
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 Materija

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?

2

Ime vaše skupine:

Žogice

Starost otrok v vaši skupini:  od 1-3 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:

Marjeta Prunk

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

83/DOP

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

poslala poročila člankov

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

obdobju v vaši skupini vsaj 3 mesece:

Tatjana Škerjanc

Če ste si v skupini ogledali katerega od

lutkovnih filmov in izvajali aktivnosti na teme

iz vsebin filmov to označite:

 Čiste roke za zdrave otroke

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?  za 6 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti. V kolikor ste

izvajali aktivnosti na temo rdeče niti tekočega

šolskega leta izberite za 1. aktivnost RDEČA

NIT.

 Drugo: Počutim se dobro

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

10

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
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Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

POČUTIM SE DOBRO

Letošnja tema projekta Zdravje v vrtcu je »Počutim se dobro«.  Nam strokovnim delavcem, pa je seveda 

pomembno, da se otroci v skupini počutijo dobro, varno in so jim zagotovljene njihove potrebe, želje, interesi. In

ravno preko dnevne rutine jim lahko nudimo največ tega. Poleg dnevne rutine, pa smo jim nudile tudi dejavnosti,

kot so gibanje, pogovor o zdravi prehrani, pokušanje raznovrstne prehrane, pitje zadostne količine vode, pogovor

o pomembnosti umivanju rok, brisanju nosu, gibanju na svežem zraku in pogovor o varno s soncem.... Otroci so

pri dejavnostih sodelovali in se veliko naučili, saj določene stvari uporabljajo vsak dan. 

Ta projekt nas je spodbudil, da se bolj poglobimo v otroke ter da se čim več dni v vrtcu počutijo dobro. Velikokrat

ne damo poudarka na to in ne opazimo, da se kateri od otrok v skupin ne počuti dobro.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Osebna higiena

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

10

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

video posnetek

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,

demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

ČISTE ROKE

Osebna higiena se je v naši igralnici izvajala skozi celo leto. Opazili sva, da si otroci zelo površno in redko umijejo

roke, če jih ne spomniva oz če naju ni zraven. V tem šolskem letu je namreč večina otrok odšlo iz plenic in je

obisk stranišča pogostejši. Otroci pa niso bili navajeni, da si po obisku stranišča umijejo roke. Zato sva s kolegico

načrtovali mesečni sklop o higieni (umivanje rok). Zraven sva dodali še brisanje nosu in navajanje mlajših otrok na

kahlice. Z otroci sva se najprej pogovorili, zakaj je pomembno da si roke umijemo, kdaj si jih umijemo, kako si jih

umijemo, s čim si jih umijemo... Tako smo prišli do zaključka da si roke umijemo pred in po vsakem obroku, da si

jih umijemo z milom in temeljito. Umijemo si jih tudi po vsaki uporabi stranišča. Z otroci smo si ogledali tudi

lutkovni film »Čiste roke za zdrave otroke«, ter takoj po ogledu še preizkusili. Z otroci je navadno pri umivanju ena

delavka zraven, ter jim pomaga. Otroke moram pohvaliti, saj je napredek od začetka leta viden. Naučili pa smo se
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tudi, da povedo, kdaj imajo za obrisat nos, tako da zaznajo, kdaj jim je pritekla svečka. Pri tem sva potrebovali

precej več časa. Otrokom seveda nos pomagava obrisati .

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:

1

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

sadje, zelenjava, papir, gumbi

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, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

JESENSKA TRŽNICA

Z otroci smo se pogovarjali o zdravi prehrani, katera je pomembna za naše zdravje in dobro počutje. Zato smo za

prvi jesenski dan pripravili jesensko tržnico s sadjem in zelenjavo. Otroci so sadje in zelenjavo prinesli od doma.

Ob prinašanju so bili zelo navdušeni. Le-to smo nato postavili na mizo, ter si pripravili papirnate vrečke v katere

smo dale, kar so otroci kupili. Otroci so si sami izbrali, kaj bodo kupili ter pojedli. Predhodno smo otrokom izdelale

še denarnice, v katere smo dale gumbe, da so otroci z njimi plačali kupljeno sadje oz zelenjavo. Otroci so

kupovali predvsem sadje, samo en deček si je poleg sadje izbral tudi zelenjavo in sicer korenček. Sami so se nato

odločili, ali bodo pojedli kar so si izbrali ali bodo naredili smoothie. Otrokom je uživanje sadja bolj blizu, saj ga

imamo tudi v vrtcu za dopoldansko oziroma popoldansko malico. Najraje imajo jabolka in hruške. Zato se je tudi

danes večina otrok odločila, da bo sadje kar pojedlo. Ena od deklic si je zaželela narediti smoothie in ga nato

popila, najmlajšemu dečku, pa sva ponudili oboje. Deček je smoothie popil, sadje pa pojedel. Otroci so tako

spoznali, da lahko sadje in zelenjavo zaužijemo na več načinov. Iz opažanj lahko povem, da otroci raje posežejo

po sadju kot po zelenjavi.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Narava in varovanje okolja
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Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

10

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

biba, razni 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

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

BIVANJE V NARAVI

Sonce, veter, mraz, oblaki...nič nas ne ustavi, da ne zaužijemo nekaj svežega zraka. Ob lepem vremenu

preživimo na svežem zraku več časa, ob slabem vremenu manj časa, vsak dan pa izkoristimo za bivanje na

prostem. Sprehodi, igre, raziskovanje in opazovanje narave na nas vedno pozitivno vplivajo in smo posledično

boljše volje – počutimo se bolje. Otroci so se že navadili, da gremo vsak dan ven in že sami vprašajo kdaj bomo

šli in kam. Ker je naš vrtec na vasi, imamo za to idealne možnosti. Tako se večkrat podamo tudi v gozd, kjer se

otroci igrajo z darovi narave. Opazile smo, da otroci v taki igri zelo uživajo ter si tako pridobivajo nove izkušnje in

spretnosti, saj je veliko ovir katere morajo premagati. Tega pa v današnjem času primanjkuje. Tudi na vrtčevskem

igrišču imamo veliko prostora in možnosti za razvijanje spretnosti. Najlepši čas je jeseni, ko odpade jesensko listje

z dreves in se otroci igrajo z listjem, ga grabijo, vozijo s samokolnicami na kup, se valjajo po njem... Na igrišču pa

smo si izdelali tudi gredice v katerih imamo zasajena zelišča in jagode, katere otroci pojedo ko dozorijo.

Predvidevam, da otroci doma gredo malo ven, še posebej pozimi ko so dnevi krajši, zato toliko bolj izkoristimo v

dopoldanskem času.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Zdrav način življenja

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

10
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

simbolna torta, baloni, darilo (krede)

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, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

DANES JE MOJ ROJSTNI DAN

V letošnjem šolskem letu smo se na ravni vrtca dogovorili, da praznovanja otrok

naredimo posebna na način, ki ne vključuje hrane za pogostitev. Odločitev je bila

pozitivno sprejeta s strani staršev otrok in otrok samih.

Tako smo se odločili, da otroci v vrtec prinesejo balone, kateri nas spremljajo v

dopoldanskem času. Najprej si vsak otrok izbere želeno barvo balona, nato pa ga

uporabimo za rekvizit pri razgibavanju. Otroci nato po želji plešejo ob otroški glasbi.

Slavljencu smo ob simbolni torti zapeli rojstnodnevno pesem in ga obdarili z

domačimi kredami. Slavljenec je za rojstni dan sedel na pomembnem stolu; to je stol,

ki smo ga preoblikovali iz navadnega v posebnega, prebarvanega in povišanim sedalom. Slavljenec je v dar dobil

še slike (kolaž) iz praznovanja.

Navedite vsebino 6. aktivnosti  Zdrava prehrana

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

čebelar

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:

1
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Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor, ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

TRADICIONALNI ZAJTRK

Vsak tretji petek v novembru obeležujemo Dan slovenske hrane in tudi v našem vrtcu

pripravimo Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je še bolj svečan kot po navadi in je

sestavljen iz kruha, masla, medu, jabolka in mleka. Večina izdelkov je lokalne

pridelave. Zajtrku, ki so ga otroci z veseljem pojedli, je sledil obisk čebelarja. Čebelar

je predstavil čebelarsko opremo, povedal kako nastane med… Otroci so si lahko

čebelarski klobuk seveda poskusili nadeti. Bili so zelo navdušeni. Dan smo zaključili z

opazovalnim sprehodom do čebelnjaka v središču vasi (čebelnjak smo si ogledali le

od zunaj).

17.06.2020 Stran 7 / 7


