
www.1ka.si POROČILO ZDRAVJE V VRTCU

Regijski koordinator za vaš vrtec je iz NIJZ OE  Celje

Naziv vrtca:

Osnovna Šola Blaža Arniča Luče

Naslov vrtca - ulica in hišna številka:

Luče 77

Poštna številka in kraj:

3334 Luče

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

poročilo:

Jasmina Prepadnik

E- naslov koordinatorja programa Zdravje v vrtcu:

jasmina.dezman@gmail.com

Anketo izpolnjujem:  vzgojitelj

Ime vaše enote:

VRTEC LUČE

Koliko skupin otrok je v vaši enoti?

4

Ime vaše skupine:

POLŽKI

Starost otrok v vaši skupini:  od 2-3 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:

Blaženka Bezovnik

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

sem se ga udeležila

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

Poslano poročilo on preglednem gradivu

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

obdobju v vaši skupini vsaj 3 mesece:

Karmen Breznik

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

/

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

/

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 6 aktivnosti

Navedite vsebino 1. aktivnosti. V kolikor ste

izvajali aktivnosti na temo rdeče niti tekočega

šolskega leta izberite za 1. aktivnost RDEČA

NIT.

 Osebna higiena

Čas trajanja aktivnosti  ure

Vpišite število:

1
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Navedite gradivo in didaktične materiale, ki ste jih uporabili pri tej vsebini:

posnetek

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih

sredstev

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Z pomočnico sva otroke že od samega uvajalnega obdobja  na prijeten način spodbujali, da se naučijo skrbeti za

svoje zdravje. Poudarjali sva, kako  pomembno je pravilno umivanje rok, da ne zbolimo. Roke umivamo, ko

pridemo v vrtec, pred vsakim obrokom in po njem, po uporabi stranišča. Ob pogovoru o higieni sva poudarjali,

kako ravnamo kadar kihamo, kašljamo in smo prehlajeni. Pokazali sva kako si izpihamo nos, da uporabljen

papirnati robček odvržemo v smeti. Robčki v igralnici imajo svoje mesto.

Pravilno umivanje rok pa smo si urili preko zgodbice o traktorju: Traktor se pelje po cesti in zagleda dva travnika

na katerem je visoka trava (dlani drgnemo drugo ob drugo, nato podrgnemo še hrbtno površino obeh rok, sproti z

glasom imitiramo glas traktorja). 

Nato traktor vzame kosilnico (razklenemo prste, jih prekrižamo in s premikanjem naprej in nazaj zdrgnemo vsak

prst posebej).

Ko je trava pokošena, vzame traktor obračalnik in z obračanjem suši pokošeno travo (primemo palec in ga

umivamo skrožnimi gibi, najprej na eni roki in nato še na drugi roki). 

Ko je trava posušena, traktor vzame grablje s petimi palčkami in travo na obeh travnikih pograbi (dlan malo

upognemo in z drugo roko s konicami vseh pet prstov popraskamo dlan).

Ko je travnik očiščen, se traktor odpelje in pomaha (primemo zapestje in ga krožno vrtimo v obe smeri nato

ponovimo z drugo roko in rečemo nasvidenje, spet bom prišel, ko bo trava dovolj visoka.

Vzamemo brisačko, si obrišemo roke do suhega naredimo balo in jo odvržemo v skladišče (koš za smeti).

Ogledali pa smo si tudi filmček Čiste roke za zdrave otroke.

Navedite vsebino 2. aktivnosti  Gibanje

Čas trajanja aktivnosti  ure

Vpišite število:

2
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Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 da

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, Drugo: stari starši

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Medgeneracijsko druženje

Lep jesenski dopoldan je kar vabil v naravo. Dedke in babice smo povabili v vrtec, da skupaj z svojimi vnuki

preživijo en lep sproščen dopoldan.

Dobili smo se pred vrtcem, in nato smo se skupaj z  njimi podali na dolg sprehod. Med potjo je bilo veliko veselja

in čebljanja naših otrok. Ko smo prispeli na zastavljen cilj so sledile gibalno-rajalne igre. Skupaj smo prepevali

otrokom že znane pesmice. Sledilo je zasluženo okrepčilo, sadna malica v prijetnem okolju. Veseli, razigrani in

zadovoljni smo se vsi skupaj vrnili do vrtca, kjer smo se na hitro poslovili.

Navedite vsebino 3. aktivnosti  Drugo: obisk

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

gasilec član PDG

Čas trajanja aktivnosti  ure

Vpišite število:

1

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

V oktobru mesecu požarne varnosti smo se z otroki ob slikah veliko pogovarjali o gasilcih, njihovem delu.

Ogledovali, listali in prebirali smo knjige, slikanice z to tematiko. Hodili smo na sprehode mimo našega vaškega

gasilskega doma, kjer smo si ogledovali njihovo zgradbo. Imeli smo možnost v  garažah videti njihove avtomobile.

Na dan evakuacijske vaje, smo skupaj z šolarji sodelovali tudi mi.

Ob pisku sirene smo kar se da na hitro zapustili našo igralnico, vrtec in odšli na točko, ki je določena zunaj

zgradbe. Otroke sva z pomočnico prešteli. Sledilo je nadaljevanje vaja, za naše otroke pa so bili najbolj zanimiv

avtomobil in  tovornjak z prižganimi lučkami. Po končani vaji pa je prišel v našo igralnico gasilec. Pokazal nam je
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oblačila, ki jih mora imeti gasilec, kadar gre na pomoč, nekaj njihove opreme, ki jo rabijo pri svojem delu. Povedal

nam je na kakšen način dobijo gasilci klic na pomoč (pisk pozivnika),  komu vse pomagajo. Mi pa smo mu ob

koncu v zahvalo zapeli pesmico in se z  jim tudi fotografirali. Čas nam je kar prehitro minil. Otroci so bili obiska

zelo veseli, saj so se ga še dolgo spominjali.

Navedite vsebino 4. aktivnosti  Drugo: Voščimo vam lepe praznike

Čas trajanja aktivnosti  dnevi

Vpišite število:

3

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

Voščilnice

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci, občani

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Mesec december je bil v naši skupini prav poseben. Otrokom sva ga skušali narediti čim bolj čarobnega, saj je

prav tak tudi ta čas.

Prostore naše skupine smo okrasili že v začetku adventa. Poleg vsek aktivnosti skozi mesec, pa smo se veselili

zadnjega delovnega tedna, saj so sledili  sami prijetni dogodki.

Z velikim pričakovanjem smo se odpravili v kulturni dom, kjer nas je obiskal Božiček z darili in igrico gostujočega

gledališča. Ob lepo okrašeni praznični mizi smo imeli slavnostno kosilo. Izdelali smo voščilnice, katere so imele

letos še prav poseben pomen. Z njimi smo obiskali in presenetili domačine enega dela vasi. Vsak otrok je imel

možnost pozvoniti pri hiši in izročiti voščilnico. Skupaj smo jim zaželeli lepe praznike. Marsikoga smo presenetili.

Pri vseh pa nam je uspelo privabiti topel nasmeh. V veselem otroškem vzdušju smo odhajali proti vrtcu, spotoma

pa smo občudovali praznično dekoracijo na vaški tržnici.

Počutili smo se lepo, saj smo z malo pozornostjo marsikateremu domačinu polepšali predpraznični čas.

Navedite vsebino 5. aktivnosti  Drugo: Pravljične minutke
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V kolikor so pri izvajanju aktivnosti sodelovali zunanji izvajalci, prosimo, navedite kdo so to bili:

Učiteljica-šolska knjižničarka

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

6

Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor, ogled/obisk

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Že v začetku šolskega leta smo se dogovorili z šolsko knjižničarko za mesečni obisk njihove knjižnice. Namenjeno

bo pravljičnim minutka. V vrtcu smo se z otroki o tem tudi pogovarjali. Veliko sva jim povedali tudi o ravnanju z

knjigami. Iz naše skupine do knjižnjice nas je čakala kar zanimiva pot, ki vodi mimo šolske kuhinje, kjer se je

vedno kaj dogajalo. Premostiti pa smo morali tudi  kar nekaj stopnic, saj se knjižnica nahaja v prvem nadstropju

osnovne šole. Pri prvem obisku nam je prijazna knjižničarka pokazala prostore knjižnice, police z knjigami, kartico

za izposojo knjig, računalnik kjer se knjige vodijo, kako ravnamo z knjigami in da so knjige naše najboljše

prijateljice, kjer najdeš vedno kaj zanimivega.  V knjižnici smo  dobili  blazine, da smo se lahko udobno namestili

pri poslušanju pravljic. Knjižničarka jih je izbirala glede na letno čas in mesec. Po pravljici so dobili otroci slikanice,

katere so si z zanimanje  ogledovali. Izposodili smo si jih tudi za v igralnico. Otroci v knjižnici zelo uživajo in so se

mesečnega obiska tudi zelo veselili.

Navedite vsebino 6. aktivnosti  Drugo: Veselimo se

Čas trajanja aktivnosti  meseci

Vpišite število:

7

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

Prt, klobučki, baloni, "torta", svečke, voščenke.
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Ste pridobljene informacije iz naših

izobraževanj uporabili pri vsebini?

 ne

Navedite metode dela, ki ste jih pri izvajanju

aktivnosti uporabljali.

 pogovor

Navedite za katero ciljno skupino ste

aktivnost izvajali.

 otroci

Opis aktivnosti (okoli 200 besed):

Rojstni dan otrok praznujemo skozi vse leto.

Praznovanje rojstnega dne v naši skupini je tako za slavljenca kot za ostale otroke prav poseben dan. Ker želiva,

da je praznovanje rojstnega dne otrokovo posebno doživetje, slavljencu ta dan namenimo še prav posebno

pozornost.

Že zjutraj izobesimo napis na vrata igralnice z imenom slavljenca, ki ta dan praznuj. Tega se otroci zelo

razveselijo. Pred praznovanjem si ogledamo našo tablo »Praznujemo«, kjer poiščemo fotografijo z

rojstnodnevnim datumom slavljenca, z dekoracijo pa nakazujemo v katerem letnem času praznuje. Nato

pripravimo mizo, izobesimo balone in pisane zastavice. Sledi praznovanje. Slavljenec stopi v sredino kroga, kjer

se igramo kakšno gibalno, rajalno igrico. Skupaj zapojemo kakšno pesmico, ki jo otroci poznajo.

Vsak otrok v skupini posebej vošči oz. slavljencu  poda roko, ga objame. Narišemo risbice za rojstnodnevni

album. Na mizi že čaka torta iz papirja na njej pa svečke z številom otrokovih let. Pri prižganih svečkah zapojemo

pesmico Vse najboljše. Sledi pihanje svečk, fotografiranje in pogostitev. Slavljenec poleg rojstnodnevnega albuma

dobi še uporabno darilo. Zavrtimo še glasbo, skupaj še zaplešemo. Slavljenec se počuti lepo hkrati pa se z njim

veselimo tudi mi.
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