
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:

Tatjana Breznik

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Vrtec Radlje ob Dravi

Ime vaše skupine:

2

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Tatjana Breznik, 9-DEC2020/35, 9-APRIL2021/34

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 5 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:

8

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne
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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):

Uvajalni tedni V IGRALNICI 2 Uvajalni mesec je čas, ko se otroci postopoma navajajo na nov prostor,

nove prijatelje, nove vzgojiteljice in se navajajo na novo rutino. Posebna pozornost je namenjena

otrokom, ki so prvič prestopili prag našega vrtca. Čeprav so najmlajši, jutranji jok hitro mine. Zelo

radi pojejo, se igrajo in se spoznavajo med seboj in vzgojiteljicami. Za otrokovo navajanje na novo

okolje, pa je zelo pomembno tudi sodelovanje staršev in vzgojiteljic v oddelku. S tem se ustvari

zaupanje, ki je temelj dobrih odnosov in duševnega zdravja. Na ta način tudi otrokom pomagamo,

da lažje prebrodijo stisko.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

6

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

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
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Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Uživanje sadja skozi vso leto Skozi celotno šolsko leto kolikor nam je bilo mogoče smo vsak dan

uživali najrazličnejše sadje. Ob tem smo se vedno pogovarjali in ugotavljali katero sadje je, kako se

imenuje, kakšnega okusa je....Prav tako pa smo poudarjali, da moramo vsak dan jesti sadje, ker je

zdravo za našo prebavo, kožo, lase...

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

1

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):
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Spoznavali smo različno sadje in ga okušali Na jedilniku imamo vsak dan različno sadje in otroci ga

vedno bolj obožujejo. Da pa bi otrokom sadje še bolj približali in sadju določili njegove lastnosti,

smo se še bolj poglobili v to temo. Iz kuhinje smo dobili najrazličnejše sadje, da ga otrokom pri-

bližamo in ga bolje spoznamo. Sadje smo poimenovali, ga opisali, potipali ter seveda poskusili in

pojedli. Osredotočili smo se predvsem na okus sladko-kislo. Starejši otroci so nekaterim sadežem

že znali določiti kakšnega okusa je, mlajši pa so to pokazali z mimiko obraza. Največ smeha in

različnih potez obraza je seveda povzročila limona. A tudi ta je bila nekaterim otrokom všeč. Da

pa bi bilo spoznavanje sadja še bolj zanimivo smo izdelali didaktično igro s sadjem in veliko kocko.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

2

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):

Daljši pohod do travnika pri gasilskem domu (oddelek 2) Torek, 1.6.2021 smo izkoristili lep sončen

www.1ka.si 5



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

dan za daljši izlet do travnika pri gasilskem domu. Z otroki smo se na travniku lovili, skrivali za bal-

ami sena, se preizkušali pri plezanju v hrib in spuščanju z njega. Ko nam je energija pošla pa smo

se okrepčali s slastnim sadjem in se spočili na mehki travi.

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Svetovni dnevi povezani z zdravjem

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

2

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):

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA Tudi mi, najmlajši, smo obeležili dan slovenskega športa na svoj način.

Pripravili smo mini poligon iz najrazličnejših blazin in iz čutne poti. Otroci so uživali v gibanju, saj

je to njihova osnovna potreba. Lazili, plazili, kobacali in kotalili so se čez blazine ter stopali po čutni

poti in si s tem razvijali čutila.
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