Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana

ZDRAVJE V VRTCU - POROČILO enote:

Število sodelujočih skupin: 3
-

Prvo starostno obdobje (1-3 let):
Drugo starostno obdobje (3-6 let): 37 otrok – 2 skupini
Starostno mešane skupine (1-4let): 18 otrok – 1 skupina

1. Vsebina POČUTIM SE DOBRO
1.1 število skupin, ki so izvajale aktivnost: 3
1.2 Kateri zunanji izvajalci so sodelovali (če so): /
1.3 Čas trajanja aktivnosti (koliko ur ali koliko dni) - vpišite število: oktober 2020 in
posamezne aktivnosti čez celo vrtčevsko leto
1.4 Gradivo in didaktični material, ki je bil uporabljen pri izvedbi te vsebine:
• Slikanice o čustvih: PIŠČANČEK PIK,The colour monster , VSAK JE KDAJ…jezen,
žalosten, prestrašen, srečen
• Slike različnih situacij in čustev – internet
• Izdelan semafor – pravilno ravnanje, ni pravilno
• Tabela – sličice obrazov različnih čustev
• Izdelki otrok
• Pesmica: KO SI SREČEN - prirejena
1.5 Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
• Seznanitev s pravljico PIŠČANČEK PIK
• Pogovor z otroki o počutju: kaj te razjezi, kako premagaš jeze, kaj te osreči in kako osrečiš
druge, česa te je strah, kako strah premagaš, zakaj si žalosten
• Prepoznavanje različnih oblik počutja v situacijah in interakcijah med otroki – pogovor
• Prepoznavanje različnih čustev preko slik – pogovor
• Semafor – otroci ugotavljajo katero ravnanje je bilo sprejemljivo in katero ne
• Izdelovanje dekoracije in plakatov o čustvih
• Pantomima – otrok izrazi čustvo, drugi prepoznajo
• Sproščanje ob sprostitveni glasbi, ob pripovedovanju izmišljene zgodbe Potovanje na…
• Masaže – prijetno, neprijetno ob dotiku
• Naučili smo se pesmico KO SI SREČEN, prirejeno na čustvo veselje, jezo, žalost, strah
• Joga za otroke
• Sproščanje ob umirjeni glasbi in vonjavah različnih arom
• Izražanje svojega počutja: ob klasični glasbi, ples s trakovi, risanje z obema rokama hkrati,
risanje po doživetju glasbe…
• projekt »PRIŽGIMO LUČ« - OTROKOM, ki so bili doma smo poslali pisma z mislimi otrok,
risbicami, lučke smo za vse obesili na ograjo igrišča…

2. Vsebina GIBANJE
2.1 število skupin, ki so izvajale aktivnost: 3
2.2 Kateri zunanji izvajalci so sodelovali (če so):
2.3 Čas trajanja aktivnosti (koliko ur ali koliko dni) - vpišite število: skozi celo leto
2.4 Gradivo in didaktični material, ki je bil uporabljen pri izvedbi te vsebine:
ü Gibanje predšolskih otrok/ Mateja Videmšek
ü Ura je ena, medved še spi/ uredila Marija Vogelnik

2.5 Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
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IZVEDBA NALOG V PROGRAMU MALI SONČEK
TEK ZA OTROKE – AZS
1X tedensko VADBENA URA: garderoba ali zunaj
Kolesarčkovi dnevi
Kolesarjenje s starši
Poligoni na različnih površinah – asfalt pred vrtcem, travnata površina na igrišču,
Uporaba odpadnih embalaž: tulci, blago, trakovi, plastenke, škatle za razgibavanje, štafetne
igre
Nove GI: Štorklja in žabe, Lovec in zajci
Miške in mačke, Ali je kaj trden most
igre, ki so se jih igrali nekoč: Gnilo jajce, kipe metat, ristanc,
3x vadbena ura v telovadnici enote Pedenjcarstvo
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
Obeležili smo dan športa 23.9.
Interna izvedba rolanja
Šola smučanja Pokljuka
Prilagajanje na vodo – letovanje Umag
Igre na snegu
Cilji izletov – v vrtcu, otroci in starši:

Zalog: ogled železniške infrastrukture, Zajčja dobrava, obisk ranžirne postaje v Polju,
4x obisk žitnih polj v Polju
2x obisk travnika Slavija
Trim steza Zadvor, Mali vrh nad Škofjo loko, Pokljuka
Otroci in starši: Debni vrh, Orle, Rožnik, Šmarna gora, Tamar, Planica…

3. Vsebina ZDRAVA PREHRANA IN SKRB ZA ZDRAVJE
2.1 število skupin, ki so izvajale aktivnost: 3
2.2 Kateri zunanji izvajalci so sodelovali: Mojca Kroflič
2.3 Čas trajanja aktivnosti (koliko ur ali koliko dni) - vpišite število: skozi celo leto, obisk
Mojce Kroflič
2.4 Gradivo in didaktični material, ki je bil uporabljen pri izvedbi te vsebine: DVD-ji ZZV,
slikovni material in zloženke ČZS, slikovni material pravilno umivanje rok, pripomočki za
higieno zob in delovni listi
2.5 Opis aktivnosti (okoli 200 besed):
• Spodbujanje otrok k uživanju raznolikega sadja, zelenjave skozi celo leto,
• Zdravo praznovanje rojstnih dni: suho sadje, naravni sadni sokovi, slavljenec prinese in
predstavi slikanico, ter jo podari skupini – veseli tobogan, rajalne igre, preprosti plesni
motivi…
• Projekt OD ZRNA DO KRUHA: opazovanje rasti žita, različne vrste moke, zbiranje receptov,
peka žemljic, anketa za starše o domačih navadah (ali doma pečejo kruh, kateri kruh
najpogosteje kupijo, kaj naredijo s starim kruhom – ponovna predelava/ nove jedi, otroci
zamesijo svoje testo in ga spečejo v krušni peči( na kmetiji Pr Ožbet), hlebec nesejo domov
• Raziskovanje: kaj so najpogosteje jedli v starih časih, intervjuji z dedki in babicami,s kmetom,
slikovno gradivo jedi, katere jedi jemo tudi danes: kislo zelje in krompir, bujta repa, ajdovi
žganci, polenta….
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MOJ VRTIČEK – zasadimo zelišča, opazujemo rast, zalivamo, vonjamo, uporabimo za dodatek
k živilu
TSZ – 2x (november in junij) – življenje in vloga čebel ob slikovnem gradivu – pogovor, ogled
na YOU TUBE: pridelava masla in medu , ogled DVD Kranjska sivka, pekli smo medenjake,
ogled učnega čebelnjaka Vevče
Priprava smutijev iz sadja
Pitje vode iz pitnikov
Navajanje otrok na kulturo prehranjevanja: uporaba pribora, pogrinjki za različne priložnosti
Upoštevanje priporočil NIJZ in s tem povezano:
ü Temeljito in pravilno umivanje rok – demonstracija, slikovni trak za prikaz, ločeni
umivalniki po skupinah z označbo barvnih pik
ü Ogled filma: ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE
ü Poizkus s kremo in bleščicami – kako se bakterije prenašajo
ü Učenje in opozarjanje otrok na kulturo kašlja
ü Spodbujanje k upoštevanju pravil »mehurčka«
ü Pogovor z otroki ob slikah: kako se počutim ko zbolim, igra vlog »zdravnik«, izdelava
plakata: Kako skrbim za svoje zdravje
ü Obisk Mojce Kroflič: nazorni prikaz z rekviziti (zobna čeljust, krtačka) pravilno umivanje
zob in skrb za ustno votlino
ü Razmišljanje in utrjevanje znanja ob reševanju DL : kaj koristi in kaj škodi našim zobem
ü opozarjanje na škodljiv vpliv sonca – obveščanje otrok in staršev kako se zaščitimo pred
soncem – plakati na oglasni deski
FOTOGRAFIJE POČUTIM SE DOBRO

FOTOGRAFIJE GIBANJE

FOTIGRAFIJE ZDRAVA PREHRANA

