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 vzgojiteljev, 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 pridobitev 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 komunikacije 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 PRI OSNOVNI ŠOLI MUTA
Naslov vrtca - ulica in hišna številka:
GORTINSKA CESTA 5
Poštna številka in kraj:
2366 MUTA

Ime in priimek koordinatorja programa Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu v šolskem letu za katerega
oddajate poročilo:
Maja Omulec
E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:
(npr. janez.novak@gmail.com)

vrtec.muta@guest.arnes.si
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Ime in priimek poročevalca:
Doris Srčič

Anketo izpolnjujem:
vzgojitelj
Ime vaše enote:
Vrtec pri Osnovni šoli Muta
Ime vaše skupine:
Skupina 1

Starost otrok v vaši skupini:
nižje starostne skupine (od 1-3 leta)
Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):
Vzgojitelj: Doris Srčič, /, 9-APRIL2021/16

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):
Pomočnik vzgojitelja: Nastja Slemnik, /, 9-APRIL2021/20

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.

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

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

meseci
Vpišite število:
9
Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:
Uporabili smo video Čiste roke za zdrave otroke, prebrali Pravljico o koronavirusu (povzeto po Minirokice.si).
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,
ogled/obisk,
demonstracija,
uporaba avdiovizualnih sredstev
Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
Možnih je več odgovorov

otroci
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
V skupini smo že ob začetku leta pričeli z dnevno rutino, ki je seveda obsegala tudi osnovno higieno.
Otroke sva navajali na samostojnost in poudarjali kako pomembno je umivanje rok in obraza. Z
otroki smo si ogledali tudi video vsebino Čiste roke za zdrave otroke in prebrali posebno pravljico o
koronavirusu, ki je prisoten med nami. Tako sva jim tudi najlažje razložili, zakaj potrebujemo odrasli
maske in zakaj je pomembno, da si dobro umijemo roke. Z otroki smo tako vsak dan vadili, kako
si je potrebno umivati roke in ob koncu leta prišli do rezultatov, ki smo jih želeli doseči - otroci si
samostojno pravilno umijejo roke in obraz.
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Navedite vsebino 2. aktivnosti
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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 ...

meseci
Vpišite število:
1
Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:
Uporabili smo fotografije sadja in zelenjave, izrezke iz reklamnih oglasov ipd.

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
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
Vsakodnevno bivanje v vrtcu vključuje dnevno rutino - prehrano z zdravimi obroki, ki nam jih
pripravljajo naše kuharice. Naši jedilniki so pestri, raznoliki in zdravi, v skupini pa smo izvajali še dodatne dejavnosti, preko katerih so imeli otroci možnost spoznavati zdravo prehrano. Spoznali smo
različno sadje, najprej na fotografijah, nato tudi okušali dejansko sadje. Izdelali smo si prehransko
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piramido z izrezki fotografij iz reklamnih oglasov. Pripravili smo si tudi zdrav napitek - smoothie
in svežo limonado. Skozi celo šolsko leto pa smo se trudili obeležiti tudi čim več svetovnih dni, ki
še dodatno ozaveščajo, kako pomembna je skrb za naše zdravje. Dejavnosti sva prilagodili otrokovi
starosti, da so bile zanje primerne, preproste, zanimive, pestre in seveda izkustvene, da so otroci
preko njih pridobili nove izkušnje.
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Navedite vsebino 3. 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 ...

meseci
Vpišite število:
9
Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:
Uporabili smo različne športne rekvizite.
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
Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
Možnih je več odgovorov
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otroci
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
Gibanje in gibalne dejavnosti v naši igralnici izvajamo vsakodnevno. Vsako jutro pred zajtrkom
izvedemo gibalno minutko ob glasbi, izvajamo tudi načrtovane gibalne dejavnosti na prostem in
v telovadnici, večkrat pa si gibalno dopoldne pripravimo kar v igralnici, še posebej ob slabem vremenu. Takrat si pripravimo najrazličnejše poligone, ki jih otroci obožujejo. V igralnici večkrat pripravimo tudi čutno pot s senzoričimi podstavki, da otroci po njih hodijo tudi v nogavicah/bosi. Bivanje
na prostem omogočamo otrokom skoraj vsak dan. Ob suhem vremenu se odpravimo na daljše
sprehode, ki jih iz meseca v mesec bolj podaljšujemo, uporabljamo travnate površine za tekanje
in vrtčevsko igrišče za tek po grbinah. Tudi ob mokrih dnevih se odpravimo ven in sicer z dežnimi
plašči in škornji. Otroci uživajo ob poskakovanju v lužah. Lahko rečemo, da je gibanje prednostna
naloga v naši skupini, saj je zelo pomembno za zdrav razvoj otrok.
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Navedite vsebino 4. aktivnosti
V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Narava in varovanje okolja
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:
2
Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:
Uporabili smo samoizdelane koše za ločevanje smeti, fotografije, video vsebine.
Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?
ne
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,
razstava ,
uporaba avdiovizualnih sredstev
Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
Možnih je več odgovorov

otroci
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
Dejavnosti za varovanje okolja smo vključili v naše tematske sklope kar dvakrat. Prvič smo en dan
namenili temu ob Svetovnem dnevu Zemlje. Z otroki smo se v jutranjem krogu pogovorili kako
pomemben je naš planet in da moramo zanj skrbeti. Ogledali smo si kratek video o planetu Zemlja
(Vir: Infodrom). Nato smo se odpravili na sprehod po okolici vrtca in s seboj odnesli vrečko za smeti.
Zaradi situacije korona virusa otroci sami niso pobirali smeti, ampak smo jih skupaj poiskali, nato
pa sva s pomočnico vzgojiteljice z rokavico smeti pospravile v našo vrečo za smeti. Otroci so bili zelo
aktivni in dovzetni pri iskanju smeti. Naša vrečka je bila dokaj polna, zato smo jo nato odvrgli v zato
primeren smetnjak. Drugič pa smo en dan namenili ob Svetovnem dnevu okolja v juniju. Najprej
smo si ogledali risanko Kapljica in Listek raziskujeta: Kam gredo odpadki. Tisti dan smo si pripravili
manjše smetnjake, kateri so bili vsak označen z drugo barvo. Z otroki smo nato skupaj razvrstili
fotografije odpadkov v pravilen smetnjak. Nato smo se odpravili tudi na sprehod do ekološkega
otoka, kjer so otroci lahko videli, da imamo tudi posebne smetnjake tudi v okolici. Ob smetnjakih
smo se še enkrat pogovorili in ponovili kaj odvržemo v posamezen smetnjak. Ob počitku smo prebrali tudi EKO pravljico O miški, ki je iskala sir.
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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...

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

meseci
Vpišite število:
1
Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:
Fotografije, sončna očala in pokrivala, senčnik., pravljice na tematiko, video vsebine.

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,
razstava ,
uporaba avdiovizualnih sredstev
Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
Možnih je več odgovorov

otroci,
starši
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
Skozi raznolike dejavnosti smo spoznavali ustrezne ukrepe za zaščito pred soncem. Vsakodnevne
aktivnosti in gibanja na prostem smo izvajali v senci ali pred 10. uro, ko sonce še ni bilo tako močno.
Otroci so v vrtec skrbno nosili pokrivala in imeli oblečena lahka oblačila, ki zaščitijo kožo. Ogledali
smo si tudi posnetek Varno s soncem z želvico Evo, brali pravljice pod krošnjami dreves na odejah
in pili veliko vode. V igralnici smo si pripravili tudi vremenski koledar in skupaj z otroki spremljali
vsakodnevno vreme. Otroci so tako preko vseh ponujenih dejavnosti izvedeli zelo veliko o ustrezni
zaščiti pred soncem.
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