
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:

Hilda Plohl

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

enota Miklavž pri Ormožu

Ime vaše skupine:

SRČKI

Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Hilda Plohl

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Majda Topličar

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

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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7

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

slike sadja, plastično sadje in zelenjava v kotičku, košare iz šibja

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

1. dejavnost: Počutim se dobro Letošnje leto je bilo vsekakor drugačno od vseh prejšjih. Želele sva,

da se otroci še posebej dobro počutijo, ko smo skupaj. Velikokrat smo si kar tako zapeli pesmico:

Mi se imamo radi ali pa se preprosto objeli ( varno z maskami) . Navsezadnje so to otroci stari od

1. do 2.let. ki še kako potrebujejo telesni stik. Da pa se počutimo dobro, je pomembno, da se otrok

počuti zaželjen in cenjen v skupini. Tudi igra z otroki in otrok z odraslim, če želi, je zelo pomembna

za dobro počutje. Igrače morajo bitii primerne otrokovi starosti. Zelo radi so se igrali v kotičku dom.

V začetku samo z leseno kuhinjo in nekaj kuhinjskega pribora ( plastičnega ). Proti koncu leta pa še

s sadjem in zelenjavo iz plastike ( da smo lahko večkrat oz. po vsaki uporabi, razkužii ). Uporabljali

smo tudi velike, pletene košare, v katerih so nosili, plastično sadje z enega dela igralnice v kuhinjo.

Pomembno je, da se otroci veliko smejejo, da kdo koga ne omejuje. Z vzgojiteljico sva dostikrat izva-

jale kakšne smešne plese, " čudno " petje in igranje, zelo radi so imeli igre skrivanja ( copata, igrače,

kamenčka v roki, sebe za različne predmete). Omogočale sva otrokom, da jedo zdravo, počasi, brez

hitenja, da se navajajo na samostojno hranjenje. Da skrbimo za higieno, posebno v tem času. Otroci

so šli k pipi, v začetku sva jim pokazale, kako se umivamo, pozneje so že začeli sami- posebno večji

otroci. Opazovali so umivanje rok na sliki v umivalnici, sami so si vzeli tekoče milo in ga splahnili z

rok. Vzeli so si papirnato brisačo, se obrisali in jo vrgli v koš. Seveda je bila vedno ena od naju zraven,
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da jih je spomnila, kaj še naj naredijo. Veliko smo se gibali v naravi, v začetku, brez rekvizitov, ker še

niso bili dovolj spretni pri hoji. Ko pa so hojo in tek osvojili, pa sva jim ponudile različne rekvizite (

žoge, obroče, biliboje... Sami so našli iglice s smreke, storže, palčke, zemljo...). Da so se otroci dobro

počutili,smo jim omogočile in prilagodile tudi počitek.. Včasih je kdo rabil počitek že zjutraj, če

je prišel zelo zgodaj. V začetku smo otroke malo pobožale, pokrile, ponudile igračo, da je lažje in

hitreje zaspal.Ko pa s spanjem ni bilo več težav, pa so poslušali pravljico, pozneje že ob izbiri otrok.

Ob njej je veliko otrok zaspalo ali pa ob umirjeni, klasični glasbi oz. uspavankah.

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:

7

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

prtički, slike obrokov, kuhinja

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

2. dejavnost: Zdrava prehrana Ker so to majhni otroci, smo veliko pozornosti namenili hranjenju,
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načinu hranjenja, poimenovali, kaj jemo. V igralnici smo imeli dva otroka z dieto, ki sta morala

večkrat imeti drugačno hrano kot vsi ostali. Otroci so opazovali in spraševali, zakaj pa ima on dru-

gače. Razložile sva, da ne sme jesti, to kar mi jemo, ker bi bil bolan, bolal bi ga trebuh, po koži bi se

mu pojavile pikice, lise... Od staršev sva dobile informacije, kaj otroci doma jedo in kaj ne. V vrtcu

sva opazovale, kaj imejo raje in kaj ne. Nekateri otroci jedo vse in še več kar dobijo na krožnik. Drugi

želijo le tisto, kar jim je všeč. Vendar vsem dajeva na krožnik vse, kar je za kosilo, da vsaj vidijo hrano.

Počasi tudi poskusijo in jim je všeč ali pa tudi ne. Včasih nočejo poskusiti hrane določene barve

ali oblike. Poskušava jih motivirati, da vsaj poskusijo. Vsak dan imamo sadno malico dopoldne. V

septembru je prišla sestra Pavla, ki je otrokom povedala, kako pomembna je zelenjava in sadje za

naše lepe in zdrave zobe. Pozneje zaradi pandemije ni več prišla, vendar smo se velikokrat spomnili,

zakaj moramo jesti zdravo hrano in jo dobro gristi, da so zobje močni. Otroci so začeli sami jesti,

zelo se trudijo, da vse pojedo. Ena deklica sploh ni pustila, da bi jo hranili. Želela je sama jesti. Kar

je tudi prav. Vsak dan smo si zaželeli: DOBER TEK, nekaj otrok že odgovori: Hvala. Seveda otroke

pohvaliva. Rojstne dneve smo praznovali tako, da je vzgojiteljica oblikovala sadje v obliki torte za

rojstni dan. Tisti dan so otroci pojedli največ sadja.

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:

7

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

slika kahlice, stranišča, plakat: NIJZ

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov
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pogovor,

predavanje/razlaga

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

3. dejavnost: Osebna higiena V začetku leta sva se temeljito lotile skrbi za osebno higieno. Takrat

še nismo hodili na kahlico. Otroci so morali malo zrasti. Ko pa so zrasli, pa zaradi mehurčka, se

nismo smeli srečevati z drugimi skupinami. Spomladi pa smo začeli hoditi na kahlico. Otroci so

šli z veseljem, tudi tisti, ki v začetku niso hoteli. V sanitarijah smo peli pesmice ( otroci zelo radi

pojejo), ploskali in se zabavali.Nekaterim je uspalo, drugim pa ne. Pa vseeno, glavna je volja. Zaradi

pandemije sva v igralnici imele maske, kar je nekatere otroke v začetku motilo ( posebno novince).

Ko pa sva pokazale, da sva to še vedno midve, pa čeprav z masko na obrazu, da jih še vedno lahko

stisneva k sebi in jih potolaživa, če je potrebno, pa je bilo vse v redu. Velikokrat smo si šli umivat roke.

Na sliki smo lahko pogledali, kako se roke umivajo. Peli smo pesmico: Ringa, ringa raja, dokler smo

si umivali roke. Vsak dan sva pokazale in si tudi same umivale roke. Najmlajše otroke ( nekateri še ne

dosežejo umivalnika ) sva dvignile do pipe in jim umile roke in obraz. Vzeli so si papirnato brisačo,

si obrisali roke in brisačko vrgli v koš. Imeli smo kar nekaj težav s kihanjem in kašljanjem okoli sebe.

Pokazala sem otrokom, kako kihamo in kašljamo v rokav, v zgornji del roke. Otroci so ponovili za

menoj. Ko pa so kihali in kašljali , pa so kihali vsepovsod. Na steno v igralnici sem nalepila plakat

NIJZ, ki prikazuje, kaj smemo in kaj ne smemo ( v času pandemije ). Otroci so ga zelo radi gledali

in komentirali ob plakatu. Zelo radi so opazovali rdečega in zelenega škrata. Dostikrat so me prijeli

za roko in me odpeljali k plakatu, da smo ga gledali skupaj in se ob njem pogovarjali. Še staršem

so rekli, kako pravi škrat: s kazalcem dvignjenim kvišku govorijo: NE, NE. Noske sva otrokom brisale

midve. Zaradi pandemije sva midve odnesle umazan robček v koš in si razkužile roke.
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