
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 17

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:

Anica Vaukman

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

VRTEC RADLJE OB DRAVI

Ime vaše skupine:

ODDELEK 7

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Anica Vaukman, 9-APRIL2021/39

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.

Duševno zdravje

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:

Knjiga : Fearne Cotton: JOGA ZAMALČKE, plakat s prikazom položajev, ki je dodatek knjigi, peščena
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ura, števila, tamburin, glasba za sprostitev in meditacijo.

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):

Jogo za malčke smo v našem oddelku vključili kot gibalne minute predmalico. Ko je bil čas za jogo

je otrok, ki je bil za to zadolžen zaigral na tamburin in otroci so točno vedeli kaj sledi. V oddelku

imamo službe in ena izmed teh je bila tudi vodenje jutranje joge. Jogo sta vodila 2 otroka. Pokazala

sta vsak 2 položaja, vsak položaj je trajal 1 minut, kar smo merili s peščeno uro, ki sta jo spremljala

otroka. Da sta si lažje zapomnila koliko vaj sta že pokazala, smo imeli pripravljena števila, ki so bila

pritrjena z ježki. Ob vsaki opravljeni vaji sta odstranila eno število ( števila že kar dobro poznajo ). Ob

izvajanju joge je bila popolna tišina ( ob plakatu s položaji smo imeli tudi sličico, ki je predstavljala

tišino ). Pred začetkom smo prebrali knjigo, ki je vse položaje joge predstavila na otrokom zanimiv,

razumljiv in igriv način. Knjigo so imeli vedno na voljo, veliko so posegali po njej in jo pripovedovali

kot pravljico ob počitku po kosilu. Na začetku so imeli kar nekaj težav z določenimi položaji, vendar

jim je iz dneva v dan šlo bolje. Tudi vzdušje ob izvajanju je bilo vsak dan bolj sproščeno. Opazila

sem, da so se otroci sprostili in se osredotočali na položaj, ki so ga izvajali. S tem je bil tudi prehod

na malico in njen potek veliko bolj umirjen. Menim, da je bila dejavnost dobro izpeljana, otroci so

se v tem svetu kjer ves čas hitimo imeli priložnost umirit, poslušat svoje dihanje, razgibat svoje telo,

hkrati pa smo se še bolj povezali kot skupina.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Zdrav način življenja

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

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

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

DALJŠI POHODI V oddelku smo v tem letu izvedli kar nekaj daljših pohodov. SEPTEMBER 2020 Po

malici smo se odpravili na pohod v gozd. Ko smo prispeli tja smo v tišini poslušali zvoke v gozdu,

pogovorili smo se o igri v gozdu, o pravilih ki je tudi v gozdu potrebno upoštevati. Skupaj smo

ugotovili, da je gozd dom živali, da ga moramo spoštovati, kadar stopimo vanj. Povedali so, da ne

lomimo vej. Zanimalo me je kaj pa veje, ki so že odlomljene in so na tleh. Z njimi pa se lahko

igramo, vendar pri tem pazimo na ostale otroke in sebe. Zelo so uživali v raziskovanju gozdih tal,

zemlje, listov, kamnov. Sestavljali so hiše, gnezda z jajčki, ognje, svoje obraze,... Velik izziv je bil breg,

ki smo ga morali premagati na poti iz gozda. Sama pri sebi sem dolgo premišljevala ali gremo

raje po drugi poti, ki je lažja, na koncu sem se odločila, da se morajo naučiti premagati tudi težji

teren, pol kamnov in zemlje. Zelo dobro nam je uspelo. APRIL 2021 Odločila sva se, da čudovit

dan izkoristimo za pohod in igro v gozdu. Odpravili smo se proti Dobravi. V gozdu so otroci dobili

nalogo, naj iz naravnega materiala sestavijo dinozavra. Skupaj smo se spomnili nekaterih, ki jih že

poznamo, kateri so njihovi deli telesa, kakšne oblike je njihov rep, glava,... Po želji so se razdelili v

pare in pričeli z delom. Nekaterim je zelo dobro uspevalo, nabrali so ogromno naravnega materi-

ala in naredili načrt. Ko sva jih opazovala so nekateri pari zelo lepo sodelovali, se dogovarjali kako

bodo izpeljali nalogo, kaj potrebujejo, si razdelili delo, spet drugi so želeli narediti vse sami, pri-

jatelju v paru niso dovolili, da sodeluje, izrazi željo. Nekateri niso vedeli kako se lotiti naloge. Vsem
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sva pomagala, če so pomoč potrebovali. Z nekaj otroki, ki jim res ni šlo smo na koncu dinozavre

izdelali skupaj, bili so ponosni in zadovoljni, ker jim je nekaj uspelo. Naslednjo uro v gozdu smo

prebili v raziskovanju, tekanju, grajenju brlogov za dinozavre. Okrepčali smo se z jabolki in vodo.

Preživeli smo zelo sproščeno dopoldne v naravnem okolju, počeli in doživeli smo ogromno stvari,

ki jih v igralnici ne moremo. FEBRUAR 2021 Takoj po malici smo se odpravili na daljši pohod proti

Županku. Pred odhodom smo se na kratko spomnili kako gremo skozi gozd, kaj moramo upošte-

vati. Otroci so takoj povedali, da se pogovarjamo tiho, ne uničujemo narave, odpadke odnesemo s

seboj. Pot je potekala brez težav. Otroci so hodili in nihče se ni pritoževal, da ne more več. Dejan

jim je dal zanimivo nalogo. Spremljati in šteti so morali belo rdeče markacije, o katerih smo se na

začetku pogovorili čemu služijo. Budno so spremljali kje bodo še videli kakšno in vsakič ko so jo

našli so oznanili, da smo na pravi poti. Med potjo smo ves čas opazovali okolico, se pogovarjali kaj

se dogaja z drevesi pozimi ( razlika iglavci - listavci ). Na cilju naj je ostalo še nekaj časa za igro na

travniku. Ob prihodu v vrtec so bili otroci vidno utrujeni. Zaploskali smo si za uspešno premagano

pot.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

1

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,

predavanje/razlaga

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

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ko sva otroke povprašala ali imajo doma vrt jih je veliko pritrdilo. Pripovedovali so kaj vse počnejo

na vrtu [ sadijo solato kumare, paradižnik, lubenico, borovnice, maline, kopljejo po vrtu, zalivajo,...],

opazila sva, da jim je ta dejavnost blizu, da jih zanima. Spoznali in konkretno smo povedali kakšna

je razlika med tem ali nekaj posadimo ali posejemo. Pogovarjali smo se, zakaj je boljša zelenjava,

ki jo pridelamo doma, zakaj je bolj zdrava, s pridelovanjem zelenjave na svojem vrtu prihranimo

tudi denar, ki bi ga namenili za nakup le te. Ko smo se odpravili na igrišče so zagreto začeli kopati,

grabiti, rahljati. Na začetku so se delu pridružili predvsem fantje, pri sajenju in zalivanju pa so se

fantom pridružila tudi dekleta. Nekateri so veselje z rokami posegli v zemljo, jo drobili,...spet drugi

so se komaj dotaknili ker se niso želeli umazati. Vsi otroci so se vabilu k sajenju odzvali takoj. Na

naš vrt smo si posadili solato in korenček. Vsaj je dobil priložnost, posaditi svojo solato. Vrt smo

tedensko spremljali, izpulili kakšno travo, ga zalili. Ko je bila solata dovolj velika, smo jo seveda ob

kosilu z veseljem tudi pojedli.
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