
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

Ljubljana

Naziv vrtca:

VRTEC MEHURČKI

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

GLAVARJEVA CESTA 35

Poštna številka in kraj:

1218 KOMENDA

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

oddajate poročilo:

Tadeja Mali

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

(npr. janez.novak@gmail.com)

tadejamali@gmail.com
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Ime in priimek poročevalca:

Melita Podgoršek

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

ČEBELICA

Ime vaše skupine:

METULJI

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: MELITA PODGORŠEK, 5-DEC2020/185, 5-APRIL2021/135

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.

Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

10

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

Žoge, poganjalce, blazine, skiroji, obroči
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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

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Asfaltno igrišče nam je sluižilo za vožnjo s poganjalci in skiroji. Na igrišču smo postavljali razne ovire,

semafor in risali smo prehod za pešce. S tem smo trenirali in osvajali pravila v prometu. Služilo nam

je tudi za igre z žogami in rajalne igre ter igre s pravili. Veliko dejavnosti smo izvedli v gozdu, kjer

smo tekali, se skrivali, skakali v globino, si naredili z naravnih materialov poligone in telovadili smo

s pomočjo telovadnih rekvizitov, ki smo si jih pogosto prinesli sami. Včasih smo igralnico tudi spre-

menili v telovadnico. Veliko časa smo preživeli v atriju, kjer smo se vozili s poganjalci. Obroči so

nam služili za igre z pravili, prvo igro,ki smo jo usvojili je bila igra ptički v gnezda, igra na izpadanje.

Veliko smo tudi plesali ob glasbi in tudi s pomočjo plesnih video posnetkov. Dan smo pričeli zmeraj

z gibalnimi minutkami ali pa smo dodobra se razmigali za prebuditev z osnovnimi gimnastičnimi

vajami. gibanje je vklučeno v našo dnevno rutino in v vse naše dejavnosti, ter se prepleta z vsemi

področji.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Varno s soncem

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci
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Vpišite število:

2

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

knjige, plakate, obleke, pokrivala, sončne kreme

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Otrokom smo predstavili knjige o poletju in vročini, soncu. V igralnici smo obesili na vrata plakat

na katerem vse piše kako se zaščitimo proti soncu in vročini. Skupaj smo si vsako stvar nba plakatu

ogledali in se o le tej pogovorili. praktično smo izvedli na lutkah, ki jih imamo v igralnicah, kako

smo jih oblekli za poletje, kih namazali z kremo in jim dali pokrivala na glavo. Vsakič, ko smo se

odpravljali ven smo to storili takoj po zajtrku in smo poskrbeli da smo na glavi imeli vsi pokrivala in

da smo se zadrževali v senci. Veliko smo pili vodo in tudi naše lutke so pile vodo. Dogovorilo smo

se tudi z starši da otroke zjutraj namažejo z kremo .

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varnost v prometu/na igrišču

Čas trajanja aktivnosti

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

Vpišite število:

10

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Otroci so dnevno vpleteni v promet. V našem vrtcu če želimo pridet do narave moramo prečkati

semafor. V letošnjem šolskem letu smo strmeli k cilju da se naučimo hoditi brez bibe kar nam

je tudi uspelo. Otroci hodijo ob prometni cesti kjer ni pločnika lepo v koloni, drugače pa večina

časa uporabljamo pločnik. Na šolski poti so se naučilli tudi ko tečejo da morajo biti pozorni tudi na

druge pešce in včasih tudi kakšnega kolesarja. Naučili so se paziti drug na druga , potrebujejo pa

še zmeraj veliko navodil, spodbude. Sprehodi vodijo zmeraj do cilja do gozda šolske poti in same

narave, kjer je prostor za igro. O varnosti v prometu se veliko pogovarjamo tudi v igralnici, preko

knjig in tudi preko ogleda video trajnostne mobilnoisti. Večkrat se tudi igramo igro semafopr in

pešec.
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