
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:

Natalija Saje

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Mobilna enota

Ime vaše skupine:

Pikapolonice

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Natalija Saje, 5-DEC2020/188

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Renata Kimovec

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.

Varno s soncem

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

ne

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:

3

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

Plakat, zaščitne kreme, knjige

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Starše smo po eAsistentu obvestili o pravilnem ravnanju v vročih dneh, tako da bodo otroci ustrezno

oblečeni in zaščiteni in varni pred soncem. Dogovorili smo se, da otroke pred prihodom v vrtec na-

mažejo z zaščitno kremo. Po počitku smo glede na vreme otroke pred odhodom na igrišče namazi

strokovni delavci z vrtčevskimi zaščitnimi kremami, razen otroke, kateri so zaradi zdravstvenih ra-

zlogov prinesli svojo kremo v vrtec. Otroke smo s pogovorom ob slikanicah in knjigah seznanjali o

nevarnostih prekomernega izpostavljanja soncu. Bivanje zunaj - ob zelo vročih dneh nismo odha-

jali na sprehode, ampak smo bivali na igrišču in se zadrževali v naravni senci. Otroke smo ustrezno

oblačili - lažja in tanjša oblačila ter pokrivala. Zelo pomembno je, da otroci pijejo dovolj tekočine

- večkrat na dan, še posebej vodo. Strokovni delavci smo zgled in vzpodbuda, tako da otroke us-

trezno opazujemo, opominjamo, opozarjamo in spodbujamo. Kadar so dnevi prevroči, takrat po

počitku ne odhajamo na igrišče, ampak se zadržujemo v igralnicah, kjer je temperatura prilagojena

s pomočjo klimatiziranih naprav ali prezračevalnega sistema.
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Navedite vsebino 2. aktivnosti

Osebna higiena

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Medicinska sestra ZD Kamnik - ga. Mojca

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

7

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

Predstavitev na računalniku, Plakat

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V letošnjem letu smo veliko pozornosti namenili umivanju rok ter razkuževanju kljuk in igrač ter

kotičkov. Glede na prisotnost virusa smo imeli 17. 9. 20210 obisk medicinske sestre iz ZD Kamnik.
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Otrokom je predstavila pomembnost pravilnega umivanja rok z milom. Otroci so si ogledali kratek

risani film, potem pa sta si po dva otroka hodila umivati roke, kjer so ob motivaciji z deklamacijo

otroci osvajali veščine pravilnega umivanja rok. Kar nekaj časa so si umivali roke ob prihodu v igral-

nico, še posebej ob vrnitvi v mesecu januarju. Otroci so glede na njihovo starost samostojni pri

uporabi mila in sledenja korakom pravilnega umivanja. S plakatom z naslovom STOP OKUŽBAM!

smo si zelo pomagali. Na njem so bili opisani in naslikani postopki za: Večkrat na dan si umij roke!,

Pokrij si nos in usta!, Roke stran od obraza!, Pazi na razdaljo!, Pazi nase!. Otroci so bili zelo pozorni na

plakat, večkrat so želeli, da ga preberemo. Če si je kdo pozabil pokriti nos ali usta, so drug drugega

opozarjali ali so pozornost preusmerili na plakat.

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...

ne

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

8

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

Športni rekviziti

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,
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predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V tem letu smo imeli prednostno nalogo Bivanje na prostem. Velikokrat smo odšli na dolge spre-

hode, kjer smo spoznavali različne gozdne poti ter bližnjo in daljno okolico vrtca. Odšli smo po

zajtrku in se vrnili pred kosilom. S seboj smo vzeli dopoldansko malico, knjigo, revijo ali žogo.

Vrtčevsko igrišče smo razdelili, tako da je vsak oddelek uporabljal svoj del igrišča za igro in bivanje

v dopoldanskem in popoldanskem času. V mesecih maj in junij smo izvajali dejavnosti za program

Mali sonček. Uporabljali smo različne prostore: igralnica, asfaltno igrišče, hipodrom in vrtčevsko

igrišče - travnata površina. Veliko smo se igrali z žogami različnih velikosti in materialov. Pripravili

smo Mini kros ter Trim stezo s kartončki z 12. postajami. S poganjalci smo se odpravili do bližn-

jega hipodroma in tam izvajali program po navodilih iz knjižice za Mali sonček. Veliko gibalnih

dejavnosti smo izvajali v igralnici. Uporabljali smo blazine, obroče, vrvi, stole, mize, časopisni papir

ter žoge. Gibanje smo popestrili z Glasbeno didaktičnimi igrami ter plesom ob glasbi na CD-ju.
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