
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:

Tadeja Virag

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

VRTEC KRIŽEVCI

Ime vaše skupine:

skupina otrok od 3-4 leta

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Tadeja Virag, 7-apr2021/37

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Nataša Belec

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 ...

meseci

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

slikanice, leksikoni, enciklopedije, razne igre na temo sadja ( spomin, sestavljanke,...)

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,

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):

V letošnjem letu smo se odločili za projekt: Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. V okolju kjer

živimo, želimo opozoriti na pozitiven odnos do narave. Jabolko je sadež, ki raste pri nas, dosegljivo

vsem, različnih okusov, okusno, lahko si ga skoraj vsak, ki ima vrt, utrga na domačem vrtu, otrokom

zelo poznan sadež, ter zelo priljubljen. Že star pregovor pravi; Eno jabolko na dan odžene zdravnika

stran. Otrok spoznava jabolko, različnost, uporabnost in pomen za krepitev zdravja, otrok spoznava,

da si z uživanjem jabolka pomaga ohranjati zdravje in krepi imunski sistem. Spoznali smo sveže

jabolko, sušeno, v kulinariki za kis, sokove in bogato z vitamini, minerali, skratka zdravo za naše telo.

Z otroci smo okušali različna jabolka, jih lupili, rezali, pogledali smo si zgradbo jabolka,. . . ogledali

smo si različne posnetke, knjige, enciklopedije, kjer smo iskali informacije o jabolku, izdelali smo

plakat, pripravili smo si kompot, jabolčni zavitek, čežano, iztisnili sok. . . Zraven jabolka smo spoz-

navali tudi drugo sadje, ga okušali, primerjali z jabolkom,. . . Naučili smo se tudi pravilnega umivanja
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rok pred rokovanjem s hrano, pa tudi med pripravo hrane, kako in kje shranjujemo živila ( jabolka ),

da ostanejo dalj časa sveža,. . .

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:
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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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Vsak dan pred zajtrkom smo izvajali gibalne minutke v telovadnici vrta, igralnici, ooziroma na terasi

igralnice: naravne oblike gibanja ( hitra hoja, počasna, skoki, poskoki, kotaljenje,. . . ), posnemanje ži-

vali ( otroci so se zelo radi spremenili v živali, posnemali njihove gibe, najraje so bili zajčki,medvedi,

letali kot ptičke in skakali kot žabice,. . . .), razgibavanje z malimiin velikimi rekviziti, kot so rutice,

blazine, palčke, vrvice, obroči,. . . .s katerimi smo tekali, jih metali, lovili, dvigovali, spuščali,. . . igrali

smo se tudi rajalne igre, razne štafetne igre. V naši skupini imamo živi kotiček z avstralskimi paličn-

jaki, zato smo opazovali tudi njih, jih posnemali ( se gibali kot paličnjaki ), večkrat smo se odpravili
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na sprehod v bližnji gozd, kjer smo nabrali hrano za paličnjike in se tudi tam nadihali svežega zraka,

ter razgibali. Otroke smo večkrat na teden odpeljali na sprehod v okolico vrtca in šole, ogledali smo

si spremembe v naravi, opazovali živali, ter poslušali petje ptic, pozorni smo bili na hojo ob robu

ceste, ter uporabo odsevnih jopičev, saj smo bili vključeni v projekt Pasavček, v poletnih mesecih pa

smo večino prostega časa preživeli na igrišču vrtca, tekali, plezali, se igrali z vodo, imeli vode igre, ter

se naučili kam se umaknemo pred soncem, kako se zaščitimo ( zaščitna krema, nošenje pokrival,

očal, daljša oblačila . . . )

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Osebna higiena

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

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

slikanice, ogled filmov, predavanj,...

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov
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otroci,

starši,

osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V tem času je zelo pomembno umivanje in razkuževanje rok, saj prav to vpliva na krepitev zdravja in

preprečevanje nalezljivih bolezni, zato otroke celo leto seznanjamo o pomembnosti osebne higiene.

Navajamo jih na redno in pravilno umivanje rok in obraza, ter na uporabo papirnatih robčkov

za brisanje noskov. V pomoč pri učenju pravilnega umivanja rok nam je film Čiste roke in obisk

medicinske sestre, ki otroke dodatno spodbudi pri skrbi za osebno higieno. Otroke seznanimo s

pojmoma »umazanost« in »čistost«. Otroci v predšolskem obdobju so še posebno dovzetni za vsa

navodila in procese, ki jim jih privzgojijo v času, ki ga preživijo v vrtcu, zato se zelo trudimo, da jih

naučimo doslednega umivanja rok. Preko zgodbice Korona zmaj, smo se učili veliko o bakterijah,

o virusih ki nam škodujejo, naučili smo se tudi kako razkuževati roke in zakaj. Izdelali smo plakate

opravilnem umivanju rok, ter jih pritrdili v umivalnico, na hodniku vrtca, ter v igralnicah, tako da

so se otroci skozi celo leto ob plakatih pogovarjali kako si pravilno umivamo roke. Otroci so preko

predstavitve in pogovora prišli do ugotovitev, da so njihove roke včasih umazane tudi, ko so na videz

čiste, ter da je umazanija včasih očem nevidna. Skupaj smo ugotovili, pri katerih dejavnostih so roke

najpogosteje umazane in kdaj si jih je potrebno še posebno temeljito umiti. Ob praktičnem prikazu

pravilnega postopka umivanja rok so vsi otroci aktivno in dosledno sodelovali.
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