
PROGRAM    
SEMINAR ZA VZGOJITELJE IN UČITELJE PRVE TRIADE OŠ 

 

9:00 Uvod (spoznavanje udeležencev in predstavitev tematike) 

9:30 PPT:UNICEF in Izobraževanje za razvoj 

               UNICEF-ity (Igra Activity – prilagojeni pojmi za spoznavanje UNICEF-a) 

10:00 Gostji Mojca Bevc in Vesna Pucelj, Inštitut za varovanje zdravja – uporabnost Inštituta za učitelje in 
vzgojitelje (materiali in priročniki so dostopni na spletni strani IVZ-ja: http://www.ivz.si/) 

               Kontakt: mojca.bevc@ivz-rs.si, vesna.pucelj@ivz-rs.si 

10:45      Odmor 

10:50   DELAVNICA 1:   ZDRAVJE IN REVŠČINA: 

               PPT: Zdravje in revščina  

               Vsaka skupina dobi zgodbo Meena: Zdravje na dlani. Z otroki si lahko tudi ogledamo risanko. 

                Razvijanje idej in delavnic na osnovi risanke/ zgodbe. Kako lahko iz zgodbe izluščimo poučne vsebine? 

                Kako otroke privadimo, da si umivajo roke? 

               V nadaljevanu lahko otrokom pokažemo kratek video – Ples umivanja rok.            

               Veliko vzgojiteljev otrokom olajša umivanje rok s pesmico.  

               Uvod v delavnico Pesmica.  

               Vsaka skupina udeležencev sestavi pesmico za umivanje rok. Predstavimo vsak svojo pesmico.  

12:10 Kosilo 

13:00 DELAVNICA 2:   SKRB ZA ZDRAVJE  

                Igra DOKTOR (igro uporabimo kot udov v uro, ko se bomo pogovarjali o različnih boleznih) 

               Ogledamo si film o cepljenju in programu Punčka iz cunj:  Ime mi je...  

                PPT: Cepljenje in Punčka iz cunj 

               Vsaka skupina dobi zgodbo Meena: Štirje obiski zdravnika. Z otroki si lahko tudi ogledamo risanko. 

               Razvijanje idej in delavnic na osnovi risanke/ zgodbe. Kako lahko iz zgodbe izluščimo poučne vsebine?  

               Otroke prosimo, da razmišljajo o nekaterih vprašanjih:  naj povedo, če se spomnijo, kdaj so bili cepljeni.    Zakaj      

               je cepljenje potrebno? Kako cepljenje pri nas izgleda? Kje se cepimo?  

               Otroke prosimo, naj nam naštejejo predmete, ki se jih spomnijo iz ambulante. Predmete lahko narišejo ali  

               pobarvajo v naprej pripravljene sličice. 

               Na koncu razdelimo kartice in se igramo igro spomin. Samostojno pripravimo karte za igro spomin. Karte spomin  

http://www.ivz.si/
mailto:mojca.bevc@ivz-rs.si
mailto:vesna.pucelj@ivz-rs.si
http://www.youtube.com/watch?v=e6AUYO1gMPM
http://www.youtube.com/watch?v=825gGELjB98
http://www.youtube.com/watch?v=zxlQn7KaCNU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=XLrHQUkZ6KY
http://www.youtube.com/watch?v=EXamGce_1AQ


               TV oddaja – Igra za spoznavanje problema cepljenja in programa Punčka iz cunj 

                 Pripravimo besedila o boleznih in UNICEF-ovih projektih (Besedilo za delo ob okrogli mizi). Vsak udeleženec  

                (lahko par, skupina) dobi en sestavek in si ga dobro prebere ter se pripravi, kaj bo povedal. 

Vodja delavnice med udeleženci dodeli vloge za sodelovanje v TV oddaji: 

 Amabasadorka UNICEF-a Angelina Jolie 

 Strokovnjak (ime) iz Azijskega urada za cepljenje in otroško paralizo 

 Prostovoljka (ime), ki šiva punčke,  

 dr. Virant, predsednik državnega zbora,  

 direktor UNICEF-a Slovenija Tomaž Bergoč,  

 mati otroka (ime), ki je preživel hudo bolezen, ki bi jo lahko preprečili s cepljenjem,  

 zdravnik (ime), ki se v Sloveniji ukvarja s cepljenjem otrok v Sloveniji. 

               Priredimo okroglo mizo, na kateri se udeleženci vživijo v vloge in pojasnijo določene zadeve v povezavi z opisi, 
ki jih imajo na listu. Sledi diskusija. 

14:30 Odmor 

14:40 PPT: Prezentacija VRTCI – potek dela 

16:00 Zaključek 
 

 
 


