
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:

Petra Renat

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Enota Remšnik

Ime vaše skupine:

Oddelek 13

Starost otrok v vaši skupini:

mešane skupine

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Petra Renat, 9-DEC2020/44, 9-APRIL2021/36

Nadomestni vzgojitelj: Valerija Par, 9-DEC2020/43, 9-APRIL2021/37

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 8 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Gibanje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

www.1ka.si 2



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Vpišite število:

2

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

/

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):

Vsakodnevno se poslužujemo bivanja na prostem. Tako se odpravimo na različna mesta: igra

na prostem (vožnja s tovornjaki, igra v peskovniku),igra na igrišču (vožnja s poganjalci, risanje s

kredami),odhod v bližnji gozd (raziskovanje gozda),petje pred vrtcem, izleti na Lovsko kočo. Tako

smo se mesečno odpravili na 2 daljša izleta.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

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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3

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

/

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 ...),

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Končno nas je obdaril sneg in tako smo se lahko sproščali na snegu. Z otroki smo se vozili po hribu,

se kepali, izdelovali snežake, igluje.. Vsakodnevno smo bili na snegu, dokler ni bil čas za kosilo.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

2
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

Knjiga Zrcalce, slikarsko platno, slikarsko stojalo, čopiči, akrilne barve, lutke iz blaga, škatle za

izdelavo kamišibaja, risanje zgodbe na liste, vodene barve, flomastri

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,

razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

Drugo: Obiskovalci knjižnice

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Z dejavnostjo smo pričeli v mesecu oktobru, vendar zaradi zaprtja vrtca, zaradi Covida-19 nismo

uspeli vsi končati s portreti in kamišibaji. Tako smo delo nadaljevali od 22.1.2021 – 7.2.2021. Vsi otroci

so pripravili zgodbe in jih preko svojega kamišibaja tudi pripovedovali. Prav tako so se sproščali ob

slikanju lastnega portreta. Pripravili smo tudi razstavo portretov v našem vrtcu, ki je bilo na ogled

šolarjem, učiteljem in osebjem vrtca in šole Remšnik. Ob odprtju knjižnice Radlje smo portrete

razstavili v knjižnici Radlje. Tako so bili na voljo vsem obiskovalcem knjižnice.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/
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Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

1

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

Nunlce z ovitkom (iz blaga), albumi risb otrok, glasba

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 ...),

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Praznovanja rojstnih dni smo se letos lotili nekoliko drugače. Enkrat mesečno pripravimo prazno-

vanje, kjer so udeleženi otroci, ki so praznovali v minulem mesecu. Da bi bil tisti dan res nekaj

posebnega, smo se odločili, da se za vsak rojstni dan naučimo nov ples (ljudski, izrazni, sodobni,. . . ).

Ker smo zaradi epidemije SARS CoV-2, bili veliko časa doma, smo nekatere mesece združili in tako

so praznovali tudi otroci, ki so imeli rojstni dan v času zaprtja vrtca. Tako smo se letos naučili nasled-

nje plese: Mi smo mladi šuštarji, Prvo leto služim, Jerusalema, Rdeče češnje, Siebenschrit, izrazni

ples Klovni, Ples Kralja Matjaža in bans Morski psi. Brez pesmi Vse najboljše skoraj ne gre. Po plesu,

vsi skupaj zapojemo pesem, nato pa sledi obdarovanje. Slavljenec si sam izbere prijatelja, ki mu

čestita in podari darilo (album z otroškimi risbami in piščalko "nunlco" z ovitkom, ki jih je sešila in

pripravila naša Franja).
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Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Turistična zveza Slovenije

Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

2

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

Naravni materiali

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):

ZELENA MANDALA Z otroki smo sodelovali v projektu »zelena mandala«, ki ga izvaja Turistična

zveza Slovenije. Na lep sončen dan, smo se odpravili na sprehod do lovske koče Remšnik. V gozdu

in na travniku si je vsak otrok nabral material, ki ga je potreboval za izdelavo mandale. Otroci so si
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poiskali prostor in začeli graditi mandale. V večini so se dela lotili v dvojicah. Nastale so izjemno

zanimive, domiselne in pisane mandale. Vsaka je bila po svoje posebna in vsaka je izžarevala svoj

čar. Otroci so zelo uživali, kar se je videlo, saj kar niso želeli prenehati z delom. Mandale so otroke

tako navdušile, da smo si v igralnici oblikovali naravoslovni kotiček, kamor smo prinesli veliko nar-

avnegamateriala in ga razvrstili v škatle. Če si otroci zaželijo izdelovati mandale, si vzamejo podlago,

potreben material in ustvarjajo.

Navedite vsebino 6. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Gibanje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Stanovalci doma Hmeline Radlje, krajani Remšnika

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

1

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

Kamni, akrilne barve, čopiči

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
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Možnih je več odgovorov

otroci,

občani,

Drugo: Stanovalci doma Hmeline

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SIMBIOZA GIBA IN SODELOVANJE S KRAJEM IN DOMOM STAROSTNIKOM Na Remšniku smo se

letos, skupaj z učenci OŠ, prvič udeležili projekta Simbioza giba. Simbioza giba je medgeneracijsko

sodelovanje, ki spodbuja h gibanju različne generacije. Domu Hmelina smo pokazali, kako telo-

vadimo v vrtcu in šoli. Dali smo jim veliko novih idej, kako lahko na preprost način poskrbimo za

svoje zdravje. V sam projekt, pa smo želeli vključiti tudi naš kraj Remšnik. V ta namen, smo poslikali

večje število kamnov, na katere so učenci zapisalimotivacijskemisli. Kamne smo razdelili na različna

mesta po Remšniku, novico objavili v Novičkah in tako h gibanju in iskanju kamnov spodbudili tudi

domačine. Na koncu so nam iz doma Hmeline poslali fotografije, ki smo si jih ogledali preko raču-

nalnika.

Navedite vsebino 7. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Gibanje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

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:

/

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?
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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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI V mednarodni projekt »Tek podnebnih sprememb«, ki ga izvaja

slovenski Karitas, smo se pridružili tudi z otroki iz vrtca Remšnik. Namen tega projekta je, ozaveščati

mlade o podnebnih spremembah, ki prizadenejo revnejše države v Afriki. V okviru tega projekta

otroci (in odrasli) tečejo v znak solidarnosti do teh ljudi. Namen projekta je zgraditi že deseti »Krog

solidarnosti okoli planeta Zemlje«. Ogledali smo si posnetke in fotografije, ki prikazujejo življenje

ljudi v najrevnejših državah po svetu. Z otroki smo se veliko pogovarjali o tej temi, predvsem, kaj

pomeni biti solidaren in kako lahko pomagamo mi, da se razmere v teh državah vsaj za peščico

izboljšajo. V ta namen smo pripravili kar nekaj dejavnosti. Najprej smo si v igralnici pripravili tabelo

za vodenje pretečenih kilometrov posameznega otroka. Moder kvadrat predstavlja razdaljo 200 m,

zelen trikotnik 100 m in rdeč krog 50 m. Otroci so zelo motivirani in večkrat dajo sami pobudo,

»gremo teči, za Afriko«. Izdelali smo tudi plakat, otroci so narisali planet Zemljo in ljudi različnih

ras. Na plakat smo zapisali, kako lahko sami pripomoremo k ohranitvi našega planeta. Vsak otrok

je s pikalom obrisal Afriko. Vanjo je odtisnil stopala, ki simbolno predstavljajo naše korake.

Navedite vsebino 8. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/
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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:

Knjiga Čudežno stopalo (Ivana Pajenk), didaktična igra Stopalo, delovni listi Stopalo, barvice, flo-

mastri

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):

ČUDEŽNO STOPALO Naše stopalo smo spoznali preko knjige Čudežno stopalo (Ivana Pajenk). Spoz-

nali smo, da je naše stopalo povezano z vsemi našimi organi in čutili. Vsak del stopala predstavlja

določen organ/čutilo. V veliko pomoč nam je bil didaktični pripomoček (Stopalo), ki nas je vodil

medmasažo našega stopala. Izkoristili smo sončno vreme, da smo se z otroki in njihovimi brisačami

odpravili v naravo, kjer smo izvajali masažo stopal. Vzdušje je bilo zelo prijetno (petje ptic, šumenje

listov...). Na koncu je vsak otrok je izpolnil delovni list in ga zalepil v svoj zvezek.
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