LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE SNEBERJE
2019/2020
»ŠPORTNA PRAVLJICA«
Šport je gibanje, ki povezuje svet, države in posameznike. V sebi ima vrednote, ki jih lahko
sprejmejo vsi ljudje sveta, ne glede na nacionalnost, vero, položaj v družbi ali politično
opredelitev. Vsesplošna ideja, ki jo šport v sebi nosi, je, da ljudje v sebi razvijemo najvišje
sposobnosti telesa in duha ter skozi športne dejavnosti gojimo pripadnost svojemu narodu.
GLOBALNI CILJI:





Razvijanje nacionalne identitete in pripadnosti.
Razvijanje medkulturnih spretnosti, spodbujanje medkulturnega dialoga in
sprejemanje medkulturnih razlik.
Postopno spoznavanje in osvajanje različnih športnih zvrsti.
Spoznavanja pomena sodelovanja ter spoštovanja pravil v športu.

CILJI:






Otroci z lastno aktivnostjo spoznavajo zgodovino slovenskega športa.
Otroci spoznavajo in se seznanjajo z različnimi športnimi panogami.
Otroci se zavedajo pomena lastnega in drugih jezikov.
Otrokom želimo vzbuditi čut za domoljubje in ozavestiti pomen posameznika v
družbi.
Doživljanje umetnosti kot del športnega in družabnega življenja.

DEJAVNOSTI:











Obisk nekdanjih profesionalnih športnikov.
Obisk profesionalnih športnikov in predstavitev različnih športnih panog.
Spoznavanje različnih športnih objektov.
Ogled športnih tekem.
Povezovanje z različnimi športnimi društvi in dobrodelnimi organizacijami.
Kros za otroke in starše.
Orientacijski pohod z različnimi športnimi izzivi.
Dramatizacija na temo športa, ples z navijački in športno navijanje.
Razstavljanje otroških izdelkov na temo različnih športov.
Učenje slovenske himne, izdelava slovenske zastave in simbolov drugih držav.

NAČRTOVANI PROJEKTI:
1.
2.
3.
4.
5.

Eko vrtec
Vrednote
Varno s soncem
Fit projekt in Fit kobacaj
Beli zajček
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CELOLETNE DEJAVNOSTI IN PRAZNOVANJA:











Mali sonček,
Eko bralna značka,
Ciciuhec,
tečaj drsanja,
teden otroka,
kostanjev piknik,
veseli december,
mesec družine,
Miškolinov rojstni dan,
pustovanje v Ljubljani.

POSEBNA PONUDBA ENOTE:
-

Vrtec v naravi: Pokljuka (Jasna Petrovčič).
Pokljuka (Barbara Zupanec, Jana Makovec, Matija Feist) .
Zimovanje: Avstrija ( Barbara Zupanec, Jana Makovec).
Letovanje: Špadiči (Barbara Zupanec, Jana Makovec).
Drsalni tečaj: (Barbara Zupanec, Jana Makovec).

VKLJUČEVANJE OTROK, KI NE OBISKUJEJO VRTCA:





Teden otroka,
obisk Dedka Mraza,
pustovanje,
dan odprtih vrta.

SODELOVANJE S STARŠI:


Formalne oblike:
 Roditeljski sestanki,
 pogovorne urice,
 informativni sestanki.



Neformalne oblike:
 Nastopi za starše,
 družabna srečanja (kostanjev piknik, novoletna delavnica, ogled drsalne
revije, druženje s starši v mesecu marcu, zaključek itd.),
 utrinki in obvestila.

SODELOVANJE Z OKOLJEM:







OŠ Zadobrova,
Preventiva in higiena zob – obisk zobne asistentke Mojce Kroflič,
sodelovanje z moščanskimi vrtci,
knjižnica Jožeta Mazovca Polje,
Srednja vzgojiteljska šola,
LPP,
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Agencija za šport,
Društvo MT šport,
Planet otrok.

IZOBRAŽEVANJA V VRTCU:




Fit projekt in Fit kobacaj.
Aktivi strokovnih delavcev.
Seminar strategije odličnosti vzgojitelja.

IZOBRAŽEVANJA IZVEN VRTCA:


Različna izobraževanja, ki nam jih omogoča vodstvo.

MENTORSTVO:
Pripravljeni smo pomagati pri izvedbi obvezne prakse dijakov in študentov; smer vzgojitelj
predšolskih otrok.
ORGANIZIRANOST ENOTE (ODPRTOST, SOČASNOST):


Od 6.00 do 16.30 oziroma po potrebi z dogovorom s starši ob 5.30.
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