
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

Nova Gorica

Naziv vrtca:

VRTEC ČEPOVAN

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

ČEPOVAN 87

Poštna številka in kraj:

5253 ČEPOVAN

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

oddajate poročilo:

Ljubica Čubrilović

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

(npr. janez.novak@gmail.com)

ljubica.cubrilovic@hotmail.com
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Ime in priimek poročevalca:

Monika Rutar

Anketo izpolnjujem:

pomočnik vzgojitelja

Ime vaše enote:

Vrtec Čepovan

Ime vaše skupine:

Žarki

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Janina Blažko Golob

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Monika Rutar, 2-DEC2020/18

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

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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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

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Spoznavali smo zdravo in nezdravo hrano in jo iskali med raznimi revijami in reklamami. Najdene

sličice so otroci izrezali ter jih razvrstili na zdravo oz. nezdravo hrano. Nastal je plakat. Pogovarjali

smo se, katera hrana je zdrava in katera nezdrava, zakaj jo potrebujemo, kako pridelujemo svojo

hrano. Pogovorili smo se tudi o raznih pijačah, katere so zdrave oz. nezdrave. Naslednji dan so

otroci sami pripravili sadno kupo. Z vzgojiteljico sva jim pripravile prostor, pripomočke ter sadje.

Vsak otrok je dobil svoj nožiček in desko. Razrezali so banane, jabolka in melono. Vse skupaj smo

zmešali v veliki posodi. Ko so zaključili, so seveda sadno kupo tudi preizkusili. Bili so navdušeni.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Osebna higiena

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:

Zakaj si umivam roke (Angela Royston)
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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,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Pričeli smo s pogovorom, zakaj je pomembno, da si umivamo roke. Prebrala sem zgodbo Zakaj

si umivam roke (Angela Royston). Nato smo izdelali plakat. Obrisala sem dve dlani otroka, ter

vsakemu ponudila flumaster. Vsak otrok je narisal bacile in viruse okoli ti dveh dlani. Otroci so do-

bili predstavo, da je okoli rok veliko bacilov in virusov, ki jih ne vidimo. Plakat smo obesili na steno

v igralnici. Otroci so izdelali izdelek, kamor sem jim najprej obrislala dlani. Nato pa so okoli ti dveh

dlani odtisnili tempera barvo z brisačko, za brisanje rok. Ponovno je bilo vidno, da so okoli rok bacili.

Ponovili smo pravilno tehniko umivanja rok. Najprej "na suho", nato skupaj s peno za britje. Otroci

so morali poskrbeti, da je pena za britje dosegla vse kotičke na rokah. Tako so spoznali, kje vse je

potrebno namiliti roke. Naredili smo tudi poskus z vodo in poprom, kjer ostane poper na prstu

ter z vodo, poprom in milom, kjer se poper ni prilepil na prst. Tako so spoznali, zakaj je potrebna

uporaba mila pri umivanju rok.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varnost v prometu/na igrišču

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

policist
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Čas trajanja aktivnosti

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

tedni

Vpišite število:

2

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

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Sodelovali smo v projektu Pasavček. V sklopu projekta smo 14 dni preverjali, ali so otroci pripeti v

avtu. S preverjanjem smo posredno vplivali in obveščali tudi starše, zakaj je pomembno, da so otroci

pripeti v avtu. Za vsak dan, ko je otrok bil pripet, je dobil na poseben kartonček žig. Spoznavali smo

pasavčka, se pogovarjali o varnem vedenju v avtu in v prometu. Spoznavali smo prometne znake

ter opazovali, katere najdemo v Čepovanu. Varnost v prometu smo povezali tudi z recikliranjem oz.

z varovanjem narave. Otroci so najprej ponovili, kako ločujemo odpadke. Kasneje so izdelali iz re-

cikliranih odpadkov svoja vozila (avte, kamione, cisterne, ...). Uporabili so časopis, zamaške, odpadne

škatlice, ... Otroci so izdelali še cesto in prometne znake, da so lahko svoja vozila preizkusili "na cesti".

Seveda so morali pri igri upoštevati pravila v prometu ter prometne znake. Igrali smo se tudi razne

socialne igre na temo varnosti v prometu, npr. Semafor. Za konec so pripeljali svoja kolesa. Prišel

je tudi policist. Najprej je preveril znanje o prometnih znakih, nato pa postavil poligon za kolesa

skupaj s prometnimi znaki. Otroci so se preizkusili v vožnji. Na koncu so imeli še možnost proste

vožnje po igrišču.
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