
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:

Mojca Mošič

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Enota vrtca Radlje

Ime vaše skupine:

oddelek 4

Starost otrok v vaši skupini:

mešane skupine

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Mojca Mošič, 9-DEC2020/37, 9-APRIL2021/46

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.

Gibanje

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

slovenska Karitas

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

http://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/podnebne-spremembe1/gradiva-zaucitelje/)

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

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

TEK PODNEBNE SLIDARNOSTI: v letošnjem šolskem letu je naša skupina sodelovala v projektu –

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI, katerega nosilka je slovenska karitas. Tek smo izvajali z namenom

solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb

najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri otrok smo pripomogli zgraditi že deseti »Krog soli-

darnosti okoli planeta Zemlje« Otroci tečejo v znamenje solidarnosti: - do tistih, ki zaradi posledic

podnebnih sprememb nimajo dovolj pitne vode ali hrane; - do tistih, ki prehodijo kilometre daleč,

da oskrbijo z vodo svoje družine; - do vseh, ki so jih prizadele podnebne spremembe; - do tisti, ki

so jih prizadele naravne katastrofe; - do tistih, ki zaradi posledic podnebnih sprememb na morejo

hoditi v šolo; S pomočjo gradiva, ki nam ga je posredovala karitas, smo otroke seznanili s tematiko

projekta in pripravili plakat z imeni otrok, kamor smo lepili nalepke za pretečene metre. Tek smo

pričeli izvajati takoj po vrnitvi v vrtce v mesecu marcu in zaključili v mesecu juniju. Največkrat smo

zahajali na naš bližnji stadion, kjer otroci zelo radi tečejo. Večkrat pa smo tudi tekli okrog vrtca

ali na bližnjih športnih igriščih. Tek smo večkrat popestrili s posameznimi gibalnimi nalogami, s

slikovnimi kartončki. Skupno smo pretekli približno 56 km.
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Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

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?

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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

POHODI: Tako kot vsako leto smo tudi letos izvajali dejavnosti programa Mali sonček in dodatno

obogatili gibalne dejavnosti v vrtcu. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj

telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi za-

upanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, veselja, skratka dobrega počutja. Toliko bolj

učinkovito gibanje pa je gibanje v naravi, saj otroku omogoča zdrav gibalni razvoj na svežem zraku,

ter raziskovanje in spoznavanje narave z vsemi čutili. Klub epidemiološkim razmeram, nam je us-

pelo izpeljati nekaj daljših pohodov v naši bližnji okolici. Izpeljali smo pohod ob robu gozda, pohod

čez polja do športnega igrišča, pohod med polji hmelja do kapelice, ter pohod na Župank v sprem-

stvu staršev, kjer je bila udeležba zelo visoka. Opazovali smo spreminjanje narave v različnih letnih

časih, spoznavali rastline, plodove, ipd. ter poslušali petje ptic. Bili smo pozorni na drobne živali, ki

so nas na poti spremljale. Premagovali smo različne terene in ovire, ter s tem tudi razvijali naravne

oblike gibanja. Največ spodbude so potrebovali otroci stari dve leti/dve leti in pol, saj so bili tudi

najmlajši v skupini, a na koncu so bili vedno ponosni, da jim je uspelo prehoditi celotno pot.
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Navedite vsebino 3. 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 ...

meseci

Vpišite število:

6

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

Bele bombažne majice, barve za tekstil

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):

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE V VRTCU: S tem ko otrok praznuje rojstni dan v skupini, mu

izkazujemo pripadnost v skupini in da je pomemben člen naše skupine. Prav tako tisti dan sledimo

njegovim željam - izvajamo dejavnosti po njegovi izbiri. Slavljencu zapojemo nekaj otroških pesmi,

prav tako po njegovem izboru, ter mu izrazimo rojstno dnevno voščilo. Tako kot vsako šolsko leto,

pa izdelamo z otroki za slavljenca darilce, za katero se dogovorimo na začetku šolskega leta s starši.

Tokrat smo se s starši dogovorili, da prinesejo bele majice, na katere smo z otroki odtisnili naše

dlani. V mesecu septembru in oktobru, smo odtiskovali dlani ves teden pred pričakovanim rojst-

nim dnem. Tudi slavljenec je sodeloval in odtisnil svojo dlan, ter komaj čakal, da jo dobi. Zmesecem
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novembrom, se nam je načrt izdelave majic porušil, saj nas ni bilo vseh v vrtcu, zaradi epidemije. Z

izdelavo smo nadaljevali šele, ko so se vsi otroci vrnili v vrtec, kar pa ne pomeni, da nismo z otroki

praznovali - s prisotnimi v vrtcu. Izdelali smo prav vse majice, tako da noben ni ostal brez. Otroci so

se jih veselili in jih tudi druge dneve v vrtcu ponosno nosili.

Navedite vsebino 4. 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 ...

meseci

Vpišite število:

2

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

Zemlja, lopatke, jajčna embalaža, bučna semena, zalivalka,...

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):

OB SVETOVNEMDNEVU ZEMLJE: Dne 22. aprila 2021, smo se odločili z otroki, da posejemo semena

buče. Sprva smo se v igralnici pogovorili o dnevu Zemlje in o tem, kako pripomoremo k varovanju
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našega okolja na Zemlji in predvsem o zdravem načinu življenja. Nato smo se odpravili na prosto,

saj so bili že topli pomladni dnevi. Pripravili smo vse potrebno za sejanje. Otroci so napolnili ja-

jčne kartone z zemljo, nato pa napolnili vsako vdolbino po eno seme. Vse skupaj smo odnesli v

našo igralnico na okensko polico. Ob vseh teh pripravah smo se pogovarjali tudi, kaj vse potrebuje

rastlina za rast, zato so otroci vedeli, da moramo postaviti na svetel in topel prostor. Dogovorili smo

se o vrstnem redu zalivanja otrok, saj je vsak želel sodelovati pri skrbi za rast naše rastline. Vsaki

dan smo pridno zalivali in opazovali, če je seme že vzklilo. Ko je bila rastlina dovolj velika, smo jih

presadili v večje lončke in od takrat naprej je vsak otrok sam skrbel za svojo rastlino. Ko pa je bila

rastlina primerno velika, za presaditev v vrt, so jo otroci odnesli domov in s svojimi starši oz. starimi

starši posadili na njihov vrt. Ob prihodu v vrtec so ponosno pripovedovali o presaditvi.
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