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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:

Karmen Plazl

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Enota vrtec Vuhred
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Ime vaše skupine:

Oddelek 10

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Karmen Plazl, 9-DEC2021/16, 9-MAJ2022/001-36

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Rosanda Ternik, 9-DEC2021/1, 9-MAJ2022/001-26

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.

Zobozdravstvena vzgoja

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:

Pesem o umivanju zob.
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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):

UMIVANJE ZOBKOV Z umivanjem zobkov smo pričeli v mesecu marcu po sprostitvi covid ukre-

pov. Otroci so si vsakodnevno umivali zobke po malici in to je postalo del dnevne rutine. Otroci

so si barvo zobne krtačke lahko izbrali sami (dodatna motivacija), pokazali sva jim kako si pravilno

umivamo zobe in kako poskrbeti, da je krtačka vedno čista. Veliko pozornosti sva namenili čisti

krtački za zobe, saj meniva, da je le ta osnova za higieno zob. Starejši otroci so bili pri umivanju zob

in skrbi za čisto zobno krtačko že kar samostojni, mlajši pa so potrebovali nekaj najine pomoči. Vsi

otroci so za svoje zobke z veseljem skrbeli, z umivanjem ni imel nihče težav.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Osebna higiena

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
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Vpišite število:

5

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

Zgodba Katera roka je čista roka? (Sanela Bešić) - zgodba v brošuri Spodbujanje dobre higienske

prakse v vrtcu

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.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

KATERA ROKA JE ČISTA ROKA? V mesecu februarju nam je bilo posredovano gradivo oz. brošura z

naslovom Spodbujanje dobre higienske prakse v vrtcu (ŠIPK). Sama brošura se nama je zdela zelo

zanimiva in uporabna. V našem oddelku smo se podrobno seznanili z zgodbo Katera roka je čista

roka?, ki jo je napisala Sanela Bešić. Gradivo sva natisnili, tako, da je bilo otrokom vedno dostopno

(knjižni kotiček v igralnici). Vsebina slikanice nam je pomagala pri ozaveščanju in pravilnem umi-

vanju rok – skrb za higieno rok. Čez celo vrtčevsko letu smo skrbeli za čiste roke in otroke spodbujali

k pravilnemu umivanju rok. Ta slikanica je bila gradivo, ki nas je še dodatno motivirala in opomnila

kako pomembno je, da skrbimo za čistočo rok.

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
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bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Sodelovanje s starši (oče)

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

2

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

Rekviziti za telovadbo (blazine, želve za ravnotežje, steklenice, žoge,...)

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):

VADBENA URA NA PROSTEM V okviru sodelovanja s starši smo izvedli vadbeno uro na prostem

(mesec maj 2022). Oče enega izmed dečkov, ki je vključen v našo skupino je pripravil res pestro

vsebino za »športni dopoldan«. Otroke je na začetku zelo dobro motiviral in jim podaril kape za

zaščito pred soncem. Otroci so razvijali svoje gibalne sposobnosti preko različnih gibalnih iger in

izzivov (tekalne igre z barvnimi žogicami, želve za ravnotežje, metanje obročev na plastenke,. . . .).

Pripravil pa je tudi nekaj različnih poligonov, kjer so otroci preskakovali ovire, tekli »slalom«, hodili
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po štirih,. . . Otroci so bili ves čas zelo aktivni. Čez celo leto smo izvajali vadbene ure na prostem in v

igralnici. V našem oddelku smo se vsakodnevno posluževali še gibalnih minutk, ki smo jih v večini

izvedli kar pred malico.

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...

Učiteljica prve triade

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:

Leseni pripomočki za masažo, blazine, tibetanske posode, koshi zvonček, glasba za meditacijo...

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.
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Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

MASAŽA IN UMIRITEV V mesecu maju sva otrokom predstavili košaro s pripomočki za masažo (ra-

zlični vajlčki, čopiči, krtače,. . . ). Ko so se otroci seznanili z uporabo pripomočkov je postala masaža

skoraj del dnevne rutine. Otroke sva masirali midve, otroci naju, otroci med seboj,. . . Opazili sva, da

masaža zelo dobro vpliva na razpoloženje otrok, zato sva jo vključili v tematski sklop »sproščeno po-

letje«. V okviru tega sklopa sva otrokom ponudili tudi umiritvene trenutke meditacije ob poslušanju

različne glasbe za umiritev (zvoki koshi zvončkov, tibetanska glasba, glasba za meditacijo,. . . ). Lahko

rečeva, da je bila razlika med prvo takšno umiritvijo ob glasbi in umiritvijo ob koncu sklopa, zelo

velika. V mesecu juniju smo se v našem oddelku seznanili še s tibetanskimi pojočimi posodami

(terapevtsko glasbilo) in koshi zvončki. To »terapijo« nam je pripravila sodelavka, ki se s tem ukvarja

v prostem času. Bilo je nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj čarobnega,. . .

Navedite vsebino 5. 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...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

8

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

/

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?
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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):

GIBANJE IN IGRA V GOZDU V našem vrtcu imamo to srečo, da je gozd le nekaj korakov stran. Čez

celo vrtčevsko leto smo bili zelo aktivni na področju gibanja in raziskovanja gozda. Izvedli smo kar

nekaj krajših in tudi daljših sprehodov (daljši sprehod ob reki Dravi, sprehod do lovske opazovalnice,

sprehod do gozdnega roba,. . . ). Gozd smo obiskovali v vseh letnih časih. Tam so otroci sproščeno

izvajali naravne oblike gibanja in razvijali svoje gibalne sposobnosti. V gozdu pa je potekala tudi

prosta igra, vodene dejavnosti, raziskovanje,. . .
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