
POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

ODGOVORI RESPONDENTA
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 vzgojitel-

jev, 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. 2021. Po tem datumu poročanje

ni več mogoče. ZA ENO SKUPINO SE IZPOLNI ENO POROČILO. Izpolni ga vzgojitelj ali po-

močnik vzgojitelja. Če vzgojitelji oz. pomočniki vzgojiteljev ne bodo oddali svojega poročila, izpolni

poročilo o izvedenih aktivnostih koordinator programa Zdravje v vrtcu za celoten vrtec. Za prido-

bitev 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 ko-

munikacije 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.

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:

(npr. janez.novak@gmail.com)

petra.grubelnik@osradlje.si
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Ime in priimek poročevalca:

Petra Grubelnik

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

vrtec Radlje ob Dravi

Ime vaše skupine:

igralnica 1

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Petra Grubelnik, 9-DEC2020/32, 9-APRIL2021/35

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

V kolikor želite prejeti potrdilo za sodelovanje v programu morate izbrati in opisati vsaj 3 aktivnosti.& nbsp;

za 3 aktivnosti

Navedite vsebino 1. 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 ...

tedni

Vpišite število:

2

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

knjiga Ptica v duši - Mikhal Snunit, didaktične karte Ptica v duši / orientacija v prostoru, izdelovanje
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svoje zgibanke.

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,

razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

PTICA V DUŠI Kot vemo, je zelo pomembno duševno zdravje in na tak ali drugačen način skrbimo

tudi v vrtcu, predvsem v času epidemije, ko so otroci združeni iz različnih skupin in jih morda

vsak teden pričaka druga vzgojiteljica. Tako smo podrobneje spoznali nežno, poetično pripoved

Ptica v duši, ki je bila napisana za otroke, a je pozneje kot svetovna uspešnica začarala bralce vseh

starosti. Govori o vezeh med nami in našo dušo, kjer živi posebna ptica. Ta ptica odpira in za-

pira predale duše, v katerih so spravljena naša občutja: predale ljubosumja, sreče, ljubezni, žalosti,

slabega počutja . . . Edino ona ima ključe teh predalov in jih odpira, kadar jo prosimo. Kaj storiti,

da bi slišali klic te ptice in zvedeli več o tem, kdo smo? VSAK OTROK SI JE NA SPLETNI STRANI

NAŠEL PTICO, KI PREBIVA V NJEGOVI DUŠI IN SI USTVARIL SVOJO KNJIŽICO. Otroci so na prvo

stran narisali svojo ptico in si napisali svoje ime. Na spletu smo si ogledali ptice, jih opazovali, se

o njih pogovarjali in zanimivo, kako so si našli svojo ptico. Kar naenkrat so odreagirali, pokazali s

prstom nanjo in rekli:” Ta je moja.” Slike ptic smo kopirali v word in jih poslali v tajništvo, da so jih

natisnili. Otroci so jih nato izrezali in zalepili v knjižico. Zraven smo zalepili še naslovnico te knjige in

kratek opis. Tako zjutraj po jutranjih gibalnih minutkah prišepnemo ptici, da nam odpre predalček

radosti in dobre volje.

Navedite vsebino 2. aktivnosti
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Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

3

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

DALJŠI POHOD DO RIBNIKA REŠ Takoj po malici smo se odpravili na daljši pohod do ribnika Reš,

kjer smo si v senci ob potoku odpočili in se odžejali. Vzeli smo si čas za igro – “lovili smo ribe”.

Zraven smo si vzeli tudi vrečke, kamor smo lovili veter – za to je bilo vreme res idealno. povezava

do posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=rokEVlRbcyg& ab_ channel=PetraGrubelnik

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:
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1

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

Pesmica Smeh - Olga Denac, ples Veseli klovni na skladbo Johanna Straussa II – Hunting – Fast

Polka, lasulje in ovratniki.

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ob glasbi Johanna Straussa II – Hunting – Fast Polka smo se zabavali s plesom, ki smo ga naslovili

Veseli klovni. Posledično smo vesele klovne tudi likovno ustvarjali in se naučili pesmico Olge Denac –

Smeh. Tako v igralnici 1 skrbimo tudi za duševno zdravje in kondicijo. S temi dejavnostmi smo sode-

lovali tudi na 15. mednarodnem festivalu Igraj se z mano in še bolj s toplino napolnili naše dušice,

saj smo za nekoga naredili nekaj lepega. Videoposnetek plesa in pesmice si lahko ogledate na

spodnji povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=gk1zzCpP2l8& ab_ channel=PetraGrubelnik
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