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Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo bili vključeni v projekt Zdravje v
vrtcu.
Program je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in
je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu- otroci, starši, delavci.

Velik poudarek smo namenili osebni higieni rok in zob, otroke seznanili
s pomenom zdravega prehranjevanja, še posebej sadja in zelenjave,
ter pitju navadne vode in nesladkanih čajev.
Velik poudarek je bil tudi na gibanju, izvajanju vsakodnevnega
jutranjega razgibavanja, vadbenih uric, gibanja pred vrtcem,
sprehodi v bližnjo okolico.
V tem letu nas je doletelo tudi zaprtje vrtcev in šol zaradi
Koronavirusa. Ker so bila vrata vrtca zaprta dva meseca nismo mogli
izvesti vseh dejavnosti, ki smo si jih zadali. Ko so se vrata vrtca
ponovno odprla, smo velik poudarek namenili higieni in se držali vseh
ukrepov, ki smo jih dobili s strani NIJZ-ja.
Vsi oddelki vrtca smo izvedli nekaj skupnih dejavnosti, ki jih bomo
podrobno predstavili.
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V vseh oddelkih vrtca nas je obiskal policist. Seznanil nas je z
varnostjo v cestnem prometu. Predstavil nam je svoj poklic in nam
pokazal rekvizite, ki jih uporablja pri svojem delu. Skupaj smo se
odpravili na sprehod. Pokazal nam je, kako se v promet vključujemo
kot pešci, da smo najbolj varni. Po obisku policista smo veliko časa
namenili prometu, varnosti in izvedli kar nekaj dejavnosti na to temo.
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Obisk medicinskih sester je otrokom vedno zelo zanimiv. Otrokom
predstavita pomen gibanja, zdrave in raznolike prehrane in zadosti
spanja in počitka. Skozi zanimivo pravljico otroke spodbudita tudi k
pravilnemu umivanju rok in zob. Medicinska sestra demonstrira
pravilno umivanje na modelu zob. Kdor želi lahko tudi poskusi. Velik
poudarek namenita varnosti v poletnih mesecih. Otroke seznanita,
kako se zavarujejo pred sončnimi žarki. Vso šolsko leto smo tudi
vzgojiteljice dosledne in otroke spodbujamo k pravilnemu umivanju
rok in zob.
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Plavalnega tečaja smo se udeležili: od 16.10.2019 do 21.10.2019 in
23.10.2019 (zaradi tehničnih težav ŠP Ruše) s predšolskimi otroki iz
vseh enot našega vrtca, obiskovali smo plavalni tečaj v Športnem
parku Ruše. Njihove spremljevalke smo bile vzgojiteljice Katja Mevc,
Deja Dšuban in Eva Kojzek. Plavalnega tečaja se je udeležilo 18 otrok
vseh enot. Otroci so vsak dan nestrpno čakali, da se odpeljemo z
avtobusom proti Rušam. Najbolj je bila otrokom všeč sama vožnja,
komaj so čakali, da se odpravimo na avtobus. V Rušah so nas lepo
sprejele naše vaditeljice in voditelj plavanja. Vsako jutro so se otroci
najprej razgibali, nato je sledilo tuširanje. Prvi dan, so se igrali kaj
otroci znajo in tako so otroke razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je
pridobivala različna znanja in različne tehnike plavanja. Najprej so po
vodi drseli z različnimi pripomočki, proti koncu tedna pa so po njej
drseli že brez njih in poskušali plavati pod vodo. Skupina otrok, ki se
je na vodo šele privajala v malem bazenu je imela nekaj težav (niso
hoteli plavati pod vodo), ampak so z malo spodbude in pregovarjanja le
sledili navodilom in vsaj poskusili plavati pod vodo. Potrebno pa je bilo
kar spodbude in pregovarjanja. V malem bazenu so se igrali različne
zabavne, vodne in tekmovalne igre in se preko igre privajali na vodo.
In prišel je petek, najpomembnejši dan v tednu plavanja, ko so
plavalni učitelji ocenili znanje, ki so si ga otroci pridobili v času
plavalnega tečaja. Ta dan bi naj bili prisotni tudi starši, ampak letos
se starši tega niso udeležili. Saj so plavalni učitelji presodili, da je za
otroka slabše, če so prisotni starši. Otroci tako niso skoncentrirani
na vodo, ampak samo gledajo kje so njegovi starši in ali so sploh prišli.
Tako so se odločili, da letos starši ne bodo prisotni. Otroci so
pokazali, kaj vse so se na plavalnem tečaju naučili. Tako so otroci
zaključili plavalni tečaj. Večina otrok je osvojila
bronastega
morskega konjička. Le deček iz vrtca Kapla je osvojil samo morskega
konjička, ker se še ni prilagodil na vodo. Plavalni tečaj je bil za otroke
nekaj razburljivega, za ene otroke tudi nekaj čisto novega in
zabavnega.
Eva Kojzek

6

7

Obisk čebelarja se otroci vsako leto zelo razveselijo. K nam je prišel
na dan, ko imamo slovenski tradicionalni zajtrk. S seboj je prinesel
revije o čebelarstvu, katere so lahko otroci prelistali in veliko
pripomočkov, ki jih potrebuje pri svojem delu. Oblečen je bil v
svečano čebelarsko obleko. Otroci so ga z zanimanjem poslušali in mu
postavljali vprašanja. V oddelkih smo se v tem tednu seznanili z
čebelarjenjem, pomenom čebel za nas, izvedli kar nekaj dejavnosti na
to temo.
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Vso šolsko leto smo na področju gibanja zelo aktivni.
Vključeni smo tudi v projekt Mali sonček. Izvedli so ga vsi oddelki
vrtca razen jaslice in vrtec Ožbalt.
Izvajamo jutranja razgibavanja, gibalne igrice, vadbene ure.
Veliko časa preživimo na prostem.. sprehodi, pohodi, igre na igrišču,
tek.

Za otroke, ki gredo naslednje šolsko leto v šolo smo organizirali
plavalni tečaj
V okviru športnega programa Mali sonček smo izvedli več daljših
pohodov, mini kros, igre z žogo, ustvarjanje z gibanjem in ritmom,
preizkusili so se v vožnji s kolesom ali skirojem in poganjalčkom.
Preko vseh dejavnosti skušamo pozitiven odnos do gibanja in
zdravega načina življenja prenašati tudi na starše, z namenom
aktivnega preživljanja prostega časa, ne glede na vremenske
razmere.
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Pri izvajanju gibalnih dejavnosti upoštevamo didaktična načela, zlasti
načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo individualnega
obravnavanja otrok in načelo varnosti.
Tako so v našem vrtcu opravljali otroci naloge za:
Modri mali sonček-od 2 do 3 leta
Zeleni mali sonček-od 3 do 4 leta
Oranžni mali sonček-od 4 do 5 leta
Rumeni mali sonček-od 5 do 6 leta
Vsi otroci so osvojili priznanja
oziroma medalje.
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Veliko pozornosti smo namenili tudi zdravi prehrani. Prehrana v
predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na zdravje. V tem času je
otrok popolnoma odvisen od nas odraslih, ki skrbimo zanj in
oblikujemo njegovo prihodnost. Pomembna naloga vrtca je, da
upošteva prehranske potrebe otrok in zagotavlja varno, raznovrstno
in uravnoteženo prehrano. Otrokove prehranske navade se začnejo
oblikovati že v domačem okolju. Odrasli smo otrokom vzgled. V vrtcu
se trudimo, da otroke spodbujamo k poskušanju raznolike hrane. V
vrtcu smo izvedli kar nekaj dejavnosti na temo zdrava prehrana.
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NAŠI NAJMLAJŠI
Tudi naši najmlajši, otroci 1.starostnega obdobja, so bili skozi
različne dejavnosti, ves čas vključeni v projekt Zdravje v vrtcu,
Veliko časa so posvetili gibanju in se skozi igro seznanjali z zdravo
prehrano ter pomenom umivanja rok.
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Vsi oddelki vrtca smo bili vključeni v projekt Simbioza giba, v okviru
katerega smo v vrtec povabili babice in dedke naših varovancev. Kot
smo že vajeni, so se stari starši z veseljem odzvali povabilu ter prišli
v velikem številu. Babicam in dedkom smo najprej pripravili kratek
kulturni program. Sledilo je jutranje razgibavanje ob glasbi. Nato
smo se odpravili na daljši pohod ob reki Dravi. Med hojo smo
opazovali naravo. Ko smo se ustavili smo se okrepčali s sadjem in pot
nadaljevali. Po vrnitvi v vrtec smo se igrali na igralih. Z majhno
pozornostjo, ki so jo otroci izdelali sami, smo se poslovili. Ta dan smo
doživeli veliko zanimivega in vsem je ostal v lepem spominu.
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