci odšli s starši sami. Tatjana in Anita

Navedite vsebino 6. 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 ...

dnevi
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Vpišite število:

13

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

praznična glasba, kuhinjski pripomočki, pečica, material za zdrave piškote, domači čaj, keramične

skodelice

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ni prazničnega decembra in pravega vzdušja, če ne zadiši po sveže pečenih piškotih. Tako smo tudi

mi vzeli recept v roke, ga pregledali in zmešali sestavine, ki so zapisane. Oblikovali smo kroglice

in jih položili v pečico. Iz pečice se je valil prijeten vonj po čokoladi, kokosu in cimetu. Ko so se

ohladili smo jih morali seveda hitro poskusiti. K slastnim piškotom smo si skuhali domač zeliščni

čaj. Tako smo si pripravili pravo praznično čajanko ob lepo pogrnjeni mizi in s pravimi porcelanas-

timi skodelicami. Tatjana in Anita
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