PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH
ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Naziv vrtca: Vrtec Pedenjped
Naslov: Cerutova ulica 6
1000 Ljubljana
Enota: SLADKOSNED
Kraj: LJUBLJANA
Število vseh skupin: 6
Število sodelujočih skupin: 6

Vsebina:

RDEČA NIT – POČUTIM SE DOBRO

Uporabljeno gradivo in didaktični material:

otroška literatura, strokovni članki, animirani

filmi, lutka, didaktične igre, športni rekviziti, nestrukturiran material, odpadna embalaža
Opis: Kadar v vrtcu govorimo o tem, kaj nam je pomembno, velikokrat rečemo: »Želimo, da se naši
otroci počutijo dobro.« Da pa bi se počutili zares dobro, jim moramo za to omogočiti pogoje, ki
zagotavljajo zadovoljitev njihov potreb. Otroci se morajo počutiti varne, zaželene in sprejete, poleg
tega potrebujejo zdravo in uravnoteženo prehrano, veliko gibanja, predvsem pa varno okolje. V vrtcu
organiziramo dejavnosti, ki otroke spodbujajo k aktivnostim, pridobivanju novih znanj, izkušenj za
ohranjanje varnosti, psihičnega in fizičnega zdravja in posledično dobrega počutja.

2

Zdrava prehrana

V vrtcu vsem otrokom zagotavljamo uravnoteženo in zdravo prehrano. Seveda so okusi in
prehranjevalne navade otrok različne, zato smo načrtovali vsebine in pristope, ki otroke
spodbujajo, da poizkušajo tudi hrano, ki je niso navajeni ali je nimajo preveč radi.
Pripravljali so sadna nabodala, sadne in zelenjavne smutije, posamezne vzgojiteljice so
otrokom pripravljale zanimive privlačne sadne krožnike.

Otroci so z veseljem pojedli in popili, kar so skuhali ali pripravili sami. V večih skupinah so se
lotili pripravljanja zelenjavne juhe in različnih solat, kuhali so čaje iz zelišč, ki so jih nabrali na
zeliščnem vrtu v vrtcu.

Skupina najstarejših otrok je spremljala spremembe na zelenjavnem vrtu pri eni od babic.
Pridelke so pripravljene na različne načine tudi uživali. Ravno tako so v okviru načrtovanja
sodelovanja s starimi starši v jeseni obiskovali sadni vrt. Spoznavali so predelavo in
skladiščenje sadja.
V okviru projekta Erasmus so pripravljali in poizkušali tipične jedi posameznih dežel.
V skupinah so izdelali prehranske piramide, ki so jih prilagodili različnim starostim. Predvsem
naj bi ob tem otroci spoznali, katerih živil moramo pojesti več, ker so zdravju koristna in
katero hrano uživamo v manjših količinah in poredko, ker ni zdrava.
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Narava in varovanje okolja

Kako ponovno uporabiti embalažo? Zakaj lahko porabimo že prebran časopis in revijo? Kaj
pa nogavice ali rokavice, ki so zgubile svoj par?
Otroke na vse mogoče načine ozaveščanju pomena ohranjanja zdravega in varnega okolja.
Poleg že utečenega ločevanja odpadkov, smo se v letošnjem letu osredotočili na ponovno
uporabo embalaže, papirja in blaga.
Embalažo smo uporabljali za različne namene, v različnih situacijah in pri različnih področjih.
Iz tetrapakov so nastale ptičje krmilnice, iz plastenk ropotulje, različne škatle so služile kot
vozila ali prostor za igro skrivalnice, iz njih smo izdelovali hiše, stolpe in druge podobne
konstrukcije.

Embalažo, časopis ter blago smo uporabljali kot rekvizite za telovadbo in ples, za sceno
različnih dramatizacij in za dekoracije.

Iz odpadnih materialov so nastale didaktične igrače: razvrščanje po barvi, velikosti, tri v vrsto
in drugo.
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Osebna higiena

V vrtcu smo zelo pozorni na vzdrževanje higiene tako okolja kot tudi osebne higiene. V vseh
skupinah je seveda največji poudarek na pravilnem in učinkovitem umivanju rok.
Včasih je suhoparno navodilo : Umij si roke!« premalo, da bi otroci razumeli zakaj je tako
pomembno, da si roke temeljito očistijo. Vzgojitelji v ta namen načrtujejo dejavnosti, ki
otrokom pomagajo razumeti, kaj vse se ohrani na rokah, na dlaneh, med prsti, na blazinicah
prstov.
Izvedle so preizkuse z različnimi materiali kot so bleščice in krema, otroci pa morajo
ugotoviti, kako le to učinkovito odstranijo.
Ob umivanju rok, so prepevali različne pesmi (trajanje umivanja) kot so Ringa raja ali Vse
najboljše.
Ob umivalnikih so nameščeni še slikovni prikazi pravilnega umivanja rok in uporabe mila ter
brisač.
V štirih skupinah so si ogledali lutkovni film Čiste roke, za zdrave otroke.
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Varnost v prometu/na igrišču

Vsakodnevno vključevanje v promet zahteva podrobno seznanjanje otrok s pravili in
vedenjem udeležencev v prometu.
Hoja v skupini, prečkanje ceste, spoznavanje prometne signalizacije in nekaterih prometnih
znakov, uporaba prevoznih sredstev (kolo, avtobus, vlak), so bile dejavnosti, ki so jih
vzgojitelji načrtovali v svojih letnih delovnih načrtih.
Pridobljena znanja in izkušnje so vnašali v igro na igrišču in v igralnici. Narisali ali nalepili so
ceste s križišči in prometnimi znaki, po katerih so vozili avtomobilčke in premikali figurice, na
igrišču so se na ta način vozili s kolesi.

Otroci so spoznavali tudi delo policistov in redarjev, ki skrbijo za red in varnost v prometu. V
skupinah so organizirali simbolno igro na temo promet in udeleženci v njem.

Za utrjevanje znanj in spoznanj so vzgojiteljice izdelale igro SPOMIN na temo PROMET.

Otroci od četrtega leta dalje občasno uporabljajo tidi mestni potniški promet in vlak, kar
zahteva še dodatno in dosledno upoštevanje pravil vedenja v prometu.
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Duševno zdravje

Zavedamo se, kako pomembno je za naše zdravje in tudi za zdravje otrok sprostitev, mir,
možnost izražanja čustev, pozitivna samopodoba in zdravi odnosi. V vrtcu se trudimo
zagotoviti otrokom, da sprejemajo sebe in svoje vrstnike kakršni so, se učimo sobivati pa
vendar se zavedati sebe in svojih občutkov.
Sedem strokovnih delavk se je udeležilo izobraževanja na temo ČUJEČNOST. Pridobljeno
znanje so vnašale delo v svojih skupinah.

Redno so izvajali vaje za sprostitev in dihalne vaje, naučili so se prepoznati svoje občutke in
jih verbalizirati.
Otrokovo pozornost so usmerjali na zaznavanje zvokov, vonja in gibanja v naravi.

Večkrat so jih z domišljijsko zgodbo spodbujali k vizualizaciji in jih tako popeljali v svet, ki so
ga ob slikovitem opisovanju lahko zaznavali v svojih mislih.
V igralnicah smo organiziralo kotičke za umiritev in jih opremili s sredstvi kot so sipek
material, mehke blazine , slikanice.
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Gibanje

Gibalne dejavnosti pomembno vplivajo ne samo na razvoj gibanja, temveč tudi na spoznavni,
čustveni in socialni razvoj.
Strokovni delavci so gibalne dejavnosti načrtovali kot samostojne dejavnosti ali v povezavi z
drugimi področji.
V jesenskem času zaradi gradnje prizidka nismo mogli koristiti igrišča, zato smo se dnevno
podajali v bližnjo okolico(travnik, gozd, šolsko igrišče) in izkoristili možnosti za vse vrste
gibanja, ki jih v igralnicah teže izvajamo.

V vseh skupinah so redno izvajali načrtovane vadbene urice , tako v prostoru, še večkrat na
prostem. Prav tako so se vzgojitelji posluževali dnevnih »gibalnih minutk« z rekviziti ali brez
njih.

Po novem letu smo odprli težko pričakovano telovadnico, ki nam omogoča raznolike
možnosti za razvijanje gibalnih spretnosti in pridobivanje veščin. Ponovno odprto igrišče pa
so zavzeli otroci na poganjalcih, triciklih in kolesih.

V okviru programa Mali sonček, so posamezne skupine nalog izpolnjevale zastavljene gibalne
naloge.
Otroci najstarejše skupine so obiskovali organizirano privajanje na led, januarja pa so odšli na
zimovanje, ki vključuje učenje smučanja.
V skupini 4-5 letnih otrok so v letni delovni načrt vključili skupne sobotne ali nedeljske (peš)
izlete s starši in otroki.

Zapisala: Terezija Tabor

