
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:

GLEDALIŠČA 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:

Tatjana starič

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Smetanova

Ime vaše skupine:

Vijolice

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Tatjana Starič

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Ivana Vukovski

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

V kolikor želite prejeti potrdilo za sodelovanje v programu morate izbrati in opisati vsaj 3 aktivnosti.& nbsp;

za 4 aktivnosti

Navedite vsebino 1. 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...

Šcd center Maribor

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

dnevi

Vpišite število:

4

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

Telovadni rekviziti, narava

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V letošnjem šolskem letu sem dala velik povdarek na področje gibanja. Glede na to, da smo bili

veliko časa zaradi razglašene epidemije ( covid) zaprti in so bili otroci posledično doma, sem pri njih

opazila pomanjkanje gibanja. Zato sem planirala veliko dejavnosti na prostem, v telovadnici, tudi v

igralnici, sodelovali pa smo tudi z športnim centrom Mariborm. Tam so nam pripravili vsak mesec

Fit vadbeno uro pod vodstvom strokovne delavke. Z daljšimi sprehodi in izleti smo dobro okrepili

našo kondicijo, obenem pa smo spoznavali in usvajali našo bližnjo in širšo okolico. V igralnici smo

se posluževali gibalnih minutk med ostalimi dejavnostmi, vadbene ure pa smo izvajali v telovadnici

v enoti, kjer smo razvijali in utrjevali posamezne skupine mišic.
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Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Šcd Maribor

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

4

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

Telovadni rekviziti, narava

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Izvedli smo pohod na Piramido, pohod na Kalvarijo, izlet na konjeniški klub in naMariborski otok 2x.
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Vsakodnevno smo bili na sprehodih, daljših in krajših, odvisno od razpoložljivega časa. Sodelovali

smo tudi v projektu Simbioza giba.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

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:

4

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

Strokovna literatura

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
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Vsakodnevno sem spodbujala otroke k uživanju hrane. Tako smo vsak dan hrano, ki smo jo dobili

na mizo poimenovali, povedali zakaj je pomembno, da jo zaužijemo, tudi manj ješče otroke sem

spodbujala, da so hrano vsaj poiskusili. Izdelali smo prehransko piramido, izdelovali plakate,...

Navedite vsebino 4. 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...

Ne

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

6

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

Strokovna literatura, navodila NIJZ

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
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Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Glede na priporočila nijz, v času epidemije, smo skrbno in natančno izvajali dejavnosti higiene. Pri

tem smo spodbujali tudi starše. Veliko smo se o higieni pogovarjali, naučili smo se pravilno umivati

in obrisati roke. Roke so si otroci tudi razkuževali, preden so zjutraj stopili v igralnico. Otroci so

navodila usvojili, že med seboj so se opominjali, če si kdo ni pošteno umil rok z milom ali si jih ni

razkužil.
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