
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

Maribor

Naziv vrtca:

VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

GLEDALIŠKA ULICA 6

Poštna številka in kraj:

2000 MARIBOR

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

oddajate poročilo:

kAJA Trlep

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

(npr. janez.novak@gmail.com)

kaja.trlep@vrtec-ivanaglinska.si
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Ime in priimek poročevalca:

Sonja Cerić

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

smetanova

Ime vaše skupine:

marjetice

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: sonja cerić

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: bernarda rakić

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:
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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,

ogled/obisk,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ker smo bili v tem šolskem letu dosti odsotni zaradi korone, smo se po vrnitvi nazaj v vrtec pričeli

pogovarjat o hrani, ugotavljali smo,katero hrano imajo otroci najraje,katero manj, poskušali smo

zelenjavo, si pripravili zelenjavno juhico, skuhali smo kompot...iz revij smo izrezovali, lepili, naredili

smo piramido zdravja.... Z gibanjem smo pričeli takoj, ko smo se vrnili v vrtec.Izvajali smo vsak dan

gibalneminutke, en krat na teden smo pripravili vadbeno uro v telovadnici, ali na prostem.Vsak dan

smo bili na sprehodu ( daljšem ali krajšem) ne glede navreme. Otrokom sva omogočili gimnastiko

z gimnastičarko1x na mesec Pogovarjali smo se o prometu, spoznavali smo vrste prometa, poiskali

varno pot do vrtca, se pogovarjali o prečkanju ceste, tam, kjer je samo prehod, opazovali smo se-

mafor...naredili smo maketo, izdelali avtomobile,se učili pravilno “voziti”z poganjalci... Skratka na

področju zdravja smo se tudi pogovarjali o boleznih, kako jih lahko preprečimo, kaj storimo, če

zbolimo, kako zaščitimo prijatelje....

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
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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,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ker smo bili v tem šolskem letu dosti odsotni zaradi korone, smo se po vrnitvi nazaj v vrtec pričeli

pogovarjat o hrani, ugotavljali smo,katero hrano imajo otroci najraje,katero manj, poskušali smo

zelenjavo, si pripravili zelenjavno juhico, skuhali smo kompot...iz revij smo izrezovali, lepili, naredili

smo piramido zdravja....

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 ...

dnevi

Vpišite število:
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Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?
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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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Pogovarjali smo se o prometu, spoznavali smo vrste prometa, poiskali varno pot do vrtca, se pogo-

varjali o prečkanju ceste, tam, kjer je samo prehod, opazovali smo semafor...naredili smo maketo,

izdelali avtomobile,se učili pravilno “voziti”z poganjalci...
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