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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.

www.nijz.si 1



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

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

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

(npr. janez.novak@example.com)

petra.grubelnik@osradlje.si

Ime in priimek poročevalca:

SONJA GERHOLD

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

ENOTA VUHRED

Ime vaše skupine:

SKUPINA SONJE IN CVETKE
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Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: SONJA GERHOLD, 9-DEC2021/12, 9-MAJ2022/001-41

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: CVETKA KOREN, 9-DEC2021/4, 9-MAJ2022/001-27

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.

Gibanje

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 didaktičnemateriale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

naraven material

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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Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

BIVANJE NA PROSTEM Gibanje je ena od najosnovnejših potreb. Otrok pri tem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša,

kaj zmore in se pri tem vsakodnevno razvija in gradi zaupanje vase. Svež zrak, imunski sistem, umirjenost, raziskovanje,

razvijanje čuta za okolje. . .so le nekateri razlogi, zakaj smo se vsakodnevno odpravili do bližnjih polj, umaknjenih poti,

kmetij, našega igrišča, kjer so otroci lahko bili gibalno aktivni. Ker polovica otrok v začetku še ni hodila sva jih do teh

lokacij odpeljali z vozičkom. Ko smo prispeli na določeno mesto sva jih dali iz vozička, kjer so lahko prostor raziskovali.

Sprva so se previdno splazili do bližnjih stvari, ki so jih zanimale – rože, kamni, veje, bilke,. . . listi. Kasneje so postali

radovednejši. Pozimi so se nekateri z močno voljo trudili, da bi vstali na snegu in naredili kakšen korak ali pa se splazili

do bližnjega igrala in se postavili na noge. In na koncu zadovoljiv nasmeh – uspelo mi je. Na koncu leta so veselo tekali

naokoli in raziskovali okolje, splezali po vseh štirih na strm breg in se previdno po ritki dričali navzdol, predvidevali

padce, se previdno približali strmini ob poti.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Duševno zdravje

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 didaktičnemateriale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

naraven material

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

ČUTNA POT V jeseni sva otrokom ponudili za igro naraven material (palice, kamni, storži, veliki kostanji, lubje). Po

igri spoznavanja, preizkušanja je pričela nastajati čutna pot, katere so se dotikali z rokami. Ker sva še vedno želeli,

da imajo otroci možnost igre z materialom sva na drug karton zalepili različne tulce, izrezali luknje in tako so lahko

material vstavljali, ga skrivali , metali skozi luknje, primerjali na čutni poti. . . Spomladi je nastala čutna pot po kateri

so hodili. Plastične posode smo napolnili s travo, slamo, mivko in zemljo. Nekateri otroci so z veseljem stopali po ra-

zličnih podlagah, nekateri so bili nezaupljivi. Ob opazovanju drugih, spodbudi so tudi sami zakorakali po poti. Čutno

pot smo nadgradili tako, da smo se bosi odpravili ven. Otroci so že poznali občutke in jih predvidevali.

Navedite vsebino 3. 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 ...

meseci

Vpišite število:

1

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

pravljice, kamišibaj

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

PRAVLJICE Bettelheim pravi:« pravljice bogatijo otrokovo življenje in ga obdajajo s čudežnostjo prav zato, ker se otrok

natančno ne zaveda, s čim so ga očarale«. V letošnjem letu smo podrobno spoznali štiri pravljice na katere sva pripravile

različne dejavnosti. Otroci so imeli vsakodnevno pravljice na razpolago, skupaj smo jih brali, se ob ilustracijah pogo-

varjali, listali, gledali in iskali podrobnosti v njih. Bolj ko smo jih brali, bolj so otrokom bile zanimive, saj so časoma

ilustracije prepoznavali in jih dopolnjevali z besedami in zvoki. Pravljice sva otrokom predstavile tudi preko gledališča

kamišibaj, ki jim je bil zelo zanimiv in jih je takšna oblika zelo pritegnila. S vprašanji sva jih vključevali v samo pripove-

dovanje zgodbe in jih tako spodbujali h govoru.

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 ...

meseci

Vpišite število:

10

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

lutke

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

LUTKE Lutka je posebno močna pri neverbalnih oblikah komunikacije( Majaron 2006,97). Ker je pri letu dni starih otro-

cih še v ospredju neverbalna komunikacija sva se odločili, da nam lutke popestrijo dneve in s tem spodbujava pri otro-

cih domišljijo, empatijo, vzpostavljava komunikacijo in izražanje. Lutke so nastajale v povezavi s pravljicami, ki smo

jih spoznavali. Z nami so bile vso leto. Skupaj smo ustvarili velike, mehke lutke, s katerimi so otroci plesali, telovadili,

počivali, spoznavali dele telesa in jih primerjali s svojimi , skrivali. . . Ves čas so bile z nami.. V lutkovnem gledališču

v škatli, smo se igrali z lutkami na palici, kjer sva otroke spodbujali k eksperimentiranju v igri z glasom, besedami in

domišljijo. Tako so se med seboj povezovali in dopolnjevali. Imeli smo lutko marioneto, katero smo nosili za vrvico,

jo opazovali, tipali in se z njo igrali. Bila je zelo krhka in smo jo morali nositi previdno. V kotičku kmetija so nastajale

lutke iz storžev. Živali, katere smo spoznavali preko pravljic.

Navedite vsebino 5. 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:

4

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

zobne ščetke

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

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

UMIVANJE ZOB V mesecu februarju smo pričeli z umivanjem zob. Umivanje je potekalo s tremi ali štirimi otroki naenkrat.

Prvi dnevi so bili namenjeni bolj raziskovanju ustne votline. Ščetka je iskala naše zobke, se dotikala jezika, neba, z zobki

smo jo ujeli. Ves čas igre smo se opazovali v ogledalo Naslednje dni smo se posvetili umivanju zob. Zobe sva si ščetkali

skupaj z otroki, tako da so lahko ves potek opazovali in posnemali. Proti koncu umivanja sva jim pomagali tako, da

sva prijeli njihovo roko in jo vodili do čisto vsakega zobka posebej. Umivanje smo podkrepili s pesmico – Moji beli

zobki. Po končanem ščetkanju zob je vsak otrok posebej splaknil svojo ščetko in jo pospravil v zaboj. Nega zob je zelo

pomembna že pri tako malih otrocih in velika spodbuda, ko nekaj doživljajo kot igro.
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