
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:

ANDREJA BOBOVNIK

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

ENOTA RADLJE OB DRAVI

Ime vaše skupine:

SKUPINA 3

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: ANDREJA BOBOVNIK, 9-DEC2020/39, 9-APRIL2021/41

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: KARIN VAJS

Nadomestni pomočnik vzgojitelja: 9-DEC2020/40

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 7 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Osebna higiena

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:

6

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

Plakat STOP OKUŽBAM, ZGODBA O KORONA VIRUSU, FILM ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

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,

ogled/obisk,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

COVID-19 V VRTCU – POMEN HIGIENE Znašli smo se v obdobju oziroma situaciji, ki je za vse nas

neznana, za marsikoga celo težka, hkrati pa polna negotovosti, kaj vse nas še čaka v mesecih, ki

so bili pred nami. Predšolski otroci so dovolj stari, da jim lahko predstavimo osnovne informacije,

kaj virus je, kako se prenaša, kaj lahko storimo, da se ne okužimo, kdo zboli in kako se pozdravimo.

Pri tem je pomembno, da uporabljamo enostavne, kratke, konkretne informacije, ki si jih otroci

znajo predstavljati. V naši skupini sva si za boljše razumevanje pomagali z informativnim gradivom

ZGODBA O KORONA VIRUSU. Zgodba opisuje nastalo situacijo, vključuje pojasnila in usmeritve, kaj

pričakovati in kako se vesti. Pri ozaveščanju o pomembnosti higiene, sva uporabili plakat, ki smo

ga prijeli od založbe Mladinska knjiga STOP OKUŽBAM. Ogledali smo si poučen film Čiste roke za
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zdrave otroke (utrjevanje pravilnega umivanja skozi zgodbo). O nastali situaciji smo se pogovarjali

v jutranjem krogu. Otroke sva ozaveščali o nastali situaciji in jih seznanjali, da lahko sami naredijo

veliko, da ne zbolimo, da redno, natančno umivamo roke, ne vrtamo po nosu, ne dajemo rok v usta,

si ne manemo oči, ne hodimo na obiske in se družimo s prijatelji. Vsak dan pa jih lahko pokličemo

in se z njimi pogovarjamo. V tem času se bomo doma igrali, hodili na sprehode in se skušali imeli

lepo. Poseben poudarek smo namenili umivanju rok. Da pa so lažje razumeli pomen umivanja

z milom, sva jim pripravili naravoslovni poskus – PRESTRAŠENI POPER. Informacije sva prilagodili

njihovi starosti, otrokom sva dajali občutek varnosti.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

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:

9

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

Umirjena glasba, maser za lasišče, krtače, maser, igrače, boben, žoge, obroči, VODENA VIZUAL-

IZACIJA (G. Schmidt), FANTAZIJA (A. Uranjek), IGRAMASAŽE IN SPROSTITVE ZAOTROKE (G. Schmidt),

TAKTILNE IGRE (D. Turičnik)

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,
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uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SPROSTITVENE IGRE Sprostitvenim igram smo v letošnjem letu (negotovo obdobje korona virusa)

dajali še posebno pozornost. Otroci so današnji dan vse bolj nemirni in razdražljivi. Potrebujejo

tišino, da lahko občutijo in doživijo svoja čustva, se osredotočijo na tisto, kar delajo, se umirijo in na-

jdejo ravnotežje v sebi in si na tak način naberejo novih moči. Iz tega razloga sva jim v naši skupini

skozi vse leto pripravljali različne sprostitvene igre, kjer smo uporabili različne tehnike sproščanja.

Otroci v našem oddelku se radi prepustijo masaži, zelo radi pa tudi sami masirajo druge, saj jim

nežnost, trepljanje, objemi, toplina ter podobne kretnje in občutki niso tuji, ker so te vrste de-

javnost stalnica v naši skupini. Masaža je preprost način sprostitve in vir dobrega počutja. Skozi

vse leto sva se posluževali različnih masaž (peka pizze, priprava vrta in sajenje, vremenska masaža,

trepljanje, zibanje, masaža z različnimi predmeti . . . ). Sproščali smo se tudi z vizualizacijo, kjer smo

si v možganih predstavljali slikovne predstave in prizore. Skozi domišljijska potovanja smo potovali

skozi različne svetove (živalski vrt, na morje, v gozd, v cirkus, v čarobni vrt, metulji na travniku . . . ).

Pravilnega dihanja smo se učili z dihalnimi vajami (vaje za pravilno telesno držo, vaje za opazovanje

dihanja s pomočjo igrač). Izvajali smo telesne sprostitvene vaje – z žogo, obročem, ples, posnemanje

živali, elementarnimi igrami, taktilnimi igrami . . . ). Največkrat pa smo se sproščali v naravi, kjer smo

uživali v okolici vrtca, v gozdu, v parku in bližnji okolici.

Navedite vsebino 3. 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
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Vpišite število:

9

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

TELOVADNA ORODJA (kolesa, igrala, obroči, tunel, blazine, stožci, ravnotežna deska, brv, vrv...

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):

GIBANJE JE POMEMBEN DEL NAŠIH VSAKDANJIH AKTIVNOSTI Gibanje je otrokova osnovna nar-

avna potreba in eden najpomembnejših dejavnikov v njihovem razvoju. Da otrok lahko osvoji

telesno moč, natančnost, vzdržljivost, mora najprej osvojiti koordinacijo in orientacijo, nato bo

lahko obvladal svoje telo: ravnotežje, sposobnost reguliranja mišic, dobra telesna shema in občutek

za dotik ter globinsko-prostorsko zaznavanje. Zato z otroki v predšolskem obdobju najprej osva-

jamo naravne oblike gibanja, a tudi te v ustreznem zaporedju, ki ga določa otrokova starost in

trenutna razvojna sposobnost: hoja, tek, opiranje na roke, vlečenje, visenje, potiskanje, raztezanje,

hoja po robovih, guganje, plezanje, lazenje, padanje, skakanje v globino, skakanje (debelejša blaz-

ina), gibanje čez ovire, metanje, lovljenje, valjanje . . . V naši skupini smo v ta namen izkoriščali igral-

nico, kjer sva s sodelavko pripravljali vsakodnevne gibalne minutke, poligone, pri tem sva porabili

različno orodje (tunel, obroče, pohištvo – stole, mize, blazine, vrv, stožce). Običajno se poslužujemo

tudi telovadnice, vendar se je v letošnjem letu nismo zaradi COVID-19. Prednost sva dali gibanju na

svežem zraku ob vsakem vremenu. V dežju smo skakali po lužah, v zimskem času smo se dričali

po bregu, se na snegu igrali različne igre, se kepali, izdelovali snežake. Pri vrtcu smo kolesarili, urili

ravnotežje s pomočjo ročnih hodulj, hoji po deblu in gurtni (slackline), plezali po plezalni steni in na
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različnih plezalih, se gugali in vozili po toboganu. Igrali smo se v peskovniku, igre z žogo in različne

elementarne, rajalne in štafetne igre. Vadbene ure smo si pripravili na stadionu in na umetni travi,

kjer smo izvajali tudi Tek podnebne solidarnosti. Odšli smo na sprehode in pohode v bližnji okolici:

raziskovanje narave, naravni poligon. . . Izvedli smo gibalno druženje s starši s pohodom na bližnji

breg (zaključno srečanje skupine). Vrtec je tudi vključen v gibalni programMALI SONČEK pod okril-

jem Zavoda za šport RS Planica, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

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:

3

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

Knjige in literatura o rastlinah, Moja velika knjiga o vrtnarjenju (A. van Saan).

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.

www.1ka.si 7



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

NAŠ VRT Stik z naravo je pomemben za celosten razvoja otroka, dejavnosti na vrtu pa otroka odlično

povežejo z naravo in njenim življenjskim ciklom. Bolj kot bo otrok poznal naravo, bolj jo bo znal

spoštovati. V tem obdobju je otrok še posebej dojemljiv za to, kaj rastline potrebujejo za svojo rast

in razvoj ter kako vzgojimo nove rastline. To je zanimalo tudi naše otroke v oddelku, zato smo se

dogovorili, da bomo imeli vrt. Najprej smo se iz različne literature podučili, kako se seje in sadi,

kateri so dobri sosedi na vrtu in kako se sploh skrbi za rastline. Pri tem smo spoznavali, da imajo

različne rastline različne potrebe po svetlobi in vodi ter da gredo v svojem življenjskem krogu skozi

različne faze. V izbranem vrtu smo najprej zrahljali zemljo ter jo tako pripravili za sajenje in sejanje

nekaj vrst zelenjave (solato, ohrovt, korenček, krompir, peteršilj, baziliko), rož in jagod. Ob tem smo

spoznavali vsebino knjige Jakec vrtnari (Lars Klinting). Otroci so aktivno sodelovali. Vsakodnevno

smo hodili na vrt, opazovali spremembe, skrbeli za rastline, jih spoznavali in negovali, zalivali, opazo-

vali, raziskovali ter se igrali. Imeli so veliko priložnosti, da so z lastnimi izkušnjami začutili lastnosti

narave z vsemi čutili. Na vrtu smo iskali različne živali (mravlje, pajke, gosenice, pikapolonice) in

jih opazovali pod povečevalnimi stekli. V knjigah smo poiskali informacije o rastlinah in živalih ter

vedno kaj zanimivega prebrali. Pri tem so spoznavali, da zdrava hrana ne pride sama v trgovino in

na naše krožnike, ampak je treba marsikaj postoriti, preden jo lahko zaužijemo.

Navedite vsebino 5. 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...

slovenska Karitas in starši otrok.

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:
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4

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

FOTO GOVORICA (fotografije), posnetek dvanajstletnega dečka Nangira iz Kenije, Rosenino zgodbo

in nekatere posnetke iz CD. »Živi preprosto in solidarno.«

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI K sodelovanju se je tudi letošnje leto vključila naša skupina otrok,

starih od dveh do treh let. Od meseca marca, ko smo se vključili v ta projekt, smo po svojih močeh

tekli ob vseh priložnostih (v igralnici, na hodniku, na stadionu, v okolici vrtca, na vrtčevskem igrišču,

na izletih, pohodih . . . ) ter nabirali kilometre, s katerimi smo izrazili solidarnost do ljudi v Afriki, ki

so jih posledice naravnih sprememb najbolj prizadele. S pretečenimi kilometri bomo gradili kroge

solidarnosti okoli planeta Zemlje (dolžina ekvatorja je 40.075 km). Starše smo o pretečenih metrih

seznanjali preko oglasne deske, ki so jih s pomočjo nalepk otroci beležili sami. Vse pretečenemetre

smo prešteli in ugotovili, da je otrokom v tem času uspelo preteči kar 16 km in so bili zelo ponosni

na svoj uspeh. K sodelovanju smo povabili tudi starše. Starši so s svojimi otroki tekli doma in nam

poslali fotografije, ki smo jih prilepili na plakat. Ob plakatu smo se pogovarjali, otroci so bili ponosni

na svoje starše, da so tudi oni pomagali graditi krog solidarnosti okoli zemlje. Pri teku sva sode-

lovali tudi s sodelavko, skupaj s starši smo odrasli pretekli 10 km. V skupini sva pripravili kar nekaj

dejavnosti na to temo. Poslane fotografije (foto govorica) sva plastificirali in tako informirali otroke
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o drugačnem načinu življenja v afriških državah, ob tem so otroci podajali ideje, kako bi lahko bili

solidarni tudi sami. Ogledali smo si tudi posnetek dvanajstletnega dečka Nangira iz Kenije, Ros-

enino zgodbo in nekatere posnetke iz CD »Živi preprosto in solidarno.«

Navedite vsebino 6. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

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

Vpišite število:

7

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

Dokumentarni filmo čebelah (https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/aktualno/tzs-

izobrazevalni-video/), didaktični pripomočki magneti - hrana, zelenjava, sadje

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,

ogled/obisk,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

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

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

VSESLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK O tradicionalnem zajtrku smo se v skupini pogovarjali

v mesecu novembru, takrat, ko običajno izvajamo slovenski tradicionalni zajtrk. Pogovarjali in

razpravlja smo o zdravi prehrani (s pomočjo didaktičnih pripomočkov magnetov - hrana, zelenjava,

sadje), o njeni predelavi in pomenu za zdravje le-te. Otroke sva preko dokumentarnega filma sez-

nanjali z življenjem čebel (https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/aktualno/tzs-

izobrazevalni-video/). Zaradi COVID-19, smo uradni del slovenskega zajtrka prestavili na mesec junij.

V tednu pred zajtrkom, smo spoznavali čebele in predelavo medu ter njen pomen za človeka. Na

dan slovenskega zajtrka pa smo v skupino povabili sodelavko, ki se je oblekla v čebelo. Skupaj smo

zapeli pesmico o čebelicah, prinesla nam je med in otroke seznanila kako čebele pridelajo med.

Otroci so uživali zajtrk lokalno pridelanih živil (kruh, maslo, med, mleko in jabolka).

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 ...

dnevi

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
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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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

DALJŠI POHOD PO POTI OKOLI HMELJA Bili smo na našem prvem daljšem pohodu. Med potjo smo

raziskovali luže in iskali kakšno žabico. Opazovali smo potok, kjer smo opazili majhna migetajoča

bitjeca. Spraševali smo se, katere živali so to. Lena nas je podučila, da so to paglavci, ki bodo postali

žabe. Na mostu smo mahali ljudem, ki so vozili avtomobile, nekateri od njih so nam tudi potrobili.

Na večjih brazdah smo lovili ravnotežje. Spomnili smo se tudi na otroke v Afriki in tako odtekli krajšo

razdaljo. Prehodili smo več kot dva kilometra na kar smo bili zelo ponosni. ZAKLJUČEK SKUPINE -

POHOD DO ŽUPANKA Skupaj s starši smo se podali na pohod. Zbrali smo se pri vodnem zajetju.

Pot smo nadaljevali peš do Županka. Med potjo smo prisluhnili različnim zvokom ptičev, vdihavali

svež zrak in se sprostili v naravi in njenih lepotah. Premagali smo pot, ki v veselem vzdušju ni bila

naporna in kar naenkrat smo bili na cilju. S starši smo prijetno pokramljali in se igrali z otroki v

naravnem okolju. Preživeli smo krasno popoldne ob druženju v lepem, sončnem vremenu.
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