LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
ENOTA BLOK
STROKOVNI DELAVKI: MOJCA KOŠMRLJ, TATJANA ŽINKO
RDEČA NIT ENOTE BLOK: IGRA IN NARAVA – TO ZDRAVA JE ZABAVA!
Prednost bomo dajali vedoželjnosti in raziskovanju, igri, skrbi za zdravo in varno
življenje s poudarkom na gibalni dejavnosti in zdravi prehrani, vrednotam: narava,
zdravje, prijateljstvo, sreča.
Skozi igro bomo spoznavali skrivnostni svet narave. Pot nas bo popeljala, v gozdove,
na travnike in na vrtove. Naravo bomo doživljali z vsemi čutili, ob dejavnostih in
bivanju na prostem pa pridobivali primeren odnos do žive in nežive narave.

CILJI:













Razvijanje pozitivne samopodobe,
razumevanje podanih nalog,
pridobivanje znanj na vseh področjih - preko igre in lastne aktivnosti,
pridobivanje spoznanj in izkušenj o sebi in svetu,
spoznavanje pomena vrednot (prijateljstvo, zdravje, sreča, sodelovanje…),
razvijanje ustvarjalnosti in doživljanje ter uživanje v umetnosti,
spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja,
seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja,
oblikovanje zdravih gibalnih in prehranskih navad,
doživljanje in spoznavanje narave v njeni raznolikosti,
razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave,
spoznavanje, razvijanje in doživljanje matematike skozi eko družabne igre.

DEJAVNOSTI:











Otroci izvajajo naravne oblike gibanja,
vsakodnevno se razgibajo v različnih okoljih,
hodijo v naravo,
poslušajo zgodbe, uganke, pesmi,
obiskujejo kulturne in druge ustanove,
sodelujejo v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih ter v komunikaciji z
odraslimi in otroki,
samostojno pripovedujejo zgodbe, jih obnavljajo in si izmišljujejo svoje,
samostojno ustvarijo knjigo,
igrajo se z glasovi in črkami,
zbirajo in razvrščajo odpadke in sodelujejo v pogovoru o recikliranju ter o
posledicah kopičenja odpadkov za okolje in zdravje,




















si zamišljajo, oblikujejo in ustvarjajo nove eko družabne igre iz odpadkov,
sodelujejo pri oblikovanju pravil za nove skupne igre,
urejajo Miškolinov zeliščni vrt,
poslušajo, posnemajo in upodabljajo zvoke iz narave in okolja,
poslušajo in pojejo pesmi iz različnih zvrsti glasbe,
sodelujejo v igri z drugimi,
spoznavajo skupinske igre, ki temeljijo na določenih pravilih,
poslušajo zgodbe na temo zdravja, prijateljstva, sreče, sodelovanja,
spoznavajo različna okolja: vrt, gozd, travnik,
aktivno sodelujejo na delavnicah: So knjige zakladi?, Vodno potovanje,
sodelujejo na Unicefovih delavnicah,
pridobivajo veščine povezane s telesno nego, prometno varnostjo, različnimi
boleznimi,
opazujejo rastline in živali v različnih okoljih,
iščejo informacije o živih bitjih v različnih medijih,
likovno upodabljajo rastlin, živali,
opazujejo in se pogovarjajo o pticah, spremljajo in beležijo vrste ptic v
neposredni bližini vrtca,
štejejo, razvrščajo, spoznavajo simbole,
izdelujejo plakate.

PROJEKTI V SKUPINI:








EKO vrtec:
ekolološka bralna značka,
Biotska raznovrstnost,
Šolska vrtilnica,
Odpadki,
FIT projekt,
Ciciuhec,
Mali sonček,
Varno s soncem,
Pasavček.

PRAZNOVANJA:







1.9.2020 – prvi dan v vrtcu,
rojstni dnevi otrok,
Teden otroka,
praznični december,
pustovanje,
Miškolinov 17. rojstni dan.

DRUGE DEJAVNOSTI:



Vrtec v naravi Logarska dolina
drsalni tečaj.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM:















MOL,
knjižnica Polje,
Mestna knjižnica Ljubljana,
četrtna skupnost Polje,
Srednja vzgojiteljska šola,
športno društvo Lucky Luka,
Unicef,
Gospodarsko razstavišče,
ZD Moste,
Cankarjev dom,
Prirodoslovni muzej,
Mestni muzej,
Kinodvor,
sodelovanje v nagradnih natečajih,
SODELOVANJE S STARŠI:









Roditeljski sestanki,
pogovorne ure,
individualni razgovori,
praznično druženje,
urejanje zeliščnega kotička,
aktivno sodelovanje pri dejavnostih,
zaključek vrtčevskega leta.

OTROCI, KI NE OBISKUJEJO VRTCA SE NAM LAHKO PRIDRUŽIJO OB:





Tednu otroka,
prazničnem decembru,
pustovanju,
dnevu odprtih vrat za Miškolinov 17. rojstni dan.

OBELEŽILI BOMO POMEMBNE DNEVE V LETU:



















22.9. 2020 – Evropski dan brez avtomobila
od 16. do 22. 9. 2020 - Evropski teden mobilnosti
29.9. 2020 - Dan srca
10.10.2020 – Svetovni dan duševnega zdravja
15.10. 2020 – Svetovni dan hoje
15.10.2020 - Svetovni dan umivanja rok
17.10.2020 – Dan boja proti lakoti
16.11. 2020 – Svetovni dan strpnosti
17.11.2020 – Tradicionalni slovenski zajtrk
20.1. 2021 – Dan brez televizije
2.3.2021 – Svetovni dan knjige
6.3. 2021 – Svetovni dan varčevanja z energijo
22.3.2021 – Svetovni dan voda
7.4.2021 – Mednarodni dan zdravja
22.4. 2021 – Svetovni dan Zemlje
20.5.2021 – Svetovni dan čebel
31.5. 2021 – Svetovni dan športa
5.6.2021 – Svetovni dan okolja

IZOBRAŽEVANJA V VRTCU:


Aktivi strokovnih delavk.

IZOBRAŽEVANJA IZVEN VRTCA:




Študijske skupine,
različna izobraževanja, ki nam jih omogoča vodstvo,
lastna izobraževanja.

MENTORSTVO:


V bloku bova z veseljem pomagali dijakinjam in dijakom predšolske vzgoje, da
bodo lahko opravljali obvezno prakso.

ODPRTOST ENOTE BLOK: OD 6.00 DO 15.30

