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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: Vrtec Radlje ob Dravi - enota Radlje ob Dravi

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?21

Ime vaše skupine: oddelek 5

Starost otrok v vaši skupini:  od 4-5 let

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal

aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini  vsaj 3

mesece:

Anica Vaukman

Če ste si v skupini ogledali katerega od

lutkovnih filmov in izvajali aktivnosti na teme

iz vsebin filmov to označite:

 Čiste roke za zdrave otroke

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?  za 5 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti. V kolikor ste

izvajali aktivnosti na temo rdeče niti tekočega

šolskega leta izberite za 1. aktivnost RDEČA

NIT.

 Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:21

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

knjige, lutka SOVICA, plakat
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Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): PROJEKT SOVICA V VRTCU, ODDELEK 5 

 

S Strani splošne knjižnice Radlje smo dobili pobudo za izvajanje projekta Sovica v vrtcu. Starši so dobili

seznam knjig, katere so priporočene za braznje z otroki, seveda pa so si otroci lahko izbrali katerokoli

knjigo.  Projekt smo z veseljem sprejeli in sovico sprejeli v skupino. 

V naši igralnici je projekt SOVICA V VRTCU zelo lepo zaživel. Otroci so pokazali veliko interesa, veselja do

pripovedovanja, opisovanja knjig in ilustracij. Vedno več otrok se opogumlja in predstavi kakšno knjigo

prijateljem. Kljub temu, da so to še majhni otroci, so to njihovi prvi koraki v svet knjige, v svet kjer se lahko

prepustijo domišljiji in poistovetijo z zgodbo in liki v njej. 

Otroci so spontano pripovedovali knjige pri popoldanskem počitku, po malici,...

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Gibanje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:4

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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): DALJŠI POHODI 

Z otroki smo se skušali vsaj 1x na mesec odpraviti na daljši pohod. Večinoma smo se na pohode odpravili

sami, 2x pa v sodelovanju z ig.6. 

Pohode smo izbirali glede na starost otrok in njihove zmožnosti. 

Med pohodi smo opazovali okolico, opazovali smo spreminjanje narave, glede na letni čas, se igrali razne

igre ( poišči nekaj zelenega, vsak poišče 1 storž, preštej korake od tukaj do tukaj,...), se igrali na igralih, ki

so nas čakala na cilju. 

Velikokrat je bilo med samo potjo nekaterim otrokom zelo naporno, bolele so jih noge, roke, glava,... Na

cilju pa so bili vsi zelo zadovoljni, da jim je uspelo. Bili so ponosni nase. 

Na pohode si je vsak otrok v nahrbtniku priskrbel vodo, me pa smo poskrbele za jabolka. Na cilju je bila

seveda najboljša malica. 

Na pohode smo se odpravili do : Županka, Dobrave, po gozdnem robu, do Kalvarij.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:2

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 ...)
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Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): SUŠENJE GROZDJA IN JABOLK

Za malico smo imeli kruh z rozinami. Nekateri otroci jih ne marajo, so jih dajali na stran. Zanimalo me je ali

vedo kako nastanejo rozine. Po pogovoru in ugibanjih smo ugotovili, da nastanejo iz grozdja. Deček je

vprašal ali si lahko tudi mi v vrtcu naredimo rozine. Tako smo se lotili dela. Otroci so od doma prinesli

grozdje. Skupaj smo ga očistili, potrgali grozdne jagode in jih naložili v sušilec za sadje. Deklica je med

pripravo povedala, da doma tako sušijo jabolka. Povprašala sem jih, ali želijo poskusiti tudi to, ideja jim je

bila všeč. Pri vrtcu smo pobrali jabolka in jih skupaj očistili, narezali ter položili v sušilec. 

Med samim procesom sušenja je naša igralnica dišala po sadju. Nekaterim otrokom je bil vonj zelo všeč,

drugim ne. Seveda smo morali vse to tudi poskusiti. Suha jabolka so poskusili vsi otroci in so jim bila zelo

všeč. Rozine niso želeli poskusiti vsi, tisti ki so jih so jim bile všeč. 

Postopek smo ponovili večkrat in kar sproti vse pojedli pri zajtrku, popoldanski malici ali kot sladico po

kosilu. Nekaj posušenega sadja smo shranili in ga ponudili staršem na druženju ob peki kostanjev.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:1

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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): JABOLČNI SOK

Pri vrtcu raste jablana, jabolk nihče ne pobira. V sklopu mesečnika smo se pogovarjali in raziskovali tudi

jabolka, zato sva se s sodelavko odločili, da bomo mi pobrali jabolka in iz njih nekaj naredili. Ko sva otroke

vprašale, kaj lahko naredimo iz jabolk so povedali, da jih lahko sušimo ( kar smo počeli v vrtcu ), da doma

mamica naredi sok, da skuhajo kompot,... Najprej smo se lotili izdelave soka. V vrtec sem prinesla sokovnik

- smo ga spoznali. Skupaj smo pred kosilom pripravili jabolka ( jih umili, narezali ). Po kosilu si je vsak

pripravil svoj jabolčni sok. Zelo jim je bilo všeč, ker so sami dajali jabolka v sokovnik in jih stisnili, ter

opazovali kako priteče sok. Vsem je bil sok zelo všeč, le ena deklica ga ni želela popiti. Želeli sva jim

prikazati, da si lahko tudi sami doma izdelamo sok, ki je zelo dober in seveda zelo zdrav.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Drugo: Prilagoditev na nastalo situacijo - COVID 19

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:3

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

voda, milo, poper, kamišibaj : o miški in zajčku, ki nista smela v vrtec

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne
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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, demonstracija, uporaba

avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): VRNITEV V VRTEC

Ob vrnitvi v vrtec 16. 5 , smo se z otroki ogromno pogovarjali o nastali situaciji. Zakaj smo morali biti doma,

zakaj je bil vrtec zaprt, zakaj se niso družili s prijatelji, kakšna so nova pravila v vrtcu, kako bo potekal naš

dan v vrtcu.

Otroci so bili zelo dobro seznanjeni s tem kar se dogaja, kar pomeni, da so se doma veliko pogovarjali in jih

seznanili z nastalo situacijo. 

Vsak je dobil priložnost, da je povedal kako pa je on preživljal čas doma v karanteni. Veliko otrok je reklo,

da je bilo doma super, ker so bili skupaj z mamico in očkom, lahko so se cele dneve igrali in gledali risanke.

Všeč jim je bilo ker so hodili na izlete po gozdu in travnikih. Hkrati pa so povedali, da o pogrešali prijatelje,

da zelo dolgo niso videli babice in dedka, da os pogrešali sestrično in bratranca. Povedali so, da so samo

starši so lahko hodili v trgovino in morali so nositi maske. 

Ker je bilo otrok zelo malo, smo imeli čas, da je vsak res povedal kar je želel, vsak je imel priložnost deliti

svojo izkušnjo. 

Veliko smo se pogovarjali in konkretno v situacijah spoznavali nova pravila, ki jih moramo upoštevati v

dobro sebe in drugih. 

Velika sprememba je bil sam prihod v vrtec, saj so starši ostajali pred vrtec in so otroke sprejele strokovne

delavke. Na začetku je bilo malo solzic in navajanja na novo rutino, že po nekaj dneh pa je sprejem potekal

brez težav, otroci so bili veliko bolj samostojni in so mirno opravili stvari ter se brez težav odpravili v

igralnico. 

Otroke smo seznanili, zakaj in kdaj moramo tudi me uporabljati maske. 

Otroci so tako prilagodljivi in neverjetno dovzetni. Zelo hitro so sprejeli in ponotranjili vsa nova pravila, nov

način življenja, sami so nas opominjali na določene stvari, kaj še moramo opraviti. 

Najtežji del so bile službe, saj so navajeni, da veliko svari opravijo sami ( pometajo, brišejo mize, gredo po

malico, sami mešajo solato, si vzamejo hrano, nalivajo vodo,... ), ter druženje na igrišču. Imamo res veliko

in čudovito igrišče in otroci so bili navajeni na prehajanje po celotni površini, zdaj pa smo jim vzeli to

svobodo prehajanja in druženja z drugimi otroki. 

S poizkusom ( voda, milo in poper ),smo konkretno spoznali, zakaj je pomembno, da si roke temeljito

umijemo z milo. 

Z barvami in cofki smo ustvarjali nagajive viruse. Iskali smo igre pri katerih ni dotika, merili razdaljo, ki je

priporočljiva.
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