
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:

Tara Svetina

Anketo izpolnjujem:

pomočnik vzgojitelja

Ime vaše enote:

Vrtec Radlje ob Dravi - enota Vuhred

Ime vaše skupine:

Skupina 11

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Lilijana Dapčević

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Tara Svetina , 9-DEC2020/34

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

NAČRT IGRALNICE, LEPILO, ŠKARJE, REVIJE, SLIKOVNE KARTICE, PLAKAT, BRISAČKE

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Participacija je najvidnejša v otrokovem soustvarjanju, zato sva vmesecu septembru v ureditev igral-

nice in kotičkov vključili otroke. S tem sva želeli doseči, da si otroci sami ustvarijo kotičke, kjer se

počutijo dobro, varno, se želijo igrati in tako razvijati svoje spretnosti in sposobnosti. Preden smo

se lotili ureditve kotičkov smo si izdelali načrt igralnice. Iz revij smo izrezali pohištvo, igrače, knjige,

namizne igre, ki so značilne za posamezne kotičke. Otrokom sva pustili prosto pot, kar so želeli

izrezati. Vse skupaj smo nato zalepili na plakat, tako da smo dobili načrt naše igralnice. Nato smo

začeli z preureditvijo. Vse kotičke in igrače smo pobrisali, počistili in nato smo pohištvo prestavili

tja, kjer so si ga otroci zamislili. Ko je pohištvo stalo tam, kjer so si ga otroci zamislili, smo sku-

paj pogledali ali je otrokom takšna postavitev všeč. Če se otroci niso strinjali, smo kakšen kotiček

še preuredili. Otroci so nato kotičke opremili z igračami in didaktičnim materialom. Pregledali

smo kateri kotički so nastali in nanj prilepili tudi slikovne kartice, ki prikazujejo posamezen kotiček.

Nastali so kotički: dom, kuhinja, knjižni kotiček, likovni kotiček, lutkovni kotiček, kotiček s kockami

in kotiček z namiznimi igrami. Otroci so pri ureditvi kotičkov in pri igri v kotičkih neizmerno uživali.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje
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Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

1

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

GOZD IN NARAVEN MATERIAL IZ GOZDA

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Po malici smo se odpravili v gozd na Havaje. Že pot je bila zanimiva, saj smo videli vlak, šli čez

most in videli reko Dravo. Ustavili smo se pred gozdom in ga vprašali, če smemo vstopiti vanj.

Pred vstopom smo še ponovili pravila, kako se v gozdu obnašamo (po tihem govorimo, rastline

samo opazujemo in jih ne trgamo, smo v bližini vzgojiteljic, ipd.). Izbrali smo si primeren prostor,

katerega sva označile z vrvico in otroci somorali opazovati gozd, pri tem pa somorali biti pozorni na

to kaj vse vidijo in slišijo. Slišali smo petje ptic, šumenje listov, avtomobile, videli smo drevesa, mah,

palčke, iglice. . . Nato je vsak otrok prinesel eno stvar in skupaj smo pogledali kaj vse so/smo našli

v gozdu. Naslednja naloga je bila zaupanje vase. Napeli sva vrvico, otrokom zavezali oči in otroci

so držali vrvico in morali priti na cilj. Nekaterim je naloga bila še kar zahtevna, drugi pa s tem niso

imeli težav in so skorajda stekli na cilj. Otroci so morali pri hoji zelo paziti kam stopijo, saj sva pot

speljali po mahu, med drevesi in po koreninah. Zadnja naloga pa je bila barvanje pobarvanke lista
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z naravnimi materiali. Skupaj smo pogledali kaj najdemo v gozdu in s čim bi lahko pobarvali list.

Otroci so bili zelo iznajdljivi, nekateri so barvali s storži, z mahom, z zemljo in se čudili nad barvami,

ki so se poznale na listu. Otroci so v gozdu in v nalogah neizmerno uživali. Bili so zelo aktivni in ni

bilo potrebne posebne vzpodbude.

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:

6

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

PLAKAT, NALEPKE, DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI, KURIKULUM ZA VRTCE

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Otrokom sva pripravili plakat z naslovom Kaj zmorem? Namen plakata je, da otroci skozi vso leto

spremljajo njihov napredek in da vidijo kaj že zmorejo, kaj jim še povzroča težave, oz. kje morajo
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postati spretnejši. Zajeli sva vsa področja Kurikuluma za vrtce, kot so gibanje (ravnotežje, rokovanje

s pisalom, škarjami, lepilom in žogo), jezik (samostojno pripovedovanje, deklamacije, rime, uganke,

pripovedovanje zgodbe), matematika (sortiranje in razvrščanje), narava (oblačenje, slačenje, sezu-

vanje, obuvanje), umetnost (rokovanje s kredo, mivko, peskom, ples, ritem, igranje na male inštru-

mente, petje pesmic) in družba (usvajanje pravil). Cilje sva prilagodili glede na starost in zmogljivost

otrok. Na plakat sem narisala cilje, da so jih otroci videli in so vedeli, kam spada katera nalepka. Na

rob plakata sem zapisala otrokova imena in zraven svojih imen so otroci narisali še risbico, da so si

zapomnili, kje so njihovi kvadratki kamor bodo lepili nalepke. Plakat sva vsakodnevno vključevali

v dnevno rutino in izvajali dejavnosti, kjer so otroci lahko urili spretnosti in spodobnosti narisane

na plakatu. Po opravljeni dejavnosti, npr. pripovedovanje zgodbe si je otrok v svoj okvirček, kjer

je podan cilj pripovedovanje zgodbe, zalepil nalepko. Na tak način otrok dejansko tudi vizualno

spremlja svoj napredek in nalepke so odlična motivacija zanj. Otroci so plakat zelo dobro sprejeli

in je dobra motivacija za vse.
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