PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/19
Navodilo:
Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice)
- ter posreduje koordinatorici programa v svojem vrtcu.
Naziv vrtca:

Vrtec Nova Gorica

Kraj:

Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica

Enota vrtca:

Kurirček

Naslov enote: Cankarjeva ulica 32, 5000 Nova Gorica
Skupina:

Kostanji

Starost otrok:

5-6 let

Izvajalki:


vzgojiteljica

Anita Prezelj
Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,
ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana?
- spomladansko izobraževanje



- jesensko izobraževanje

da

da

21.3.2019 zap. Št. 86

14.11.2018POP/88

pomočnica vzgojiteljice:

Sabina Ažman

Ali ste se v tekočem šolskem letu udeležili izobraževanj,
ki jih je za program Zdravje v vrtcu pripravil NIJZ OE Ljubljana?
- spomladansko izobraževanje

- jesensko izobraževanje

ne

ne

Če DA vpišite številko potrdila

Če DA vpišite številko potrdila
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Poročilo Zdravje v vrtcu KOSTANJI Kurirček (1).docx
Zamenja verzijo: 1

Zap. št. naloge:

1

Vsebina:

Zobozdravstvena vzgoja

Metoda dela:

Predavanje / razlaga

Zunanji izvajalci:

medicinski sestri

Čas trajanja:

meseci (9)

Ciljna skupina:

starši

Demonstracija

Uporaba avdiovizulanih sredstev

9

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

izberite iz šifranta
zobne ščetke, zobna pasta, risanka o čistih

zobkih, rekviziti, ki sta jih imeli medicinski sestri (tabletke za obarvanje oblog, ogledalo, zgibanka,
žigi…), pobarvanke

ne

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

Zobna preventiva
Opišite aktivnost (cca 200 besed).
Metode; dodati praktično delo.
Ciljna skupina; dodati otroci.
Na uvodnem roditeljskem sestanku sva staršem razložili pomen čistih in zdravih zob, ter da bomo za
čistočo le teh skrbeli tudi v vrtcu. Pomembno je, da starši svojim otrokom pomagajo pri umivanju zob
in jih pri tem tudi učijo tehnike ščetkanja. Če niso prepričani, da znajo prav pomagati otrokom, sva
jim povedali, da se za nasvet in pomoč lahko kadarkoli obrnejo na oddelek zobne preventive v
zdravstveni dom Nova Gorica, kjer jim bodo medicinske sestre vse razložile. Starši so se strinjali, da si
tudi v vrtcu po zajtrku umivamo zobe, zato je vsak otrok v vrtec prinesel zobno ščetko in zobno pasto.
Seveda so morali starši podpisati soglasje za preverjanje čistosti zob z barvno tabletko. Podpisali so
vsi razen ena mama ni podpisala zaradi raznih alergij njenega otroka. Pred prvim umivanjem sta nas
obiskali medicinski sestri in nam preko risanke in z raznimi rekviziti (velika zobna ščetka,
lutka)pokazali kako se pravilno umiva zobe. Nato sta otrokom tudi praktično pomagali pri umivanju
zob. Otroci so bili vedno veseli njunega obiska. Čistočo zob sta preverjali z barvno tabletko, ki so jo
otroci stopili v ustih in jo z jezikom razporedili po zobkih. Ob tem je bilo vedno veliko smeha. Še večje
veselje je bilo, ko so dobivali žige za čiste zobe. Občasno sta pri katerem od otrok k žigu zapisali, da je
potrebno več starševske pomoči. Povedali sta, da imajo otroci na splošno čiste zobe. Za čistočo smo
skrbeli tudi sami vsak dan po zajtrku. To nam je postala rutina, kot umivanje rok po uporabi wc-ja.
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Zamenja verzijo: 1

Zap. št. naloge:

2

Vsebina:

"Varno s soncem"

Metoda dela:
Praktično delo

Pogovor

Zunanji izvajalci:

/

Čas trajanja:

2 tedna Vpišite število

Ciljna skupina: otroci, starši

Demonstracija

izberite iz šifranta

Predavanje / razlaga

izberite iz šifranta

Uganka, pesmica, večji format
papirja, lepilo, škarje, barvice, delovni listi iz strani NIJZ, rekviziti za zaščito pred soncem
(zaščitna krema,sončna očala, pokrivala, senčnik, brisače za na plažo, sonce, plastenke
vode…), sličice za označevanje miz, sličice za žrebanje na ščipalkah, zgibanke varno s
soncem…
Uporabljeno gradivo in didaktični material:

da

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?
Varno s soncem, gremo na plažo

Otrokom vedno ob sončnih dnevih sproti svetujeva kako naj se vedejo na soncu. Ker pa je bil letošnji
maj bolj deževen kot sončen, s tem ni bilo težav. Pri zajtrku in kosilu smo imeli na mizah znake s sonci.
Vsaka miza je imela drugačen znak (sonce, sonce s sončnimi očali, sonce z vodo, sonce s pokrivalom,
sonce s senčnikom, sonce s kremo za sončenje). Da pa so otroci vedeli kam naj se usedejo, so vsakič
žrebali znak in ga s ščipalko pritrdili na znak na mizi.
Prvi dan pogovora o soncu, sva jim zastavili uganko o soncu in povedali pesem. Ogledali smo si tudi
zgibanko. Ob njej smo skupaj ugotavljali kaj pomenijo sličice in to večkrat ponavljali ob raznih
dejavnostih.
Izdelali smo kape iz papirja. Otroci so že dokaj spretni. Ob dobrem opazovanju mene pri demonstraciji
jim je kar šlo, potreben je bil še kakšen dodaten namig. Kape so tudi po želji porisali in se podpisali
nanje. Tisti dan so jih imeli nekateri za na igrišče.
Izdelali smo tudi papirnato sonce. Otroci so izrezali večji krog in manjše trikotnike za žarke,nato so to
lepili na podlago, kije bila osnova za mapo z izdelki o soncu.
Prav tako smo reševali delavni list (otroka v peskovniku in zaščita pred soncem),otroci so vse izrezali in
pravilno postavili ter zalepili.
Pogovarjali smo se o pomenu besede pokrivalo (nekateri otroci niso vedeli pomena le te), ugotavljali
kaj si oblečemo za hojo po soncu (če ne gre drugače…).
Najbolj zanimiva stvar za otroke je bila »plaža«. Naredili smo pravo plažo v večnamenskem prostoru.
Pod strop smo obesili veliko sonce, nato postavili senčnik (pazili smo, da bomo v »senci«, da ne bomo
»opečeni«…, otroci so imeli na voljo za igro več sončnih očal, več pokrival, kremo za sončenje (z njo se
niso mazali, so samo nakazali), plastenke vode, zgibanke o varno s soncem, brisače. Otroci so bili že
oblečeni v majice z dolgimi rokavi, saj kot sem že napisala, je bil maj deževen in hladen.
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Otrokom in staršem sva naročili, naj imajo vsak s seboj dan pokrivalo. Naše igrišče je večinoma v senci
(veliko velikih dreves)in se lahko varno igramo na njem. Na varovanje pred soncem bomo otroke
ozaveščali vse poletje.
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Zamenja verzijo: 1

Zap. št. naloge:

3

Vsebina:

Medgeneracijsko sodelovanje

Metoda dela: Demonstracija, Praktično delo, Ogled / obisk

Pogovor

Uporaba avdiovizulanih

sredstev
Zunanji izvajalci:

Društvo GO-SPOMINČICA NOVA GORICA (ZA POMOČPRI DEMENCI), DOM

STAREJŠIH OBČANOV NOVA GORICA, prostovoljci, društvo Za zdravo življenje, babica otroka iz
skupine (peka bureka), upokojenka vrtca ga. Jola, Turistično društvo Nova gorica, vrtec Ringaraja
(vrtec iz Gorice)
Čas trajanja:

dni (št) 6

Ciljna skupina: občani stare Gorice

stari starši

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

otroci

občani starši

osebje vrtca

moka, voda, jajca, sol, olje, skuta, kisla

smetana, tehtnica, prtički iz blaga, pekači, žlica, krožniki, raznobarvni listi, škarje, lepilo, slikanica
Povodni mož, Prešernove Poezije,fige, slo. Zastava, računalnik, lesene deščice, veje, lepilo za les,
barvni papir, čajne svečke, želod, krep papir, stekleni kozarci, naravni materiali, žica, pvc tulci,
vžigalnik…

ne

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

Medgeneracijsko sodelovanje; Sprehod za spomin; Pohod z lučkami; Peka bureka; Proslava ob
Kulturnem dnevu, Ustvarjalna delavnica, Spuščanje Gregorčkov
Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, smo se udeležili Pohoda za spomin (21.9. 2018). S
skupino smo odšli do doma starejših občanov Nova Gorica, kjer smo se priključili sprehodu. Nekateri
varovanci doma starejših so bili na invalidskih vozičkih in so imeli spremljevalce (svojce, prostovoljce
ali člane društva za zdravo življenje). Mi smo se pomešali med njih. Med sprehodom smo se veliko
pogovarjali. Starejši so otroke veliko spraševali. Nekateri otroci so se pogovarjali, nekateri so samo
hodili ob starejših in jih opazovali. Vključevali smo se v promet, gledali smo na prometna pravila in ob
tem obnavljali prometne znake. Prisotni smo bili tudi na končni prireditvi. Ugotovila sem, da starejšim
veliko pomeni, da imajo ob sebi mlajše oz ljudi na splošno, da jim kdo posveti nekaj časa, se z njimi
pogovarja, mu mogoče pomaga pri stvareh, ki so nam mlajšim samoumevne. Vsi smo bili zadovoljni z
dnevom.
17. 12. 2018 smo z vrtcem Ringaraja (italijanska stran Gorice, slovenski vrtec) organizirali pohod z
lučkami na Trg Evrope. V ta namen smo izdelali lučke. V popoldanskem času (17.00)smo se zbrali
pred vrtcem, kjer smo otrokom razdelili njihove lučke in jim prižgali svečke. Pohoda so se udeležile po
cele družine, samo po dva člana družine (otrok in starš), razširjene družine (otroci, starši in stari
starši) ali otroci s starimi starši. Pohod z lučkami organiziramo vsako leto. Letos smo se dogovorili z
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vrtcem Ringaraja, da ga imamo skupaj. Ko smo prispeli na Trg Evrope, so se tam tudi že zbirale
družine iz vrtca Ringaraja. Vsak vrtec je zapel dve pesmi, izmenjali smo si darila pozornosti (vrtec
vrtcu). Nato je sledilo druženje vseh udeleženih ob čaju in mandarinah. Dogodek je bil res lep, saj
povezuje starejše in mlajše, ter ljudi iz obeh strani meja.
Da smo obeležili Kulturni praznik, smo imeli v ta namen v enoti proslavo (6.2.2019). Na začetku smo
poslušali Zdravljico (našo himno), nadaljevali smo s točkami. Vsaka skupina je nastopila z eno točko.
Nakar se nam je pridružil »dr. France Prešeren« (bivša sodelavka in sedanja upokojenka ga. Jola).
Obišče nas vedno, da nam približa Franceta Prešerna. Obleče se v oblačila podobna njegovim, nadene
si cilinder. Letos nam je prebrala Povodnega moža in Zdravljico. Otroci so jo tudi spraševali o pesniku
in povedali, da vedo, da je delil fige. Zato je imela tudi ga. Jola pripravljene fige in jih je delila
otrokom.
13.2.2019 se nam je v skupini pridružila ga. Neva, babica enega otroka iz skupine, obenem je tudi
bivša sodelavka in upokojenka. Že dalj časa smo se pogovarjali o peki bureka (njen mož je bosanske
narodnosti) in je prišel ta dan, ko nas je obiskala. Seveda je bil njen vnuk zelo ponosen. Najprej nam
je povedala kaj je burek. Skupaj smo ugotavljali kaj potrebujemo za peko. Vse sestavine smo
poimenovali. Najprej smo naredili testo. Vključeni so bili vsi, ga. Neva je bila res pozorna na to, da
nismo koga izpustili (se vidi, da je delala v vrtcu) in je bila tudi potrpežljiva z vsakim posameznikom.
Ko je testo počivalo,smo naredili nadev. Zopet so sodelovali vsi otroci. Ko je bil čas valjanja in
raztezanja testa, smo najprej opazovali ga. Nevo, nato smo se razdelili po skupinah. V naši skupini je
bilo tedaj več odraslih (5, eden je bil tudi dijak 4. letnika in je lahko dejansko videl kaj pomeni
sodelovanje s starejšimi) in je lahko vsaka skupina delala pri svoji mizi. Naučila nas je pravilno zavijati
burek. Nato je ga. Neva hodila od mize do mize in zavit burek delila na manjše kačice in pokazala kako
naj zavijemo v »polžka«. Take polžke so otroci položili na pekače, ki smo jih odnesli do kuhinje, kjer
nam jih je naš kuhar go. Robi spekel. Otroci so bili pri dejavnosti zelo aktivni. Burek smo pojedli po
kosilu. Vsi so ga jedli (nihče ni spraševal po sladkorju) in nič ga ni ostalo. Zelo smo bili veseli aktivnega
obiska in otroci so se strinjali, da nas mora ga. Neva še kdaj obiskati.
11.3.2019 smo v vrtcu organizirali popoldansko ustvarjalno delavnico, kjer smo izdelovali pomladno
dekoracijo za vrtec. Delavnice se je udeležilo več starih staršev poleg staršev. Izkazalo se je, da imajo
stari starši, ki pridejo v vrtec na delavnice na splošno več potrpljenja in »časa« kot starši otrok.
Otrokom pustijo več umetniške svobode. Delavnica je uspela in zadovoljni smo bili vsi udeleženi
(otroci,starši,stari starši in zaposleni).
15.3.2019 smo se udeležili spuščanja gregorčkov. Gregorjevo ni le dan, ko se ptički ženijo. Po
ljudskem izrročilu je to še eden od dnevov, ki napovedujejo prihod pomladi. Odzvali smo se povabilu,
da se udeležimo dogodka,ki so ga organizirali Mestna občina Nova Gorica, Krajevna skupnost Nova
Gorica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in Turistično društvo Nova Gorica. V ta
namen smo izdelali gregorčke. Na lesene deščice smo z lepilom za les pritrdili veje (trta). Dodali smo
še majhen jambor in jadro iz papirja. Vsak otrok je gregorčka »testiral« v vodi, če plava. Nato je vsak
po svoje še dodatno okrasil gregorčka. Na spuščanje gregorčkov smo povabili cele družine in stare
starše. Udeležilo se jih je lepo število. Pred spuščanjem smo poslušali otroški pevski zbor in
»cajoniste« iz vrtca Nova Gorica. Otroci so bili zelo navdušeni nad spuščanjem gregorčkov v bazenih
za knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica. Zelo so pazili na svoje gregorčke in večina jih je po
končanem dogodku odnesla domov. Otroci so poleg malice dobili še knjigo Magde Vremec Ragusi
Pravljica za račko. Odziv starše in starih staršev je bil zelo pozitiven.
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Zamenja verzijo: 1

Zap. št. naloge:

4

Vsebina:

Zdrav način življenja

Metoda dela:

Uporaba avdiovizulanih sredstev

izberite iz šifranta

izberite iz

šifranta
Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:

dni (št) 1

Ciljna skupina: Otroci izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

Lutkovni film »Ostal bom zdrav«

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

da

»Ostal bom zdrav«, ogled lutkovnega filma
10. 1. 2019 sem otrokom povedala, da si bomo ogledali lutkovni film Ostal bom zdrav. Otroke sem
izzvala, naj povedo kaj moramo delati, da bi ostali zdravi. Lutkovni film sem jim predvajala preko
računalnika. Bila sem zelo presenečena nad zavzetostjo gledanja in poslušanja. Če je kdo med
ogledom kaj rekel, so ga otroci sami spomnili naj bo tiho. Po ogledu smo se pogovarjali o videnem.
Otroci so glede na odgovore res aktivno gledali in sledili dogajanju. Otroci so tudi sami povedali kaj
najraje jedo in česa ne marajo, kaj doma pijejo, navade umivanja in igre. O lutkovnem filmu smo se
pogovarjali še večkrat, da bi čim bolj približali zdravo življenje.
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Zamenja verzijo: 1

Zap. št. naloge:

5

Vsebina:

Zdrav način življenja

Metoda dela: Demonstracija, Razstava, Ogled/obisk, Praktično delo,
Predavanje / razlaga
Zunanji izvajalci:

Pogovor

Uporaba avdiovizulanih sredstev
medicinska sestra, voznik avtobusa, predstavniki Zelenega nahrbtnika za

Goriško regijo
Čas trajanja:

meseci (št)

Ciljna skupina: Otroci starši

3

osebje vrtca

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

rekviziti, ki jih je imela s seboj medicinska

sestra, računalnik, dvd z lutkovnim filmom »Ostal bom zdrav«, pripomočki za kotičke (zdravnik,
lekarna, čakalnica, laboratorij; bele halje, zelena pokrivala in obuvala za enkratno uporabo, zaščitne
maske, kartoni, mikroskop, povoji, obliži, inhalatorji, injekcije, stetoskop, za zdravila, kreme, telefon,
blagajna ,denar, napisi, škatlice…slikanice, enciklopedije, knjige o zdravju, zdravniku; tempera barve,
risalni listi, flomastri, rentgenski posnetki, svetlobna miza, pvc sadje in zelenjava, sličice sadja in
zelenjave ter hrane in pijače…

da

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?
Ostal bom zdrav

S to temo smo začeli, ker je zbolela kuharica v enoti in smo vedeli, da je dlje časa ne bo nazaj.
Najprej smo ji narisali risbe in zaželeli zdravja. Vse to nas je potegnilo v dogajanja, ki so
sledila. V vse to so bili vpleteni tudi starši in stari starši, saj so nam zelo pomagali pri
realizaciji kotičkov (dve mami sta medicinski sestri in sta nam priskrbeli veliko materiala za
pravo igro, tretja mama nam je prinesla kape, zaščitne copate in zaščitne maske). Pogovor o
bolezni in zdravju. Obisk medicinske sestre, predavanje na temo "Zakaj grem na sistematski
pregled?". Ogled lutkovnega filma Ostal bom zdrav, pogovor po filmu. Urejanje kotička
Zdravnik. (čakalnica, ordinacija, laboratorij). Pregledovanje knjig, slikanic, enciklopedij o
zdravju, zdravniku. Risanje risb za kuharico Martino. Zgodba Škrat Brokolino ali Pametne
glave so zdrave. Slikanje s tempera barvami (Škrat Brokolino). Jutranji krog (pogovor o zgodbi
o Škratu Brokolinu, kaj potrebujemo za sadno solato, kaj je lekarna, kdo dela v lekarni, kaj
potrebujemo za igro lekarna...). Naredimo lekarno v predprostoru (škatlice za zdravila,
kreme, injekcije, blagajna, denar, kartice, napis, telefon...). Sadje, zelenjava (poimenovanje,
razvrščanje v carrollov diagram). Sadje, zelenjava (rezanje sličic, razvrščanje in lepljenje v
carrollov diagram). Pravljica Zakaj je palčka Skakalčka bolel trebušček. Kakšen je tvoj
zdravnik, zdravnica? Risanje zdravnika, zdravnice s flomastri, barvanje s suhimi barvicami.
Igra zdravnik (lekarna, laboratorij, čakalnica, bolnišnica). Kaj je hrana in kaj pijača
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(razvrščanje). Poišči vsiljivca (sadje, zelenjava). Pregledovanje slikanic (tema zdravje). Kaj so
bacili? Pesem Bacili (Sabina Mali). Katera hrana ti je najljubša? Slikanje najljubše hrane
(voščenke, vodene barvice). Risanje s črnim flomastrom (moj zdravnik). Izdelovanje
prehrambene piramide. Risanje po NTC sistemu učenja za deklamacijo Bacili. Tombola,
spomin, sestavljanke (na temo zdravje).Ogled rentgenskih posnetkov človeškega okostja.
Sestavljanje okostja. Risanje okostja. Naredili smo sadno solato, povabili otroke iz skupine
jagode. Čeprav smo z intenzivnostjo te teme »končali« konec marca, se je igra zavlekla do
konca šolskega leta. S to temo so otroci pridobili veliko dragocenih informacij in potrebnih
izkušenj, ki jim bodo prišle prav v življenju. Seveda smo tudi letos sodelovali pri zelenem
nahrbtniku, čigar tema je bila hrana. Udeležili smo se tudi Zaključne prireditve na gradu
Kromberk(24.5.2019), kjer smo s spominčico Fifi in Alenko Kolman spoznavali, kako se varuje
okolje in zdravo prehranjuje.
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Zap. št. naloge:

6

Vsebina:

Gibanje

Metoda dela: Praktično delo Predavanje / razlaga
Zunanji izvajalci:

Demonstracija

Ogled / obisk

»Olimpijski komite«, Nogometno društvo Smukec, gimnastičnega društva,

Plavalni klub, Junior club, ŠD Sonček,…
Čas trajanja:

dni (št) 16

Ciljna skupina: Otroci, osebje vrtca

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

športni rekviziti

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

ne

Mali sonček

Opišite aktivnost (cca 200 besed).
Mini olimpijada (12.9.2018) organizirana na stadionu Nova Gorica, kjer smo spoznavali reševalno
vozilo, črevesje človeka, se gibali na različnih poligonih, spoznali Ano Bucik…
Smukčevo jutro (18.9.2018), Nogometno društvo Smukec iz Nove Gorice nas je povabilo na vadbo na
prostem. Seveda smo se vabilu odzvali, saj imamo zelo radi različna gibanja. Večinoma so bile vaje z
žogami, nekaj tudi brez. Seveda je bil glavna atrakcija maskota Smukec,ki se je postavil v gol in
poskušal braniti naše žoge.
25.9.2018 smo imeli v vrtcu predstavitveno uro gimnastičnega društva. Najprej so nam pokazali kaj
delajo, nato so nas povabili h gibanju. Otrokom je bilo zabavno na napihnjeni blazini (parter),ki so jo
prinesli s seboj in so povedali, da bi se tako še igrali.
Obiskali so nas tudi iz Junior cluba (24.9.2018). V telovadnici smo imeli z njimi vodeno gibalno uro.
Otroci so sledili in jim je bilo všeč.
Družili smo se z otroki iz enote Kekec, skupina Čebele (tek, hoja, oponašanje gibanj raznih
živali,orientacija v prostoru, poligon - ravnotežje, barve, razvrščanje, prirejanje, žoge, plazenje,
kotaljenje, gred...), 7.11.2018.
Plavalni tečaj (10 urni), 12.11. – 16.11.2018, plavalnega tečaja so se udeležili vsi otroci iz skupine, le
ena deklica se ni zaradi zdravstvenih razlogov. Teden je bil zelo zanimiv. Otroci so se dobro privajali
na vodo, se igrali, zabavali. Vsi so dobili diplome.
28.11.2018 Igriva košarka, organizira ŠD Sonček. Udeležili smo se vadbe v »balonu«. Vse je temeljilo
na igri z žogo, na različnih načinih gibanja. Otroci so bili zelo aktivni in čas je prehitro mineval.
14.6.2019, Mini olimpijske igre na travniku pred mestno hišo. Male olimpijske igre, ki jih vsako leto
organizira ŠD Sonček
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Izvedli smo več pohodov (v Panovec, do Soče, na Kapelo, v Solkan…).
Ko nas je »obiskal« sneg, smo takoj izkoristili trenutek in ga spoznavali, lovili snežinke,se kepali, delali
stopinje in jih opazovali…
V vrtcu smo redno izvajali dnevno kratko razgibavanje, razgibavanje ob glasbi. Gibalne ure smo
imeli večinoma v telovadnici enote, nekaj tudi na prostem. V enoti smo se tudi organizirali, da je
vsaka skupina pripravila gibalno dejavnost v skupini, nato smo skupine krožile in preizkusile vse
postaje. Taka oblika dela nam je zelo zabavna in otroci so zelo aktivi, to se pravi je učinkovita.
V vrtcu smo tudi izvedli vožnjo s kolesi. Otroci so se najprej prosto vozili, nato pa so morali voziti
mimo ovir in se varno ustaviti. Vsi otroci še ne vozijo kolesa brez malih pomožnih kolesc (3), a se
trudijo.

11/15
Poročilo Zdravje v vrtcu KOSTANJI Kurirček (1).docx
Zamenja verzijo: 1

Zap. št. naloge:

7

Vsebina:

izberite iz šifranta

Metoda dela:

izberite iz šifranta

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:

izberite iz šifranta

Ciljna skupina:

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Vpišite število
izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

navedite

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

izberite da ali ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli
Opišite aktivnost (cca 200 besed).
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Zap. št. naloge:

8

Vsebina:

izberite iz šifranta

Metoda dela:

izberite iz šifranta

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:

izberite iz šifranta

Ciljna skupina:

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Vpišite število
izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

navedite

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

izberite da ali ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli
Opišite aktivnost (cca 200 besed).
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Zap. št. naloge:
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Vsebina:

izberite iz šifranta

Metoda dela:

izberite iz šifranta

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:

izberite iz šifranta

Ciljna skupina:

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Vpišite število
izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

navedite

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

izberite da ali ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli
Opišite aktivnost (cca 200 besed).
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Zap. št. naloge:

10

Vsebina:

izberite iz šifranta

Metoda dela:

izberite iz šifranta

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:

izberite iz šifranta

Ciljna skupina:

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Vpišite število
izberite iz šifranta

izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

navedite

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

izberite da ali ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli
Opišite aktivnost (cca 200 besed).
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