
POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

ODGOVORI RESPONDENTA

\ includegraphics[width=3cm]/var/www/nijz.si/anketa/uploadi/editor/1620720183zdravje_

v_ vrtcu_ logo

Dobrodošli v spletni anketi.

Anketa je pisana vmoškemspolu, velja za oba spola. Anketo izpolni koordinator programaZdravje v vrtcu. Prav tako jo

izpolnijo tudi vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki želijo pridobiti potrdilo o sodelovanju v programu Zdravje v vrtcu

oz. želijo pridobiti potrdilo za dve točki za napredovanje v nazive. Anketa je aktivna do 31. 7. 2022. Po tem datumu

poročanje ni več mogoče.

ZA ENO SKUPINO SE IZPOLNI ENO POROČILO. Izpolni ga vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja.

Če vzgojitelji oz. pomočniki vzgojiteljev ne bodo oddali svojega poročila, izpolni poročilo o izvedenih aktivnostih ko-

ordinator programa Zdravje v vrtcu za celoten vrtec. Za pridobitev potrdil mora v programu Zdravje v vrtcu sodelovati

vsaj tretjina skupin iz vrtca.

Kontaktni podatki strokovnihdelavcev, ki jih bostenavedli v anketi boNIJZuporabil izključno zapotrebekomunikacije

med tekočim šolskih letom v okviru programa Zdravje v vrtcu (npr. pošiljanje vabil na izobraževanja, pošiljanje vabil

na sestanke, pošiljanje gradiv ...). Hvala za sodelovanje! S klikomnaNaslednja stran pričnete z izpolnjevanjemankete.

Soglasje za zbiranje osebnih podatkov v anketi

Anketa, ki je pred vami, zbira osebne podatke in podatke, ki jih posredujete v anketi:

Ker bomo skupaj z vašimi odgovori zbirali zgoraj navedene osebne podatke, vas prosimo, da se pred izpolnje-

vanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Posredovanje anketnih in osebnih podatkov je prosto-

voljno in pogoj za sodelovanje v anketi. V primeru, da podatkov ne posredujete, nemorete nadaljevati z izpol-

njevanjem ankete. Podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju vaših podatkov v tej anketi si lahko pre-

berete tukaj. Politika zasebnosti in splošni pogoji so dostopni na tej povezavi.
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Kontaktne podatke sodelujočih bo NIJZ uporabil izključno za potrebe evalvacije in izdaje potrdil sodelujočim.

Prosimo, označite, ali se strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov:

Da, strinjam se z zbiranjemmojih osebnih podatkov

Regijski koordinator za vaš vrtec je iz NIJZ OE

Maribor

Naziv vrtca:

VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

GLEDALIŠKA ULICA 6

Poštna številka in kraj:

2000 MARIBOR

Ime in priimek koordinatorja programa Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu v šolskem letu za katerega oddajate

poročilo:

Katarina Pučko

E-naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu iz vašega vrtca:

(npr. janez.novak@example.com)

prehrana.zhr@vrtec-ivanaglinska.si

Ime in priimek poročevalca:

Maja Kavčič

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

Kosarjeva

Ime vaše skupine:

Maline
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Starost otrok v vaši skupini:

nižje starostne skupine (od 1-3 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: Maja Kavčič

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Pomočnik vzgojitelja: Valentina Brumen

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?

V kolikor želite prejeti potrdilo za sodelovanje v programumorate izbrati in opisati vsaj 5 aktivnosti.& nbsp;

za 5 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Gibanje

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

meseci

Vpišite število:

10

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

joga za otroke

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor,
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demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Skozi vso šolsko leto smo v skupini v sklopu našega jutranjega kroga izvajali jutranje razgibavanje. Včasih samo tako,

da sem malo popestrila dejavnost, ki je bila statična in smo z otroki skupaj naredili le nekaj razteznih vaj, za katere

so oni že poznali imena in se s tem le raztegnili, večkrat sem otroke vodila skozi zgodbe pri katerih smo glede na vse-

bino izvajali različne položaje joge. Pri tem sva jim po otrebi pomagali in jih popravili, če sva videla, da oni to zmorejo.

Zgodbe sva si izmišljevali sproti in dodali vanje tudi ideje in predloge otrok.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Zobozdravstvena vzgoja

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

npr. policist, zdravnik, gasilec...

zobozdravnica, predstavitev poklica

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

ure

Vpišite število:

1

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

/

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),
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pogovor,

predavanje/razlaga,

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Tadejavnost je potekala kot predstavitev poklica ene izmedmamicotroka iz naše skupine. v skupino je prišla oblečena

kot v službi, torej z vsemi pripomočki, tudi demonstracijskimi, ki so bili izredno veliki. Skozi pravljico je otrokompred-

stavila, zakaj si je potrebno umivati zobke in z ogromno ščetko na velikih zobkih to tudi predstavila. Otroci so lahko pri

tem sodelovali. Kdor je želel, mu je tudi pogledala v usta. Pripravila je material, v plastičnih mapah, na katerih so bili

umazani zobki, ki jih je bilo potrebno temeljito očistiti in otroci so pri tem z veseljem sodelovali.

Navedite vsebino 3. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Varno s soncem

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

meseci

Vpišite število:

3

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

gradivo iz spletne strani

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),
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pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Ker so se letos zelo hitro začeli vroči dnevi, smo dejavnosti v zvezi s soncem že takoj v mesecu maju vključili v naše

dejavnosti. Za začetek smo se igrali igre s sencami, saj v tej starosti je otrokom še to nekaj novega in zelo zanimivega.

Lovili smo svoje in prijateljeve sence, ugotavljali, zakaj nastane senca, primerjali velikosti sence in senco uporabljali za

štartno črto. Pogovarjali smo se o uporabi klobučkov, sončnih očal in zaščitne kreme za sončenje. Izdelali smo plakat,

ki nas je opozarjal na varnost pred soncem in iz krep papirja izdelali svoje sonce.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

dnevi

Vpišite število:

5

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

slikovno gradivo iz različnih revij

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.
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Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Najprej je stekel pogovor o prehrani, kaj imajo otroci najraje in tudi kaj običajno jedo za svoje obroke. Ob izrezanih

slikah različne hrane smonajprej skupaj poimenovali hrano na sliki. Ker vsega otroci niso prepoznali, so pri tempotre-

bovali najino pomoč. Nato so sami poimenovali, katera hrana je na sliki. Ob vsaki sliki so tudi povedali, če imajo to

hrano radi. Pogovarjali smo se, katera hrana je zdrava in katera ne. To sva jim bolj predstavili, kaj je dobro za njihove

zobke in kaj jim škoduje, saj so edino tako lahko razumeli. Nato so otroci te slike prilepili na dva plakata, enega z vese-

lim zobkom in drugega z žalostnim. Preden so prilepili, smo to dejavnost večkrat ponovili.

Navedite vsebino 5. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Svetovni dnevi povezani z zdravjem

Čas trajanja aktivnosti

v kolikor ste izvajali aktivnost nekaj ur označite ure, v kolikor nekaj dni označite dnevi ...

tedni

Vpišite število:

1

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

/

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju aktivnosti uporabljali.

Možnih je več odgovorov

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...),

pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

www.nijz.si 7



POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V tednu, ko je svetovni dan brez avtomobila, ves teden posvetimo tej temi. Čeprav otroci nimajo velikega vpliva na

to, kako pridejo v vrtec, jih kljub temo spodbujamo, da vsaj tisti dan oziroma teden, pridejo v vrtec brez avtomobila.

V jutranjem krogu se vsak dan o tem pogovarjamo in otroke, ki pridejo peš ali s kolesom tudi pohvalimo. V ta namen

smo izvedli tudi krajši pohod do bližnjega travnika, na katerega smo povabili tudi starše. Tam smo se skupaj razgibali

in poigrali.
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