
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:

Duška Langeršek

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

enota Vuhred

Ime vaše skupine:

oddelek 12

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Duška Langersek, 9-dec2020/42, 9-april2021/38

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 4 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varnost v prometu/na igrišču

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

14

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

naredila sem kviz v power point
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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

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Na začetku šolskega leta smo se z otroki pričeli pogovarjati o različnih bontonih.(prehranjevanje,

prometa, v gozdu ...). V nadaljevanju bom predstavila bonton v prometu. Ker je sledilo zaprtje

vrtcev in je večina otrok ostala doma sem se domislila, da pripravim dve power point predstavitvi

oz. kviza. Prvi je bil namenjen BONTON V PROMETU - prečkanje ceste, drugi kviz pa se je nanašal

na varnost v avtu. Kviz sem zasnovala tako, Vsebinsko bom predstavila kako so bili zgrajeni kvizi:

Bonton v prometu - prečkanje ceste 1. opisala in nazorno prikazala kdaj so pešci 2. sledilo vprašanje

o že slišanem 3. pravljico Medo in Pujsi na cesti (povzeta iz Cicidoja) 4. vprašanja kot so: Kaj potre-

bujemo, da nas v prometu bolje vidijo? kako še imenujemo prehod za pešce?Kje prečkamo cesto?

Kaj naredimo, preden varno prečkamo cesto? nekaj o znakih 5. in nagrada ogled risanke kako

pravilno prečkamo cesto BOnton v prometu - varno v avtu 1. zgodbica (katero sem si sama izmis-

lila) 2. vprašanja kot so: Kje morajo otroci sedeti v avtu; s čim moramo biti pripeti v avtu, zakaj

moramo biti pripeti v avtu; kako se pravilno pripnemo; 3. sledila so tudi vprašanja v povezavi s

projektom Pasavček (kdo je to, kaj nam sporoča, kakšen ima slogan ...) 4. in seveda nagrada ogled

risanke BOJAN Starši so se pozitivno odzvali na prijete kvize. Vse te kvize smo po ponovni vrnitvi v

vrtec skupaj z otroki pregledali se o njih pogovori. Ter del o prečkanju ceste tudi v praksi preizkusili.

Otroci pa so si v svojo knjižico bontona narisali vsa pravila.

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 ...

meseci

Vpišite število:

7

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

učni listi s strani gozdne pedagogike, naravni material v gozdu

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,

ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Z otroki smo se vsaj enkrat na teden podali na daljši sprehod. Naša pot je vedno vodila v gozd,

kjer so se otroci prosto igrali. Otroci so pri igri zelo uživali, veliko krat so uporabili svojo domišljijo

in palice spremenili v lutke, storže v žoge ... Najraje pa so imeli, da se povzpenjajo na nižja drevesa.

Naš pohod je bil dolžine od 3 -5 km. Pot je bila večinoma ravninska in tudi naša gozdna igralnica se

ja nahajala na ravninskem delu. Otroci so pri teh pohodih osvajali različne oblike naravnega gibanja

(hoja, tek, poskoki, plazenje, lazenje, plezanje ...).

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.
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Rdeča nit

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

2

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

pravljica, različni športni rekviziti, flumastri, lepilo, škarje ...

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ker veliko časa preživimo v naravi sva se odločili, da mesec maj in junij posvetimo gibanju. Zastavili

sva si različne dejavnosti s vseh področjih. primer: JEZIK - branje pravljice Zajec in želva, kjer otroci

pridobijo sporočilo, da nikoli nikogar ne smemo podcenjevati; predstavili sva jim kot uvodno moti-

vacijo tudi kratko izmišljeno zgodbico o deželi Giba gib, kjer so bili doma trije prijatelji. Postalo jim

je dolgčas in zato sedaj iščejo nove. Te nove prijatelje so si otroci morali sami zašiti. GIBANJE- igranje

badbintona (koordinacija, vztrajnost, pozornost), različni poligoni, košarka (zadevanje koša), vožnja

s poganjalčki in skiroji, šivanje svoje plišaste igrače, dejavnost s področja Mali sonček in zaključna

gibalna dejavnost s starši NARAVA - spoznavali smo naše telo, kaj potrebujemo, da premaknemo
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roko, nogo .... seznanili sva jih tudi kako se primerno obleči v teh poletnih dneh. Vključili smo tudi

eksperiment in sicer kdaj se vetrnica najbolj vrti. Otroci so si seveda morali izdelati svojo vetrnico in

nato smo preizkušali (ko stojimo, tečemo ali hodimo). Pogovarjali smo se tudi o zdravi prehrani in se

seznanili s prehrambeno piramido. DRUŽBA - poudarek sva dali na pridobivanju veščin povezanih

s telesno nego in varnostjo MATEMATIKA - igra z navodili, kam prestaviti se kot robotek. Ker smo v

projektu erasmus smo pridobili roboteka cubeta, ampak ker je to individualna dejavnost in večino

samo sediš. Smo se domislili bolj aktivne dejavnosti, na veliko odejo smo naredili polja in tako je

en otrok vodil drugega (stopi korak naprej, stopi korak proti hiši ...). UMETNOST - z otroki smo s

pomočjo video posnetkov ogledali preproste koreografije in se jih naučili ter zaplesali. Otroci pa so

veliko časa porabili za ustvarjanje svojega gibalnega prijatelja. V povezavi s področjem jezikom s

prijatelju naredili tudi osebno izkaznico (kako mu je ime, koliko je star, katere vaje najbolje izvaja,

kdo ga je naredil... ter ga tudi narisali). Umetnost pa smo povezali tudi z izdelovanje "pametnih ur",

to so otroci pripovedovali, da jih imajo starši in jim kaže koliko korakov naredijo, kako jim srček bije

.... zato sva se odločili, da si skaširamo ure, otroci so jih nato porisali s flumastri (njihove ure pa so

kazale: uro, srčni utrip, zemljevid ...).

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Narava in varovanje okolja

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

7

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

ilustracije bonton v gozdu (gozdna pedagogika)

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov
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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):

Naša skupina preživi veliko časa v gozdu in zato se smo posvetili en del tudi bonton v gozdu. Zelo

pomembno nama je bilo, da so s tem otroci tudi seznanjeni. Za začetek smo prebrali zgodbico

Spet zeleno (S.Benulič). Nato smo si ogledali in predebatirali vsako ilustracijo posebej kaj se sme v

gozdu in kaj ne, ter to vse podkrepili s vprašanje ZAKAJ PA NE oz. JA? Ko smo vstopili v gozd smo

vedno ponovili "naša" pravila. Otroci so se jih kar hitro zapomnili in jih upoštevali. Seveda so vsa

pridobljena pravila si narisali v knjigo o bontonu.
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