
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:  vzgojitelj

Ime vaše enote: VRTEC VUHRED

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?4

Ime vaše skupine: OTROCI VZG. SONJE IN ANITE

Starost otrok v vaši skupini:  od 3-4 let

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal

aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini  vsaj 3

mesece:

SONJA GERHOLD

Ime in priimek pomočnika vzgojitelja, ki je

izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini vsaj 3

mesece:

ANITA MESSNER SKRALOVNIK

Če ste si v skupini ogledali katerega od

lutkovnih filmov in izvajali aktivnosti na teme

iz vsebin filmov to označite:

 Čiste roke za zdrave otroke

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.

 Gibanje

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:12
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Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): DALJŠI POHODI

Obdani smo z čudovito naravo. Gozd, travniki, vodne učne poti, reka Drava....  Enkrat na mesec oz.

večkrat, odvisno od vremena smo se odpravili na daljše pohode. Pri tem sva spodbujali spretnost,

vztrajnost. V večini smo se odpravili v gozd, kjer so se otroci sprostili, prisluhnili, premagovali naravne

ovire. Korenine, skakanje iz štorov iz odrezanih dreves, hoja navkreber. Včasih smo odšli tako po strmem,

da so si morali pomagati z rokami.  Najin cilj je bil, da spremljava njihove napredke zato smo velikokrat

odšli na enako pot. Enaka dolžina, , krajši čas, vzdržljivost, zaupanje v svoje telo.

Veliko krat smo se odpravili po vodni učni poti. Ta pot se vije ob reki Dravi skozi gozd. Otroci so po tej poti

hodili zelo radi. Prebrali smo si besedila iz tabel, ki smo jih videli. Otroci so imeli  možnost sami spremljati

ali hodimo pravilno, saj smo se orientirali po označbah. Premagali smo strah in šli čez viseči most, da smo

lahko prišli do konca - Pupnludla- moža, ki ima v gozdu kočico. To je bil gospod, ki je imel zelo rad otroke.

Dokler trava še ni bila visoka in smo se lahko zadrževali na travnikih smo se odpravili na bolj oddaljenega,

kjer smo si naredili piknik z jabolki. Včasih smo imeli cilj, včasih le pot, ki nas je vodila  na čudovita mesta z

razgledom.   

Otroci potrebujejo gibanje zato jih spodbujava k temu.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

rute, balončke, glasbo, zgodbe

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): PLESNO DRUŽENJE

Enkrat na teden smo se s skupino srečevali na plesnem druženju. Druženje je potekalo tako, da smo se

sprva ob glasbi segreli. Posameznik je pokazal delček gibanja, ki smo ga s celo skupino ponovili. Na vrsto

so prišli vsi otroci, ki so želeli pokazati.

Druženje smo nadaljevali s kakšno igro, plesom, koreografijo, ki smo jih tekom leta utrjevali s ponavljanjem.

 S koreografijo iz folklore smo se želeli predstaviti na folklornem srečanju. Ampak zaradi stanja v državi

letos ni bilo mogoče. 

Ob koncu druženja smo se umirili. Umiritev je izgledala tako, da smo se zmasirali, lovili balončke z nogami

v zraku, se zmasirali z žogico, hodili ob umirjeni glasbi in se poslovili s pogledom in pozdravom. 

Otroci so z navdušenjem prihajali. Iz druženja v druženje so bolj zaupali vase, upali so se izpostaviti, izraziti

z gibom, prepustiti glasbi, ritmom. Velikokrat smo se igrali z zaprtimi očmi. Morali so se znati prepustiti

telesu, ki ga je vodila glasba. Naučili so se, da je vsako gibanje pravilno, nič ni narobe, da se vsak

posameznik ob glasbi izrazi drugače.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

zgodba, sličice,film ostal bom zdrav,

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da
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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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): ZGODBA O KORONA VIRUSU

Ko se je meseca maja znova odprl vrtec smo prvi teden dali poudarek zdravju. Kaj lahko storimo, da

ostanemo zdravi. Ker naju je zanimalo kakšne informacije imajo otroci od doma so nama razlagali, kaj je

bilo drugače, kako so preživeli ta čas doma, kaj so storili, da so ostali zdravi. Kaj sploh je korona? Starši so

jim razložili na zelo lep način. Videlo se je, da otroci niso prestrašeni. Ko so korona virus opisovali so rekli,

da je kot žogica, ki ima špičke. 

V pomoč nam je bila zgodba o korona virusu. 

Ker se je že prvi dan opazilo, da otroci iščejo telesni stik med prijatelji smo se pogovorili, kako bo v

prihodnje potekala igra. Koliko otrok se igra pri eni mizi...Med nami bo toliko prostora, da se z iztegnjenimi

rokami ne dotaknemo. 

Ponovili smo, kako si pravilno umivati roke, kdaj? Ko sva otroke opazovali so si vzeli čas in se res posvetili

umivanju prstov, dlani, zapestja. Skozi vso leto dajemo poudarek na higieni, v tem času pa mislim, da so

otroci res ozavestili pomen. To lahko naredijo sami, da ohranijo zdravje.  Najbolj začudeni so bili pri

hranjenju, ko sva pričeli hrano deliti vsakemu posamezniku. Tega seveda niso navajeni, saj si postrežejo in

vzamejo sami. Od maja naprej imamo v igralnici restavracijo.  

Večina časa smo preživeli na prostem, kjer je otrokom bilo nekoliko lažje, saj so imeli več prostora med

seboj in ni prihajalo toliko do stikov. Smo meseca julija in uspelo nam je ohraniti zdravje.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Narava in varovanje okolja

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

vzgojitelji v vrtcu v naravi

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:3

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

sličice, konkretni material,

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,

predavanje/razlaga, demonstracija, uporaba

avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): VRTEC V NARAVI

Kot vsako leto smo se tudi letos odpravili v vrtec v naravi. Zdaj razumem občutke otrok, ko se brez staršev

odpravijo na tridnevno pustolovščino, jaz pa sem prvič odšla v vlogi vzgojitelja in bila z njimi noč in dan. 

Prihod na dom je bil nekaj posebnega. Sprejeli so nas z odprtimi rokami, pospremili in nastanili v sobe.  

V vrtcu smo spoznali ptice - postali smo ptičji detektivi (iskali smo sledi ptičev- kakce, peresa, skeleta,

storže, katere so okljuvali), opazovali smo jih skozi daljnogled, preizkusili smo se v pletenju gnezd. 

Plezali smo na plezalni steni, ki meri v višino 8 m, z nami je bil izkušen plezalec, ki je poskrbel za varnost,

streljali smo z lokom, preizkušali svojo natančnost, hodili smo dolge razdalje in premagovali svojo

vztrajnost, vzdržljivost. Preizkušali drugačno hrano - najbolj so otrokom ostale v spominu zelene palačinke.

Dnevi so ves dan bili prepleteni z aktivnostmi in otrokom ni bilo časa biti dolg čas. 

Da imamo v vrtcu to možnost, da otrokom omogočimo, da lahko gredo na tako pustolovščino mislim, da

naredimo zelo veliko, saj otroci in starši premagajo sami sebe. Otroci ob vrnitvi so vidno ponosni nase. O

dogajanju razlagajo z navdušenjem.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:5
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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 ...), pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): ZELIŠČA IN DAROVI NARAVE

 Lansko leto smo si v vrtcu naredili zeliščni vrt, do katerega imajo otroci dostop, ga pomagajo negovati in

vzdrževati. Zelišča so prinašali od doma s starši, ki smo ga posadili. O zeliščih smo si prebrali, zakaj jih

uporabljamo.  Ker so meseca junija zelišča bila dovolj velika so jih otroci s škarjami porezali.  Na bližnji rob

gozda smo se odpravili po bezgovo cvetje in ga pripravili na enak način.  Našo igrišče krasi velika lipa. Daje

nam senco, v kateri preživljamo dneve.  Ko se je razcvetela nam je g. hišnik odrezal veje, da smo lahko

potrgali cvetje. 

Ko smo zelišča in darove narave posušili in shranili v papirnate vrečke smo si skuhali tudi čaj, saj smo

morali preizkusiti okuse, ki jih dajejo. Najbolj okusen je otrokom bil metin čaj.  Veliko otrok je razlagalo, da

so si čaj pripravili tudi doma.  Mislim, da je cilj bil dosežen, da izkoristimo, poiščemo in uporabimo stvari iz

narave, ki je bolj zdrava, kot pa da kupimo čaj iz vrečke v trgovini.  Ta čaj, ki ga pripravimo ima tudi

nekoliko svečan pridih na naši decembrski čajanki, ki jo imamo vrtcu. Otroci vedo, da so ga pripravili sami.
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