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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 SEŽANA

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?10

Ime vaše skupine: ZAJČKI

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:

Tjaša Palčič Kukanja

V kolikor se je vzgojitelj udeležil jesenskega

izobraževanja vpišite številko potrdila:

/

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:

BOJANA IVANČIČ

V kolikor se je pomočnik vzgojitelja udeležil

jesenskega izobraževanja vpišite številko

potrdila:

/

V kolikor se je pomočnik vzgojitelja udeležil

pomladanskega izobraževanja vpišite številko

potrdila:

/

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
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Vpišite število:5

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

KURIKULUM ZA VRTCE, DIDAKTIČNI MATERIAL : SLIČICE S ČUSTVI, FOTOGRAFIJE OTROK

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, demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Letošnja rdeča nit projekta Zdravje v vrtcu je dobro počutje. Skupino Zajčki, oddelek s prilagojenim

programom, obiskujejo štirje otroci s posebnimi potrebami. Velikokrat moramo njihovo počutje prepoznavati

na različne načine z veliko empatije. Vsak dan stremimo k temu, da bi otroci sami prepoznali svoje občutke

in jih lahko s kakršnokoli obliko komunikacije izrazili. Začeli smo z najosnovnejšimi čustvi vesel / žalosten,

ki jih jim želimo približati. V stalnem kotičku imamo tabelo s fotografijami otrok, ob katero smo vsak dan

prilepili sličico, ki je uprizarjala veselje oz. žalost. Čustvi smo povezovali z dejavnostmi in dogajanjem v

skupini. Ob glasbenih dejavnostih, so vsi otroci večinoma uživali, zato smo ob fotografije otrok prilepili

sličice z nasmehom. Dogajalo se je tudi, da so se otroci slabo počutili ali česa niso želeli in so to nakazali z

jokom, takrat smo priliko izkoristili za razumevanje čustva žalosti. Otroka smo odpeljali v kotiček, mu

pokazali sličico z jokom, ponazorili vedenje z obrazno mimiko, ter otroku opisali kaj se dogaja, da je

žalosten. Sličico smo prilepili k njegovi fotografiji. Čez dan smo lahko sličici z razpoloženji večkrat zamenjali

in vsakokrat utrjevali njun pomen.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Osebna higiena

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:7

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

KURKULUM ZA VRTCE V PRILAGOJENEM PROGRAMU, PRIROČNIK ZA DEFEKTOLOGE: SPLOŠNA

POUČENOST, GIBALNE IGRICE, DEKLAMACIJE,PESMICE

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, demonstracija
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Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V skupini Zajčki skrbimo za osebno higieno skozi celo šolsko leto, vendar velik poudarek dajemo najprej

spoznavanju svojega telesa – telesne sheme. Ob tem upoštevamo individualne razlike in zmožnosti ter

razvojno stopnjo posameznega otroka. Preko pesmic, kratkih gibalnih igric in deklamacij (Moje roke, AAA to

je glava, Pika, pika, pikica…), otroke motiviramo in spodbudimo k sodelovanju. Z vsakodnevnim

ponavljanjem dosežemo, da otroci prepoznajo pomen besede in ga povežejo z delom telesa. Seveda

razumevanje preverimo tako, da besede uporabimo v različnih situacijah, kot tudi pri navajanju na rutino –

npr. higieno, hranjenje. Pri umivanju rok otroke navajamo na redno in pravilno umivanje, s primerno toplo

vodo. Tudi tu moramo upoštevati zmožnosti posameznega otroka in jim velikokrat pomagati. Pravilno

umivanje rok predstavlja za otroke s posebnimi potrebami kompleksen problem, ki ga moramo razčleniti na

več stopenj. Najprej si otroci potegnejo rokave, nato odprejo pipo, zmočijo si obe roki, vzamejo milo in si jih

pravilno namilijo, nato roke splaknejo, vzamejo le eno papirnato brisačko, roke si obrišejo in brisačko

odvržejo v koš, pazijo, da se ne dotikajo koša. Ves postopek še velikokrat verbaliziramo in tako

spodbujamo in krepimo različne oblike komunikacije, tako verbalne, kot neverbalne. Pri otrocih največkrat

dosežemo, da se navadijo na dnevno rutino in s tem na rutino umivanja rok z milom pred in po obrokih ter

po odvajanju. Nekateri otroci ne želijo imeti umazanih rok, zato si jih umivajo tudi med dejavnostmi, kot so

npr. likovne dejavnosti, včasih tudi po nepotrebnem, spet drugi le ko jih k temu spodbudimo.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Varno s soncem

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:3

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

KURKULUM ZA VRTCE V PRILAGOJENEM PROGRAMU, GLASBENA PRAVLJICA, IZDELKI: SONCE,

OBLAK, KLOBUKI, PLATNENI ŠOTORI, IGRE Z VODO

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,

predavanje/razlaga, demonstracija, razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V oddelku s prilagojenim programom smo otroke seznanjali s projektom Varno s soncem na njim dostopen

način. Zanje smo pripravili kratko glasbeno pravljico o soncu, oblakih in klobučkih. Preko pravljice smo

otrokom predstavili pokrivala – klobučke, ki ščitijo pred soncem. Izdelali smo veliko sonce in oblak. Kadar je

v pravljico prišlo sonce, smo otrokom pomagali nadeti klobučke na glavo, ko je sonce zamenjal oblak, so

klobučke pospravili. Pravljica je otrokom postala zabavna, nekateri so tudi drugim otrokom pomagali nadeti

in odstraniti klobuk. Pravljico smo nadgradili še z likovno dejavnostjo. Iz tršega papirja smo z otroki izdelali

in okrasili klobučke, ki smo jih nato razstavili na oglasno desko ter tako še dodatno opozorili starše, kako

pomembna so pokrivala v poletnih dneh. Poleti v vrtcu otrokom omogočamo, da se na zunanjem igrišču

igrajo večinoma v senci, v jutranjih urah. Vsi otroci morajo nositi pokrivala. Na igrišče postavimo platnene

šotore, v katerih se tudi lahko igrajo in skrijejo pred sončnimi žarki. Dodatno imajo otroci na razpolago igre z

vodo, lahko jo pretakajo, z njo polivajo, se poškropijo. Ob močnem soncu se umaknemo v igralnico, ki jo po

potrebi predhodno ohladimo s klimatsko napravo. Otrokom večkrat dnevno ponujamo pitje vode in tako

skrbimo za primerno hidracijo.
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Navedite vsebino 4. aktivnosti  Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:7

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

KURIKULUM, LUTKE, PRAVLJICA JABOLKO, SADJE

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, demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): V vrtcu imajo otroci, kljub dietam, možnost preizkušati raznovrstna živila in zdrave obroke. Na prehranske

navade otrok, lahko s svojim zgledom, v veliki meri vplivajo starši in tudi mi strokovni delavci v vrtcu.

V skupini z otroki s posebnimi potrebami je seznanjanje otrok z zdravo prehrano nekoliko drugačno in bolj

postopoma. Glede na različnosti otrok smo si zastavili različne cilje. Deklica, ki je poleg duševne motnje, še

gibalno ovirana je imela velike težave pri koordinaciji gibov in žvečenju. Predno je začela obiskovati vrtec je

jedla samo pretlačeno hrano. Z učenjem in spodbujanjem žvečenja smo jo naučili, da hrano prežveči.

Najprej si je v usta nosila le majhne koščke hrane z roko, nato smo začeli uvajati hranjenje z žlico. Pri fini

motoriki je imela deklica velike težave, vendar smo z vsakdanjim treningom in nenehnim spodbujanjem

dosegli cilj samostojnega hranjenja. Poleg najosnovnejših znanj hranjenja, smo preko lutkovne predstave

po pravljici Jabolko (Anja Štefan), za otroke iz skupine pripravili izziv razvrščanje sadja in raziskovanje

okusov le tega. Skupaj smo pripravili sadno zelenjavne smutije, s katerimi smo se pogostili pri mizi. Velik

pomen dajemo kulturi prehranjevanja in lepo pripravljeni mizi. Preko vsakodnevne rutine se otroci v naši

skupini seznanjajo z bontonom pri mizi, pozitivnim odnosom do zdrave prehrane ter prepoznavanjem živil.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Gibanje

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:7

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

KURKULUM ZA VRTCE V PRILAGOJENEM PROGRAMU, PRIROČNIK: HOPLA, EN, DVA, TRI ZAME,

PESMICE, TELO

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,

predavanje/razlaga, demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Gibanje je pomemben del naših vsakdanjih aktivnosti. Preko igre, pri otrocih s posebnimi potrebami,

razvijamo spretnosti pri hoji, ravnotežju, pri prostorski orientaciji, krepimo njihovo samozavest, razvijamo

koordinacijo rok in nog ter splošno gibljivost. Vse aktivnosti izvajamo glede na sposobnosti in zmožnosti

otrok. Gibanje povezujemo še z drugimi področji tako, da postane zanje še bolj privlačno in zabavno.

Velikokrat ga povezujemo z glasbo. Vsako jutro se v kotičku z otroki pozdravimo, povemo kdo je prišel v

vrtec in koga ni ter zapojemo pesmico o prijateljstvu. Ob pesmici otroci sodelujejo s svojim telesom. Za

osvojitev gibalnih znanj je bilo potrebno veliko časa in ponavljanj v različnih situacijah. Najprej smo ob

pesmicah fizično vodili njihove roke in noge, počasi smo dosegli, da otroci ob demonstraciji in besednem

usmerjanju gibe izvedejo samostojno ali ob pomoči. Ob dejavnosti otroci razvijajo sposobnost odzivanja,

spoznavajo svoje telo, se sproščajo, ploskajo po ritmu, si krepijo samozavest, izboljšujejo harmoničnost v
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izvajanju gibanja, koordinacijo in povezovanje gibov, natančnost gibanja in sposobnost napenjanja in

sproščanja. Z vsemi temi pridobljenimi sposobnostmi začnejo otroci spoznavati okolico, kar jih vodi na pot k

samostojnosti.  Gibanje jim daje občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. Velik poudarek

dajemo tudi gibanju na svežem zraku.


