
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:

VIZ ENOTA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Z DISLOCIRANO ENOTO NA KOGU

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 29

Poštna številka in kraj:

2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

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

oddajate poročilo:

PETRA LAH

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

(npr. janez.novak@gmail.com)

petralah78@gmail.com
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Ime in priimek poročevalca:

ANDREJA KOŠČAK

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

VIZ DISLOCIRANA ENOTA KOG

Ime vaše skupine:

GOSENICE

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: ANDREJA KOŠČAK

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: INES BOLCAR

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 ...

dnevi

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

SPLETNA STRAN ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

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,

ogled/obisk,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

MNOŽIČNI TEK 23.9.2020 Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila množično akcijo, s katero

spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina

življenja. K tej akciji smo se pridružili tudi naša skupina. Prvi dan smo si na spletni strani pogledali

napotke in pomen akcije, nato pa smo se pogovarjali o pomenu gibanja za naše zdravje. Pogovor in

vsebina je bila prilagojena starosti in zmožnostim otrok. Pogovarjali smo se, da bomo tekli določeno

razdaljo, otroka, ki še ne hodi pa bomo peljali v vozičku. Atletska zveza je za vsakega sodelujočega

otroka pripravila priznanje, ki ga bomo v spomin na udeležbo na teku podelili otroku. Vzgojiteljice

smo v skupino prinesle tudi nekaj pokalov in medalj, katere smo pokazale otrokom, ter se z njimi

pogovarjale kdaj jih lahko dobimo. Na koncu smo si skupaj za vsakega izdelali medaljo iz kartona

in jo plastificirali, katero bo naslednji dan dobil otrok, ki se bo udeležil teka. Drugi dan smo si pred

tekom najprej ogledali progo, kjer bomo pretekli določeno razdaljo. Sledil je tek. Na koncu pa

podelitev medalj, ki smo si jih sami izdelali in pa podelitev priznanj, ki smo jih prejeli od Atletske

zveze Slovenije. Ti majhni otroci so bili zelo navdušeni in ponosni, da so tekli, na koncu pa še dobili

priznanja in medaljo.
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Navedite vsebino 2. aktivnosti

Varnost v prometu/na igrišču

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Policisti

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:

Literatura Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa - Sveta za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu.

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,

ogled/obisk,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
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Vrtčevska skupina se je letos vključila v projekt PASAVČEK, ki poteka pod okriljem Javne agen-

cije Republike Slovenije za varnost prometa - Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Cilj projekta je povečati osveščenost in informiranost splošne javnosti, še posebej otrok oziroma

njihovih staršev, o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo z

avtomobilom. S skupino Gosenice smo preživeli zanimiv dan s policistom. Že pri prvih korakih

naših malčkov nam je pomembno, da jih osveščamo o varnosti na cesti. Tako že v začetku šolskega

leta v sodelovanju s starejšo skupino povabimo policista na obisk. Predstavi nam svoj poklic in se z

nami odpravi na sprehod po naselju. Tako je bilo tudi v tem šolskem letu. Policist nas je obiskal v

septembru. Predstavil svoj poklic in se z nami odpravil na sprehod. Na sprehodu smo se ustavljali na

določenihmestih in se pogovorili, kakšne nevarnosti prežijo na cesti in kako pravilno ravnati oz. kako

poskrbeti za svojo varnost. Ko smo se vrnili pred vrtec, pa smo se pogovarjali o varnostnem pasu

v avtomobilu in pomenu pripenjanja. Te dejavnosti smo urili skozi celo šolsko leto na sprehodih.

Otroke v jutranjih krogih spraševale, če so bili pripeti v avtomobilih in v otroških sedežih, kolikor

smo bili pač prisotni zaradi epidemije. En teden v mesecu aprilu smo vsako jutro otroke spraše-

vali kako so prišli v vrtec in ali so bili pripeti. Če so bili so za nagrado dobili štampiljko Pasavčka

v kartonček. Na koncu v mesecu maju pa so nas zopet obiskali policisti policijske postaje Ormož,

ter nam v zahvalo za sodelovanje v projektu Pasavček pokazali svoja vozila (policijski kombi, motor

in avto), ter nam razložili v kakšne namene in zakaj jih uporabljajo. Po predstavitvi vozil, pa so se z

nami odpravili na pohod po okolici vrtca, ter nas opazovali kako se znamo vesti v prometu- na cesti.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Osebna higiena

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:

slikanica»Pozor! Nosne mucke napadajo!«, didaktične kartice

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?
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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,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Skrb za osebno higieno je potekal v naši skupini kar celo leto. Nekateri otroci so se v oktobru

dodobra osamosvojili iz pleničk in so usvajali pravila vedenja oziroma osnove higiene pri obisko-

vanju stranišča. V tej starosti je zelo pomembno da ponotranjijo vzorce osebne higiene in na tak

način poskrbimo, da bodo vzorce obdržali in jih upoštevali še naprej. Poudarjale sva pomembnost

umivanja rok cel čas dnevne rutine – predvsem pred obroki in po obroki ter po obisku stranišča.

Preko različnih video prispevkov – vsebin sva otrokom prikazali umivanje rok. Gledali smo video pos-

netek na strani NIJZ, usvajali pesmico o traktorju, ki govori o umivanju rok in tudi si ogledali različne

instrumentalne videe, ki so prikazovale umivanje rok. Pogovarjali smo se tudi, da je treba za osebno

higieno poskrbeti tudi zunaj vrtca – ko smo v trgovini, ko prijemamo copate, ko prijemamo žival, ko

kihamo,. . . Pomembno je, da so naše roke čiste ter da si ne vrtamo po nosu in grizemo nohtov. Brali

smo zgodbico »Pozor! Nosne mucke napadajo!«. Preko didaktičnih kartic smo ponazorili dnevno

rutino in kdaj in kako si umivamo roke ter zakaj je pomembno umivanje rok.
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