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Dobrodošli v spletni anketi.

Anketa je pisana vmoškem spolu, velja za oba spola. Anketo izpolni koordinator programa Zdravje

v vrtcu. Prav tako jo izpolnijo tudi vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, 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. 2022. Po tem datumu poročanje ni več mogoče.

ZA ENO SKUPINO SE IZPOLNI ENO POROČILO. Izpolni ga vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja.

Če vzgojitelji oz. pomočniki vzgojiteljev ne bodo oddali svojega poročila, izpolni poročilo o izve-

denih aktivnostih koordinator programaZdravje v vrtcu za celoten vrtec. Zapridobitevpotrdilmora

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 komunikacije med tekočim šolskih letom v okviru programa Zdravje v vrtcu (npr. pošil-

janje vabil na izobraževanja, pošiljanje vabil na sestanke, pošiljanje gradiv ...). Hvala za sodelovanje!

S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Soglasje za zbiranje osebnih podatkov v anketi

Anketa, ki je pred vami, zbira osebne podatke in podatke, ki jih posredujete v anketi:

Ker bomo skupaj z vašimi odgovori zbirali zgoraj navedene osebne podatke, vas prosimo, da

se pred izpolnjevanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Posredovanje anketnih

in osebnih podatkov je prostovoljno in pogoj za sodelovanje v anketi. V primeru, da podatkov

ne posredujete, nemorete nadaljevati z izpolnjevanjem ankete. Podrobnosti o zbiranju, hran-

jenju in obdelovanju vaših podatkov v tej anketi si lahko preberete tukaj. Politika zasebnosti

in splošni pogoji so dostopni na tej povezavi.
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Kontaktnepodatke sodelujočih boNIJZuporabil izključno zapotrebeevalvacije in izdaje potrdil

sodelujočim.

Prosimo, označite, ali se strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov:

Da, strinjam se z zbiranjemmojih osebnih podatkov

Regijski koordinator za vaš vrtec je iz NIJZ OE

Nova Gorica

Naziv vrtca:

VRTEC PRI OŠ ČEPOVAN

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

ČEPOVAN 87

Poštna številka in kraj:

5253 ČEPOVAN

Ime inpriimekkoordinatorja programaZdravje v vrtcu v vašemvrtcu v šolskem letu zakaterega

oddajate poročilo:

Ljubica Čubrilović

E-naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu iz vašega vrtca:

(npr. janez.novak@example.com)

ljubica.cubrilovic@hotmail.com

Ime in priimek poročevalca:

Monika Rutar

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Vrtec Čepovan
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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: Monika Rutar, 2-DEC2021/2, /

Nadomestni vzgojitelj: /, /, /

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Polona Bratuž, /, /

Nadomestni pomočnik vzgojitelja: /, /, /

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

V kolikor želite prejeti potrdilo za sodelovanje v programumorate izbrati in opisati vsaj 5 aktivnosti.& nbsp;

za 5 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 ...

dnevi

Vpišite število:

2

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

košarice, znaki otrok, praktična darilca

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne
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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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V decembrskemu času smo izvedli dejavnost Skriti prijatelj. Vsak otrok je izžrebal enega skritega

prijatelja, za katerega je pripravil praktično darilce, ki ga je postavil v vnaprej pripravljene košarice.

Pred novoletnimi počitnicami je vsak otrok prejel svoje darilce ter poskušal ugotoviti, čigavo dar-

ilce je prejel. Vse skrite prijatelje smo tudi razkrili. Z dejavnostjo je posameznik pripravil darilo za

kritega prijatelja, poskušal držati skrivnost za sebe ter se veselil odrivanja. Spoznali smo, da smo

vsi skupaj prijatelji in ena skupnost.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

3

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

jabolka, čokolada, mrvice

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 ...),
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pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Včasu tradicionalnega slovenskega zajtrka smospoznali katere so sestavine tradicionalnega slovenskega

zajtrka. O tem smo se pogovarjali ter pripravili plakat. Nato smo narezali jabolka ter stopili čoko-

lado. Vsak je lahko malo pomešal. Nato smo jabolka na palčki pomočili v čokolado ter okrasili z

različnimi mrvicami. Spoznali smo, kako si lahko zdravo hrano pripravimo na zabaven in slasten

način.

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...

policisti

Čas trajanja aktivnosti

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

meseci

Vpišite število:

1

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

prometni znaki, karton, odpadni material, naravni material, tempera barve

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.
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Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,

ogled/obisk,

razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Cel mesec oktober smo namenili varnosti v prometu, predvsem varno pot v vrtec. Z otroki smo

se veliko pogovarjali o varnem obnašanju v prometu ter spoznali pravila v prometu. Spoznali smo

prometne znake, le-te razvrščali glede na oblike, velikost, barvo ipd., ter jih sestavljali. Vse dni smo

spremljali, ali so otroci privezani s varnostnim pasom v avtu ter tako na varnost v prometu opozorili

tudi starše. Igrali so se socialno igro Semafor. Ogledali smo si prometni režim v okolici vrtca ter,

kateri prometni znaki stojijo v okolici. Izdelali so maketo okolice vrtca ter vanjo vključili prometne

znake v okolici. S pomočjo vzgojiteljice so izdelali tudi miselni vzorec, kjer so zapisali opazovanja

glede varne poti v vrtec. In sicer, ali se jim zdi prometni režim v okolici varen, kako vozijo avtomobili

v okolici, na kaj moramo biti pozorni ipd. Opozorili smo na nevarnosti. Naučili so se novo pesmico

TU, tu, tu po cesti. V mesecu juniju sta prišla na obisk tudi policista, ki sta nam predstavila njihovo

delo, policijski avto ter njihove pripomočke.

Navedite vsebino 4. 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 ...

dnevi

Vpišite število:

1
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

/

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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Odpravili smo se na pohod na Široko skupaj s starši otrok. Prehodili smo tri kilometre do cilja, kjer

smo imeli kosilo. Pri in po kosilo smo imeli manjše druženje. Ogledali smo si okoliške razglede ter

se odpravili po isti poti nazaj na začetek. Tako smo krepili svoje odnose, se bolje spoznavali ter bili

pri tem aktivni.

Navedite vsebino 5. 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 ...

dnevi

Vpišite število:

5

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

kamenčki, tempera barve, verzi
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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 ...),

ogled/obisk,

razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci,

občani,

Drugo: upokojenke

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Praznovali smo mednarodni dan prijaznosti, in sicer tako, da so otroci pobarvali in okrasili ka-

menčke. Da pa je bil kamenček še lepši in je imel še večji pomen, smo na vsakega napisali tudi

pozitivno misel. Kamenčke smo postavili pred vrtec, da so si ga lahko vzeli otroci, šolarji, njihovi

starši in mimoidoči. Nekatere kamenčke smo odnesli do bližnjih upokojenk ter jim ga pustili pred

vhodom v hišo. Vsi upamo, da smo s kamenčkom vsaj komu polepšali dan.
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