
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: Štanjel

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?3

Ime vaše skupine: Žogice

Starost otrok v vaši skupini:  od 1-3 let

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal

aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini  vsaj 3

mesece:

MATEJA BEŽEK KOSMAČ

V kolikor se je vzgojitelj udeležil jesenskega

izobraževanja vpišite številko potrdila:

8/POP

Ime in priimek pomočnika vzgojitelja, ki je

izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini vsaj 3

mesece:

Denis Lemut

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 5 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti. V kolikor ste

izvajali aktivnosti na temo rdeče niti tekočega

šolskega leta izberite za 1. aktivnost RDEČA

NIT.

 Rdeča nit

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:7
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Zgodba o žogici, lutka Žogica, slike, fotografije

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,

razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V naši enoti se trudimo in strmimo k temu, da bi otroci radi prihajali v vrtec in se tukaj dobro počutili. 

Pri Žogicah smo skrbeli za dobro počutje tako, da smo se veliko gibali, plesali, hodili na sprehode, jedli

zdravo in raznovrstno hrano. Preko raznih socialnih igric, pogovorov, zgodbic, druženj smo si pridobivali

veščine za dobre medsebojne odnose in prepoznavanje čustev. Veliko smo peli, poslušali glasbo,

ustvarjali, se smejali in seveda skrbeli za higieno. Tako se je rdeča nit »počutim se dobro« prepletala skozi

celo leto. 

Z izmišljeno zgodbico o Žogici na potepu, so se otroci srečali z različnimi čustvi.  Žogica doživi več

dogodkov : pade v lužo, je žalostna, ker je mokra, potem jo deklica obriše in je vesela. Kadar se deklica z

njo igra, se smeje, je vesela, ko pa jo pusti samo v kotu, je žalostna in ko se znoči in žogica ostane sama,

jo je strah… Otroci so se vživeli v žogico in posnemali čustva. Ugotavljali smo kdaj so oni žalostni, veseli,

jezni… vse preko lutk, slik in fotografij.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Zdrava prehrana

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

Župan občine

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:5

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Jabolko, A.Štefan, lutke, jabolka, sokovnik, pripomočki za kuhanje, lonec, lončki, servieti, čebelice, dvd

Kranjska čebela

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,

ogled/obisk, uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši, osebje vrtca, občani

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Tradicionalni slovenski zajtrk, v našem vrtcu, obeležujemo že več let. Letos smo se strokovne delavke

odločile, da ga praznujemo malce drugače Otroci iz starejše skupine so spoznavali katera živila

potrebujemo za tradicionalni zajtrk in izdelali plakat, katerega so potem predstavili nam, otrokom iz mlajših

skupin.

Letos smo velik poudarek dali jabolkom, saj jih nekateri otroci še vedno niso hoteli jesti. Uvod v teden, je

bila lutkovna predstava Jabolko (A. Štefan), ki sem jo otrokom zaigrala s pomočjo lutk. Sledil je pogovor o

tem, kaj vse lahko naredimo iz jabolk. Ugotovili smo, da lahko pripravimo jabolčni zavitek (štrudl), pito, sok,

kompot,… Dogovorili smo se, da bo vsaka skupina nekaj pripravila. Tako smo Žogice stisnile jabolčni sok,

pri Metuljčkih so sušili jabolčne krhlje, Ribice pa so skuhale jabolčno čežano. Vse kar smo iz jabolk naredili,

smo seveda kasneje tudi poskusili. Teknilo nam je še toliko bolj, saj smo si vse sami pripravili.

Da je bil petkov zajtrk še posebej slavnosten, smo mize pogrnili s pogrinjki in jih okrasili s čebelicami.

Otrokom pa se je pri zajtrku pridružil tudi župan.

Ogledali smo si tudi dvd Kranjska čebela in zaplesali ob glasbi Zum Zum Zum.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Osebna higiena
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V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

medicinska sestra Ana F.

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:4

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Video Umivanje rok, dojenček, milo, voda, papirnate serviete, pesem: Roke umivamo...

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, uporaba avdiovizualnih

sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V januarju in februarju je bil čas prehladov, grip in raznih bolezni, in zato nam je bilo zelo pomembno, da

smo otroke naučile pravilne higiene rok. V ta namen smo si ogledali lutkovni film »Čiste roke za zdrave

otroke« ter medse povabili medicinsko sestro Ano Furlan, ki nas je naučila, kako si pravilno umijemo celo

telo. V vrtec  je prinesla dojenčka-lutko, banjico, krpice, milo in otrokom najprej demonstrirala pravilno

umivanje, potem pa spodbudila vsakega otroka, da sam preizkusi. Nato je odšla z njimi v umivalnico in

vsakemu posebej pokazala kako si pravilno umije roke. Otroci so jo z zanimanjem opazovali in z njo

sodelovali. To smo seveda potem še celo leto urili in otrokom pomagali pri umivanju, jih spodbujali. Sedaj

na koncu leta si že vsi sami umijejo roke, tako kot jih je naučila medicinska sestra. Z otroki smo ob

umivanju rok pele pesmico. Naučili smo se tudi bibarijo Biba se umiva.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Varno s soncem

Čas trajanja aktivnosti  ure

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

lutka sonce, obvestila za starše, fotografije, slike

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
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Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Za prvi dan poletja je otroke obiskala lutka sonce, ki se je z njimi pogovorilo in jim prikazalo kako morajo

ravnati na soncu, med poletjem. V kotiček za starše smo obesile obvestila za onesveščanje staršev in otrok

o zaščiti (kapa, sončna krema…). Otroci so se preko slik seznanili z zaščitnimi ukrepi ( primerna oblačila,

sončna kapa, sončna očala, mazanje s sončno kremo, gibanje v senci…  Velik poudarek dajemo tudi na to,

da otroci čez poletje prinesejo s seboj v vrtec pokrivala, ki jih uporabljamo, ko gremo na sprehod ali pa ko

smo na igrišču ter da imajo vedno na razpolago svežo vodo.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Gibanje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:6

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

lutka Žogica, žoge, športni rekviziti,

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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo.

Preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi

zaupanje vase. Otrok preko gibanja raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. Gibanje je pomembno

za zdravje in otroku daje občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

V naši skupini imamo lutko žogico Nogico, ljubljenko skupine. Z nami preživlja dneve v vrtcu. Žogica nas

opazuje, se z nami igra, pleše, poje, posluša pravljice in seveda kot se za žogico spodobi, se z nami tudi

giba. Včasih jo odpeljemo na sprehod in nas spodbuja, da hodimo sami ob vrvici. Večkrat jo odpeljemo na

teraso ali na igrišče, kjer skupaj telovadimo z najrazličnejšimi rekviziti. Žogica otroke spodbuja k gibanju.

Lutka je najboljša motivacija za otroke.
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