
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:

SONJA GERHOLD

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

ENOTA VUHRED

Ime vaše skupine:

skupina Sonje in Cvetke

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: SONJA GERHOLD, 9-DEC2020/38, 9-APRIL2021/40

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: CVETKA KOREN, 9-APRIL2021/42

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 ...

meseci

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

Meta Zagorc - Ustvarjalni gib, umirjena glasba, blazine, peščena ura

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

IGRE ZA UMIRITEV V mesecu februarju sva v oddelek vključili igre za umiritev. S tem sva želeli

doseči, da otroci prepoznajo, kako se lahko dobro počutimo, če nekoga pobožamo, se ga nežno

dotaknemo, ko se umirimo in ko smo za kratek čas v tišini. MASAŽA: Masažo smo izvedli v paru.

En otrok si je pod glavo dal blazino in se ulegel, kakor mu je bilo tisti trenutek prijetno. Drugi otrok

je prisedel k njemu in ga pričel po hrbtu, nogah – božati, se ga dotikati, stiskati, masirati. V ozadju

smo imeli umirjeno glasbo. Ob masaži sva otrokom povedali, da naj povedo, če jim kaj ne bo všeč.

Pri tem smo se tudi učili, da povemo svoja mnenja, stališča in občutke. IGRA TIŠINE: Posedli smo

se v krog, tako da smo se lahko prijeli za roke. . . Ob besedilu: TIŠINA PRIPLUJE TIHO Z NEBA, SKU-

PAJ Z NAMI SEDE NA TLA. TIŠINA SEM JAZ, TIŠINA SI TI, SKLENIMO ZDAJ ROKE, ZAPRIMO OČI. Ko

smo čez nekaj časa odprli oči, smo obrnili peščeno uro. Skupaj smo poskušali tiho opazovati, kako

pada pesek. Če je kdo začel govoriti, sem ga pogledala in s prstom na usta pokazala, da trenutno

ne govorimo. Pri vsaki izvedbi smo čas podaljševali, dokler nismo prišli na minuto tišine. MILNI

MEHURČKI Otroci so se ulegli na ponjavo tako, da so imeli glave proti sredini, ležali so na hrbtu. Ob

spremljavi umirjene glasbe sva pihali milne mehurčke pri njihovih nogah. Otroci so jih umirjeno z

nogami lovili in jih poskušali počiti. Če so se razživeli, sva se za trenutek ustavili, saj je bil najin cilj,

da se pri tej igri umirijo.
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Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:
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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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

GOZDNaš vrtec obdajajo gozdovi, v katerih se veliko zadržujemo. Ponujajo nam pristen prostor, kjer

se igramo, dogovarjamo, sodelujemo, razvijamo in krepimo samozavest. Iz vej smo si gradili bivake

in pod njimi poskušali ležati. Iskali smo storže in z njimi ciljali v debla dreves, ki so bila različno odd-

aljena. Za debli smo se skrivali, skakali smo s čokov, lomili veje, ki so bile na tleh, prisluhnili zvokom,

objemali drevesa, tipali njihovo lubje, iskali barve. Hodili po podrtih drevesih, koreninah. Otroci

so si z naravnimi materiali krepili domišljijo, saj so jim palice in storži predstavljali instrumente in

zraven smo prepevali. Daljše veje so postale žage in so povezovali z njimi delo od doma - ko ati

žaga drva. Otroci so spontano raziskovali naravo in s tem razvijali lastno ustvarjalnost in motorične

sposobnosti.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.
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Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

15

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

DALJŠI POHODI Enkrat na mesec oz. večkrat, odvisno od vremena, smo se podali na daljše po-

hode. Bližnja in daljna okolica nam nudi zelo zanimive poti, ki jih lahko izkoristimo in s tem spoz-

navamo okoliš. Naši daljši pohodi so vključevali hojo po ravnem terenu, hojo navkreber, navzdol,

tekanje, raziskovanje, opazovanje. Ker smo velikokrat hodili enako pot, sva lahko spremljali njihove

napredke. Enaka dolžina - krajši čas, njihovo vzdržljivost, predvidljivost, zmogljivost, vztrajnost in

krepitev samozavesti, da zmorejo. Pri hoji navkreber in navzdol smo sprva hodili po vseh štirih, da

smo lahko premagali kakšen strm rob travnika ali gozda. . . Kasneje so nam roke bile v pomoč za

varnost pri padcu. Pri otrocih se je pri vsakem nadaljnjem pohodu videl napredek.
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