
www.1ka.si POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Regijski koordinator za vaš vrtec je iz NIJZ OE  Nova Gorica

Naziv vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina

Naslov vrtca - ulica in hišna številka: Pot v Žapuže 14

Poštna številka in kraj: 5270 Ajdovščina

Ime in priimek koordinatorja programa

Zdravje v vrtcu v vašem vrtcu v šolskem letu

za katerega oddajate poročilo:

Anja Kotnik

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v

vrtcu:

kotnik.anja8@gmail.com

Anketo izpolnjujem:  vzgojitelj

Ime vaše enote: Ribnik 2

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?4

Ime vaše skupine: Oranžni metulji

Starost otrok v vaši skupini:  od 3-4 let

Ime in priimek vzgojitelja, ki je izvajal

aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini  vsaj 3

mesece:

Anina Filipič

V kolikor se je vzgojitelj udeležil jesenskega

izobraževanja vpišite številko potrdila:

14/DOP

Ime in priimek pomočnika vzgojitelja, ki je

izvajal aktivnosti programa Zdravje v vrtcu  v

poročevalskem obdobju v vaši skupini vsaj 3

mesece:

Jakob Černigoj

Za koliko aktivnosti želite podati poročilo?  za 7 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  dnevi

Vpišite število:15

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Zbirka gozd eksperimentov: Priročnik za učenje in igro v gozdu. Lupe, naravni material, ladjice ...
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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

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Pohodi, gibanje in raziskovanje na gozdni jasi z zdravo malico:

V okviru športno gibalnega programa za predšolske otroke, pa tudi sicer, smo opravili več pohodov,

nekateri so bili bolj zahtevni kot drugi. Nekajkrat smo se na pohode odpravili še skupaj s sosednjo skupino,

kjer so otroci enake starosti. Del poti, ki nas je vodil do cilja in je bil prometen, smo izkoristili za utrjevanje

varnega vedenja v prometu. Večjih težav pri hoji ni bilo opaziti z izjemo ene deklice, pa še to le na začetku

šolskega leta. Poleg samega gibanja- hoje, smo se naužili tudi svežega zraka in otroke seznanjali s

primerno obleko in obutvijo ter z varnim vedenjem v naravi. Na cilju smo se ustavili na bližnjih travnikih in

gozdnih jasah, kjer so se otroci lahko družili, razgibavali in igrali. Opaziti je bilo, da so se otroci ob prosti igri

na travniku počutili zelo dobro in da so zelo uživali. Poleg tega so raziskovali naravo z vsemi čutili. Iskali so

travniške živali, jih opazovali z lupami, jih poimenovali, poslušali zvoke v naravi, vonjali rože, rokovali in se

igrali z naravnim materialom, se lovili, kotalili po travniku, se ob tem pogovarjali, spuščali ladjice po vodi …

S seboj smo vzeli tudi zdravo malico-sadje in pijačo, s katero so se otroci lahko okrepčali in tako je bil

povratek v vrtec zanje lažji. Hoja in igra v naravi je otrokom sama od sebe ponujala množico dejavnosti v

okviru vseh področji, preko katerih so usvojili vrsto ciljev. Predvsem pa dobro počutje otrok, kar je bilo med

drugim razbrati tudi iz   pogovorov o njihovih občutjih. Ob zaključku šolskega leta smo načrtovali tudi

orientacijski pohod s starši, vendar nam je epidemija to preprečila. Srečanja s starši so zaradi trenutnih

razmer odpadla. Ob zaključku šolskega leta so vsi prejeli priznanja za opravljen program »Mali sonček«.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Varnost v prometu/na igrišču

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje.

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Gradivo Društva za trajnostni razvoj Sobivanje. Rutke za boljšo vidljivost na cesti, pravi in iz lepenke

narejeni prometni znaki, semafor, prehod za pešce, športno orodje in pripomočki za poligon, vozila, likovni

pripomočki ...

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, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Varno v vrtec:

V mesecu septembru in oktobru smo v vrtcu enote Ribnik 2 izvajali projekt »Varno v vrtec in šolo«(Društvo

za trajnostni razvoj Sobivanje), v katerem so sodelovale štiri skupine. Otroke smo preko pogovorov in

različnih zanimivih dejavnosti spodbujali k razmišljanju o varnosti v prometu. Hodili smo na sprehode, na

katerih smo otroke seznanjali z varnim vedenjem v prometu. Opazovali smo prometne znake ter druge

prometne oznake in se po njih pravilno ravnali kot pešci v prometu. Zaradi starosti otrok in z namenom, da

ne bi otroci ob množici informacij vse pomešali, smo se osredotočili  na osnovne prometne znake vključno s

semaforjem in prehodom za pešce ter le-te utrjevali. Dosegli smo, da so otroci cilje usvojili. Ob sprehodih

smo otroke vedno opremili z rutkami za boljšo vidljivost na cesti. Da so otroci prometna pravila še bolj

usvojili, smo jim pripravili poligon, v okviru katerega so morali upoštevati prometna pravila ter se obenem

tudi razgibavali. Poligon smo opremili še s prometnimi znaki, semaforji, prehodom za pešce, vozili … Igrali

smo se gibalno igro »Semafor«, kjer so otroci morali prepoznati luč, ki je »zasvetila« na semaforju in se

temu primerno odzvati. Gibanja smo spreminjali in tako so otroci poleg spoznavanja semaforja, sproščeno

izvajali naravne oblike gibanja. Igrica jim je bila zelo všeč, predvsem pa so otroci prepoznali vlogo

semaforja v prometu. Izdelovali smo trganke v obliki avtomobilov, ki smo jih opremili z izjavami otrok o

varnosti v prometu ter le-te razstavili. Na ta način smo dobili tudi boljši vpogled, če smo cilje realizirali pri

vsakemu posameznemu otroku -fotografije izdelkov smo poslali na društvo »Sobivanje«.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Narava in varovanje okolja

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

Projekt Beli zajček, trajnostna mobilnost v vrtcih.

Čas trajanja aktivnosti  dnevi
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Vpišite število:14

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Zgodba Beli zajček, plakat z zajčkom in nalepkami ...

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, razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, starši, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Igra »Beli zajček«:

Strokovne delavke iz drugih oddelkov so se vključile v projekt »Beli zajček«-trajnostna mobilnost v vrtcih ter

tudi nas povabile k sodelovanju. Sami v projekt nismo bili vključeni, se je pa naša trenutna tema o prometu

sovpadala z omenjeno temo, zato smo se odločili, da bomo sodelovali. Otrokom smo zgodbo o belem

zajčku prebrali, bila jim je všeč, primerno starosti so razumeli namen igre, posledično pa smo kolikor je bilo

v naši moči k sodelovanju povabili tudi starše. Namen igre je bil, da smo otroke in starše spodbudili, da so v

kolikor je bilo to mogoče, prihajali v vrtec na čim bolj trajnosten način. Ob vsakem prihodu v vrtec (peš, s

skirojem, s kolesom …) so otroci skupaj s starši na plakat z zajčkom zalepili bel krogec in na tak način

pomagali zajčku očistiti njegov kožušček. Odziv otrok in staršev je bil relativno velik, dovolj, da je zajček

postal bel. Tudi sami smo ob vrnitvi z daljšega sprehoda z belo nalepko, zajčku očistili kožušček. Ob tem

smo spodbujali tako gibanje otrok kot tudi prispevali k zmanjšanju obremenitev na okolje, o čemer smo se

tudi veliko pogovarjali. V tem času smo se tudi sicer precej gibali na prostem. Ob zaključku smo se želeli

prepričati, če so otroci razumeli namen igre. To smo naredili tako, da smo otrokom postavljali vprašanja o

belem zajčku, njihove izjave pa smo si zapisali ter le-te dali na vpogled tudi staršem. Cilj igre o belih zajčkih

smo realizirali.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Zdrav način življenja

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

Čebelar.

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Čebelarska oblačila, čebelarski pripomočki, revije, kostum čebelice, lokalni izdelki ...

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor, predavanje/razlaga, ogled/obisk,

demonstracija, razstava

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Tradicionalni slovenski zajtrk:

Tradicionalni slovenski zajtrk smo obeležili z obiskom čebelarja v vrtcu. Sodelavec Jakob Černigoj, ki je tudi

sicer čebelar, je otrokom na zanimiv način in njihovi starosti primerno predstavil delo čebelarja. Otroci so

mu pozorno prisluhnili in opaziti je bilo, da jih je predstavitev zelo pritegnila. Pred otroki se je preoblekel v

čebelarska oblačila (obleka, rokavice, čebelarska kapa …), z namenom, da se ga otroci ne bi ustrašili, če bi

se v čebelarskih oblačilih kar pojavil pred njimi. Na predstavitvi so bili namreč tudi mlajši otroci. S seboj je

prinesel pripomočke, ki jih čebelarji potrebujejo pri svojem delu in  predstavitev obogatil še z drugimi izdelki

(panj, satnice, nož, metlica, puhalnik, čebelarske revije, plišasta igrača-čebelica, med …). Otroci so ob

zaključku lahko okušali in se posladkali s sladkim in zdravim medom. Tradicionalni slovenski zajtrk pa smo

popestrili tudi s prihodom »čebelice«, ki nam je tradicionalen slovenski zajtrk pripeljala v skupino (v čebelico

se je preoblekel sodelavec). Otroci so bili nad tem navdušeni. Otrokom smo predstavili lokalne izdelke in

jim na njim razumljiv način razložili, zakaj so lokalni izdelki boljši za naše zdravje. Otroci so se v okviru

tradicionalnega slovenskega zajtrka seznanjali z lokalno, zdravo prehrano  ter pobližje spoznavali čebele in

delo čebelarja.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Zdrava prehrana

Čas trajanja aktivnosti  meseci
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Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Eric Carle: Zelo lačna gosenica. Sešiti rekviziti-sadje, pripomočki in material za izdelavo limonade, sadje,

mize ...

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, starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): "Zelo lačna gosenica":

Temo smo začeli z zgodbico o »Zelo lačni gosenici«, ki že sama po sebi ponuja dejavnosti iz vseh področij.

Izdelali smo si skupinsko knjigo o gosenici, se po pravljici razgibavali skozi sešite rekvizite (sadje , list …),

oponašali gibanje gosenice in metulja in izvajali še vrsto drugih dejavnosti na vseh področjih. Ena izmed

stvari v zgodbici je tudi prehrana. Gosenica se pregrize skozi različno sadje in postane velika, ko se preveč

naje nezdrave hrane, jo boli trebušček. Ko se naslednji dan pregrize skozi lep zelen list, ji odleže in

trebušček je nič več ne boli.  Zgodbico smo med drugim izkoristili tudi za motivacijo o pogovoru o

zdravi/nezdravi prehrani. Otroci so pri pogovorih sodelovali in znali veliko povedati o tem, kaj je in kaj ni

zdravo. Naredili smo si zdravo sadno malico ter se odločili, da si bomo izdelali limonado in se z njo osvežili.

Otroci so z zanimanjem  opazovali  postopek izdelave limonade in na naše pozitivno presenečenje

limonado tudi vsi poskusili. S sadjem, ki so ga narisali otroci, smo si označili tudi mize v igralnici. Epidemija

nam je ponagajala prav med obravnavanjem te teme in nam preprečila realizirati določene cilje, ki smo si

jih zastavili. Med časom epidemije sem za spletno stran vrtca staršem napisala dejavnosti za aktivno

preživljanje časa z njihovimi otroki. Povabila sem jih k skupnim dejavnostim z njihovimi otroki na to temo,

med drugim tudi k pogovoru o zdravi prehrani, ki je za nas v teh časih še kako pomembna za ohranjanje

zdravja. Tudi vreme nam je bilo med tem časom naklonjeno in kot namenjeno za igro na travnikih, za

opazovanje rožic, travniških živalic, opazovanje metuljev, gosenice, ki se razvije v prelepega metuljčka.

Skratka za dejavnosti na prostem in vse, kar bi sicer mi v normalnih razmerah počeli v vrtcu. Ko smo se po

epidemiji vrnili v vrtec, smo opazili, da so se v tem času tudi otroci razvili in zrastli v še večje »Oranžne

metuljčke«, ki so spet razposajeno letali po vrtcu. Z nedokončanimi dejavnostmi smo nadaljevali po vrnitvi v

vrtec.

Navedite vsebino 6. aktivnosti  Osebna higiena

V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali

zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to

bili:

Medicinska sestra.

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:1

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Zgodba: Evelin, Peter in strašni koronavirus. Aplikati o pravilnem postopku umivanja rok, o zdravem načinu

življenja, pesmica "Moje roke, tvoje roke", plastificirane roke z bacili, likovni pripomočki, voda, milo, toaletne

brisačke ...

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, osebje vrtca

Opis aktivnosti (okoli 200 besed): Čiste roke za zdrave otroke:

Čez celo šolsko leto smo otroke navajali na higieno rok in na druge higienske navade. Čas po epidemiji pa

je bil pravi trenutek, da smo se z otroki o pomenu higiene še bolj podrobno pogovarjali, saj je bilo to za te

izredne razmere zelo pomembno. Sprva nismo želeli preveč poudarka namenjati pogovorom o korona

virusu, ker smo predvidevali, da je bila ta situacija na nek način obremenjujoča tudi za otroke in je bila to že

osrednja tema doma v času epidemije. Vendar je bilo zaznati, da so bili otroci željni pogovora o tem, zato

smo jim prisluhnili in izhajali iz njihove potrebe. Vsak po svoje so hiteli pripovedovati svoja doživetja in z

ostalimi deliti informacije, ki so jih o tem že pridobili. Prebrali smo jim pravljico »Evelin, Peter in strašni

koronavirus«, ki smo jo podkrepili z aplikati. Otroci so ji z zanimanjem prisluhnili, jo doživljali, obnavljali, ob

tem pripovedovali na to temo. Naučili smo se tudi prirejeno pesmico »Moje roke, tvoje roke« o umivanju

rok, ob petju pa ponazarjali »nepravilno/pravilno umivanje rok. Otrokom je bila pesmica zelo všeč, v pomoč
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pa nam je bila tudi za učenje pravilnega postopka umivanja. Pogovarjali smo se tudi o tem, kdaj si moramo

še predvsem umiti roke ter jim bili pri tem tudi sami za zgled. Slednje je nadgradil tudi obisk dipl. med.

sestre, ki nas je obiskala in je otrokom tudi sama ponazorila pravilen postopek umivanja rok, ki ga je

podkrepila s simpatično zgodbico. Otrokom smo za igro plastificirali roke z »bacili«, s katerimi so se igrali in

jih pripenjali/odpenjali na/iz plastificiranih rok in ob tem spoznavali, da s pravilnim umivanjem rok

odstranimo »bacile« iz njih. Otrokom smo obrisali roke, nanje pa so iz odtisov njihovih prstov narisali bacile,

ki jih voda spere iz njih. Z njihovimi izdelki in drugimi aplikati o umivanju rok smo opremili tudi umivalnico,

da so jih le-ti opominjali na pravilno umivanje. Otroci so spoznavali osnovna načela osebne higiene. Kljub

manjši starosti so si otroci roke umivali po pravilnem postopku. Nekateri so celo vodo odpirali in zapirali s

komolcem. V tem času smo se trudili, da smo več časa preživeli tudi na svežem zraku.

Navedite vsebino 7. aktivnosti  Varno s soncem

Čas trajanja aktivnosti  tedni

Vpišite število:2

Navedite gradivo in didaktične materiale, ki

ste jih uporabili pri tej vsebini:

Gradiva- Varno s soncem, pravljice, pesmice z morsko vsebino. Pripomočki in material za izdelovanje

izdelkov (plakat, huda ura, senčniki, kape), igre (igra s senco, čarobni kovček), zaščitne kape, klobuki, voda

...

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): Varno s soncem:

V okviru projekta »Varno s soncem« smo otroke seznanjali s pomenom zaščite pred sončnimi žarki in se o

tem veliko pogovarjali. Otroci so znali že veliko povedati o škodljivosti in o preventivi pred sončnimi žarki.

Po vsej verjetnosti tudi zato, ker vsako leto v  poletnih mesecih namenjamo temu več pozornosti in otroke

seznanjamo s škodljivimi posledicami delovanja sončnih žarkov in o ukrepih, s katerimi lahko te posledice

preprečimo. Prebirali smo pravljice in pesmice ter veliko tudi ustvarjali na to temo. Izdelali smo plakat

»Smuk pod klobuk«, ki smo ga obesili v garderobo ter je bil na vpogled tudi drugim. Na tak način smo s

preventivnimi ukrepi ozaveščali tudi starše. Naredili smo si tudi zaščitne kape, senčnike, hudo uro … Igrali

smo se s senco, jo opazovali, primerjali, kdaj je krajša/daljša, se seznanjali s pravilom sence ter ugotavljali,

kdaj se lahko zadržujemo na prostem. Igrali smo se tudi igro »Čarobni kovček«, pri kateri so otroci naštevali

vse potrebne pripomočke, ki jih potrebujemo na morju, v hribih (med drugim tudi pripomočke za preventivo

pred soncem) ter si obenem ob naštevanju in ponavljanju pripomočkov urili spomin. Starše smo prosili naj

otroci v vrtec prinesejo zaščitne kape in klobuke in poskrbeli, da smo bili na prostem le zjutraj, da smo se

zadrževali bolj v senci ter da v času »hude ure« nismo bili zunaj. Otroci so imeli vedno na razpolago vodo.
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