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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:

ANDREJA BOBOVNIK

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

ENOTA RADLJE OB DRAVI
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Ime vaše skupine:

SKUPINA 4

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: ANDREJA BOBOVNIK, 9-DEC2021/5, 9-MAJ2022/001-34

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: ŠPELA GRADIŠNIK, 9-DEC2021/3, 9-MAJ2022/001-30

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 7 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

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:

Umirjena glasba, pravljice različnih tematik, škatla za umirjanje (z vsebino za masažo in umiritev:
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pojoče kroglice, peresa, pripomočki za masiranje, mehke žoge, materiali za senzorno zaznavanje).

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

GOZDNA HIŠKA V današnjem » drvečem« svetu, imajo otroci le malo priložnosti za sprostitev, zato

sva v naši skupini temu dali še poseben poudarek. Otroci so današnji dan vse bolj nemirni in raz-

dražljivi. Potrebujejo miren kotiček in prostor zase, da lahko občutijo in doživijo svoja čustva, se

osredotočijo na tisto, kar delajo, se umirijo in najdejo ravnotežje v sebi in si na tak način naberejo

novih moči. Vsako leto si v igralnici iz večje kartonske škatle naredimo hiško, v kateri imajo otroci

možnost umika in umiritve. V letošnjem letu, smo dali večji poudarek naravi, zato smo v gozdu

nabrali lubje in lišaje, s katerimi smo oblepili zunanji del hiške. Notranji del hiške smo oblepili

z mehkim blagom, namestili poličko za knjige in otroško sliko, kar je dalo občutek domačnosti.

Zaradi izgleda, so jo otroci poimenovali »gozdna hiška. Gozdna hiška otrokom služi kot varen pros-

tor, kamor se lahko skrijejo, zatečejo, ko potrebujejo počitek, mir ali zgolj odmik od dogajanja okoli

sebe. Otroci so si v hiški ogledovali slikanice, ob stiski so se umirjali z vsebino iz škatle za umir-

janje (pojoče kroglice, peresa, pripomočki za masiranje, pop it igrače, mehke žoge, senzorne pripo-

močke), poslušali glasbo in se igrali.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Zdrava prehrana

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

bili:
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npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

6

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

Semena in sadike bazilike, sončnic in božičnega žita, knjige in literatura o rastlinah, Moja velika

knjiga o vrtnarjenju (A. van Saan)

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SEJANJE BOŽIČNEGA ŽITA Ob koncu koledarskega leta se ljudje radi oziramo na preživeto in smo

v pričakovanju novega. S tem je povezanih kar nekaj navad in običajev. Eden izmed njih je sejanje

božičnega žita. Staro ljudsko izročilo pravi, da bo letina v prihodnjem letu obilnejša, če bo mlado

žito do božiča dobro kalilo. Je simbol upanja in svetlobe. Božično žito smo posejali tudi v našem

oddelku. Otroci so ga skrbno zalivali, zato je hitro kalilo in bilo vsak dan višje. Ob tem pa je raslo

tudi naše veselje. Čez nekaj dni so ga otroci odnesli domov. Ker so otroci pokazali veliko zanimanje
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in skrb za rastline, sva se odločili, da sejemo še baziliko in sončnice. Z zanimanjem smo spremljali

njihovo rast in razvoj ter zanje lepo skrbeli. Ko so bile sadike že primerno velike, smo jih posadili na

vrt. Baziliko smo zaužili zraven paradižnika, na sončnična semena, pa bomo še malo počakali, da

bodo zrasla.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

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:

Moja velika knjiga o vrtnarjenju (A. van Saan), knjige in literatura o rastlinah

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

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

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

VRT Na naših jedilnikih v vrtcu se pojavlja veliko zelenjave, zato nas je zanimalo, kako iz semena

zraste rastlina. Veliko smo se pogovarjali o pomenu rastlin in samooskrbe z njimi in prišli do ideje,

da bi lahko tudi sami nekaj pridelali in ob tem spoznavali, kaj rastline potrebujejo za svojo rast in

razvoj ter kako vzgojimo nove rastline. Najprej smo si ogledovali različno literaturo in se podučili

o vsem, kar moramo vedeti o vrtu. V veliko pomoč nam je bila knjiga Moja velika knjiga o vrtnar-

jenju (A. van Saan). Nato smo si pripravili načrt, kako bo izgledal naš vrt in kaj bomo nanj posejali

in posadili. Na vrtu smo najprej zrahljali zemljo in jo s tem prezračili ter jo tako pripravili za sejanje

in sajenje. Pri tem so se otroci igrali z zemljo in raziskovali prst. Posadili smo sadike paradižnika,

paprike, mehke solate, rukole, bučk, zelja, jagod in sadike bazilike, ki smo jo vzgojili sami. Sejali pa

smo peteršilj in korenček. Skupaj smo skrbeli za rastline in jih zalivali. Otroci so lahko zelenjavo

okušali in uživali pri različnih obrokih. Pri tem so spoznavali, da zdrava hrana ne pride sama v tr-

govino in na naše krožnike, ampak je treba marsikaj postoriti, preden jo lahko zaužijemo. Stik z

naravo je pomemben za celosten razvoja otroka, dejavnosti na vrtu pa otroka odlično povežejo z

naravo in njenim življenjskim ciklom. Bolj kot bo otrok poznal naravo, bolj jo bo znal spoštovati.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

3
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

Pravljica Dobrodošel v gozdu (M. Bonte).

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

PRAVLJICA ZA DREVO IN SENZORNO ZAZNAVANJE GOZDA Gozd je naravna igralnica, kjer se

otroci sprostijo, umirijo in z raziskovanjem največ naučijo. Ponuja jim največ priložnosti in možnosti

za celosten razvoj. Že po poti smo zelo uživali, saj smo lahko prosto hodili po travniku in lužah,

opazovali različne stopinje in poskušali ugotoviti čigave so. Ko smo prispeli do gozda, smo za do-

voljenje, če lahko vstopimo, vprašali drevo. Zelo lepo je bilo poslušati otroke, ki so drevo ogovorili

in obljubili, da bodo upoštevali gozdni bonton. V gozdu so se igrali z vejami, listi, s palicami pa

so po štorih podrtih dreves »igrali na bobne«. Drevesa so objemali in tipali lubje, na manjša pa so

poskušali tudi splezati. Našli so podrto deblo in s hojo po njem utrjevali ravnotežje. Vonjali so liste

s tal in ugotavljali, na kaj jih vonj spominja. Na koncu je ena izmed deklic pripovedovala pravljico.

Postavili smo se okoli drevesa in v tišini gozda, ob petju ptic, poslušali pripoved. Tudi drevo je bilo

veselo pravljice.

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrav način življenja

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...
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/

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:

Recept za pripravo sirupa.

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SIRUP IZ REGRATOVIH CVETOV IN SMREKOVIH VRŠIČKOV Sirupa iz smrekovih vršičkov in regra-

tovih cvetov veljata za enega najboljših naravnih zdravil za zdravljenje prehlada in kašlja. Razkužu-

jeta dihalne poti in blagodejno delujeta na dihala. Zato smo si tudi mi pripravili naravno zdravilo.

Najprej smo izdelali sirup iz regratovih cvetov. Na bližnjem travniku smo nabrali rumene cvetove

in jih po plasteh (izmenjevali smo plasti cvetov in sladkorja) nadevali v steklen kozarec, ki smo ga

postavili na okensko polico. Po enakem postopku smo pripravili sirup iz smrekovih vršičkov. Otroci

so vršičke in regratove cvetove vonjali, tipali in raziskovali. Nato smo opazovali, kaj se je dogajalo z

mešanico, ki smo jo pripravili. Ko se bo sladkor stopil, bomo vsebino precejali in jo nalili v steklenice,
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tako bomo pripravljeni na prehlade. Sirup bomo tudi uporabili za sladkanje čaja.

Navedite vsebino 6. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

1

Navedite gradivo in didaktične materiale, 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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
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UMEŠANA JAJČKA S ŠPARGLJI Pomlad je čas za šparglje. Nekateri otroci te zelo zdrave vrste zelen-

jave ne poznajo, zato sva se s sodelavko odločili, da jim jo predstaviva. Da pa so šparglji okusnejši

z jajci, čivkajo že vrabci na veji. Najprej smo se o špargljih pogovarjali, jih vonjali in tipali. Nato smo

jih poskusili kar surove. Nekaterim niso bili všeč, zato smo se dogovorili, da jih spečemo. Narezali

smo jih na manjše kose, jih popekli in dodali jajca. Mmmm, zelo okusno!

Navedite vsebino 7. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varno s soncem

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

2

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

Gradivo Varno s soncem.

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
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Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SČITNIKI ZA SONCE Ker se zavedamo nevarnosti delovanja sončnih žarkov, smo se vključili v pro-

gram Varno s soncem. Pred škodljivimi sončnimi žarki smo obraze zaščitili s ščitniki, izdelanimi v

vrtcu. Otroci so ščitnike porisali in pobarvali, me pa smo nanje prišile trikotne kose iz blaga, ki so

si jih zavezali okoli glave. Med samo izdelavo sva otroke seznanjali o nevarnostih, ki jih povzroča

nepravilno in pretirano izpostavljanje soncu. Pogovarjali smo se tudi o tem, da nosimo pokrivala

in lahka oblačila, se zaščitimo s sončno kremo, v času močnega sonca se umaknemo v senco ter

pijemo dovolj tekočine.
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