
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:

Anja Vraber

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Vrtec Radlje ob Dravi, enota vrtec Radlje ob Dravi

Ime vaše skupine:

Oddelek 5

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Anja Vraber, 9-DEC2020/36, 9-APRIL2021/44

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 3 aktivnosti

Navedite vsebino 1. 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...

Ni bilo zunanjih izvajalcev.

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:

različna semena, knjige o vrtnarjenju, pripomočki za delu na vrtu

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Paradižnik-od semena do plodu V naši skupini smo v letošnjem letu veliko časa posvetili našemu

vrtu in delu na njem. Pridno smo vzgajali različne rastline. Rastline smo najprej vzgajali v igralnici,

skrbeli za njih. Spremljali smo njihovo rast od semena do rastline s plodovi in uporabo le teh v

prehrani. Vzgojiti nam je uspelo tudi paradižnik. Zanj so otroci skrbeli v igralnici in nato naprej na

vrtu, ga pridno zalivali, naredili so mu zastirko s pokošeno travo, da mu žgoče poletno sonce ne

bo preveč nagajalo, da bo imel dovolj vlage za rast. Sedaj pa čakamo samo še na slastne rdeče

plodove. (Članek in fotografije objavljene na spletni strani vrtca)

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Ni bilo zunanjih izvajalcev.

Čas trajanja aktivnosti
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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:

Nisem uporabljala didaktičnega materiala.

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V naši skupini smo vsaj 1x mesečno izvajali daljše pohode (okoli 5km) na različne lokacije v naši

okolici. Izbirali smo poti, ki niso bile prometno preveč nevarne za otroke in tudi prilagojene otroškim

zmožnostim. Zaradi epidemioloških razmer smo tudi za zaključno druženje skupine izvedli daljši

pohod po vodni učni poti v naši bližini. Trasa pohoda je bila prilagojena tudi mlajšim otrokom, saj

ima velik otrok v naši skupini mlajše brate ali sestre. (Članki vseh pohodov so objavljeni na spletni

strani vrtca)

Navedite vsebino 3. 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...

www.1ka.si 4



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Ni bilo zunanjih izvajalcev.

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:

semena, didaktični pripomočki: Kaj vse potrebuje rastlina za rast?

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

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Da so mamice imele peteršilj hitro na vrtu, smo se z otroki odločili, da ga posejemo. Dogovorili

smo se tudi, da je to naša skrivnost, saj smo peteršilj mamicam poklonili kot darilo ob materinskem

dnevu. Otroci so sami pripravili zemljo v lončke, posejali in zalili. Še pred tem pa smo se v jutranjem

krogu pogovorili, kaj vse rastline potrebujejo za svojo rast. Bila sem presenečena, saj so otroci veliko

vedeli o rastlinah in skrbi zanje. Otroci so vsak dan opazovali rast peteršilja, skrbeli zanj. Zelo lepo

je rasel, saj je bila v igralnici ugodna klima, dovolj sončno, otroci pa so ga pridno zalivali in škropili

z vodo. Mamice so bile zelo navdušene in so komentirale, da je darilo zelo uporabno. (Članek in

fotografije članka objavljene na spletni strani vrtca.)
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