PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Naziv vrtca:
Kraj:
Enota vrtca:

VRTEC PEDENJPED
Ljubljana
ENOTA UČENJAK

Skupine: 7 skupin
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Zap. št. naloge:

1

Vsebina:

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Pri projektu so sodelovali:
Ciljna skupina:

stari starši, čebelar

otroci

Opis:
V program so bili vključeni otroci v starostnem razponu 2-6 let.
Namen:
Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja. Prepoznavanje

V mlajši (jaslični) skupini so pripravili srečanje s starimi starši. Otroci so jim zapeli in zaplesali, nato pa so
skupaj oblikovali slano testo. Pripravili so jim čajanko iz zelišč, ki so jih nabrali na vrtčevskem zeliščnem
vrtu.
V starejših skupinah so imeli obiske starih staršev, ki so prišli v skupino v dopoldanskem času in
predstavili eno od njihovih spretnosti: oblikovanje adventnih venčkov, branje pravljic. Čebelarski poklic,
ki ga je predstavil g. Šubelj, upokojeni krajan in čebelar, so otroci iz skupine 5-6 let spoznavali dlje časa.
Najprej so obiskali čebelarja na domu, kjer je otrokom predstavil čebelarske pripomočke in jih popeljal
po čebelarski učni poti v Podmolniku. Okušali so različne vrste medu in medenjakov. Otroci so čebelarja
povabili tudi v vrtec, kjer so skupaj risali panjske končnice. Prisoten je bil na Tradicionalnem slovenskem
zajtrku. Otrokom je predstavil čebelji vosek iz katerega so skupaj oblikovali svečke. Otroci so bili tako
navdušeni, da so znanje, ki jim ga je predal g. Šubelj, posredovali preko plakatov naprej ostalim otrokom
v vrtcu.
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Zap. št. naloge:

2

Vsebina:

Zobozdravstvena vzgoja

Vsebino izvajajo:

2 skupini

Zunanji izvajalci:

ustni higienik Mojca Kroflič

Opis:
V dveh skupinah 5-6 let in dveh skupinah 4-5 let, so z zobozdravstveno vzgojo pričeli z obiskom ge.
Mojce Kroflič, ki je za otroke izvedla predavanje o pomenu zdravja zob in ustne votline. Otroci so se ob
tej priložnosti učili pravilno umivati zobe. Vzgojitelji so v naslednjih dneh z otroki izdelovali plakate o
prehrani, ki ugodno vpliva na zobe in tista, ki zobe uničuje. Plakat so razstavili tako, da so ga lahko videli
tudi starši. Naučili so se pesmico o zajčku zobku. Izdelali so razpredelnice, v katero so vpisovali,
kolikokrat v dnevu so si otroci umili zobke. Ugotavljali so, kako pomembni so za naše življenje zobje in
kaj se zgodi, če zobe poškodujemo. Ob tej priložnosti so se pogovarjali o nevarnostih na igrišču, pri igri
ter kako jih preprečiti. Preko celega leta so priložnostno poudarjali pomen zdrave prehrane na zobe. V ta
namen smo tudi letos apelirali na starše, da otroci v vrtcu ob praznovanju rojstnega dne, druge otroke
pogostijo s sadjem ali zelenjavo.
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Zap. št. naloge:

3

Vsebina:

Zdrava prehrana

Vsebino izvajajo:

navedite št. skupin

Metoda dela:

navedite

Zunanji izvajalci:

navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja v:

urah/dnevih/mesecih/celo leto

Ciljna skupina:

navedite

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

navedite

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

izberite da ali ne

Opis:
V vrtcu si prizadevamo, da so jedilniki za otroke čim bolj raznovrstni in zdravi. Kolikor je le mogoče,
sodelujemo z lokalnimi ponudniki in od njih odkupujemo sezonsko sadje, med, krompir, nekaj zelenjave.
Prav zato imamo priložnost, da z otroki veliko govorimo o zdravi prehrani že preko dneva, spontano pri
obrokih. Vzgojiteljem je pomembno, da otroci jedo raznovrstno, še zlasti zelenjavo. Opažajo, da v
jasličnih oddelkih otroci z zelenjavo še nimajo težav, odklanjati jo začnejo pri štirih letih. Na sestankih
strokovnih delavcev smo se dogovorili, da bomo otroku pri jedi vzor ter da bomo otrokom, ki določeno
jed odklanjajo, skušali z različnimi pristopi in metodami približati jed:
-

Otrok si vzame jed sam. S tem otroka motiviramo, ker je lahko samostojen, hkrati pa si vzame
toliko, kot se sam odloči - možnost izbire.

-

Otrokom ponudimo različne vrste zelenjave za prilogo, pri čemer si lahko zelenjavo zberejo sami.

-

Jedi si začinimo in popestrimo z dodatki, ki jih naberemo na vrtčevem zeliščnem vrtu - otrokom
je prav zaradi tega jed bolj zanimiva.

-

Vsako leto se udeležimo krajevne prireditve PRAZNIK JESENI, ki je v bistvu razstava sadja,
zelenjave in drugih pridelkov domačinov iz različnih društev (Sadjarsko vrtnarsko društvo,
Društvo žena in deklet, Čebelarsko društvo, Društvo Ajda…). Pridelovalci otroke pogostijo s
sadjem, naravnim sokom in domačimi izdelki iz medu.

-

Vztrajamo pri drugačnih oblikah pogostitve ob praznovanju rojstnih dni v vrtcu. Večina oddelkov
sploh nima pogostitve - v ta namen slavljenec prinese material iz katerega otroci ustvarjajo ali
se igrajo, berejo najljubše knjigice, organizirajo izlet za več slavljencev skupaj in podobno. V dveh
skupina so izdelovali sadno zelenjavne zmešančke.
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Zap. št. naloge:

5

Vsebina:

Osebna higiena

Vsebino izvajajo:

7

Zunanji izvajalci:

ZD Polje: g. Jože Mlinšek

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

didaktični material, slikovni material, zdravniški

pripomočki
Uporabljene informacije z naših izobraževanj?

izberite da ali ne

Opis:
V letošnjem letu smo se kar nekajkrat soočali z odpravljanjem podančic. Kljub poudarjanju pomena
osebne higiene, smo se morali tej temi še posebno posvetiti. V oddelke 4-6 let, smo povabili zunanjega
sodelavca iz ZD Polje, g. J. Mlinška. Otrokom je približal vsebine iz osebne higiene ter sistematskega
pregleda. Otroci so se srečali z različnimi medicinskimi pripomočki ter se seznanjali o pomenu osebne
higiene.
Vzgojitelji so teme nadgradili z ogledom lutkovnega filma ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE ter s prikazom
pravilnega umivanja rok. Pogovarjali so se o mikrobih, kako se z umazanijo na rokah prenašajo bolezni
ter kako si roke pravilno umivati. Pri tem je bilo ogromno praktičnega dela, pogostih preverjanj in veliko
spodbud, da se je navada umivanja rok počasi začela spreminjati v obvezno rutino. V ta namen so bili vsi
vzgojitelji še bolj pozorni v umivalnicah ter redno preverjali tehniko umivanje rok. Pravilno umivanje ter
vse ukrepe in navodila ob pojavu nalezljivih bolezni, smo opremili tudi zdravstvene kotičke za starše.
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Zap. št. naloge:

6

Vsebina:

»Varno s soncem«

Opis:
Vse skupine so vključene v program VARNO S SONCEM, kar pomeni, da so prav vsi starši in otroci dobili
izobraževalne zloženke VARNO S SONCEM. Projekt še poteka, saj se v sončnih dneh lažje pogovarjamo o
tej temi. Z otroki smo se pogovarjali o vremenu - tematska enota. Spoznavali so vse o soncu, oblakih,
vodnem krogu ter vplivu vremena na naše počutje, zdravje pa tudi na naravo. Opazovali so, kako voda
hlapi, kako rastlinje ovene na močnem soncu. Ob tej prložnosti smo poudarili tudi zadostno pitje vode.
Otroci so izdelali tabele, na katerih beležijo, koliko kozarčkov vode popijejo v vrtcu.
Obiskal nas je meteorolog, ki je otrokom na zelo enostaven način predstavil vpliv vremena ter
vremenske pojave. Presenečeno je ugotovil, da otroke ti pojavi zelo zanimajo in nam obljubil, da se še
vidimo.
Najbolj pomembno pa je, da znajo otroci v vsakodnevnih situacijah presoditi, kako se odzvati glede na
vreme. V poletnih mesecih gremo ven že zelo zgodaj, po enajsti uri pa se umaknemo z dejavnostmi v
senco. Otroci nosijo zaščitne klobučke, nekateri tudi očala. Pripravili jim bomo različne dejavnosti v
povezavi s soncem in senco ter vodo.
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Zap. št. naloge:

8

Vsebina:

Duševno zdravje

Vsebino izvajajo:

6

Ciljna skupina:

navedite

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

glasba, gradivo s seminarja Senzorna integracija,

G. Schmidt-Sprostitvene tehnike, Joga za najmlajše, Tibetančki, Vodena meditacija, Gibalne igre
Opis:
V skupinah 4-6 let, so vzgojitelji v tem letu uvajali vaje za čuječnost in senzorno integracijo. Znanje so si
pridobili na strokovnih seminarjih. Dejavnosti so povezali z gozdno pedagogiko, saj se ravno v naravnem
okolju otrok lažje zazre vase in prepoznava svoje občutke, čustva, fizična stanja in socialne odnose.
Namen dejavnosti je bil, da
-

Otrok prepozna in izraža različna čustvena stanja.

-

Otrok prepozna svoje potrebe, jih opiše in s pomočjo odraslega poišče dejavnosti, s katerimi jih
lahko zadovolji.

-

Otrok prepozna občutje drugega (empatija) in se zna primerno odzvati na to.

-

Otrok zaznava sebe v okolju in okolje z vsemi čutili.

-

Otrok prepozna svoje spretnosti in znanja ter s tem krepi samopodobo.

-

Otrok spozna tehnike, ki mu pomagajo, da sprosti čustva in fizične napetosti.

-

Otrok se seznani s konstruktivnim reševanjem sporov med vrstniki.

V ta namen so vzgojitelji izvajali z otroki različne sprostitvene tehnike, socialne igre, igre z dotiki, igre z
usmerjeno pozornostjo (čuječnost), igre z dotikom, masaže in vsakodnevno izvajanje vaj s področja
senzornega zaznavanja lastnega telesa. V tednu otroka smo ugotavljali, kako kvalitetno preživljati prosti
čas s prijatelji, družino, vrstniki. Poudarili smo že prej omenjeno medgeneracijsko sodelovanje in
sprejemanje življenjskega ciklusa ter drugačnosti med sovrstniki in med generacijami.
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Zap. št. naloge:

9

Vsebina:

Gibanje

Vsebino izvajajo:

7

Zunanji izvajalci:

ABC Šport - športni pedagog; Lucky Luka

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

športni rekviziti, literatura s športnimi igrami

Opis:
Gibanje je prvo, primarno sredstvo za razvoj otroka na vseh področjih. Zato v vrtcu kontinuirano
izvajamo športno vzgojo tako po kurikularnih ciljih kot po programu MALI SONČEK. Ker je naša enota
obdana z naravo, jo s pridom izkoriščamo za razvijanje športno gibalnih spretnosti. Prav zato je
vsakodnevno gibanje na prostem naša stalnica. Otrokom omogočamo kontinuirane VADBENE URE tako z
zunanjimi sodelavci (na 14 dni ena ura), kot z vzgojitelji, ki se pri tem še posebej osredotočajo na
posameznikov razvoj spretnosti pri gibanju. V naši enoti vodi vzgojitelj v popoldanskih urah še posebne
športne urice za predolske otroke.
Poleg rednih aktivnosti, pripravljamo preko leta tudi skupno ŠPORTNO DOPOLDNE, soldeujemo na
krosih v organizaciji TIMINGa in Olimpijskega komiteja. Udeležujemo se vsakoletnega Pohoda ob žici, ter
daljših pohodov po okolici tako v dopoldanskem času kot s starši. Dve najstarejši skupini sta se udeležili
tradicionalnih športnih iger Moščanskih vrtcev POLŽJE IGRE, ki so nekaj posebnega v Slovenskem
prostoru, saj s športnimi igrami povezujemo otroke in strokovne delavce vseh moščanskih vrtcev in
terjajo zahtevno organizacijo.
Predvsem pa smo ponosni, da smo vključeni v program GOZDNI VRTEC. Otroci iz skupin drugega
starostnega obdobja vsaj 1x tedensko za celo dopoldne odidejo v gozd, kjer izvajajo dejavnosti iz vseh
kurikularnih področij, vedno pa je zastopano tudi gibanje. Otroci si v gozdu sami iz naravnega materiala
ustvarijo poligon in notranje motivirani izvajajo kompleksne gibalne vaje. Tam pozabijo, da se jim morda
ne da. Narava, zrak jih požene v tek, premagovanje ovir in drugih izzivov. Ko pridejo do gozda tudi
najmlajši, pa smo veseli prav vsi!
Vzgojitelji vodijo tudi 6 dnevni tečaj drsanja za otroke 5-6 let. Vse pohvale njim in otrokom!
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Zap. št. naloge:

10

Vsebina:

Svetovni dnevi povezani z zdravjem

Vsebino izvajajo:

vse skupine

Opis:
Svetovni dan hrane - humanitarna akcija, zbiranje živil, kako primerno dozirati hrane, da na krožniku ne
ostaja hrana, uporaba ostalih živil za novo uporabo.
Svetovni dan gibanja: gremo v gozd
Evropski teden zmanjševanja odpadkov: uporaba vrečk v jasličnih oddelkih za večkratno uporabo,
izdelava plakata o zmanjšanju uporabe plastičnih vrečk, zbiranje odejic in hrane za zavetišče za živali skrb za živali;
Teden mobilnosti: športne dejavnosti in spodbujanje, da se v enem avtu pelje več potnikov.
Mednarodni dan maternih jezikov: sprejemanje drugačnosti, krepitev samopodobe priseljencev
Mednarodni dan zemlje: urejanje okolice, sadimo okrasne rastline, urejamo visoke grede - zelišča in
jagode.

Poročilo zapisala: Mojca Laznik
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