
www.1ka.si POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Regijski koordinator za vaš vrtec je iz NIJZ OE  Koper

Naziv vrtca:

VRTEC SEŽANA

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

UL. JOŽETA PAHORJA 1

Poštna številka in kraj:

6210 SEŽANA

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

poročilo:

ANJA KRISTAN

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

anja.kristan@gmail.com

Anketo izpolnjujem:  vzgojitelj

Ime vaše enote:

ENOTA LOKEV

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?

2

Ime vaše skupine:

ŽABICE

Starost otrok v vaši skupini:  od 3-6 let
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Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v poročevalskem obdobju v

vaši skupini  vsaj 3 mesece:

BRANKA TRAMPUŠ

V kolikor se je vzgojitelj udeležil jesenskega izobraževanja vpišite številko potrdila:

Zap.št: 119 / POP                              Ljubljana,

26.11.2019

Ime in priimek pomočnika vzgojitelja, ki je izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v poročevalskem

obdobju v vaši skupini vsaj 3 mesece:

SAŠA TERAŽ

Če ste si v skupini ogledali katerega od

lutkovnih filmov in izvajali aktivnosti na teme

iz vsebin filmov to označite:

 Ostal bom zdrav, Čiste roke za zdrave otroke

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?  za 5 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti. V kolikor ste

izvajali aktivnosti na temo rdeče niti tekočega

šolskega leta izberite za 1. aktivnost RDEČA

NIT.

 Zdrava prehrana

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

Lokalna kmetica

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:

3

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

Reklamni letaki, škarje, lepilo, papir, drevesni prikaz plakat, lesene palčke za ražnjiče, različno sadje in zelenjava,

ruta, pravljica Škrat brokolino

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da
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Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

predavanje/razlaga, ogled/obisk, demonstracija,

razstava, uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Septembra, ko smo se ponovno srečali v vrtcu, smo odšli na sprehod v bližnjo vas Prelože. Na njivi smo srečali

Kmetico Francko, ki nam je nabrala korenje in repo.Povedala nam je, da imata veliko vitaminov in sa je korenje

zdravo za oči.

 V vrtcu smo pojedli korenje in okušali repo. Otroci so hitro prepoznali razlike med korenjem in repo ( barva,

oblika, okus ) skupno pa jim je veliko vitaminov ter da spadata v zdravo prehrano. 

Izkoristili sva ugotovitve otrok in jima pripravili drevesni prikaz, kamor so lepili sličice zdrave in ne zdrave

prehrane. Ob lepljenju je stekel pogovor zakaj je sadje zdravo, zakaj sladki sokovi niso... Otroci so si tudi sami

pripravili plakat in ga s ponosom odnesli domov pokazati staršem in jih poučiti o zdravi prehrani. Staršem sva tudi

posredovali link zloženke Zdrava prehrana v predšolskem obdobju. Otroci so natisnjejo zloženko prinesli v vrtec,

kar nama je služilo kot dokaz, da se tudi doma pogovarjajo o zdravi prehrani.

Igrali smo se tudi igrico Čutila. Otrokom sva zavezali oči in jim dali sadje v roko, da so ga otipali, vohali in okusili.

Ugotoviti so morali za ketero sadje gre. Pri tej igri se otroci zelo zabavajo.

Prebirali smo različne pravljice na temo zdrava prehrana. Najbolj všeč jim je bila Škrat Brokolino.

Otroci so si pripravili sadno nabodalo iz koščkov sadja, ki ga imajo najraje. Ugotovili so, da so nabodala mavrična,

saj so tako lepih živih baru, oblik in okusov. In kar je najbolj pomebno, da pripomorejo k temu, da ostanemo zdravi

in da ne zbolimo.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Narava in varovanje okolja

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

Starši, stari starši,

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

3

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

Jogurtovi lončki, fižol, vata, sadike, gredica, grabljice, lopatke, različna literatura o rasti in sajenju rastlin.
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Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

demonstracija, razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši, osebje vrtca, občani

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Pri Žabicah smo tekom celega šolskega leta raziskovali. Izvajali smo različne poizkuse, tako z različnimi snovmi

kot predmeti.

V enem izmed poizkusov smo sejali in presejali polento, riž in fižole skozi sito, reto in rešeto.

Otroci so hitro ugotovili, da fižolčki ne bodo šli skozi sito, ker so predebeli. Fižolčke smo uporabili pri različnih

dejavnostih. Ločevali smo jih iz polente s pincetami, prebirali smo pravljice o fižolčkih, risali kalitev fižolov. Ob

enem se nam je porodila še  ideja, da bi fižolčke posadili. 

Ker smo v vrtcu Lokev pričakovali visoko gredico smo bili še posebej zagreti za sajenje.

Otroci so fižolčke dali v prozorne lončke skupaj s servetko in opazovali kaj se dogaja.

Hitro so ugotovili da: 

» fižolček je poču«

» raste zelena palčka »

» če preveč zalivam rata črn »

» so zrasla dva lista »

» jih moramo dat v zemljo 

» fižol rabi palčko je že dolg »

In tako je napočil dan, ko smo fižolčke posadili v zemljo in ne samo to.

Iz raziskovalcev smo se spremenili v vrtičkarje. Tako otroci iz skupine Žabic kot tudi Čebelic smo zavihali rokave

saj so nam na igrišče vrtca postavili težko pričakovano visoko gredico. 

Najprej smo opazovali kako so postavil v gredico plasti, nato so nam starši pomagali posaditi solato, paradižnike,

krompir, čebulo, buče, kumarice, jagode in lubenico.

Ob enem smo posadili tudi rože v korita pred vrtcem, da bodo krasile vrtec vse do jeseni.

Pomen zgodnjega naravoslovja v vrtcu ni samo opazovanje sprememb v naravi, ampak predvsem, da so otroci

aktivno vključeni v sam proces dejavnosti.

Saj je na tak način raziskovanje zabavno in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov in

iskanja rešitev.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Osebna higiena

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

Starš ( mama, ki je po poklicu višja medicinska sestra )

Čas trajanja aktivnosti  meseci
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Vpišite število:

6

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

Deklamacija Deset prstkov, video posnetek Čiste roke za zdrave otroke, Umivanje rok

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

predavanje/razlaga, ogled/obisk, demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V uvajalnem obdobju, ko se otroci vrnejo iz počitnic in se vračamo v ustaljene tirnice, dava s sodelavko velik

pomen na higieno rok.

Ker imava v skupini otroke stare od 3-6 let je učenje pravilnega umivanja rok postopno in na igriv način.

Začeli smo z deklamacijo Deset prstkov imam. Med tem, ko smo izgovarjali besedilo smo tudi s kretnjami rok in

telesa pokazali besedilo deklamacije. Postavili smo se v pare tako, da so bili v paru starejši in mlajši otrok, da so

si med seboj pomagali. Na tak način spodbujava tudi medvrstniško učenje.

En dopoldan, ko smo se vrnili iz gozda, kjer smo se igrali z različnimi predmeti smo se usedli na igrišče pred

vrtcem in sva otroke pozvali naj si ogledajo svoje roke. Hitro so ugotovili, da so umazane; vprašali sva jih zakaj?

Odgovorili so, da ker so se igrali s kamni in zemljo. Nadaljevali sva z vprašanji kdaj imate še vmazane roke? Ko

jemo, ko se držimo s prijatelji so potne, ko se igramo na pesku, ko lulamo, ko brišemo nos...

Zdaj pa nas čaka kosilo - kaj bomo naredili? Si umili roke so zavpili vsi v en glas.

Ampak otroci še preden gredo v kopalnico so že za mizo in čakajo kosilo. Spet sva jih pozvali, naj si pogledajo

roke naj jih povohajo, potipajo.

Ugotovili, so da so še mokre, malo umazane in da ne dišijo, ker niso uporabili mila.

Na deževen dan sva otrokom predvajali film Čiste roke za zdrave otroke in film o umivanju rok. Ko smo gledali

film smo zraven demonstrirali tudi mi. Tehnike umivanja se ne moremo naučiti čez noč, zato sva večkrat

predvajali filmček, da so si ga otroci v miru pogledali v manjših skupinah.

Čez nekaj časa smo obrodili sadove. V kopalnici so si otroci začeli umivati roke pravilno, starejši so poučili mlajše,

če so izpustili kakšen korak umivanja. Tudi brisačk ni bilo več potleh ampak so naredili kepico in jo vrgli v koš za

smeti. 

Starejši otroci so narisali piktograme: ena kapljica mila, 1 ali 2 brisački,  brisačko v kepico in v koš. 

Otroci se niso več prerivali v kopalnici, postali so strpnejši saj so vedeli, da za pravilno umivanje rok potrebuješ

več časa. 

Da bo pa krog zaključen smo povabili v igralnico Jakovo mamo, ki je medicinska sestra. Preverila je našo tehniko

in jo pohvalila. Z vsakim otrokom je odšla v kopalnico in preverila kako si umiva roke, res se je potrudila. Razložila

nam je tudi, zakaj je pomebno pravilno in pogosto umivanje rok.
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Veseli sva, da so otroci osvojili pravilno tehniko umivanja rok, ki jim bo v tej situaciji še kako prišla prav.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Gibanje

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

Učenci podružnične šole Lokev, vzgojiteljica v pokoju, Društvo Poskokec

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

7

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

Športni rekviziti

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

ogled/obisk, demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ker smo vrtec na vasi, smo veliko zunaj. Zavedava se, da je pomen gibanja v predšolskem obdobju zelo

pomemben za otrokov razvoj na vseh področjih. Vsakodnevno izvajamo Fit minute za zdravje, kjer razgibamo

telo. Včasih ob glasbi, včasih brez, velikokrat vaje izvajajo starejši otroci. V skupini izvajamo tudi jogo za otroke -

pozdrav soncu, saj so vaje za sproščenje ključnega pomena v času v katerem živimo.

Na enega izmed letošnjih jesenskih pohodov smo povabili vzgojiteljico v pokoju. Ker je domačinka nas je

popeljala po lokavski gmajni.

Opazovali smo drevesa, jih poimenovali,poslušali ptičje petje... Nekateri otroci so povedali, da gredo popoldan po

tej poti z mamo. Da ni bil pohod zgolj pohod smo si pripravili poligon na gozdni poti. Otroci so prinesli veje in

kamenje. SkakaLI smo čez kamenje, tekli slalom, hodili po vejah, plezali na drevesa...Vzgojiteljica v pokoju nam

je pokazala štirno in staro pipo iz katere so nekoč črpali vodo. Pohod je zajel gibanje in izkustveno učenje.

V vseh letnih časih gremo na bljižnji travnik, kjer zaplešemo Belo, belo lilijo, Rdeče češnje rada jem in izvajamo

gibalno uro na prostem. Velikokrat postane travnik naša telovadnica, kjer se lovimo, skrivamo in tekmujemo v

različnih igrah. Kdaj pa kdaj postane travnik samo svoboda za tekanje, zbiranje storžov in zidanje hišk za živali.

Sodelujemo tudi z podružnično šolo Lokev. Osnovnošolce smo spremili na kros, kjer smo navijal in sodelovali

tako, da smo tekli en krog za korajžo. Vsako leto nam tudi pripravijo poligon na šolskem igrišču, kjer izvajamo

naravne oblike gibanja. Mi jih povabimo na naše Fit igrišče. Take oblike srečanj so vedno dobrodošle tako za

vrtčevske kot šolske otroke.
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Ob tednu otroka so nam športni pedagogi društva Poskokec pripravili vadbeno uro. Otroci so pridobili veščine

kako se pravilno pripraviti na vadbeno uro, kako pravilno ogreti telo in zakaj je to pomembno. Obnovili smo tudi

pomen pitja vode za telo.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Drugo: Človeško telo ( počutim se dobro )

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

medicinska sestra, reševalci

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

2

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

Knjige o človeškem telesu, delovni listi, plakati, športni rekviziti, maketa človeškega telesa, baloni

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne

dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), pogovor,

predavanje/razlaga, ogled/obisk, demonstracija,

razstava, uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Da se počutimo dobro je predvsem pomembno, da poznamo naše telo. Zato smo se v skupini Žabice odločili da

bomo raziskovali naše telo.

Začeli smo z zbiranjem materiala. Otroci so prinašali knjige, fotografije, družabne igre, sestavljanke od doma.

Pripravili smo si kotiček zdravnik, kjer so otroci z igro vlog ponazarjali delo zdravnika, medicinske sestre in

bolnika. 

Razvrščali smo se po velikosti, barvi oči, preštevali, koliko nas je rjavookih koliko modrookih itd.

Vse ugotovitve smo zabeležili  v stolpične prikaze in jih raztavili pred igralnico, da so tudi starši sodelovali v

našem raziskovanju.

Obrisali smo telo Eve in Aljoše, da smo narisali dele telesa zunaj ( oči, nos,ušesa...) in znotraj ( žile, srce, zobe,

pljuča...)

Dele telesa smo usvajali z baloni. Otoci so odbijali balone z različnimi deli telesa. Igrali smo se glasbeno

didaktično igro Sledi zvoku, kjer so imeli otroci zavezane oči in so sledili zvoku - slušno zaznavanje. Izdelali smo

si igro spomin, kjer so bili narisani deli telesa. Otroka sta se postavila v par, če sta dobila isto sličico, npr nos,

skupaj sta pokazala kje imata nos in povedala zakaj ga potrebujemo.

Vodi slepca je igra, kjer ima ed otrok zavezane oči drugi pa ga vodi skozi poligon. Otroci se urijo v zaupanju in

premagovanju strahu.
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Otroci so veliko likovno ustvarjali, risali dele telesa in sebe.

Obiskala nas je tudi medicinska sestra, ki nam je pokazala pravilno tehniko umivanja zob. Reševalci so nam

predstavili svoj poklic in reševalno vozilo.

V raziskovanje smo vključili tudi dejavnosti zdrave prehrane, gibanja, higiene rok in zdravja na sploh.

03.06.2020 Stran 8 / 8


