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Dobrodošli v spletni anketi.

Anketa je pisana vmoškem spolu, velja za oba spola. Anketo izpolni koordinator programa Zdravje

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 izve-

denih aktivnostih koordinator programaZdravje v vrtcu za celoten vrtec. Zapridobitevpotrdilmora

v programu Zdravje v vrtcu sodelovati vsaj tretjina skupin iz vrtca.

Kontaktni podatki strokovnih delavcev, ki jih boste navedli v anketi bo NIJZ uporabil izključno za

potrebe komunikacije med tekočim šolskih letom v okviru programa Zdravje v vrtcu (npr. pošil-

janje vabil na izobraževanja, pošiljanje vabil na sestanke, pošiljanje gradiv ...). Hvala za sodelovanje!

S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

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 izpolnjevanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Posredovanje anketnih

in osebnih podatkov je prostovoljno in pogoj za sodelovanje v anketi. V primeru, da podatkov

ne posredujete, nemorete nadaljevati z izpolnjevanjem ankete. Podrobnosti o zbiranju, hran-

jenju in obdelovanju vaših podatkov v tej anketi si lahko preberete tukaj. Politika zasebnosti

in splošni pogoji so dostopni na tej povezavi.
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Kontaktnepodatke sodelujočih boNIJZuporabil izključno zapotrebeevalvacije 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:

ENOTA VRTCA PRI OŠ RAČE

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

GRAJSKI TRG 1

Poštna številka in kraj:

2327 RAČE

Ime inpriimekkoordinatorja programaZdravje v vrtcu v vašemvrtcu v šolskem letu zakaterega

oddajate poročilo:

PETRA VODOŠEK

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

(npr. janez.novak@example.com)

vodosek23@gmail.com

Ime in priimek poročevalca:

MAJA KANCLER

Anketo izpolnjujem:

vzgojitelj

Ime vaše enote:

ENOTA VRTCA PRI OŠ RAČE
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Ime vaše skupine:

MEHURČKI

Starost otrok v vaši skupini:

višje starostne skupine (od 3-6 leta)

Izvajanje aktivnosti v posamezni skupini (vsaj 3 mesece):

Vzgojitelj: MAJA KANCLER, 6-DEC2021/324, 6-MAJ2022/183

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.

Zobozdravstvena vzgoja

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Dipl. med. sestra Tinka Mlakar, ZD Adolfa Drolca Maribor

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 didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

Učila: odkrivam svet - Pri zobozdravniku

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

ne
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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,

demonstracija,

uporaba avdiovizualnih sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Po obisku dipl.med. sestre Tinke Mlakar, ki je otrokom pripravila poučno urico o pomenu rednega

umivanja zob, zdravi prehrani,...pregledala jim je tudi zobke, sva otrokom priprave stalni kotiček,

v katerem so se otroci rokovali: oblačila za zobozdravnika - haljice, obrazna maska, zobne ščetke,

različne zobne paste, slikovno gradivo,.... Na plastičnem modelu čeljusti so z dasmaso izdelovali

odlitke zob. Pri likovnemustvarjanju smo izdelovali lutke - srečne zobke (rezanje, lepljenje, uporaba

flumastra zaposlikavo, slamica za lutko). Ogledali smosi tudi različnedidaktičneposnetkeopomenu

pravilnega in rednega umivanja zob.

Navedite vsebino 2. aktivnosti

Drugo: Obisk lekarne Rače

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

bili:

npr. policist, zdravnik, gasilec...

Lekarnar Miran Golub - mag. farmacije

Čas trajanja aktivnosti

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

dnevi

Vpišite število:

3
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

razne brošure - reklamni material, ki smo ga dobili v lekarni

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 ...),

ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V mesecu novembru smo izvajali tematski sklop Skrbimo za svoje zdravje. Obiskali smo lekarno

Rače. V lekarni nas je prijazni farmacevt seznanil, katera zdravila lahko dobimo pri njih ( na recept,

ki jih predpiše zdravnik ali v prosti prodaji), kaj vse prodajajo in ponujajo za prodajo ( vitamine,

plenice, stekleničke, sončno kremo,...) v lekarni. Po obisku lekarne sva otrokom pripravile stalni

kotiček. Vsakemu sva izdelali zdravstveno kartico, otrokom sva ponudile bele haljice, otroci so od

domaprinašali prazne škatlice zdravil, raznih sirupov, čajev,... Imeli smo tudi blagajno, prazne listke,

pisala, štampiljke. Ob koncu tematskega sklopa smo iz vseh praznih škatlic z lepljenjem škatli in

barvanjem izdelali veliko lekarno, poimenovali smo jo po naši skupini Mehurčki.

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 ...

dnevi

Vpišite število:

3
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

plakat NIJZ - Varno s soncem

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 ...),

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V začetku meseca junija smo izvajali tematski sklop Varno s soncem. Na začetku dejavnosti sem

se vzgojiteljica (kot turiska, ki se pravkar vrnila iz dopust) po rokah in nogah namazala z rdečo tem-

pera barvo in se pred otroki pretvarjala, da sem opečena od sonca. Z otroki sem vodila pogovor, v

katerem so otroci sami povedali, zakaj sem opečena od sonca in kaj bi morala storiti, preden sem

se sončila. V nadaljevanju tedna smo se pogovarjali o zaščiti pred vročim soncem, o zaščitnih sred-

stvih, pomenu pitja zadostne količine vode, ... Izdelali smo plakat Varno s soncem, ki nas vsak dan

spominja, kaj lahko sami storimo, da nas ne opeče sonce. Ogledali smo si tudi didaktične posnetke

na to temo.

Navedite vsebino 4. aktivnosti

V kolikor označite drugo obvezno navedite vsebino.

Drugo: dramatizacija Zgodba o koronavirusu

Čas trajanja aktivnosti

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

ure

Vpišite število:

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

gradivo center Motus d.o.o., maj 2020

Ste pridobljene informacije iz naših izobraževanj uporabili pri vsebini?

da

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

Možnih je več odgovorov

demonstracija

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Obe strokovni delavki sva za otroke 3 skupin našega vrtca pripravili dramatizacijo Zgodba o ko-

ronavirusu, besedilo sva črpali iz knjige Zgodba o koronavirusu - Center Motus. V dramatizaciji,

za katero sva sami pripravili vsa sredstva in si zašili kostume, sva otrokom na poučen način pred-

stavili virus, simptomevirusa, zakajmoramobiti doma, ko smobolni, zakajmoramov trgovini nositi

obraznomasko, kako se prenaša, pomenpravilnega umivanja rok, higieno kašlja,... Po dramatizaciji

sva otroke spodbudile, da si tudi sami nadenejo kostuma in dramatizirajo v kostumih. Kostuma

virusa smo v mesecu septembru in oktobru imeli v kopalnici, kjer sta otroke budno spremljala in

jih spodbujala k doslednemu umivanju rok.

Navedite vsebino 5. 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 ...

tedni

Vpišite število:

3
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

gradivo FIT KID, avtorice Barbare Konda

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 ...)

Navedite za katero ciljno skupino ste aktivnost izvajali.

Možnih je več odgovorov

otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Kot vrtec smo že nekaj let vključeni v programFit pedagogika, koordinatorice Barbare Konda. Obe

strokovni delavki dajeva velik poudarek učenju v gibanju, zato sva izvajali dejavnosti pometodi Fit

vsaj enkrat na teden. Otroci se ob takopripravljenih dejavnostih aktivnoprostogibljejo poprostoru,

izvajajo različne oblike gibanja ter pozorno poslušajo navodila in izklice vzgojiteljic. Hkrati so no-

tranjemotivirani, saj se učijo v gibanju, igra jim zagotavlja visoko stopnjo koncentracije. Ob gibanju

se otroci izživijo, sprostijo, preizkusijo svojo domišljijo in ustvarjalnost, svoje gibalne sposobnosti po

navodilu vzg. in ob glasbi. Kot gozdni vrtec smo redno zahajali v gozd, poleg naravoslovnih vsebin

v njem izvajali vadbeno uro z rekviziti ali brez. Poleg pohodov v naravo smo se kot skupina udeležili

spomladanskega krosa na nivoju vrtca.
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