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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:

BRIGITA TRŠAR

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

VRTEC RADLJE OB DRAVI
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Ime vaše skupine:

SKUPINA 7

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: BRIGITA TRŠAR, 9-DEC2021/11, 9-MAJ2022/001-29

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.

Rdeča nit

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:

Čustva (Xavier Deneux), Kako se počutim (jennifer Moore - Mallinos), Veveriček posebne sorte

(Svetlana Makarovič), Meditacija za otroke, Tanka črta odgovornosti (Jani Prgić), čustveni spomin,

slike obrazov različnih čustev, Čustvena inteligenca (dr. Lawrence E. Shapiro - priročnik)

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 ...),
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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):

Rdeča nit v letošnjem letu je bila Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost. Od najzgodnejšega

obdobja stopamo v odnose, ki nas oblikujejo. Na to, kar smo, oziroma, kar bomo postali, vpliva vrsta

dejavnikov . Eden izmed dejavnikov na poti odraščanja je bivanje v vrtcu, sobivanje v skupnosti, ki

omogoča zavedanje samega sebe in drugih. Zavedanje pomena odnosov je bistvenega pomena

za vzdušje v skupini. Za prijetno vzdušje se je potrebno truditi, biti odprt, empatičen, čuječ. Znati

opaziti, prepoznati, prebrati, kaj nam nekdo sporoča in znati ravnati. Ponuditi dejavnosti, skozi

katere lahko posameznik raste, s tem pa tudi skupina. V skupini izbiramo in ponujamo dejavnosti,

ki nas povezujejo, krepijo, sproščajo, učijo in zabavajo ( socialne igre, joga, gibanje v naravi - gozd,

travnik, igrišče, telovadnica); sprostitvene, zabavne igre, učenje skozi igro). Otroci lahko pokažejo

svoje znanje, zmožnosti, načrtujejo, sodelujejo, si med seboj pomagajo, spodbujajo. So del skup-

nosti in delujejo v dobro skupnosti. Velik poudarek dajemo izražanju čustev, spodbujamo empatijo

(čustveni spomin, kako se počutim, kaj želim). Ljudje smo socialna bitja, potrebujemo druge ljudi.

Zato ravnajmo tako, da bo vsem dobro! Noben človek ni otok, popolnoma sam zase, vsak je del

skupnosti in odnosov v njej. Negujmo jih! (priredba misli Johna Donna). Kako je potekalo v praksi,

pa si lahko ogledate na spodnji povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=PQc9IsBm7-4

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...

društvo Ajda, vrtčev jedilnik
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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:

12

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

pvc lončki, posode, vrtno orodje, zalivalka, prst, semena kreše, sončnic, bučk, blitve, redkvic, fižol,

sadike solate; jabolka, različno, sadje; Kako iz semena zraste sončnica (David Stewart, Carolyn Franklin)

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,

ogled/obisk,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Eden izmed dejavnikov zdravega življenjskega sloga je tudi zdravo prehranjevanje. V vrtcu se

zavedamo pomena le - tega. Otrokom nudimo kvalitetno, uravnoteženo prehrano z veliko sadja

in zelenjave, Kolikor je možno, je hrana slovenskega izvora. Skrbimo, da je hrana privlačna tudi na

pogled (različne barve, serviranje v razdelilne krožnike). Z otroki se pogovarjamo o pomenu hrane

za zdravje in dobro počutje. Izogibamo se sladkarijam (otroci za rojstni dan ne nosijo sladkarij, čaj

in ostale pijače so brez ali le malo osladkane). Spodbujamo otroke k poskušanju neznane (zdrave)

hrane, uživanju sadja in zelenjave. Vsaka skupina vrtca ima svojo gredo. Otroci so našo poimenovali
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jagoda. V jeseni smo pobrali preostale pridelke, ohranili jagode in pripravili gredo za pomlad. Na

bližnji kmetiji in šolskem sadovnjaku smo obrali jabolka in skuhali kompot. Iz različnega sadja smo

si v zimskem času pripravili sadno solato. Spomladi smo v nizke posode posejali krešo. Vsak dan

smo jo zalivali in opazovali kaljenje. Po dobrem tednu smo jo porezali, umili in naredili namaz s kislo

smetano. V lončke smo posejali sončnice in fižol. Nekaj sadik smo posadili na vrt in velike lonce

pri igralnici. Ostale so otroci odnesli domov. Na vrtu smo posejali redkvico, blitvo, posadili sadike

solate. Otroci so dnevno spremljali rast rastlin, zalivali. Pri tem so bili skrbni in dosledni Konec maja

smo se že posladkali s prvimi jagodami. Solato, ki smo jo predelali smo vključili v vsakodnevno

prehrano.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Osebna higiena

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

12

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

milo, brisače, voda, splet, poper, bleščice, pravljica Dihec Mihec

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

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

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Otroci se zavedajo, da je umivanje rok pomembno, posebej po obisku stranišča, pred obroki, po

igri na prostem,. . . Vedo, da z umazanimi rokami lahko prenašajo bolezni. Običajno nam v začetku

šolskega leta zdravstveni delavci pripravijo delavnice, na katerih otroke seznanijo s pomenom higiene

(rok, telesa, zob), pravilne prehrane, pomenom gibanja. Otrokom demonstrirajo pravilno umivanje

rok (zob). Vzgojitelji pa nato skrbimo, da otroci umivanje rok ponotranjijo in da postane rutina. V

zadnjih dveh letih sodelovanja z Zdravstvenim domom zaradi nastale situacije ni bilo. Veljali so

posebni ukrepi, vzgojiteljice pa smo bile še posebej pozorne na higieno rok, na pravilno umivanje.

Le redki otroci si ob prihodu v vrtec umijejo roke. Pri samem umivanju so površni. Zdi se mi nujno,

da občasno obnovimo postopek umivanja, da otroke med umivanjem spremljamo, jih spodbu-

jamo, jim pomagamo, predvsem pa, da smo tudi sami vzor. Otrokom sem demonstrirala pravilno

umivanje rok najprej " na suho", nato pa opazovala dogajanje v kopalnici. Otroke sem spodbu-

jala k pravilnemu umivanju, splakovanju, brisanju. Spodbujala sem jih k racionalni porabi vode in

brisač. Pomembno je, da otroke ob različnih priložnostih navajamo na odgovoren odnos do nar-

ave. Naredili smo tudi dva poskusa, kjer so otroci videli, kako se prenašajo bacili: Prestrašeni poper

V globok krožnik smo nalili vodo in po njej posuli poper (bacili). V sredino smo potopili zobotrebec,

nič se ni zgodilo. Nato smo zobotrebec pomočili v detergent in ponovno v vodo. Poper je pobegnil

proti robu krožnika. Poskus smo ponovili še z bleščicami. Posnetka si lahko ogledate na spodnji

povezavi https://photos.app.goo.gl/6gZtX4m8FG1hCTKDA https://photos.app.goo.gl/pJJ8DLEDFQNZFviy9

Navedite vsebino 4. 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:

5
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

karton, blago, zaščitna krema, očala, kape, voda, vodne igrače

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Sonce blagodejno deluje na človeka. Počutimo se bolje, smo polni energije, veselja. Sonce je tudi

vir D vitamina, pomembnega za naše kosti, zobe, imunski sistem. Nekateri ga imenujejo tudi hor-

mon sreče. Žal pa ima tudi negativne učinke. Prekomerno izpostavljanje sončnim žarkom, iz-

postavljanje med 10. in 16. uro je za telo zelo nevarno. Posebej nevarno je za otroke. Izpostavljenost

v otroštvu lahko vodi v nastanek kožnega raka v odrasli dobi. Z otroki se pogovarjamo o škodljivih

vplivih sončnih žarkov in ustrezni zaščiti. V kritičnem času se izogibamo izletom, sprehodom in se

zadržujemo v senci. Otroke zaščitimo s sončno kremo, spodbujamo jih k nošnji kape s ščitnikom

in očal. Pijemo velike vode, z vodo se igramo, škropimo. Vsi otroci niso enako zaščiteni, zato smo se

na ravni vrtca odločili, da izdelamo zaščitne kape. Iz tršega kartona smo izrezali ščitnike. Vsak otrok

si ga je pobarval ( v varnem zavetju vrtne hiške). Iz blaga smo izrezali rute, ki jih je nato sodelavka

prišila na ščitnik. Rutica se je na zatilju zavezala. Nastale so čudovite, unikatne kape, pri izdelavi

katerih smo sodelovali vsi v vrtcu. Delo je potekalo kot po tekočem traku. Zraven smo se zabavali,

odrasli pa uživali ob pogledu na zadovoljne otroke.

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje
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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:

3

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

besed - zgodba Zajček Puhec, papir, flomastri, vodene barve

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,

razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

Drugo: v jesenskem času se bomo s pravljico predstavili v knjižnici

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

ZAJČEK PUHEC Izhodišče za našo pravljico je bil spletni seminar dr. Petra Svetine (Mladinska kn-

jiga – Ciciakademija) z naslovom Kako te beseda objame. Pisatelj v svojem predavanju izpostavi

vidik pripovedovalca in poslušalca, kako branje učinkuje na otroka in kako pesem, pravljica nas-

tane. Izhodišče pravljice je pripovedovanje (kaj se je dogajalo). Besedilo, vsebina in vzdušje, ki je s

tem povezano, otroka, zaznamuje. Pripovedovanje (poslušanje) otroci nesejo s seboj in ga zavedno

ali nezavedno nosijo v sebi. Vsak spomin na branje je povezan z bralcem, pripovedovalcem. Vsak

pusti svoj pečat. V vrtcu se zavedamo pomena branja. Zato beremo različno literaturo, beremo

prozo, poezijo. Otroci spoznavajo nove besede, nove besedne zveze, širijo besedni zaklad. Na

ta način bolje razumejo svet okoli sebe. Vsaka beseda ima pomen. Več besed lahko združimo

v povedi. Iz povedi lahko nastane zgodba, pravljica. Kako je nastala naša pravljica? Od aprila
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do junija smo zbirali besede. Različne, kratke, dolge, besede, ki označujejo predmete, bitja, po-

jave, smešne besede,. . .Besede smo pridno zapisovali, starim dodajali nove, se pogovarjali o nji-

hovem pomenu, poslušali, kako zvenijo, jih skupaj izgovarjali. Ugotovili smo, da z besedami lahko

povemo, kaj se dogaja, kako se počutimo, kaj želimo in še marsikaj. Iz besed lahko sestavimo tudi

pravljico. Otroci so si izmed povedanih besed najprej izbrali tri besede, kasneje pa se odločili za

eno in jo vključili v zgodbo. Kako začeti pravljico? Tam v gozdu, tam na hribu, nekoč je, nekega

dne, zajček. . . . Ker je bil prvi predlog tam v gozdu, smo se odločili, da se bo naša pravljica začela

Tam v gozdu. Izmed naštetih besed so otroci za glavnega junaka izbrali zajčka in mu nadeli ime

Puhec. Otroci so se podali v svet domišljije in tako je nastala naslednja pravljica. Zanimiva, neo-

bičajna, predvsem pa njihova! Pravljico so tudi ilustrirali. BESEDE: SRČEK DREVO TRAKTOR LADJA

KNJIGA DINOZAVER HELIKOPTER ČOKOLADA KONJ MAVRICA LUBENICA TRAVA HIŠA METULJ

LEOPARD SLADOLED ZAJČEK STORŽ KOŠČEK MRAVLJIŠČE DEŽ LUNA POŠAST GOZD TAM, V

GOZDU, SKAČE ZAJČEK PUHEC. PUHEC IMA MEHKO SIVO DLAKO IN BEL REPEK. IMA ZELENE

OČI, DOLGE BRKE TER DOLGE UHLJE. SKRIVA SE ZA DREVESI, NA KATERIH VISIJO STORŽI IN V VI-

SOKI TRAVI. ŽELI SI POSTATI SUPER JUNAK. RAD BI IMEL KRILA, DA BI LETEL KOT HELIKOPTER IN

DA BI ZNAL VOZITI TRAKTOR. TO BI BILO ZABAVNO! ČE BI BIL SUPER JUNAK, BI LAHKO POMAGAL

ŽIVALIM IN LJUDEM. BRANIL BI JIH PRED DINOZAVRI, PRED LEOPARDI, LEVI IN VSEMI STRAŠN-

IMI, GRDIMI, VELIKIMI POŠASTMI Z OSTRIMI ZOBMI. PUHEC IMA VELIKO SRCE. PUHCA ZJUTRAJ

PREBUDI SONCE, KI GA S TOPLIMI ŽARKI POBOŽA PO LICIH. NEŽNO, KOT METULJ. PRETEGNE

SE, ZAZEHA IN SI UMIJE ZASPANČKE. ZA ZAJTRK POJE KOŠČEK LUBENICE. KO SE NAJE, GRE V

GOZD ISKAT MRAVLJIŠČE. ZANIMA GA, KAKO IZGLEDA IN KAJ DELAJO MRAVLJE. POTEM SEDE V

HELIKOPTER IN SE ODPELJE NA MORJE. PARKIRA NA PARKIRIŠČU ZA HELIKOPTERJE IN V PRIS-

TANIŠČU POIŠČE LADJO. Z LADJO SE ODPELJE ISKAT ZAKLAD. NA LADJI NAJDE KNJIGO, V NJEJ

PA ZEMLJEVID, KJE JE ZAKLAD. KMALU NAJDE SKRINJO, V NJEJ PA SLADOLED IN ČOKOLADO.

SLADOLED POLIŽE, DA SE NE BI STOPIL, ČOKOLADO PA PUSTI ZA SVOJE GOZDNE PRIJATELJE.

NENADOMA S SVOJIM SUPER VIDOM OPAZI GOZDNI POŽAR. V HIPU SE VRNE V PRISTANIŠČE,

SEDE V HELIKOPTER IN SE ODPELJE PROTI GOZDU. MED LETOM VIDI POD SEBOJ HIŠE IN KONJA,

KI DIRJA PROTI GOZDU. S SVOJO SUPER MOČJO PRIKLIČE DEŽ IN POGASI OGROMEN POŽAR.

ZNOVA POSIJE SONCE IN NA NEBU SE POKAŽE MAVRICA. ŽIVALI SO VESELE, OBJEMAJO ZAJČKA

IN GA BOŽAJO. SKUPAJ SEDEJO NA GOZDNO JASO, SE POGOVARJAJO IN SLADKAJO S ČOKO-

LADO, DOKLER SE NE STEMNI. Z NEBA SE JIM SMEJE LUNA IN JIH POČASI ODPELJE V SVET SANJ.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate ilustracije k zgodbi. https://photos.app.goo.gl/E4NSeQLtLgxZUwKj6

Navedite vsebino 6. aktivnosti
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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...

župan, policist, gasilec, društvo Ajda, komunalni delavec

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

6

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

občinska stavba, pripomočki in oprema policista, pripomočki in oprema gasilca, zabojniki za ločeno

zbiranje odpadkov, sadike

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,

ogled/obisk,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

občani
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Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V okviru teme naš kraj, smo raziskovali okolico, si ogledovali stavbe, obiskovali institucije. Bili smo

na občini, kjer nas je v sejni sobi, kjer se odvijajo srečanja in sestanki, sprejel gospod župan. Otrokom

so bili všeč vrtljivi stoli in mikrofoni na mizah. Morda bodo tudi oni nekoč sestankovali v tem (ali

podobnih) prostorih. Ogledali smo si policijsko postajo, spoznali poklic policista. Policisti varu-

jejo osebe in lastnino. Pri tem uporabljajo različno opremo, pripomočke in vozila. V enega od teh

(marico) so otroci tudi vstopili. Preizkusili so različne pripomočke, si ogledali opremo za specialne

naloge. Spoznali smo delo in naloge, ki jih opravljajo gasilci. Poleg gašenja, pomoči pri naravnih,

prometnih nesrečah, včasih rešujejo tudi mucke, ki zlezejo na drevo in ne znajo nazaj. Peljali smo

se z gasilskim avtom, vklopili lučke in sireno. V zbirnem centru smo se seznanili z ločenim zbiran-

jem odpadkov in ob se ob videnem dogovorili, da bomo še bolj dosledni pri ločevanju odpadkov

in poskušali uporabljati čim manj embalaže. Gospodarno bomo ravnali z vodo (pri umivanju zob,

rok,. . . ). Bili smo v knjižnici, brali knjige, si ogledali predstavo v galeriji. Na povabilo društva Ajda

smo si ogledali sadike zelenjave, zelišč in cvetlic. Seznanili smo se s setvenim koledarjem, poskusili

metin napitek z limono. Dobili smo tudi nekaj sadik, ki jih bomo posadili na našem vrtu ali v lonce.

Predstavitev društva je bila zanimiva, posebej pohvalno pa je, da gre pri projektu za menjavo rastlin

in ne prodajo. Vsem, ki so nam pri raziskovanju kraja pomagali in nam omogočili, da smo njihovo

delo podrobno spoznali, se zahvaljujemo. Zahvaljujemo se za vse pogostitve, ki smo jih bili deležni.

Navedite vsebino 7. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrav način življenja

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:

blazine, športna oprema,

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

www.1ka.si 12



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

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):

DIHANJE Dihanje predšolskih otrok je običajno nepravilno. Otroci dihajo skozi usta, plitvo, ne

dihajo s prepono. Posledica je utrujenost, razdražljivost. Preko sprostitvenih dejavnosti in igre

se učimo pravilnega dihanja. Dihanje ozavestimo. Pravilno dihanje vpliva na počutje, daje en-

ergijo, zdravi. JOGA Vaje joge z otroki izvajamo na igriv način. Posnemamo različne živali in de-

javnosti iz vsakdanjega življenja. Vključujemo naravne oblike gibanja in pravilno dihanje. Poleg

gibljivosti, razvijanja motoričnih sposobnosti, vaj za moč, raztezanje, vplivamo na sproščanje, kon-

centracijo in umiritev. IZLETI- GOZD Veliko časa z otroki preživimo na prostem. Igramo se na igrišču

vrtca, hodimo na krajše in daljše sprehode, izlete v gozd, na travnik, polje. Vsaj enkrat mesečno

obiščemo gozd. Tukaj se sprostimo, opazujemo spremembe v letnih časih in se napolnimo z

energijo. Poslušamo zvoke narave, zaznavamo, kako narava diši. Uživamo v svobodi, kjer se ni

potrebno ozirati na prometna pravila. Upoštevamo pa pravila narave, ne vznemirjamo gozdnih

prebivalcev in pazimo, da ostane za nami tako, kot je bilo (pogosto opazimo odpadke, ki jih ljudje

puščajo za seboj). V gozdu se igramo in ustvarjamo z naravnimi materiali , raziskujemo, izvajamo

vaje (naravni poligon), plezamo, se skrivamo, učimo. Narav je čudovita učiteljica, samo prisluhniti ji

moramo! Tema: Dihanje Izhodišče: Umiritev, sprostitev s pomočjo joge (pravilnega dihanja). Glob-

alni cilji: - Spoznavanje pravilnega načina dihanja (dihanje skozi nos, s prepono). Cilji: - Razvijanje

koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje.

- Spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa. - Spoznavanje vaj razgiba-

vanja. - Otrok spoznava sebe, svoje telo in svoje zmožnosti. - Otrok spoznava vaje (tehnike) za ogre-

vanje, razgibavanje in nadzor dihanja. Dejavnosti: - Sodeluje v sprostitveno - gibalni dejavnosti. -

Seznani se z elementi joge (pripravljalne vaje: sedeči položaj, ležeči položaj, vaje z očmi, vaje za

razgibavanje celega telesa, pozdrav sonca). - Usklajuje gibanje z dihanjem. - Vadba za dvig CO2 v

pljučih: počepi, korakanje, lovljenje. - Vaje za ozaveščanje dihanja: tek, skok s stola. - Opazuje sebe,
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se uči pravilnega dihanja, spremlja svoje dihanje. - Opazuje, kako različne dejavnosti in situacije

vplivajo na dihanje. - Sodeluje v pogovoru o pomembnosti dihanja na zdravje posameznika. - Vaje

za ozaveščanje dihanja: vizualizacija ob glasbi, usmerjenost na dihanje. Pihanje vate, risanje s di-

hanjem, pihanje skozi slamico. Raziskovanje dihanja skozi eno in drugo nosnico. Sredstva: - Joga

uma in telesa. - Joga za otroke. - Pravljici: Dihec Mihec in Tačko Dlačko lovita prahce strahce, Dihec

Mihec in Tačkjo Dlačko v vrtcu (Milan Hosta). - Glasba za relaksacijo. Vloga odraslega: - Omogoča

otrokom, da se seznanijo z različnimi oblikami, tehnikami gibanja, ki delujejo ma celotni orga-

nizem, mu dajejo energijo in sproščajo. - Spodbujajo otroke, da spoznavajo sebe, svoje telo in svoje

zmožnosti. - Ob dejavnostih ga navajajo na dejavno skrb za svoje zdravje. - Izkušnje o manjših,

komaj vidnih in nevidnih bitjih povežejo z razmišljanjem o zdravju in higieni. Pri izvajanju vaj je

bilo v začetku precej težav. Večina otrok je dihala skozi usta, če so dihali skozi nos, pa niso di-

hali s prepono. Pri frontalnih zaposlitvah nisem imela dovolj kontrole, zato sem kasneje delala s

posamezniki. Tako sem laže spremljala dihanje. Pri tem so se nemirni otroci sprostili, pomirili. Do

sedaj še niso usvojili pravilnega dihanja, nam gre pa vsak dan bolje. Redno izvajamo vaje ,opozar-

jamo otroke, da zaprejo usta in dihajo s prepono. Različne vaje dihanja in joge smo izvajali skozi

vse mesece, včasih za umiritev ali med dejavnostmi. Z dihanjem so imeli kar nekaj težav, saj niso

navajeni dihanja s prepono in dihajo prav samo ob opozorilu. S ponavljanjem in rednimi vajami se

da dihanja naučiti, res pa je treba biti vztrajen. Med vajami joge so v glavnem uživali, vaje niso bile

prezahtevne, saj sem izbirala vaje primerne starosti otrok.
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