
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@gmail.com
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Ime in priimek poročevalca:

Irena Ranner

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Smetanova - 1. starostno obdobje

Ime vaše skupine:

Zvezdice

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Brigita Skledar

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.

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 ...

tedni

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

piktogram za umivanje rok

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Z otroki v skupini smo se navajali na umivanje rok. Roke smo si umivali po obrokih, po bivanju

na prostem in usmerjenih dejavnostih. Najprej smo se o tem pogovarjali. Ugotovili smo, da se

po dejavnostih roke umažejo. Če želimo jesti ali piti, si jih moramo umiti. Z demonstracijo sva

jim pokazali kako delamo. Našo aktivnost sva nadgradili z razlaganjem piktograma in pripevanjem

pesmice Ringa, ringa raja. Otroci so si simbole počasi zapomnili. Imeli so jih možnost gledati vsakič,

ko so si umivali roke. Piktograma sva nalepili nad umivalnikoma. Prav tako so imeli možnost umi-

vati roke dojenčekom.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Gibanje

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

Kurikulum

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 ...),

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Gibanje je otrokova primarna potreba. Gibalne aktivnosti sva izvajali s pomočjo telovadni pripo-

močkov in obstoječih elementov v naravi. Z otroki sva hodili na sprehode in aktivne sprehode v

bližnjo okolico in v park. Na sprehodih sva skrbeli za primerno obutev, obleko in hidracijo otrok.

Izvajala sva krajše sprehode v bližnjo okolico, kadar je rahlo deževalo. Otroci so sodelovali v gibalnih

aktivnost: rajalne igre, gibalne igre, poligoni...

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

Kurikulum

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,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Na igrišču imamomanjši vrt. V jeseni z njega pobiramo paradižnik in buče. Spomladi pa ga priprav-

imo za nove rastline. Letos smo nanj posadili jagode, solato, papriko, paradižnik in bučo. Že nekaj

let imamo nasajene maline. Glede na sušo, oz. vroče vreme, nam ni vse rodilo. Otroci so pomagali

saditi sadike jagod in jih zalivali. Pojedli smo samo eno jagodo. Več sreče smo imeli z malinami,

ki smo jih uživali ob zajtrku. Skozi vso leto sva otroke navajali na uživanje sadja in zelenjave, ki jih

dobimo pri obrokih v vrtcu. Da bi po zelenjavi in sadju bolj posegali sva organizirali dejavnosti: -

igra v kotičku dom z lesenim sadjem in zelenjavo - priprava sadnega krožnika (otroci so sami rezali

sadje) - samostojno nabiranje malin
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