
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:

Janja Kocjan

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

(npr. janez.novak@gmail.com)

janja.kocjan@guest.arnes.si
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Ime in priimek poročevalca:

Marija Fištravec Strnad

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Miklavž pri Ormožu

Ime vaše skupine:

kombinirani oddelek Mravljice

Starost otrok v vaši skupini:

mešane skupine

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Marija Fištravec Strnad, 6-APRIL2021/100

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Mateja Rakuša

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.

Rdeča nit

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

/

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

tedni

Vpišite število:

14

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

literatura Štiri črne mravljice ( Anja Štefan), znake smeškotov, papirnati krožniki, prstne barve

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Preko navedene literature so otroci kombiniranega oddelka imeli možnosti prepoznavanja čustev

ob različnih situacijah. Da pa bi se vsi počutili dobro, so jih mravljice nagovarjale k prijetnemu

počutju, duševnemu in fizičnemu zdravju. Skupaj smo se igrali razne didaktične, rajalne in gibalne

igre, odšli na krajše pohode, likovno ustvarjali smeškote, plesali in peli ter se radi imeli vso šolsko

leto.

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
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Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

5

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

Plakat "Red je vedno pas pripet", ponujeno avdiovideo gradivo, otroški varnostni avtosedež, teht-

nico, kartončke pripetosti,..

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,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Pri otrocih te starosti ni bilo nobenih težav v realizaciji zastavljenih ciljev, saj se hitro učijo preko

zgledov odraslih. Vsakodnevno smo beležili pripetost vseh v vozilih na kartončke posameznikov ter

se v različnih dejavnostih seznanili z varnim ravnanjem. Otroci so imeli možnosti vožnje s triciklom

in skirojem ob uporabi čelade. Aktivno so bili vključeni v izvedbo daljšega pohoda ob prometnih

poteh z uporabo odsevnih brezrokavnikov. Sodelovali so v pogovorih in drugih rutinskih dejavnostih

aktualne problematike ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom COVID -19. Skozi načrtovano

temo smo oblikovali mnogo navad za varnost in se učili pravilnega ravnanja v prometu. Upam, da

bodo otroci s starši dobre navade še okrepili doma. Na ravni enote pa smo s koordinatorko ( čebe-

lico Minko) izvedli dan dejavnosti s prisotnostjo policistov.
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Navedite vsebino 3. 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...

/

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

10

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

Odsevni brezrokavniki, CD predvajalnik, IKT, obroče, elastične trakove, žoge, balone, ekvivalentne

blazine, lopatke za sneg,....

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
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Otroci so imeli možnosti za vsakodnevno gibanje, neposredno opazovanje narave in raziskovanje.

Strokovni delavci smo skušali izkoristiti vse priložnosti za pogovor z otroki v povezavi z letnim ča-

som, živimi in neživimi bitji, spremembah pri živalih, rastlinah ter ljudeh v mrzli zimi. Skupaj smo

ugotavljali, kako pomembno je toplo bivališče, hrana in primernost oblačil za ljudi. Odkrivali smo

tudi povezave z drugimi živimi bitji, to so živali in rastline. Glede na primerne zunanje tempera-

ture smo se veliko časa zadrževali zunaj vrtca, plesno in glasbeno izražali ter ob drugih dejavnostih

razvijali različne spretnosti grobe in finemotorike. Glede na epidemijo s Covid-19 smo vsak trenutek

upoštevali priporočila NIJZ in uporabljali primerne pripomočke, ki so se dali čistiti.
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