
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:

RENATA SLAVINEC BERDEN

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

VRTEC KRIŽEVCI

Ime vaše skupine:

KOMBINIRANI ODDELEK 1-6 LETA

Starost otrok v vaši skupini:

mešane skupine

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: RENATA SLAVINEC BERDEN, 7-DEC2020/31, 7-APR2021/34

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: MONIKA ŠPINDLER

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

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

za 5 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...

KMETIJA KOSI KLJUČAROVCI

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

tedni

Vpišite število:

2

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

OTROŠKA LITERATURA (B. Majer: Bela pot; Becky Bloom: Tiho, tukaj beremo, AV SREDSTVA /ogled

poučnih vsebin, gradivo in učni didaktični listi s strani programa Ekošola

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,

osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V Sloveniji imamo urejeno zakonodajo, smernice in strokovna navodila za nabavo hrane ter načr-

tovanje in pripravo uravnoteženih obrokov in le-ta so v vrtcu Križevci glavno vodilo na področju

prehranjevanja, ki je zdravo, uravnoteženo in raznoliko. Na področju osveščanja o pomenu zdrave

prehrane in o prednostih lokalno pridelane hrane lahko veliko prispevamo že v vrtcu. Otroke lahko

že zelo zgodaj na ustrezen način seznanimo, kakšen vpliv ima tako pridelana hrana na naše zdravje

in okolje. Izhodišče aktivnosti je bila slikanica Bela pot (avtor Bruno Majer). Naš namen je v prvi vrsti
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bil, da smo raziskovali izvor mleka in mlečnih izdelkov ter mlečno pot, kjer smo raziskovali trans-

portne poti. Pri načrtovanju nam je bilo pomembno, da otroci spoznajo lokalno kmetijo in čim več

lokalnihmlečnih izdelkov preko vida, tipa, voha in seveda okusa. Podali smo se na bližnjo govedore-

jsko kmetijo Prijol. Na slednji živi eden izmed otrok našega oddelka. Kmetijo nam je predstavila

celotna družina vključno s starimi starši. Popeljali so nas v »štalo« in nam jo predstavili. Pokazali so

nam molžnjo in sicer so otroci spoznali ročno in strojno ter ju med seboj primerjali. Seveda smo

se dotaknili tudi skrbi za krave in njihove prehrane. Tako so otroci spoznali izvor mleka. Sledilo je

spoznavanje transporta mleka iz kmetije do mlekarne preko slikanice in AV tehnike. Že na kmetiji

pa so nam pokazali cisterno za odvoz mleka. Otroci so se naučili, da v mlekarni uničijo bacile, ki

so v mleku. Sledilo je spoznavanje različnih mlečnih izdelkov, ki jih izdelajo v tovarni ali pa tudi na

kmetiji. Tako smo se odpravili na Kmetijo Kosi in tako spoznali lokalnega pridelovalca in predelo-

valca mleka, ki se trudi, da nas oskrbujejo s svežim in hranljivim slovenskim mlekom in mlečnimi

izdelki. S skrbnico kmetije smo se pogovarjali o razliki med njihovimi izdelki in izdelki, ki jih kupimo

v trgovini. Tako so otroci spoznali, da je pot mlečnih izdelkov do vrtca krajša, ko jih dostavijo od njih,

je zato bolj sveža. Tovornjak iz kmetije ima do vrtca kratko pot, iz tovarne pa dolgo in zato slednji bolj

onesnažuje zrak. Mleko, ki ga oni predelajo je bolj čisto, ker ni časa, da bi se v njem razvile bakterije,

saj ga takoj porabijo. Kako pomembno je uživanje mleka in kako pogosto ga moramo zaužiti, smo

spoznavali preko prehranske piramide. Seveda smo spoznali tudi, da je za naše zdravje pomembno,

da uživamo raznoliko hrano, kateri hrani se moramo izogibati in katero jesti vsak dan.Spoznavali in

poizkušali smo različne mlečne izdelke: sadne jogurte, kislo in sladko smetano, različne okuse sirov

in skuto. Otroci so primerjali okuse mlečnih izdelkov iz trgovine z izdelki iz lokalne kmetije po barvi,

vonju, tipu in seveda okusu. Zanimivo je bilo, da je večina otrok poskusila sire z različnimi zelišči in

od takrat jih vnašamo tudi v vrtčevski jedilnik. Preko različnih namiznih didaktičnih iger so otroci

razvijali še znanja izmatematičnega področja, se urili v natančnosti, finomotoriki ter iskanju podob-

nosti in razlik. Zgodbica Bela pot je bila za otroke precej zahtevna, zato sva razlagi vsebine namenili

kar nekaj časa, je pa otrokom ponudila veliko možnosti za pridobivanje novega znanja in spretnosti;

otroci so tako osvojili veliko novih besed, ki so jih ob koncu sklopa uporabljali tudi v drugih situaci-

jah. Otroci so se urili v samostojnem pripovedovanju, ločevanju dolgih in kratkih besed iz zgodbice

ter členjenju besed na zloge. Posebej zabavna je bila za otroke deklamacija Mateja Bora: KRAVA

IN TRGOVINA in nama ponujala veliko možnosti za postavljanje miselnih izzivov (npr. ali lahko gre

krava v realnem svetu v trgovino, zakaj ne...). Pogovarjali smo se o ponovni uporabi embalaže in

posledično vplivu na okolje. Otroci so od doma prinašali tetrapake in drugo embalažo od jogur-

tov, skut in smetane. Uporabili smo jih pri gibalni vadbeni uri in likovnem ustvarjanju. Otroci so

se vživeli v vlogo kmeta in to izražali preko simbolne igre . Svoja videnja in doživljanja so otroci

izrazili likovno. Iz odpadnih materialov smo izdelali model krave ter ga nato naslikali. V garderobi
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smo pripravili razstavo.Nato smo se v vrtcu lotili izdelave plakata (krava-mleko-tovarna-trgovina).

Strokovni delavki sva dobili povratno informacijo o osvojenem znanju preko pripovedovanja otrok

ob plakatu.Pripravili smo si tradicionalno prleško gibanico s skuto in kislo smetano iz lokalne kmetije

Kosi. S pripravo prleške gibanice, katere receptura se prenaša iz roda v rod, nas je dodobra poučila

naša vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice Nataša Belec, ki je aktivna članica kulturno izobraževal-

nega društva Kelih, ki je nosilec kulturne dediščine– priprava prleških gibanic. V tematskem sklopu

nama je uspelo zagotoviti spodbudno učno okolje za razvoj in uspešnost vsakega otroka, v skladu

z njegovimi zmožnostmi, predvsem na področju narave, v povezavi z ostalimi področji Kurikula.

Opazovanje otrok, njihovi odzivi, dojemanje so bili vodilo za prilagajanje najinega dela po skupinah

v katerih sva način dela oblikovali tako, da sva otroke podpirali na močnem področju, jih podpirale

ter skozi aktivno učenje spodbujale pri razvoju. Večino dejavnosti sva izvedli v manjših skupinah, na-

jpogosteje v dveh. Glede na predznanje in predvsem govorno-jezikovne sposobnosti sva otrokom

prilagodile aktivnosti. Veliko fleksibilnosti je bilo potrebne predvsem zato, ker smo kombinirani

oddelek 1-6 let, kjer so otroci na različnih razvojnih stopnjah. Otroci so postali protagonisti svo-

jega razvoja, kjer so se preko raziskovalne igre seznanili z živili, s katerimi še niso imeli izkušenj, jih

okušali, tipali, prepoznavali po obliki, barvi in vonju. Spoznali so pridelavo zdravju koristnih živil pri

lokalnem kmetu in spoznali, da so izdelki ki pridejo v vrtec iz te kmetije bolj sveži, ker do vrtca ne

potujejo dolgo, bolj dišijo, niso zapakirani v plastiko in zato ne nastajajo odpadki. Z različnimi di-

daktičnimi pristopi smo otrokom približale celotno transportno pot mleka (od izvora do končnega

potrošnika). Strokovni delavci imamo pomembno nalogo pri zdravem prehranjevanju, da otroke

usmerjamo s svojim vzgledom in vztrajnostjo na pravo pot. Otrokom velikokrat in na več načinov

predstavimo pomen lokalne in ekološko pridelane hrane, da s časom ponotranjijo prednosti take

pridelave. Trudimo se, da se bodo otroci na podlagi pridobljenih izkušenj in navad, odločali za bolj

zdravo hrano ter zdrav način življenja in jim bo to pomembna popotnica za življenje.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Varnost v prometu/na igrišču

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 ...
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tedni

Vpišite število:

2

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

didaktično gradivo projekta Pasavček

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,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Namen je bil otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter o varnosti na

poti v vrtec in šolo in v okolici otroških in šolskih igrišč. Dodobra smo spoznali najbolj varno pot v

naši okolici in jo primerjali s tisto, ki je ob prometni cesti. Pogovarjali smo se o prometnih pravilih

in likovno ustvarili maketo, ki smo jo prdstavili staršem in drugim otrokom vrtca.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrav način življenja

www.1ka.si 6



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

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 ...

tedni

Vpišite število:

1

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

didahktično gradivo NIJZ-a, gradivo iz otroških recij Mladinske Knjige, AV gradiva, OTROŠKA LITER-

ATURA (Ilaria Capua: Nadeni si masko)

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

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

Možnih je več odgovorov

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Že v lanskem šolskem letu smo z otroki spoznavali Corona ukrepe, letos smo naša spoznanja utrdili

in nadgradili preko slikanice in drugih didaktičnih materialov, osredotočili smo se na higieno rok

in kašlja, razdaljo do drugih ljudi (v trgovini in drugih okoljih). Otrokom sva želeli približati pomen

nošenja mask na njim ustrezen način (slikanica Nadeni si masko).
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Navedite vsebino 4. 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...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

1

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

OTROŠKA LITERATURA (Julia Volmert: Škrat Brokolino, Eric Carle: Zelo lačna gosenica;)

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,

razstava ,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

www.1ka.si 8



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Aktivnosti sva strokovni delavki načrtovali na osnovi razvojno-procesnega pristopa. Otroci so se

na podlagi pridobivanja izkušenj aktivno učili, pri čemer pa v ospredju niso bili le njihovi končni

dosežki, temveč je bil pomemben predvsem proces učenja v varnem in spodbudnem okolju. V

mislih sva imeli proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje

otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem

razvojnem obdobju. Otroci so v vzgojno izobraževalnemprocesu imeli možnost raziskovanja, doživl-

janja, izražanja, razmišljanja, izkušenjskega učenja in pridobivanja lastnih izkušenj. Osredotočili smo

se na pomen uživanja zdrave prehrane (sadje, zelenjava). Dejavnosti smo načrtovale na osnovi pre-

pletanja vseh področij Kurikula, saj je povezanost in prepletanje vseh področij še posebej pomem-

bno, saj otrok dojema svet celostno, kot povezano celoto narave, družbe in posameznika, kulture in

umetnosti ter medsebojnih odnosov in vplivov, zato smo načrtovali dejavnosti iz vseh področij, ki

so se medsebojno povezovali, dopolnjevali in prepletali.

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varno s soncem

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 ...

ure

Vpišite število:

3

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

gradivo NIJZ-a

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da
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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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Skozi različne aktivnosti v oddelku smo otroke osveščale o škodljivih učinkih prekomernega iz-

postavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja.
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