
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

www.1ka.si 1

janez.novak


POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Ime in priimek poročevalca:

PETRA LAH

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Vrtec Kog

Ime vaše skupine:

Navihanci

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Petra Lah, 6-APRIL2021/101

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Janja Kocjan

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.

Zdrava prehrana

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

kuharica

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:

12

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

Knjiga Zelo lačna gosenica, prehranska piramida, kartice za zdravo prehrano, letaki za izrezovanje

sadja in zelenjave

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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Z otroki smo skozi vse leto proslavljali rojstne dneve na tak način, da smo torte oblikovali iz ra-

zličnih vrst sadja. Torte so bile pisane, domiselne in zanimive na pogled. S tem smo spodbujali

uživanje različnih vrst sadja tudi pri tistih otrocih, ki ne jedo radi raznolikega sadja ali pa so navajeni

zgolj na omejeno izbiro sadja -ki ga poznajo. Ob koncu šolskega leta so večino sadja jedli skoraj

vsi otroci, tudi tisti, ki so prej jedli samo jabolka in banane. Občasno smo si iz sadja pripravili tudi

sadna nabodala, ali pa smo si v kuhinji izposodili majhne nožke in so si sadje otroci narezali sami

in iz narezanega naredili sadno solato. Skozi zgodbo Zelo lačna gosenica smo spoznavali zdravo in

nezdravo prehrano, izdelovali plakat, prehransko piramido ter se veliko pogovarjali o zdravi prehrani

(sadje, zelenjava, polnovredni izdelki, mleko in mlečni izdelki,...) IZ letakov smo izrezovali sadje in

zelenjavo, kruh, meso ter skupaj oblikovali prehransko piramido. Skozi vse leto smo otroke spod-

bujali tudi k uživanju solate pri kosilu in vse ostale zelenjave, ki se je znašla na naših krožnikih. Z
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veseljem lahko rečem, da so ob koncu šolskega leta skoraj vsi otroci pojedli svojo porcijo solate pri

kosilu. Veliko otrok je prosilo še za drugo ali celo tretjo porcijo solate.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

12

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

Knjiga Buda za lahko noč, sprostitvena glasba preko youtube kanala, priročne meditacije iz spleta,

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):

Skupina, ki sem jo imela v tem letu je bila sestavljena iz 16, večinoma, zelo živahnih otrok. Zato sem

za umirjanje kadar sem videla, da so zelo živahni in je njihova pozornost slaba, velikokrat izvedla

vodeno meditacijo. Otroci so sedeli na stolčkih ali na blazinah v krogu, včasih so ležali na hrbtu ali v

travi zunaj. Najprej sem jih vodila skozi dihalne vaje z zaprtimi očmi, nato sem jih počasi poskusila
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zapeljati v namišljeni želen prostor kjer smo se počutili dobro, varno, sprejeto. Na začetku je bilo

sodelovanje slabše, težko so držali zaprte oči, malce jim je bilo smešno in težko so sedeli na miru,

kasneje pa je bilo vedno bolje. Najraje so imeli zimsko meditacijo pri kateri so lahko čutili snežinke

na obrazu in poletno meditacijo pri kateri so izbrali vsak svojega metulja, ki jih je vodil do rože.

Po meditaciji so otroci svojo izkušnjo imeli možnost podeliti s prijatelji in vzgojiteljicami v skupini.

Vsakodnevno smo med spanjem poslušali sprostitveno glasbo in sicer ves čas počitka. Veliko smo

se igrali v naravi, tudi meditacije smo izvajali zunaj, včasih smo kar tako ležali na travi in opazovali

oblake kakšnih oblik so. Občasno smo izvajali tudi osnovne položaje joge, ki so jih oni že sposobni

izvesti (mačka, strešica, položaj otroka, delali smo tudi tibetanske vaje za otroke,...)

Navedite vsebino 3. 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:

12

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

gozdne kartice,

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

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

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

To leto je bilo že po priporočilih NIJZ-ja svetovano kot leto z veliko gibanja na svežem zraku in čim

manj zadrževanja v zaprtih prostorih. Nam to seveda ni predstavljalo nobenega problema saj smo

bili ogromno zunaj v različnih okoljih kjer smo se gibali na različne načine ter spotoma raziskovali

svoj kraj ter spoznavali njegove značilnosti, posebnosti, živali, rastline in vse kar smo na svoji poti

srečali. Veliko smo tekali skozi vinograde, se v njem šli različnih iger, si pripravili čisto pravi poligon

iz naših teles, tekmovali v teku vsak v svojem redu vinograda. Skozi vse leto smo osvojili vse strani

in poti našega Koga ter se pri tem dodobra razmigali in utrdili svojo kondicijo. Splezali smo tudi

na opazovalnico od koder se je nam je odprl čudovit pogled daleč naokoli. ta dejavnost je bila

rezervirana za otroke, ki sem jih želela posebej nagraditi za določeno vedenje in kot spodbuda za

rezultate pri sprejemljivejšem vedenju. Z otroki sem na opazovalnico plezala individualno. Priprav-

ili smo tudi tek s čisto pravimo medaljami, ki smo jih izdelali sami in ga prilagodili zmogljivostim

otrok po starosti. Na koncu smo bili zmagovalci vsi. Tek je bil v sklopu množičnega teka. Dva krat

smo pripravili tudi športni dan s kolesi, poganjalčki, skiroji oziroma s prevoznimi sredstvi s katerimi

so se otroci želeli voziti. Prvič v sklopu dneva brez avtomobila in drugič kar tako ob koncu šolskega

leta na željo otrok. To je bilo ravno danes. Otroci so se veselo vozili na označenem prostoru, vijugali

med stožci, se učili paziti na sebe in druge, potrpežljivosti, vožnje v koloni, spretnosti,... Najraje pa

smo zahajali v gozd kjer smo si postavili svojo hišico iz vej, le skrivali med drevesi, se lovili, plezali

po podrtih drevesih in na njih lovili ravnotežje, plezali na bale sena, skakali čez potok, plezali po

strmem bregu kjer smo morali uporabiti tudi roke, če smo želeli preplezati strmino, iskali in hranili

veveričke ter spoznavali gozdno okolje.
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