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 vzgojiteljev, 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 pridobitev 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 komunikacije 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 LENART

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:
GUBČEVA ULICA 3

Poštna številka in kraj:
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Ime in priimek koordinatorja programa Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu v šolskem letu za katerega
oddajate poročilo:
Barbara Ivančič

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:
(npr. janez.novak@gmail.com)

barbara.ivani@gmail.com
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Ime in priimek poročevalca:
Teja Zavasnik

Anketo izpolnjujem:
vzgojitelj
Ime vaše enote:
OŠ Lenart - enota vrtec

Ime vaše skupine:
Siva igralnica

Starost otrok v vaši skupini:
višje starostne skupine (od 3-6 leta)
Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):
Vzgojitelj: Teja Zavasnik, 6-DEC2020/52

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:
5

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:
Strokovna literatura, didaktični gibalni pripomočki
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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 ...)
Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
Možnih je več odgovorov

otroci
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
vsakodnevno smo se odpravili ven v naravo ne glede na vreme in temperature. Najpogosteje smo
se odpravili v gozd, kjer so otroci zelo uživali. Hkrati so razvijali naravne oblike gibanja in spoznavali
gozd, kot življenjski prostor. Včasih sva otrokom pripravile tudi poligon na terasi oziroma v igralnici
s pomočjo športnih rekvizitov. Otroci so tudi spoznali gibalne igre s pravili.

Navedite vsebino 2. aktivnosti
Zdrava prehrana
Čas trajanja aktivnosti
v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

meseci
Vpišite število:
5

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

otroci
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
otrokom sem pokazala prehransko piramido. Preko pogovora smo ugotovili, da živila, ki se nahajajo
na dnu piramide moramo največ zaužit, živila, ki pa so na vrhu piramid pa moramo zaužiti najmanj.
Vsakodnevno imamo v vrtcu sadno malico. Otroke s sadno malico navajamo na okuse različnega
sadja. Kadar smo v skupini praznovali rojstne dne sva otrokom pripravile sadne mafine, ki so bili za
otroke nekaj novega in drugačnega. V mafine sva narezali čim bolj raznoliko sadje, ki sva ga narezali
na manjše koščke, ki sva jih dali v papirnate posodice. Otroke sva navajali, da kadar so žejni spijejo
nesladkan čaj, ki ga imajo dnevno na voljo oziroma spijejo vodo.

Navedite vsebino 3. 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...

Plakati, ki smo jih dobili v vrtcu.

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

meseci
Vpišite število:
5

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

otroci
Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
preko rutine sva otroke navajali na čistočo, kar pomeni, da smo vedno po obrokih počistil mizice
po potrebi tudi razkužili in pometli tla. Skrbeli smo tudi za čistočo v umivalnici. Otroke sva navajali,
da stranišče sčistijo za seboj (potegnejo vodo), papirnato brisačko pa vržejo v stranišče. V šolskem
letu smo imeli tudi čistilno akcijo. Odpravili smo se v gozd. S seboj smo vzeli rokavice in vrečko. S
čistilno akcijo smo želimo otroke spodbudit, da smeti spadajo v koš in ne v naravo. Skupaj z otroci
smo nabrali veliko vrečo smeti.
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