
www.1ka.si POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

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:  pomočnik vzgojitelja

Ime vaše enote: Vrtec Vuhred

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?14

Ime vaše skupine: Oddelek 10

Starost otrok v vaši skupini:  od 2-3 let

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal

aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini  vsaj 3

mesece:

Lilijana Dapčević

Ime in priimek pomočnika vzgojitelja, ki je

izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini vsaj 3

mesece:

Tara Svetina

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.

 Duševno zdravje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

starši

Čas trajanja aktivnosti  ure

Vpišite število:14

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

predpasniki, flomastri za blago
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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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Staršem sva na roditeljskem sestanku s sodelavko povedale, da bomo letos sodelovali pri projektu Zdravje

v vrtcu in da bi v mesecu septembru organizirali delavnico. Na delavnici bi skupaj izdelovali unikatne

predpasnike za otroke, ki bi jih potem uporabili pri kuharskih delavnicah z otroki. Delavnica je bila predvsem

namenjena izdelovanju predpasnikov, navezovanju stikov med starši, spoznavanju in druženju. S

sodelavko sva starše povabili v popoldanskem času, kjer smo izdelovali predpasnike za otroke.

Predpasnike sva izbrali z namenom, ker bomo v letošnjem letu poudarek imeli na zdravih živilih in

posledično bomo veliko kuhali, pekli, rezali, ribali… Zaradi tega se nama zdi smiselno, da ima vsak otrok

svoj predpasnik, da lahko sodeluje pri opravilu. S predpasniki vzdržujemo higieno otrok, oblačil in hrane.

Vsak starš je na delavnici ustvaril unikaten predpasnik za svojega otroka. V praksi se je pokazalo, da so

otroci predpasnikov bili zelo veseli in vedno preden smo začeli pripravljati živila, so odkorakali do

predpasnikov in si poiskali vsak svojega. Otroci so si takoj zapomnili kateri je njihov predpasnik in videlo se

je kako so ponosni, da imajo vsak svoj predpasnik s svojim imenom in motivom.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:14

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

jabolko, strgalo, nož, pladenj, pečica, lonec, kuhalnica, indukcijska plošča, žlica, posodice

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 ...), demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Mesečna tema v našem oddelku je bila jabolko. Skupaj z otroki smo na različne načine spoznavali jabolko

(olupek, pečke, pecelj, muha) in jablano (veje, deblo, listi). Prepevali smo pesmice o jabolku in jablani.

Hodili smo na sprehode in si ogledovali jablane in jabolka ter ugotavljali njihove oblike in barve. Spoznavali

pa smo tudi hrano pripravljeno iz jabolk oz. pripravljeno z jabolki. V ta namen smo pripravili jabolčno

čežano, jabolčni zavitek in sušili jabolka. Pri vseh teh opravilih smo uporabili naše predpasnike, ki so jih

izdelali starši. Otroci so jabolka lupili in rezali. Pri rezanju se nekateri otroci niso mogli upreti jabolkam in

tako so hitro romala v njihova usta. Pravtako so pripravili jabolčni nadev s cimetom, mazali testo z

nadevom, mešali jabolčno čežano, okušali, opazovali kaj se nardi z jabolki, če se dolgo časa kuhajo in na

koncu so se še posladkali z pripravljenimi jedmi. Vse jedi smo ustvarjali v igralnici. Pri tem pa sva s

sodelavko pazili tudi na varnost otrok in pečico in indukcijsko ploščo smo imeli na takšni višini, da so otroci

lahko opazovali, kako se peče jabolčni zavitek in kuha jabolčna čežana, vendar se niso mogli poškodovati

oz. opečti.
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Navedite vsebino 3. aktivnosti  Zdrav način življenja

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

društvo kmetic KO Vuhred

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:14

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

piškoti (moka, sol, sladkor, jajca, maslo,cimet), valjar, posoda, modelčki, pladenj, pečica, posušeni listi

mete

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 ...), demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Praznični december smo si polepšali s peko piškotov. Da pa je bilo še bolj zabavno smo medse povabili

izkušene gospe iz društva kmetic dravske doline KO Vuhred, ki so nam pomagale pri peki piškotov.

Našemu povabilu so se z veseljem odzvale in se nam pridružile kar dva dni v tednu. Ustvarjali smo piškote

in medenjake s pomočjo kovinskega stroja in modelčkov. Preden pa smo zamesili testo, pa smo se z otroci

pogovorili o vseh sestavinah, ki sodijo v piškote in sicer smo ugibali iz katerih sestavin bi lahko izdelali

piškote. Pravtako smo okušali in vonjali cimet, ter okušali sladkor in med, ter ugotavljali različne okuse. Vsi

otroci so sodelovali v postopku izdelovanja piškotov. Otroci so gnetli testo, ga valjali, odtiskovali modelčke.

Otroci so vidno uživali pri izdelavi piškotov. Ko smo porabili vse testo pa smo piškote še spekli v vrtčevski

kuhinji. Seveda smo se po kosilu posladkali tudi z narejenimi piškoti in poskusili, če so nam uspeli.

Konec tedna pa smo pripravili še čajanko, kjer smo se posladkali s piškoti in s toplim čajem. Čaj smo

naredili iz metinih listov, ki smo jih v mesecu septembru pobirali in jih posušili prav za čajanko.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Gibanje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:14

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

slikovne kartice, biba

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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Vsak mesec smo izkoristili lepo vreme in se podali na orientacijske pohode, kjer smo izkali skriti zaklad.

Bistvo naših orientacijskih pohodov je bilo reševanje nalog in iskanje skritega zaklada, tako sva otrokom

popestrili naše pohode. Otrokom sem pripravila slikovne kartice in nanj narisala naloge, ki smo jih morali

opraviti. Kartice so bile prilagojene tedanji temi v oddelku. V mesecu oktobru smo tako imeli temo jabolko in

zato smo bolj opazovali naravo, poslušali žuborenje vode, petje ptičk, šumenje listov, lajanje psov. Z bližnje

hriba smo opazovali kraj Vuhred (reko Dravo, cerkev, vrtec, osnovno šolo, vlake…). Ob gozdu smo reševali

uganke in peli pesmice o jabolku in jablani. 

V mesecu februarju pa smo imeli temo živali in zato sem pripravila kartice s temu primernimi nalogami.

Reševali smo naloge, uganke o živalih, peli pesmice o živalih in plesali zajčji ples. Po vsakem pohodu nas

je pri vrtcu čakal skriti zaklad (sveža jabolka) in to je bila naša slastna nagrada. Otroci so v pohodih zelo

uživali in skoraj vsakodnevno so povpraševali, kdaj gremo spet iskati skriti zaklad in reševati uganke.
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Navedite vsebino 5. aktivnosti  Narava in varovanje okolja

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:14

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

lončki za sajenje, tempera barve, čopiči, zemlja iz kompostnika, semena božičnega žita, voda

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 ...), demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V mesecu decembru sva se s strokovno delavko odločile, da otroci svoje starše presenetijo na nekoliko

drugačen način. V ta namen smo posejali tako imenovano božično žito, ki ima v času božiča prav poseben

pomen. Je namreč tudi simbol pomladi in življenja. Preden smo se lotili sajenja, so otroci poslikali okrasne

lončke s tempera barvami. Nato pa smo 13.12., prav na dan, ki je določen za sejanje, posejali božično žito.

Sejali smo z zemljo iz kompostnika, ki ga imamo na dvorišču. Vsak otrok je imel nalogo skrbeti za svoje žito

(zalivati). Pri tem so otroci morali biti pozorni na to, da zemlja ni bila preveč mokra in ne preveč suha. Pred

tem sva otrokom pokazale kakšna mora biti prava vlaga zemlje in otroci so s prstki tipali, če je zemlja dovolj

mokra in če jo je potrebno še zaliti. Vzkalitev žita so otroci nestrpno pričakovali in vsakodnevno so

opazovali lončke, če se v njih že kaj dogaja. Ko so prva stebelca pokukala iz zemlje so se otroci zelo

razveselili. Vsak dan smo opazovali kako raste božično žito in otroci so bili začudeni nad hitrostjo rasti in se

vidne razlike v višini stebelc zelo razveselili. Pred prazniki pa so otroci vsak svoje žito odnesli domov in ga

podarili staršem.
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