
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

Murska Sobota

Naziv vrtca:

VRTEC KRIŽEVCI PRI OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

KRIŽEVCI 16 B

Poštna številka in kraj:

9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Ime in priimek koordinatorja programa Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu v šolskem letu za katerega

oddajate poročilo:

Sonja Stolnik

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

(npr. janez.novak@gmail.com)

sonja.stolnik@guest.arnes.si
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Ime in priimek poročevalca:

Jasmina Belec

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Enota vrtec Križevci

Ime vaše skupine:

Kombinirana skupina

Starost otrok v vaši skupini:

mešane skupine

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Jasmina Belec, 7-DEC2020/34, 7-APR2021/29

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

Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

4

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:
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Slikanice, slikovno gradivo, razni posnetki na spletu, plakat, filma: Čiste roke za zdrave otroke, mag-

neti s sliko

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,

demonstracija,

razstava ,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Po vračanju otrok iz domačega okolja spet v vrtec po korona virusu smo si najprej pogledali lutkovni

film Čiste roke za zdrave otroke. Film je bil otrokom zelo zanimiv, poučen, bil je povezan s trenutno

situacijo, tako da so otroci že zelo veliko informacij prinesli od doma. S pomočjo filma smo navezali

temo Higiena rok in zdrava prehrana. Otroke smo ozavestili o zdravi prehrani, katera je in katera ni,

ter s pomočjo slikovnih magnetov naredili stolpični diagram. Tako so otroci spoznali raznovrstno

hrano, vedeli so jo poimenovati, naredili smo plakat na temo Zdrava prehrana, zakaj je pomembna,

kako vpliva na naše zdravje, kje jo dobimo, najdemo..... Izdelali smo igro spomin Sadje in zelenjava in

tako so otroci vedeli prepoznati določeno hrano in jo poimenovati ter spoznali, da je vnos te hrane v

naše telo zelo pomemben za naše zdravje. Preko različnih posnetkov na spletu so otroci spoznali ra-

zlične slabosti oz. bolezni, če se nezdravo prehranjujemo (debelost, sladkorna, bolezni zob....).Hrano

smo pred obrokom v vrtcu vedno poimenovali, se o njej pogovorili, če je zdrava ali nezdrava. Izdelali

smo bučni namaz, jedli sadje in orehščke in suho sadje, uporabljali čim manj sladkorja, bili neslad-

kan čaj in vodo. Za rojstni dan smo si enkrat spekli bučnemafine, imeli smo bučni teden, spoznavali

različne buče in bučne jedi. Spoznavali smo tudi mlečne izdelke, jih okušali. Spoznali in prebrali
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smo različne zgodbe, slikanice, se naučili bans Lubenica, uganke. Otroke smo seznanili s slovenskim

tradicionalnim zajtrkom, pomembnost zajtrka, seganje po lokalni domači hrani. Spoznali smo belo

pot mleka, kako potuje mleko od krave do trgovine in pomembnost mleka za našo zdravje in rast.

Likovno smo ustvarjali in naredili razstavo v garderobi likovnih izdelkov.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Varnost v prometu/na igrišču

Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

4

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

Slikanice na temo varnost v prometu, posnetki s spleta, slikovno gradivo, igrače avtomobili, učni

listi, pripomočki za varnost v prometu...

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,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
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V skupini smo delali na temo projekta Pasavček. Tako so otroci najprej pogledali kratek film na to

temo in spoznali žival pasavec, ki jim je bil neznan in zelo zanimiv. Spoznali so različne pripomočke

za varnost v prometu, prometne znake, prevozna sredstva. Šli smo na sprehod v bližnjo okolico,

kjer smo opazovali prometne znake, jih opisali, se pogovorili o njih, opazovali promet, spoznavali

vozila in se učili pravilnega in varnega obnašanja v prometu. Praktično smo izvedli prečkanje ceste

čez prehod pri semaforju, da so se ga otroci naučili uporabljati, kaj nam sporočajo barve luči na

semaforju, kje pravilno hodimo na sprehodu (pločnik, stop znak, semafor....).Najbolj pomembno pa

je bilo to, da otroke naučimo kako zelo pomembno je, da se v avtu pripasajo, in da sedijo v avto

sedežu, saj še vedno vidimo nekaj primerov, ki se teh predpisov ne držijo. Naučili smo se pesem o

pasavčku, ga upodobili na različne likovne načine. Vrata igralnice smo si okrasili s prometno cesto,

spoznavali smo uganke o prometu, poslušali zgodbe na to temo. Likovne izdelke smo razstavili v

garderobi. Otroci so reševali različne učne liste, naredili smo plakat o prometu in igrico spomin,

spoznali smo vrste prometa in različna vozila. Najbolj pomembno pa je to, da so otroci pozorni na

pripet pas v avtomobilu, in da na to opozorijo odrasle v avtu.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varno s soncem

Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

4

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

slikanice, letaki, slikovno gradivo, zaščitna oprema pred soncem....

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 ...),
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pogovor,

predavanje/razlaga,

ogled/obisk,

demonstracija,

razstava ,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Otroke smo seznanili kako se zaščititi pred sonce,kaj se zgodi, če se ne zaščitimo, kar smo jim preko

slik in posnetkov tudi pokazali. Otroke že od vstopa v vrtec učimo, da se igramo v senci, smo si

naredili senco iz različnih odej, blaga, ki smo jih dali preko igral. Na igrišče gremo zgodaj zjutraj

in gremo prej v igralnici,ko postane prevroče, otroci pijejo veliko vode in jejo sadje. Preden gremo

ven se namažemo z zaščitno kremo, na glavo damo klobuk ali drugo prekrivalo, oblečemo svetla

oblačila. Opazovali smo sonce ob določenih urah in našo senco, kdaj je najdaljša in najkrajša. Naučili

smo se pesem Sijaj, sijaj sončece. Naredili smo si sonce iz odpadnega materiala in z njim peli pe-

sem. Spoznavali smo različne uganke, deklamacije, pesmi, zgodbe, risanke na temo o zaščiti pred

soncem. Naredili smo si klobuke iz odpadnega papirja za igrišče. Skratka otroci zdaj že vedo veliko

oz. skoraj vse o zaščiti pred soncem.
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