
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

www.1ka.si 1

janez.novak


POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Ime in priimek poročevalca:

Simona Žižek

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Vrtec Križevci pri Ljutomeru

Ime vaše skupine:

Skupina 2-3 let

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Simona Žižek, 7-DEC2020/32, 7-APR2021/35

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.

Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

1

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

Pesem (Oton Župančič): Ciciban, cicifuj; slike rok; voda, poper, cet; lutkovni film: Čiste roke za zdrave
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otroke; plakat na temo: Čiste roke; pesmi: Bibica Živa se umiva...e roke za zdrave otroke: roke;

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

SKRB ZA NAŠE ZDRAVJE V VRTCU Naš vrtec sodeluje v celoletnem projektu »zdravje v vrtcu«. V

njem sodeluje tudi skupina otrok starih 2-3 let. V mesecu februarju smo se po daljši odsotnosti,

zaradi znanega virusa (covid19), vrnili v vrtec. S sodelavko sva želeli otroke seznaniti s pomenom

skrbi za svoje zdravje (umivanje rok, zdrava prehrana, gibanje na svežem zraku). Izhajali sva iz pesmi

Otona Župančiča (Ciciban – cicifuj). S to smo se seznanili vmesecu februarju (Kulturni teden). Otroci

so spoznali dečka, ki si ni umil rok, zato je potreboval bližnji potok, vodo.Pogovor o umazanih rokah

je stekel tudi pri nas. Zato smo z otroki kar nekaj časa spoznavali, utrjevali pomen nege naših rok.

Otrokom sva le-tega predstavili po korakih, da je umivanje čim bolj temeljito: ob demonstraciji, (ob

umivanju, skrbi za varčevanje z vodo), ob lepljenju slik . . . ogledu posnetkov pravilnega umivanja rok

in lutkovnega filma (NIJZ): Čiste roke za zdrave otroke. Izdelali smo si plakat na to temo. Spoznali

smo dele naših rok, poimenovali prste, jih prešteli. Spoznanja o njih smo utrjevali preko govorno-

gibalnih iger (Deset prstkov, Miška in krt, To sem jaz, Bibica Biba se umiva), pesmic: Kje je palček.

Roke in prste smo risali, odtiskovali, izdelali rože iz njih, primerjali in razvrščali po velikosti, barvi.

Na prste smo tudi risali. Po tednu dni sva opazili da si otroci že bolj temeljito umivajo roke, kakšen

korak izpustijo. Pozorni smo, da res izperemo vso umazanijo iz rok. Zagotovo bomo tudi v prihod-

nje še spodbujali otroke, da bi se prav vsi znali pravilno umivati. Poskrbeli smo za zdravo prehrano

in spoznali pomen vode za pitje. Ugotavljali smo njeno barvo, jo pili, okušali. Stisnili smo si sadje

(poimenovali, okušali, primerjali po bavi, velikosti, okusu) in pripravili napitke iz vode in sadnega
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soka (limona, pomaranča). Izdelali smo poskus z vodo – kako otrokom prikazati nevidne viruse,

bacile? V vodo smo nasipali poper, ki se je ob namakanju prstkov v vodo, prijel na otrokove prstke.

Tako smo spoznali da se na rokah zadržujejo nevidne bakterije. Ko smo dodali milo na roke, so se

delčki nasipanega popra v vodi odmaknili od prstov. Gibanje na svežem zraku smo izkoristili na

različne načine: se igrali na igrišču, hodili na daljše sprehode in opazovali spremembe v naravi, delo

v okolici vrtca in prve znanilce pomladi. Za gibalne minutke pa smo izkoristili čas, ki ga preživljamo

na terasi našega vrtca.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

5

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

Knjige o kravah; Bela pot; Kravica Katka; Gosenica Tinka na kmetiji; različne vrste mlečnih izdelkov

in njihove embalaže; plakat na temo: Krave.

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
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Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

OKUŠANJE JEDI IZ MLEKA V tednu otroka, (2020) smo na nivoju celega vrtca načrtovali skupne

dejavnosti. Moto teme je bil: PRISTNO, KAKOVOSTNO, DOMAČE. Izhajali smo iz zgodbe: Bela pot.

Strokovne delavke smo dejavnosti prilagajale glede na starost, ideje, motiviranost otrok. V naši

skupine smo sledile ciljem kurikula s področja narave: Otrok spoznava, da mu uživanje različne

zdrave hrane, telesne vaje pomagajo ohranjati zdravje; Otrok spoznava različno prehrano in pri-

dobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. V skupini smo si z otroki ogledali različne

slikanice na temo: domače živali. Otroci so spoznali žival »kravo« in njen pomen za našo prehrano.

Ugotovili so, da mleko dobimo od krave. Iz njega pa lahko pripravimo različne vrste zdrave hrane.

Z otroki smo okušali mleko, različne vrste mlečnih izdelkov (ločili smo vrste jogurtov, okušali skuto,

kislo smetano in si pripravili skutni – jabolčni prigrizek). Ogledali smo si vrste sirov (oblike, okusi,

trdota). Otroci so sire okušali, vonjali, ugotavljali, da so nekateri bolj trdi, mehki in da so različni po

barvi. Otroci so prav tako spoznali različne vrste embalaž. Tako smo ob prehranjevanju in spozna-

vanju novih okusov iz različnih embalaž, le te porabili tudi v drugi namen (razgibavanje in telovadba

za zdravje naših otrok). Kasneje smo načrtovali še več dejavnosti na to temo.

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 ...

dnevi

Vpišite število:

5

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

Slike o travniku, žuželkah; Hotel za žuželke pri šoli; Zgodbe: Zelo lačna gosenica, Trije metulji, ra-

zlične vrste sadja, zdravilna rastlina: Bezeg; posode, steklenice; ožemalnik sadja....

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

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

RAZISKOVANJE TRAVNIKA Otroci so že po naravi radovedni raziskovalci sveta, ki jih obdaja. Pro-

gram v vrtcu jim omogoča doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave. Otroci spoznavajo živa

bitja, njihova okolja in njihov način življenja. Pridobivajo si izkušnje, kako lahko vplivamo na naravo,

kako jo lahko varujemo in kako jo ohranjamo. Spoznavajo sebe, svoje telo, delovanje telesa in os-

vajajo veščine zdravega načina življenja. Preko spoznavanja narave in naravnih pojavov, razvijamo

otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje in okolico, ki ga obdaja. Tako otroci prido-

bivajo dragocene izkušnje z živimi bitji, naravnimi pojavi ter so motivirani za raziskovanje in odkri-

vanje vedno novega. Ta odnos prevzamejo od ostalih v svoji okolici: staršev, sovrstnikov, predvsem

pa vzgojiteljev. V skupini otrok starih 2-3 let, smo raziskovali travnik z vsemi našimi čutili. Občutke,

opazovanja, zaznavanja otrok na travniku, smo prenašali in vključevali v naše vsakdanje načrtovane

dejavnosti v skupini. Področje dejavnosti narave smo povezali z drugimi področji kurikuluma: jezik,

umetnost, gibanje, družba, matematika. Z otroki smo opazovali travnik, njegove prebivalce, rastline.

Na travniku smo se igrali gibalne - govorne igre, poslušali zgodbe, peli pesmi, raziskovali tla, opazo-

vali žuželke in prisluhnili različnim zvokom, glasovom. Spoznali smo pomen »Hotela za žuželke, pri

OŠ Križevci. Travnik smo spoznali preko slik, slikanic, risank, didaktičnih iger. Izdelovali smo žuželke

(čebele, pikapolonice, metulje, gosenice). Pripravili smo si »zdravo sadno malico«, v obliki metuljev.

Ob tem smo okušali različne vrste sadja. V skupino smo prinesli ter opazovali tudi druge živali, ki

živijo na travniku (polže, žabe, mravlje, hrošče, deževnike). Preko zgodb »Trije metulji, Zelo lačna

gosenica«, smo spoznali nove besede, se urili v medsebojni komunikaciji, se učili drug od drugega,

medsebojno sodelovali, spoznali barve, različne vrste hrane, predvsem pa življenjski ciklus metulja.

Kot zaključek projekta smo nabrali bezgove cvetove in si pripravili domač, zdravilen bezgov sirup.

Tako so otroci spoznali zdravilnost rastline: bezeg. Le tega so otroci z velikim navdušenjem okušali,

saj je bil njihov sok, ki so ga pripravili sami najboljši in najokusnejši. Seznanile smo jih s postopkom

priprave soka (razlaga, demonstracija). Sirup smo pripravili tudi za druge skupine vrtca. Skupaj smo

izdelali še recept za pripravo sirupa (odnesli domov s starši). Tako smo bili deležni povratne infor-
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macije, da so si otroci doma skupaj s starši pripravili bezgov sirup. Pomembno je, da otroci najdejo

svojo pot v naravo. Le ta je ključnega pomena za vse nas. »Brez narave nas ni. Brez narave ni našega

doma, naše hrane, ni zraka, niti vode«. »Biti z naravo, jo gledati in se z njo pogovarjati, je resnična

sreča«. (L. N. Tolstoj) Simona Žižek, Klavdija Divjak Ferčec
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