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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@osradlje.si

E-naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu iz vašega vrtca:

(npr. janez.novak@example.com)

petra.grubelnik@osradlje.si

Ime in priimek poročevalca:

Anja Vraber

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Vrtec Radlje ob Dravi

Ime vaše skupine:

Skupina 5
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Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: ANJA VRABER, 9-DEC2021/10, 9-MAJ2022/001-32

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.

Duševno zdravje

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Dom starejših občanov Hmelina - starostniki in zaposleni

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

20

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

petje in ples

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 ...),
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pogovor,

ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

Drugo: strostniki

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Povabili so nas v dom Hmelina, kjer smo s kratkim kulturnim programom popestrili njihov 14. rojstni dan. Otroci so

svojim petjem in iskricami v očeh pobožali srca stanovalcev in zaposlenih. Ker za rojstni dan ne sme manjkati torta,

so nas pogostili tudi s torto in sokom. Lepo je opazovati stanovalce, kako se vedno znova razveselijo obiska otrok.

Stanovalce doma Hmelina pa nismo obiskali le ob njihovem rojstnem dnevu, ampak jih obiščemo večkrat letno ob

različnih priložnostih.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Zdrava prehrana

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Čebelarji

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

24

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

Pogrinjki, ki so si jih otroci izdelali en dan prej, pogovor o zdravi prehrani, predstavitev čebelarske opreme

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,

predavanje/razlaga

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Tudi letos smo tretji petek v mesecu novembru obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Letos v vrtcu, saj smo si z njim

v lanskem letu, zaradi epidemije, postregli kar doma. Posladkali smo se s slastnim medom, maslom, rženim kruhom,

jabolki in okusno otroško kavo. Da je otrokom zajtrk še bolj teknil, so poskrbeli lepi pogrinjki na mizah, ki so jih otroci

prejšnji dan pobarvali. Obiskali nas je tudi čebelar, ki nam je predstavil čebelarsko opremo, pogledali pa smo si tudi

predstavitev o čebeli kranjski sivki.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Gibanje

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Društva in klubi iz okolice

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

24

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

Ni bilo didaktičnih materialov

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 ...),

ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

1. 6. 2022 smo se udeležili Mini olimpijade, ki jo je organizirala Športna zveza Radlje v sodelovanju z Olimpijskim

komitejem Slovenije. Otrokom so se predstavili: Karate akademija Radlje, Atletski klub Radlje, Planinsko društvo

Radlje, Šahovsko društvo Radlje, Nogometni klub Radlje. Otroci so se lahko preizkusili v različnih nalogah, ki so jih

pripravila društva, klubi. Ob premagovanju nalog so neizmerno uživali. Vsi otroci so si ob zaključku prislužili diplome

za sodelovanje in pogostitev s sladoledom.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Narava in varovanje okolja

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Ni bilo zunanjih izvajalcev

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

24

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

Didaktične kartice
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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 ...),

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Vsako pomlad pod javorjevimi drevesi pred vrtcem ostane veliko “letalcev”, semen javora. Otrokom so semena zelo

zanimiva, zelo radi se igrajo z njimi. Nekatera padejo na ugodna tla, začnejo rasti in otroci to opazijo. V lanskem letu

je zraslo veliko javorjev in otroci so se tega spomnili. Letos so me spraševali, zakaj jih ni. Prišli smo do zaključka,

da najverjetneje zaradi sušne pomladi, saj tudi to, kar potrebujejo rastline za rast, otroci dobro poznajo. Otroci so

predlagali, da jih letos mi posadimo. Da smo v proces vključili še malo matematike, so imeli otroci nalogo, da vsak

izmed njih nabere 5 javorjevih semen – “letalcev” in jih nato prešteje v posodico. Kasneje je vsak otrok v leseno korito

posadil seme. Na koncu smo zemljo, v katero smo posadili semena, še zalili. Korito s posajenimi semeni smo pustili

na prostem pri našem vrtu in sedaj samo še opazujemo, po potrebi zalivamo in spremljamo rast. Dogovorili smo se,

da si bodo otroci mlade javorjeve sadike nato presadili v lončke in jih konec šolskega leta odnesli domov. Kasneje jih

bodo lahko posadili v domači okolici ali v bližnjem gozdu in tako prispevali svoj delež k čistejšemu zraku.

Navedite vsebino 5. 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...

Ni bilo zunanjih izvajalcev

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

dnevi

Vpišite število:

24

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

Različne ovire - stožci, obroči, kiji, narisana smer vožnje

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):

Zadnji teden v maju (3 dni) so se otroci preizkusili v spretnosti pri vožnji s kolesi. Otroci so si od doma pripeljali svoja

kolesa in prinesli zaščitne čelade. Razdelili sva jih v dve skupini. Ena skupina otrok se je vozila na platoju pred šolo,

druga na asfaltnem igrišču pri šoli, kjer sva jim pripravili različne ovire. Ugotavljava, da je večina otrok pri vožnji s kolesi

že zelo spretna. Bravo.
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