
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 TOMAJ

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?1

Ime vaše skupine: JEŽKI

Starost otrok v vaši skupini:  od 3-6 let

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal

aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini  vsaj 3

mesece:

ines poplašen

V kolikor se je vzgojitelj udeležil jesenskega

izobraževanja vpišite številko potrdila:

3/2020/2T/34

V kolikor se je vzgojitelj udeležil

pomladanskega izobraževanja vpišite številko

potrdila:

POSLANO POROČILO O PREGLEDANEM

GRADIVU

Ime in priimek pomočnika vzgojitelja, ki je

izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini vsaj 3

mesece:

MAJA TERČON

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.

 Gibanje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

16.07.2020 Stran 1 / 4



www.1ka.si POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Vpišite število:10

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

športni pripomočki-žoge, obroči, hodulje, tuneli, grede,....

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

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Gibanje je primarna otrokova potreba in igra pomembno vlogo za zdrav otrokov razvoj, zato smo prav

gibanju namenili pomembno vlogo v naših vsakodnevnih dejavnostih. Na to sva na prvem roditeljskem

sestanku opozorili tudi starše in jih prosili, da hodijo otroci v vrtec v primernih (udobnih) oblačilih ter da

imajo v svojih nahrbtnikih dovolj rezervnih oblačil. Vsaj enkrat tedensko smo koristili šolsko dvorišče za

izvajanje vodenih dejavnosti (poligoni, , žoge, hodulje...). Otroci so skozi leto skozi vaje, ki so potekale

preko igre pridobili različne gibalne spretnosti ter si krepili zaupanje v svoje gibalne sposobnosti.

Vsakodnevno smo se gibali na svežem zraku, bodisi smo šli na sprehod v okolico našega vrtca (imamo

veliko srečo, da živimo na podeželju). Če nam vremenske razmere niso dovoljevale gibanja na prostem,

smo ga nadomestili z različnimi gibalnimi igrami v igralnici.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Zdrava prehrana

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

medicinska sestra

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

kostanj, buče, rezila, avtomobili iz kartona, kartončki s prehrano,...

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 ...), ogled/obisk,

razstava
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Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V skupino smo povabili medicinsko sestro, ki nam je razložila kaj je zdrava prehrana. Tako smo vse

dejavnosti povezovali z zdravo prehrano in otroci so osvojili kaj je za njihove zobke in počutje pravilna

prehrana. 

Letos smo prvo srečanje s starši v popoldanskem času pripravili kostanjev piknik, na katerega otroci

povabijo svoje  starše. Na igrišču smo pripravile različne dejavnosti. Najprej  so otroci svoje starše

pozdravili s pesmicami. Nato smo razdelili otroke skupaj s starši v dve skupini in jim povedali pravila igre.

Starš in otrok sta morala skupaj v paru stopiti v avto izdelan iz kartona in preteči določeno razdaljo, teči

okrog stožca ter priteči nazaj in predat avto drugemu paru. Skupaj so se preizkušali svoje spretnosti v

štafetnih igrah. Nato so izrezovali strahce iz buč te smo razstavili in vanje postavili svečke ter jih prižgali.

Pripravili smo razstavo.

Druženje je bilo za vse zelo prijetno, otroci so kar sijali od navdušenja, bili so ponosni, saj so lahko pokazali

svojim staršem okolje v katerem preživijo nekateri tudi večino dneva. Medtem pa so se pekli kostanji in

dišali po celem igrišču.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Osebna higiena

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

medicinska sestra, zobna asistenka

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

knjige, zobne ščetke, video o umivanju rok, dojenčki in pripomočki za umivanje, zdravniški kovček z

instrument, milo, papirnate brisačke

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

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Ker so nekateri otroci še razmeroma majhni, sva dali velik poudarek na navajanje samostojnosti pri osebni

higieni v vsakodnevni rutini vrtca. Pred in po vsakem obroku, po uporabi stranišča in po prihodu z igrišča

sva otroke že od začetka leta navajali na temeljito in pravilno umivanje rok. V mesecu decembru pa je našo

skupino obiskala tudi medicinska sestra in nam še strokovno prikazala pravilno umivanje rok preko

pesmice, katero smo se naučili in jo ponavljali pri umivanju rok po igri na igrišču. Otrokom je bila zelo

zanimiva, hitro so se jo naučili in si z njeno pomočjo res temeljito umili roke (sicer v skupinah po štiri in

vedno ob prisotnosti vsaj ene strokovne delavke). Januarja nas je ponovno obiskala medicinska sestra.

Pripravila nam je dejavnost kjer so otroci preko sličic ugotavljali ali je hrana zdrava ali ne. Ker je v  zimskih

mesecih na pohodu veliko bacilov, smo se z otroki ob slikanicah o njih tudi veliko pogovarjali. Skupaj smo

ugotovili kaj moramo storiti, da bacile odženemo stran. Pomembno je, da zaužijemo veliko sadja in

zelenjave, da si dobro umivamo roke, da roke in  druge predmete ne dajamo v usta, saj so na njih doma

zelo majhni bacili, zaradi katerih zbolimo. Pogovarjali smo se tudi o primernih oblačilih in obutvi, ki nas

varujejo pred mrazom, finomotoriko pa smo urili tudi na dojenčkih, katere smo oblekli v pravilnem

zaporedju.  V igralnici smo pripravili tudi kotiček kjer so otroci imeli možnost umivanja dojenčkov.

Ogledali smo si tudi oba filma Ostal bom zdrav in Čiste roke za zdrave otroke, se ob njih pogovarjali in

poglabljali znanja o pravilni higieni.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Zobozdravstvena vzgoja

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

zobna asistentka

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

knjige , zobna krtačka, zobna pasta, ročna lutka
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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,

predavanje/razlaga, ogled/obisk, demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V skupino smo povabili zobno asistentko iz zdravstvenega doma Sežana. Pred njenim prihodom smo si

prebrali knjige in se ob njih pogovarjali. Staršem sva pred obiskom asistentke napisali obvestilo o obisku in

jih prosili, če lahko vsak otrok prinese v vrtec svojo zobno krtačko. Zobna asistentka je otrokom preko

slikovnega materiala predstavila pomen vsakodnevnega ščetkanja zobkov in jim pokazala pravilno

ščetkanje na lutki, ki jo je prinesla s seboj. Nato smo otroke razdelili v manjše skupine, katerim je v naši

umivalnici prikazala umivanje zobkov še na praktičen način. Večina otrok ji je sledila in jo posnemala. 

Ker so otroci še majhni in potrebujejo nazoren prikaz ter pomoč in ker nimamo primernih pripomočkov za

shranjevanje ščetk starši ne želijo, da njihovi otroci to počnejo v vrtcu. Zato smo samo en dan namenile tej

dejavnosti. Kljub temu sva dosegli zastavljen cilj, saj sva želeli v tem času otrokom prikazati pravilno

umivanje zob, predvsem pa jih osvestiti zakaj je to pomembno in jih spodbuditi k rednemu umivanju doma.

Po pogovoru s starši, je večina otrok doma brez prigovarjanja redno umivala zobke in tudi čas, ki so ga

porabili za umivanje je bil daljši kot prej.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Drugo: PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:14

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

darilo-lonček za svinčnike, baloni

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

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

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

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Na uvodnem roditeljskem sestanku sva staršem predstavili na kakšen način bomo letos obeležili osebni

praznik – praznovanje rojstnih dni. Cilj praznovanja ni povezan s hrano (letos smo izključili tudi sadno

sladkanje, saj imamo le-tega dovolj dnevno pri dopoldanski malici) temveč sva želeli doseči navajanje otrok

na pomembnost spoznavanja in doživljanja njihovega osebnega praznika. Otrok naj ob praznovanju

doživlja prijetne občutke, počuti naj se sprejetega, edinstvenega ter se s tem navaja tudi na socialne stike v

skupini. To je dan, ki mora biti za otroka nepozaben in poln lepih doživetij. Zarajali smo pesmico pri kateri je

bil slavljenec v sredini kroga. Cilj je bilo voščilo slavljencu od vsakega otroka. S tem sva spodbujali

jezikovne zmožnosti otrok ter krepili besedni zaklad. Vsak otrok je slavljencu podal roko in  na začetku

voščil večinoma samo »Vse najboljše«, vendar so kmalu otroci po najinem vzorcu dodajali tudi osebne

želje. Opozarjali sva tudi na očesni stik, s katerim so otroci imeli predvsem na začetku kar veliko težav. Po

voščilu so si otroci zbrali balon s katerim smo skupaj ob glasbi zaplesali.
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