
www.1ka.si POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

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:

ŠPELA RUS

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v

vrtcu:

spela.rus@osradlje.si

Anketo izpolnjujem:  vzgojitelj

Ime vaše enote: ENOTA RADLJE OB DRAVI

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?7

Ime vaše skupine: IGRALNICA 3

Starost otrok v vaši skupini:  od 2-3 let

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal

aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini  vsaj 3

mesece:

PETRA RENAT

V kolikor se je vzgojitelj udeležil jesenskega

izobraževanja vpišite številko potrdila:

55/DOP

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?  za 6 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti. V kolikor ste

izvajali aktivnosti na temo rdeče niti tekočega

šolskega leta izberite za 1. aktivnost RDEČA

NIT.

 Narava in varovanje okolja

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

Starši otrok

Čas trajanja aktivnosti  ure

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

bombažne vrečke, barve za tekstil, likalnik
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Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V letošnjem letu sva se s sodelavko odločili, da na delavnici za starše naredimo nekaj dobrega za naše

okolje. Opažava, da se v vrtcu vsakodnevno porabi veliko plastičnih vrečk za umazana perila. Zato sva

prišli na idejo, da bi starši na delavnici porisali bombažno vrečko za svoje otroke, ki jih bo spremljala skozi

vso predšolsko obdobje. Starši so predlog z velikim veseljem sprejeli. Vrečke so porisali s tekstilnimi

barvami, katera so z likalnikom postala še obstojnejša in pralna, kar je velik plus. Starši najbolje poznajo

svoje otroke, zato so jim lahko narisali svoj najljubši lik (pujsa Pepa, traktor, avtomobil…). Bili so ustvarjalni

in vrečke nam lepo služijo in še prispevali smo k manjšemu onesnaževanju našega okolja.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Zdrav način življenja

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

/

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

jabolka, kozarci za vlaganje, pirina moka, mleko, sol, ponev, pečica.

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

predavanje/razlaga, demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V teh dveh mesecih smo spoznavali jabolko (dele jabolk) in zakaj jih uporabljamo. Veliko smo se o tej temi

pogovarjali, brali zgodbe, opazovali jabolka v bližnji okolici vrtca. 

Pripravili smo jabolčno marmelado. Otroci so z veseljem sodelovali pri rezanju jabolk (uporabili smo tope

nože za mazanje). Od daleč so otroci opazovali, kako smo marmelado skuhali in jo prelili v kozarce za

vlaganje. Čez nekaj dni smo jo uporabili v palačinkah iz pirine moke. Tudi palačinke smo pripravili sami.

Otroci so bili aktivni pri podajanju sestavin, vzgojiteljica pa je palačinke spekla v oddaljenosti od otrok. Ko

sem otroke vprašala, kakšna je bila marmelada so mi povedali, da je bila okusna in sladka. Naprej smo

raziskovali kaj je to sladko, kje vse to najdemo, ipd.

14.07.2020 Stran 2 / 5



www.1ka.si POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

pirina moka, maslo, vinski kamen, med, cimet, jajce

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V mesecu decembru smo si z otroki spekli piškote. To niso bili navadni piškoti, ampak so bili pravi

medenjaki. Dan prej smo pripravili testo. Otroke sem spodbujala k prepoznavanju sestavin. Otroci so

poznali vse sestavine, saj so se otroci že srečali s peko tako doma, kot v vrtcu. 

Naslednji dan smo pripravili mize, jih pokrili s prtom in pričeli z delom. Naenkrat so delali trije otroci. Pred

pričetkom dela smo si z otroki odšli umit roke in si nadeli predpasnik. Vsak otrok je dobil svoje testo, ki ga je

preoblikoval. Lahko je izdelal rogljičke, kroglice ali odtiskoval iz modelov. Vsak otrok je svoje piškote

odnesel na pladenj. Pekli smo jih v pečici. Okusen vonj se je širil po celem vrtcu.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

piškoti, ki smo jih sami spekli, čaj iz kuhinje, stekleni kozarci, serviete, prti

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

predavanje/razlaga

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, Drugo: otroki iz druge skupine

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V mesecu decembru smo se na ravni vrtca strokovne delavke odločile, da si letos pripravimo čajanko na

drugačen način. Pripravili smo si jo po državah. Tako je v vsaki igralnici bilo opaziti, kako pijejo čaj v drugih

državah (npr. v Indiji, Angliji, Rusiji, Sloveniji, na Japonski, Kitajskem in v Turčiji).  Strokovne delavke smo

se preoblekle v narodno nošo posameznih držav. V naši igralnici smo pili Turški čaj. Medse smo povabili

otroke in vzgojiteljice ene skupine. S strokovno delavko sva bili oblečeni v njihovo narodno nošo. Narodno

nošo sva pripravili tudi za otroke, da so se lahko tudi sami preizkusili v tem. Otroke sva pozdravili v

njihovem jeziku. Prav tako smo mize skupaj z otroki pripravili (nanje smo dali prte). Povedali sva jim nekaj

značilnosti pitja čaja. V Turčiji pijejo čaj v steklenih tulipanastih kozarcih. Ravno tulipanastih kozarcev nismo

imeli, zato smo pili čaj iz steklenih kozarcev. Otroke sva opozorili in demonstrirali, kako pijejo čaj (skodelico

primejo z obema rokama in ga počasi srkajo). To so otroci še kako upoštevali. Poiskali sva tudi pravo

turško glasbo, ki se je vrtela ob prijetnem vzdušju naše čajanke. Otroci obeh skupin sta bili navdušeni,
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zanje je bilo to nekaj novega.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

šivana ušesa za vse živali v zgodbi, računalnik za glasbo, velika rokavica iz kartona

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši, osebje vrtca, Drugo: otroci drugih skupin

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V treh mesecih smo izvajali projekt rokavica. Najprej smo spoznavali zimska oblačila, nato smo se ustavili

pri zgodbi Rokavica (ruska ljudska pravljica). Otroci so zgodbo tako posrkali, da so jo vsem pripovedovali in

se igrali simbolno igro. S sodelavko sva to opazili in sva se odločili, da skupaj pripravimo glasbeno

dramatizacijo. Sešila sem jim ušesa živali, katera so želeli postati (otroci so jih polnili in pripravljali blago).

Nato smo nastopali. Najprej sami v naši igralnici, nato smo po dnevih povabili po eno igralnico, da si ogleda

našo predstavo ( povabili smo vse oddelke otrok in vzgojitelje našega vrtca). Na koncu pa smo se

predstavili še staršem (predstavitev za starše). Otroci so zgodbico tako podoživljali, da so po predstavi

želeli igrati še in še. Še sedaj večkrat rečejo, če bomo še igrali. Tako všeč jim je bilo.

Navedite vsebino 6. aktivnosti  Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Ročno izdelane lutke iz različnih materialov

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 ogled/obisk
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Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): ČAS MED KARANTENO

Vse to s Covid19 nas je presenetilo, saj nismo pričakovali, da bomo tako dolgo doma. S sodelavko sva bili

s starši ves čas v stiku preko e-asistenta. Že ob začetku sva jih dali podporo, pomoč in pogovor, če bi kdo

to potreboval. Ker pa sva že po naravi ustvarjalni in sva otroke res močno pogrešale sva doma ustvarjali

(izmišljene zgodbe, lutkovno predstavo, prstne igre). Vse to sva posneli, objavili na youtube in link

posredovali staršem v upanju, da ga pokažejo otrokom. Nazaj sva dobili pozitivne komentarje (»Naš bi to

celi dan gledal.« »Kako vesel je, da sliši Mašo in Petro.« in zahvalo za najin trud. Pošiljali so nama

fotografije kaj počnejo, kakšen posnetek otrok, da naju pogrešajo. Res jih je bilo lepo videt in slišat. Nama

se je zdelo pomembno, da z otroki ostanemo v stiku. Čeprav nismo bili skupaj fizično, smo se vseeno

sporazumevali in tako ostali v stiku. Menim, da sva otrokom polepšali dneve.

Priloge, kjer si lahko ogledate zgodbe: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpOKWXLt9kE&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=9d06KVrI384&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=_uC7S2Jbiog 

https://www.youtube.com/watch?v=9pNgV0UkK9A&t=1s

14.07.2020 Stran 5 / 5


