
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:

Karmen Plazl in Rosanda Ternik

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Enota Vuhred

Ime vaše skupine:

Oddelek 8

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Karmen Plazl, 9-DEC2020/41, 9-APRIL2021/45

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Rosanda Ternik, /, 9-APRIL2021/43

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...

/

Čas trajanja aktivnosti

www.1ka.si 2



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

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

dnevi

Vpišite število:

3

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

Tempera barve, plastenke, čopiči.

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Igre in ustvarjanje na snegu Po ponovnem odprtju vrtcev nas je presenetil sneg in nam pričaral čisto

pravo zimsko idilo. To smo dobro izkoristili za razne dejavnosti in aktivnosti na snegu. Otroci so po

zasneženi trati slikali s tempera barvami. V plastenke sva jim pripravili vodo, kateri sva dodali tem-

pera barve (modra, rumena, rdeča in zelena). Otroci so slikali s čopiči in plastenkami. Velik poudarek

je bil tudi na gibanju. Pripravili sva jim kratke gibalne aktivnosti. S plastenko sva narisali kroge, v

katere so otroci poskakovali. Valjali so se po manjšem hribu in se plazili. Naredili smo si kepe in jih

metali v pripravljeno tarčo. Seveda pa je bila nekaterim otrokom velik izziv že sama hoja po snegu.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Osebna higiena

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:
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npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

5

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

Plakat Stop okužbam! (Cicido)

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,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

STOP OKUŽBAM! Tudi pri najmlajših vsakodnevno skrbimo za primerno higieno, skrbimo za zdravje!

V mesecu februarju (ponovno odprtje vrtcev) smo v našem oddelku dali še večji poudarek na os-

ebno higieno in higieno kašlja in kihanja. V veliko pomoč nam je bil plakat iz revije Cicido, na

katerem so nazorno prikazani elementi osebne higiene z ilustracijami, primernimi otrokovi starosti

(kako je prav in kako ne). Tega plakata smo se vsakodnevno posluževali. Otroci so v polni meri

usvojili samo vsebino plakata in se seznanili s pravili, ki nam pomagajo ohranjati zdravje. Čez čas

so se že med seboj opozarjali, če kateri ni upošteval pravil in kazali na plakat. Vso vrtčevsko leto pa
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sva jih spodbujali k pravilnemu in skrbnemu umivanju rok.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

8

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

Vrečke iz blaga za umazana oblačila (zašite v lastni režiji in ročna poslikava).

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

pogovor,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Praznovanje rojstnih dni Veliko pozornost smo v našem oddelku namenili tudi praznovanju rojstnih

dni. Za otroke sva s sodelavko Rosando pripravila majhna presenečenja - darila, ki so jih prejeli v
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dar ob praznovanju rojstnega dne. Odločili sva se za vrečke iz blaga in zmanjšali uporabo plastičnih

vrečk ter s tem prispevali tudi k varovanju okolja. Zjutraj smo skupaj z otroki pripravili plakat (napis

kdo praznuje in poslikava plakata s strani otrok). Ob praznovanju smo se zbrali vsi skupaj in povedali

kdo praznuje in koliko je star. Skupaj smo prešteli tudi prstke. Potem smo slavljencu zapeli pesem

z naslovom Vse najboljše ter še kakšno pesem po njegovem izboru. Vsi skupaj smo zaplesali in

slavljencu tudi čestitali. Slavljenec si je sam izbral kdo mu bo poklonil darilo. Darila so bili vsi veseli

in so komaj čakali, da vidijo kaj imajo narisano na svoji vrečki.

Navedite vsebino 4. 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...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

3

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

/

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,

predavanje/razlaga,

ogled/obisk
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Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Daljši sprehodi Sončno vreme smo večkrat izkoristili za daljše sprehode po bližnji okolici vrtca.

Otroci v tem oddelku so v drugi polovici vrtčevskega leta že usvojili sprehode z "bibo", kar nam je

omogočilo, da smo se lahko odpravili tudi na daljše sprehode. Eden izmed takšnih sprehodov je

bil tudi sprehod ob reki Dravi. Nad reko Dravo pelje peš pot, ki da videti res veliko. Med potjo smo

opazovali vlak, most čez reko Dravo, videli smo živali - ovce, zajčke, kužke,.... Vso pot pa smo opa-

zovali čudovito naravo, vso zelenje in poslušali petje ptic. Na našem cilju – travnati jasi sva otrokom

pripravili tudi zdravo malico – jabolka in vodo. Seveda pa sva pri tem poskrbeli za higieno rok (umi-

vanje rok z vodo iz plastenke). Po malici smo vsi skupaj zaprli oči in se prepustili zvokom narave.
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