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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:

Špela Rus

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v

vrtcu:

spela.rus@osradlje.si

Anketo izpolnjujem:  koordinator programa Zdravje v vrtcu - poročilo bom

oddal za celoten vrtec - nekateri strokovni delavci bodo

oddali tudi svoje poročilo 

Aktivnosti v okviru programa Zdravje v vrtcu

so v tem šolskem letu izvajali v vsaj tretjini

skupin v vrtcu.

 da

Kako v kolektivu prenašate informacije z

izobraževanj, regijskih sestankov in poslanih

sporočil programa Zdravje v vrtcu?

Ko smo imeli regijski sestanek, sem potem informacije prenesla strokovnim delavkam na prvem

strokovnem aktivu, sicer pa jim informacije, ki jih dobim preko e-pošte, takoj posredujem naprej. Ker smo

kot vrtec zelo povezani in kar res živimo in se trudimo živeti zdravo, zelo veliko časa, ko smo v kontaktu,

namenimo komunikaciji o tem.

Kaj je bilo v programu dobro? Ali bi kaj

pohvalili?

Posebej ne bi kaj pohvalila, saj aktivnosti, ki jih v vrtcu počnemo, izhajajo iz idej otrok, ob podpori

strokovnih delavk. Jaz kot svetovalna delavka pa namenjam zelo veliko časa duševnemu zdravju vseh

vključenih (otrok, staršev, strokovnih delavk). Na spletni strani je objavljeno kratko poročilo "Urice zame", ki

jo izvajam za starše enkrat mesečno, strokovnim delavkam pa sem na voljo vedno in povsod. Delam po

modaliteti W. Glasserja Teorija izbire in se zelo zavedam pomembnosti učinkovitih odnosov.

Kaj je bilo v programu slabo?  Tudi tu težko podam mnenje kaj je bilo slabo, saj delujemo predvsem tako, da se mi tu v tem prostoru in

času dobro počutimo.

Ali bi nam kaj predlagali? Ne, ne bi.

Koliko enot ima vaš vrtec?3

Koliko skupin otrok je v vašem vrtcu?12

Navedite število sodelujočih skupin po

starostnih skupinah:

Navedite število:
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Vsi vzgojitelji in pomočniki, ki so nameravali

poročati o izvedenih aktivnostih, so že oddala

poročila v 1ka.

 Da

Kolikokrat ste imeli sestanek z vzgojitelji in

pomočniki, ki sodelujejo v programu? 

V zvezi s programom 1x, ko sem predstavila rdečo nit letošnjega programa in skupaj smo ugotovile, da je

to področje, ki nam res leži. Kot sem že zgoraj navedla, tudi jaz izvajam aktivnosti na tem področju, a ne v

enem oddelku, temveč na ravni vrtca.

Če ste si v skupini ogledali katerega od

lutkovnih filmov in izvajali aktivnosti na teme

iz vsebin filmov to označite:

 Ostal bom zdrav, Čiste roke za zdrave otroke

Povezava do spletne strani vrtca, kjer imate

objavljeno poročilo programa Zdravje v vrtcu

(link)

http://vrtec.osradlje.si/ucitelji/zdravje-v-vrtcu/

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?  za 5 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti. V kolikor ste

izvajali aktivnosti na temo rdeče niti tekočega

šolskega leta izberite za 1. aktivnost RDEČA

NIT.

 Rdeča nit

Navedite število skupin v katerih so izvajali 1.

aktivnost

3

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

stanovalci Doma Hmelina, babica ene deklice

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:4

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

družabne igre, pripomočke za peko

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, občani

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V letošnjem letu smo se z Domom Hmelina (dom starostnikov) dogovorili in celo določili datume, kako nas

bodo prišli vsak mesec obiskati. Zaradi corone so bili pri nas žal le 2x, in tudi mi smo bili pri njih le enkrat,

ko smo jim nesli novoletna darilca. Ta dogodek, ko pridejo k nam v vrtec pomeni zelo veliko tako otrokom,

kot starostnikom. Letos so sodelovale 4 skupine in sicer, so v vsako skupino prišli 3 ali 4 starostniki, kjer so

potem skupaj preživeli dopoldan. Veliko je bilo komunikacije, igranja družabnih iger, sodelovanja. Po

izvedeni aktivnosti so otroci povedali, kako so uživali, česa so bili veseli, kaj vse so jim starostniki povedali,

super je bilo ,ko so premagali starostnike pri igrah...

V domu pa so nam povedali, kako so starostniki po takih aktivnostih sproščeni, zadovoljni in ras nam je bilo

žal ,da se nismo več mogli družiti, saj smo letos prav načrtno z delovno terapevtko dorekli datume za obisk
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pri nas. Upamo, da bo naslednje leto bolj ugodno za nas vse skupaj. 

V okviru sodelovanja s starostniki pa so v enem od oddelkov ,ki je sodeloval tudi tukaj ,povabili babico ene

od deklic, katera je z otroki spekla piškote in jim povedala veliko zanimivih stvari. 

Ta način sodelovanja spodbujamo, saj kar nekaj otrok nima babi in dedkov in takšno sodelovanje v njih

spodbudi posebne občutke, tako v smislu sodelovanja, kot vživljanje v drugega, boljše razumevanje

različnih generacij...

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Duševno zdravje

Navedite število skupin v katerih so izvajali 2.

aktivnost

7

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

/

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:7

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Teorija izbire; W. Glasser, Ti povem zgodbo; Jorge Bucay, gumice, lego kocke, reprodukcije različnih

umetnikov...

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor, predavanje/razlaga

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Delo v vrtcu ni povezano samo z dejavnostmi, ki jih izvajamo v dopoldanskem času za otroke. Zelo

pomemben člen so starši otrok. Brez njih ne bi uspeli učinkovito delovati in se povezovati s celotno družino.

Pomembnost povezovanja poudarja tudi Kurikulum, ki temu delu namenja kar nekaj prostora. 

Tudi sama verjamem, da je zelo pomembno, da sodelujemo s starši, saj so otroci, sploh v predšolskem

obdobju izjemno navezani na starše in je odnos staršev do vrtca zelo pomemben za vedenje otroka v vrtcu.

Če starš ni prepričan, da se otrok v vrtcu dobro počuti in ni »ubogi otrok«, ker mora v vrtec, otrok to čuti in

se to tudi odraža v njegovem vedenju in predvsem počutju. 

Ker se precej ukvarjam s to tematiko, sem se odločila, da staršem namenim del časa, ki bo samo njihov,

kjer bodo imeli priložnost, da sprašujejo, preverjajo, izmenjujejo izkušnje, se »pritožujejo«, skratka, da imajo

prostor in čas, kjer lahko dajo iz sebe vse svoje dileme in stiske.

Prvo srečanje vedno namenim predstavitvi udeležencev in njihovim pričakovanjem. Zelo pomembno je, da

se med sabo malo spoznamo, da dobim vsaj okvir tega, kaj pričakujejo od naših srečanj in da jim

pravzaprav predstavim, kako jaz vidim naše sodelovanje. 

Naslednja srečanja potekajo enkrat na mesec. Staršem pošljem povabilo in hkrati ponudim, da izberejo

temo, istočasno pa povem, kaj bom pripravila za srečanje, če ne bo z njihove strani kakšnega vprašanja,

dileme. 

Vsako srečanje je malo drugačno, saj menim, da je učenje zabava in vsi imamo veliko več od tega, če se

ob učenju dobro počutimo. Enkrat se poslužim zgodb Jorge Bucaya »Ti povem zgodbo?« in »Zgodbe za

razmislek«, drugič pripravim delavnico, kjer rišejo, uporabljajo gumice , pa sestavljajo lego kocke,  hodijo po

prostoru z zaprtimi očmi in sledijo navodilom, pripravim različne vprašalnike, zapise… Vse pa z namenom,

da skozi lastno izkušnjo razmišljajo o svojih občutkih, kaj razmišljajo, kako razmišljajo. Verjamem tudi, da je

igra najbolj spontana in pristna dejavnost, zato skozi te dejavnosti najlažje spoznavamo sami sebe.

Tako raziskujemo naše potrebe in občutke ter njihovo moč (potreba po preživetju, potreba po svobodi,

potreba po zabavi, potreba po pripadnosti in potreba po moči), svet kvalitet, celostno vedenje, zaznavanje,

kreativnost, učinkovito komunikacijo.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Duševno zdravje

Navedite število skupin v katerih so izvajali 3.

aktivnost

12

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

Knjižnica Radlje ob Dravi

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:5

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Lutka Sovica, seznam otroške literature, ki so ga pripravili v knjižnici Radlje

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne
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Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V  LDN vrtca imamo opredeljeno, da bomo tekom leta sodelovali s Knjižnico Radlje ob Dravi. Tradicionalno

sodelovanje poteka naprej, s strani obeh ustanov pa je bila želja po še učinkovitejšem povezovanju. 

Tako smo se dogovorili, da vključimo v to sodelovanje tudi starše, saj so glavni akterji pri spodbujanju otrok

k branju in tu je tudi enkratna priložnost, da se s svojimi otroki še bolj povežejo. Ko otrokom berejo, jim

sporočajo skozi nebesedno komunikacijo, kako doživljajo svet okoli sebe in jim tudi tako približajo delovanje

nas samih.  . 

Knjižnica Radlje ob Dravi je pripravila projekt za predšolske otroke: SOVICA V VRTCU. Projekt je

namenjen predšolskim otrokom in temelji na sodelovanju med krajevno splošno knjižnico in krajevnim

vrtcem, oz. posamezno skupino v vrtcu (pri nas smo se odločili, da bodo vključene vse skupine, razen

skupina 2 in 8, ki pa sta tudi dobili sovico in v skupini preko nje gledajo knjige, pripovedujejo otrokom

zgodbice).

Predšolska bralna značka ima skupno zunanjo podobo in pravila sodelovanja, sezname pa pripravijo

knjižničarke v knjižnici.

Starši gredo z otroki v knjižnico, doma skupaj preberejo knjigo, otroci pa vsebino predstavijo v vrtcu (vsaj 2

knjigi otroci predstavijo v vrtcu do konca aprila 2020). Ob zaključku projekta bi morala biti svečana podelitev

priznanj, a žal tudi tega nismo uspeli izpeljati. 

So pa bili v knjižnici navdušeni nad takojšnjim porastom obiska knjižnice in novih vključitev otrok v

knjižnico. 

Ker se otrok v vrtcu v skupini počuti varno, pripoveduje zgodbico in dobi potrditev, da je uspešen. Morda bi

kdo rekel, da ta aktivnost nima nič z duševnim zdravjem, sama pa menim, da je to najbolj pristna aktivnost,

kjer otroku pomaga, da razmišlja o sebi.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Zdrav način življenja

Navedite število skupin v katerih so izvajali 4.

aktivnost

7

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

učitelji v CŠOD Ajda

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:3

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Vrtec v naravi je aktivnost, ki jo izvajamo v vrtcu že vrsto let in se nam zdi nujna za uspešen razvoj otrok. V

tej povezavi izvajamo tudi Pižama party, ki pa ga letos žal nismo mogli izvesti zaradi corona virusa. 

Ta aktivnost se prične že mnogo prej, kot pa na dan odhoda, saj se z otroki pogovarjamo, kdo bi šel, kdo

ne, kje je razlog, da ne bi šli... otroci skozi te pogovore razmišljajo o svojih občutjih, doživljanjih, kar je

absolutno povezano z rdečo nitjo letošnjih aktivnosti Zdravja v vrtcu. Tudi tisti otroci, ki ne gredo se nekako

povežejo s tistimi, ki gredo. Ker je to namenjeno otrokom, ki gredo jeseni v šolo in še eno leto mlajšim,

lahko ti mlajši, ki se prvo leto ne odločijo, ker jih je "strah", nočejo biti brez mamic, ne spijo v svoji postelji...,

priložnost, da se naslednje leto odločijo in gredo. To so sigurno največji zmagovalci. 

Tam preživijo 3 nepozabne dneve, kar povedo tudi strokovne delavke, ki otroke spremljajo. Nikoli ni težav s

spremljevalkam, saj si vse želijo iti in pridobiti izkušnjo, ki je res nepozabna. Povedo, da se z otroki

povežejo na čisto nek drug, nov način in povedo ,da so vesele, da so lahko del tega. 

Pižama party pa je dogodek, ki ga izvedemo v vrtcu, vključeni pa so vsi otroci druge starostne skupine. Bi ti

V Radljah, v znanem prostoru in prespati, je bližje otrokom, kot iti v vrtec v naravi. Zato se velik otrok odloči

in preživi večer in noč v vrtcu. In tudi ti otroci so zelo pogumni. Ko jim uspe ,so najbolj veseli otroci daleč na

okoli, me ,strokovne delavke pa smo vesele, da jim take priložnosti za učenje omogočamo.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Drugo: Premagovanje strahu pred belimi haljami

Navedite število skupin v katerih so izvajali 5.

aktivnost

5

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

študentje medicine Maribor

Čas trajanja aktivnosti  dnevi
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Vpišite število:5

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V ta projekt smo vključeni že nekaj let, saj otroci v času, ko pridejo študentje k nam in še nekaj časa potem,

uživajo v kotičku, ki ga posebej pripravimo za naše otroke. 

vzgojiteljica nekaj dni pred delavnico otrokom opiše projekt in jih pripravi na obisk 'zdravnikov iz Bolnišnice

Medimedo'.

Prav tako poskrbi, da otroci na dan izvedbe delavnice prinesejo v vrtec svojo bolno igračo, za katero

povedo kaj je z njo narobe in zanjo izdelajo 'zdravstveno izkaznico'.

Študenti medicine na mestu, ki ga določi vrtec, na dan izvedbe projekta uredijo Bolnišnico Medimedo z

vsemi oddelki:

- čakalnica,

- ambulante,

- operacijska dvorana,

- rentgen,

- laboratorij.

Vzgojiteljica pripelje otroke v Bolnišnico Medimedo, kjer otroke sprejmejo v čakalnici in jih malo vprašajo po

bolnih igračkah, če so bolne in kaj se je z njimi zgodilo. Otroci so nato z igračo napoteni v ambulanto na

splošni pregled, kjer opišejo težave svoje igrače zdravniku.

Ta opravi splošni pregled z osnovnimi pripomočki, ki jih lahko uporabijo tudi otroci. Zdravnik nato od otroka

poizve nekatere osnovne podatke o igrači in jih, če je potrebno, napoti k specialistom. Po končanem obisku

se otroci skupaj s študenti pogovorijo in igrajo v igralnici, kjer lahko kaj narišejo ali napišejo.

Letos se je zgodilo, da so študentje zadnji hip odpovedali v eni od enot obisk in strokovne delavke v

oddelku so prevzele vajeti v svoje roke. Otrok pač niso mogle pustiti na cedilu in prelevile so se v zdravike.
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