
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:

JANJA KOCJAN

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

VRTEC MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

Ime vaše skupine:

ČEBELICE

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: JANJA KOCJAN, 6-DEC2020/159, 6-APRIL2021/99

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: RENATA ŠIMUNIĆ, 6-APRIL2021/102

Nadomestni pomočnik vzgojitelja: MILENA KOSEC

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

BARVNI KROG, PESEM UMIJMO SI ROKE, RAZLIČNI DIDAKTIČNI POSNETKI Z USTREZNO VSEBINO

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,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V skupini smo od vsega začetka šolskega leta dajali velik poudarek na pravilni higieni rok, ohranjanju

razdalje, upoštevanju vseh priporočil NIJZ v zvezi s Covidom 19. Usvojili smo pesem Umijmo si roke,

ki je bila narejena na programu POP OTO, najdemo jo tudi na Youtubu, z zelo poučno vsebino glede

zdravstvenega stanja naše države. Ogledali smo si tudi več didaktičnegamateriala, posnetkov, kako

covid vpliva na naše življenje, kako se obvarovati pred njim. Od samega začetka so bili otroci pri

mizah razdeljeni po barvah in po barvah so si potem tudi umivali roke v umivalnici, na začetku nam

je to predstavljalo kar velik problem, a nato je to postala utečena stvar. enak postopek smo imeli

tudi pri uporabi garderobi, tako smo preprečevali, da bi bilo na istem mestu preveč otrok. Umivali

smo roke, pred vstopom v igralnico, pred obroki in še vmes, če je bilo potrebno. Večina dejavnosti

smo izvajali v naravi, v ta namen smo si tudi uredili gozdno igralnico v bližnjem gozdu, kjer smo

preživeli večina časa, prav tako po vseh okoliških gričih, vinogradih, travnikih.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Varnost v prometu/na igrišču

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:
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npr. policist, zdravnik, gasilec...

Policisti PP ORMOŽ

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

2

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

sličice s pravili v prometu, pesem Kolesa na avtu, barvne žogice (semafor)

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,

ogled/obisk,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V mesecu maju smo izvedli dan dejavnosti PROMET IN GOSPOD POLICIST, za celotni vrtec. Vsa

dejavnost je potekala zunaj pred vrtec, delo je potekalo po skupinah, v mehurčkih. Sama sem

se oblekla v Čebelico Minko. Otroci so stali pred vrtcem, mimo pa je po cesti pridrvela Čebelica

Minka, na električnem skiroju, s telefonom v roki, vijugala je, sploh se ni držala prometnih pred-

pisov. Nasproti so ji prišli policisti, jo ustavili in jo želeli odpeljati. Skupaj z otroci smo ugotovili, kaj

čebelica ni počela vredu. Nato smo se razdelili v tri skupine, na prvi postaji smo usvajali pesem
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Kolesa na avtu, se s pomočjo sličic pogovarjali o prometnih pravilih. Na drugi postaji smo se igrali

različne gibalne igre na temo promet. Na tretji postajo so nam policisti predstavili policijsko osebno

vozilo, motor in obmejni radar, ter nas poučili o obnašanju v prometu. Dan je potekal v prijetnem

vzdušju in otroci so o njem še dolgo govorili.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Duševno zdravje

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

2

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

peresa, zvonček, podlage za jogo, vetrnica, storž, Hibermanova mreža,...

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 ...),

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V mesecu maju sem uspešno opravila seminar za učitelja joge za otroke. Od takrat smo vsak

ponedeljek vnesli novo temo, ki smo jo spoznavali tisti teden, s pomočjo joge. Različne asane
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smo spoznavali preko izbrane zgodbe. Spoznavali smo tudi različne tehnike pravilnega dihanja, ter

različne načine umirjanja. Glavni namen je bil razvoj čuječnosti, spoznavanje lastnega telesa ter

zaupanja vanj, ter tudi umirjanje lastnega duha. Otroci so v teh urah neizmerno uživali, saj jim je

to predstavljalo nekaj novega. Sama ura joge je včasih trajala tudi po 60 min, a pri otrocih sploh ni

bilo čutiti vznemirjanja, naveličanosti. Najlepše pa je bilo za videti, ko so nekateri tudi ostale dni,

kar posedli, dali roke na kolena, izvajali "om" dihanje in komaj čakali ponedeljke, ko je bila na vrsti

joga. Samo predstavitev joge sem nato tudi predstavila sodelavkam na konferenci.
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