
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:

Sežana

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?

10

Ime vaše skupine:

Čebelice

Starost otrok v vaši skupini:  od 5-6 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:

Nives Demark

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

22/POP

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

X

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

obdobju v vaši skupini vsaj 3 mesece:

Petra Škabar

V kolikor se je pomočnik vzgojitelja udeležil jesenskega izobraževanja vpišite številko potrdila:

x

V kolikor se je pomočnik vzgojitelja udeležil pomladanskega izobraževanja vpišite številko potrdila:

x

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.

 Varnost v prometu/na igrišču

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

Policist, starši, širša okolica, animatorji v Minicity

Čas trajanja aktivnosti  meseci
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Vpišite število:

2

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

Lego kocke, vozila, fotografije, odsevniki, prometni znaki, slušna tombola, knjige, kresnička, opornica

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):

Prometna varnost otrok je zelo pomembna v otrokovem vsakdanu. Otroci so v proces učenja cestnih predpisov

vpeti skozi cel dan in pomembno je, da znajo biti pravilno in varno seznanjeni o tem. Izvedla sem dejavnosti kot

so; 

PRIPENJANJE Z VARNOSTNIM PASOM; TUDI NA KRATKE RAZDALJE; pot v vrtec, VARNO IN PRAVILNO

RAVNANJE V PROMETU, ZAZNAVANJE PROMETA Z VIDOM IN SLUHOM, LIKOVNO USTVARJANJE NA

TEMO PROMETA, SPOZNAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE ter tudi GIBANJE Z VOZILI. 

Najprej smo promet spoznali ter ga razvrstili na vodni, zračni in cestni promet. Nato smo razvrščali v drevesni

diagram ali predmet je vozilo ali ni ter pod kateri promet spada; zrak, voda, cesta.Opazovali smo promet ter

spremljali, če so ljudje pripeti z varnostnim pasom. 

Medicinske sestra nam je pokazala fotografije o vseh vrstah nesreč / nevarnostih  ter povedala kako ravnati, da

do tega ne bi prišlo. Opornico so otroci tudi sami poskusili dati okoli vratu ter z njo nekaj časa poskušali kaj

narediti.

V prometu smo se veliko gibali, ob tem smo poskrbeli, da imamo na prehodu za pešce visoko dvignjeno roko v

zrak ter odsevnike, da smo vidni. 

Poudarek smo dale na sluh in vid. Otroci so morali ob prečkanju prehoda za pešce ubesedit kaj vidijo; kakšne

barve vozilo se bliža, katere vrste vozila se bliža; avto, kombi, kolo…iz katere strani; levo desno – utrdili so

orientacijske pojme, pozorni so bili na voznika; ali nas je opazil in se ustavlja ali ne. Vključili smo tudi sluh. 

Igrali smo se tudi slušno tombolo; prisluhnili smo zvokom iz cd-zgoščenke. Bili so zvoki iz okolja med drugim tudi

zvoki vozil. 

Otroke smo spoznavale s prometno signalizacijo. 

Otroci so spoznali tudi deklamacijo Semafor ter pesem Kresnička (Janez Bitenc). Semafor so tudi izdelali; strigli

so kroge za semafor.

Otrokom najljubša dejavnost je tudi bila gradnja raznih vozil iz Lego, Duplo kock. Z njimi so se vozili po cesti –

tepih oz. so si sami zgradili cesto iz kock ter po njej vozili. Otroci so tudi narisali prometno cesto na velike plakate

ter z vozili vozili po njej, najprej po cesti brez znakov nato pa smo spoznali tudi znake in jih zalepili na cesto ter te

znake tudi upoštevali.
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S celo skupino otrok smo obiskali Minicity v Ljubljani. Otroci so se preizkušali v vožnji poganjalcev po prometni

cesti, spoznali pomen čelade, se pogovorili s policaji o varnosti v prometu, preizkusili vidljivost v tunelu s

kresničko ali brez nje. 

Sodelovali smo tudi s starši; imeli smo srečanje s starši; obisk policijske postaje.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Gibanje

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

Športno društvo Poskokec

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

6

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

Knjige o naravi, gozdu, živalih, športni rekviziti, les; hlodi, palice, lupa, knjige

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):

Vsakodnevno smo izvajali gibalne minutke; pretegnili smo se, razgibali celo telo; od vratu do nog. Vsakodnevno

smo se gibali na prostem, svežem zraku; sprehod, igra na igrišču, pohod ali igra na igralih. 

Gibali smo se tudi v igralnici ob deževnem vremenu; naredili smo si poligon s skoki iz višine, plazenjem pod mizo,

kotaljenjem na blazini, skoki v obroče, preskakovanje ovir…

Igrali so se razne igre kot so; Kdo se boji črnega moža, Bratec reši me, Gnilo jajce, Noč/Dan, Bela lilija, Ptički v

gnezda, skrivalnice… 

Izpeljali smo tudi kolesarski dan. Otroci so prinesli kolo od doma, zaščitno čelado. Na igrišču smo narisali s

kredami kolesarsko pot, postavili prometne znake ter upoštevali signalizacijo, ki so jo otroci že spoznali. 

Z otroki smo spontano priredili tekmovanje v teku; v parih so tekli do določene točke ter nazaj, merili so se kdo je

hitrejši. 

Z otroki smo spoznavali različne vrste športov; košarka, nogomet, rokomet, odbojka. 

S športnim društvom Poskokec smo izvedli mini olimpijado; izvajanje različnih poligonov; naravni materiali; les,

hlodi, palice… 
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Izvedli smo tudi »celodnevne« pohode v okolici po gozdnih poteh. Pogovarjali smo se o naravi, ji prisluhnili,

ptičjemu petju, žuželkam, brenčanju čebel…

Iskali smo majhne žuželke, jih opazovali z lupo, oponašali njihovo gibanje. Na pohodu smo iskali tudi markacije.

Poučili smo se o spoštljivem vedenju v naravi/gozdu. Brali smo pravljico; Čebelica Meli. Izdelali smo izdelek;

čebelo na sončnici.

Listali smo knjige o gozdu, o gozdnih živalih. Jih spoznavali bolj podrobno preko pravljice; Živali pri babici Zimi.

Spoznali smo okoliške živali; medveda, volka, veverico… Ogledali smo si posnetke gibanja teh živali, oglašanja,

hranjenja… 

Odigrali smo tudi plesno predstavo o živalih, si izdelali kostume ter nastopili drugim osmim skupinam vrtca. 

Prvo srečanje s starši smo obarvali gibalno; s pohodom na bližnji hrib; Kokoš. Otroci so za prehojeno pot dobili

medalje.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Zdrava prehrana

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

Dietetičarka, prodajalka na tržnici

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

2

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

Prehranska piramida, sadje, zelenjava, knjiga z ugankami, čarobna škatla. papir, sestavljanka, cd-ples

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, razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci
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Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Najprej sem otrokom prebrala nekaj ugank o hrani ter jih tako spodbudila k razmišljanju o zdravi hrani. Z otroki

smo spoznali sadje in zelenjavo, razvrščali smo jo z lepljenjem na dva plakata. 

Otroci so strigli ter lepili, poljubni del dneva. Stekla je tudi beseda o obliki, velikosti, okusu ter obliki sadeža. 

Izdelali smo prehransko piramido. Kaj je zdravo in kaj ne.

Vsakodnevno smo pri kosilu povedali kaj jemo, kje raste določena zelenjava, kaj najprej z njo naredimo. Otroci so

se seznanili s tem, da je treba sadje vedno pred zaužitjem umit, ter določeno sadje tudi olupit. Otroke sva

spodbujali, da so res poskusili vso zelenjavo pri kosilu ter se o njej pogovarjali. Tudi o sadju pri dopoldanski in

popoldanski malici. 

Obiskala nas je dietetičarka. Z njo smo razvrščali hrano. Povedala je veliko o pomembnosti zmernega vnosa

vsake prehrane. 

Spoznali smo deklamacijo; Jabolko. Razvrščali smo sadje po barvi.

 Otroci so imeli nalogo prinašanje različne vrste sadja ali zelenjave v vrtec; pri tem smo vključili, tip, vonj ter okus. 

Otrokom sem izdelala tudi »čarobno škatlo« v katero so vstavili roko ter tipali, kateri sadež je v notranjosti. 

Igrali smo se družabne igre s sadjem. Tudi igro »Sadni spomin«. Z otroki smo na sprehodih opazovali kje rastejo

sadje in zelenjava, obiskali smo tržnico ter tam poklepetali s prodajalko, ki nam je podrobno predstavila lokalno

sadje in zelenjavo.

Otroci so listali knjige o sadju in zelenjavi ter tudi o drugi hrani. Izdelali smo limonado in pomarančni sok. Otroci so

sami oželi ciruse. 

Z otroki smo izdelali tudi izdelke; trganka- sadje, sestavljanka – zelenjava, ki so si jo izbrali ter ob njej nekaj

povedali. 

Z otroki smo plesali ples; Lubenica. 

Strokovne delavke smo izvedle tudi lutkovno igro za otroke; Ježek in hruška. Obiskala nas je gospa Jesen, ki je

prinesla v igralnico košaro sadja in spodbudila otroke k zdravemu uživanju hrane.

S skupino smo si ogledali v gledališču Sežana predstavo; Motovilka.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Varno s soncem

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

Medicinska sestra

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

2
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

Knjige o soncu, zgibanka o soncu, pokrivala, svetilke, lutke

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, razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

O soncu smo se pogovarjali, ko je bilo temu primerno vreme. 

Listali smo knjige in zgibanke o soncu. Pogovarjali smo se o nevarnostih le tega. 

Obiskala nas je medicinska sestra, pokazala je fotografije poškodb kože; opekline po soncu. Otrokom je

povedala, kako je treba mazati kožo, imeti zaščitno kapo ter oblačila, se umakniti v senco določene ure, ko je

sonce najbolj močno.

 

Z otroki smo se igrali z različnimi pokrivali, jih spoznali, razvrščali; kapa, klobuk, misionarska kapa... Izdelali smo

kapo iz kartona.

Z otroki smo tudi barvali pobarvanko o soncu; zaščiti pred soncem. Ogledali smo si posnetke o soncu; kaj je,

zakaj sveti, kako je močno…

Z otroki smo si naredili manjše «senčno gledališče «. Otroci so svetili z svetilkami v predmete, lutke, roke ter

opazovali sence, ki nastajajo. Ob tem so se tudi pogovarjali in igrali.

 Izdelali smo izdelek iz papirja; sonce.  

Na sprehodih smo opazovali svojo senco.

Izdelali smo vremensko uro; otroci so dnevno obračali puščico glede na vreme, ki je bilo zunaj. 

Spoznali smo tudi pesem; Deževne kaplje. Otroci so o vremenskih pojavih veliko govorili, tudi o nastanku

mavrice.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Osebna higiena

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

Medicinska sestra
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Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

1

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

Knjige, pravljica; Juri Muri v Afriki, knjiga Zobovilka in Pripoved zobne vile, deklamacija; Pedenjped, igrača

dojenček

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, uporaba avdiovizualnih

sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V uvodu smo povabili medicinsko sestro, ki je povedala nekaj o higieni rok, prikazala nam je kako se roke pravilno

umiva, koliko časa, kje je treba posebno dobro umiti roke.. Prikazala je tudi umivanje dojenčka; igrača, katerega

so otroci kasneje sami umivali. Otroci so se igrali igre vlog; mama/oče dojenčka. Ogledali smo si posnetek o

umivanju rok; NIJZ.

Pogovarjali smo se o svojem telesu, kako rastemo, zakaj so možgani pomembni, o kosteh… 

Na zidove sem jim prilepila poučne fotografije o mišicah, koži, čutilih, o našem nastanku…

Otrokom sem tudi razložila pomen umivanja celega telesa. V sklopu telesa smo spoznali tudi dele našega telesa.

Igrali smo se igro; Hitro se dotakni »določenega dela telesa«. 

Povedali smo, da je higiena pomembna za zdravje vsakega posebej, dotaknili smo se teme o boleznih, ki lahko

nastanejo zaradi nečistoče ter se igrali igre vlog; zdravnik. Spoznali smo deklamacijo; Pedenjped. 

Z otroki smo prikazali kako se telo temeljito umije. Prebrali smo pravljico; Juri Muri v Afriki. Primerjali smo našo

kulturo čistoče z drugimi narodi; z Afriko, revni predeli sveta. Dotaknili smo se tudi revščine, ki je po svetu; in o

tem kako se nekje otroci ne umivajo, nimajo čiste vode ter ne morejo umivati zob. 

Spoznali so tudi pravilno zobno higieno preko knjig, demonstracij, posnetka. Pravilno smo »čistili zobke«; v igri.

Z otroki smo prebrali tudi pravljici; Zobovilka in Pripoved zobne vile.
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