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"V NARAVI NI NIČESAR NEKORISTNEGA..."
Michel Eyquem de Montaigne
RDEČA NIT: »Pehta nas uči, kako se zdravje dobi!«
Da 'za vsako bolezen rožca raste' sta njega dni učila že teta Pehta in dobri striček
Kosobrin.
Ožje in širše otrokovo okolje je neizmerno zanimivo in pisano. Otroci v okolju, vse
želijo otipati, vonjati in z vsem kar najdejo tudi želijo nekaj narediti. To so otrokova
spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju novega, zato moramo to njihovo
željo po odkrivanju ožjega in širšega okolja spodbujati in omogočiti še večjo
raznolikost in pestrost. In če kje, to zagotovo najdemo v naravi, v neposrednem
zunanjem okolju, ki je bogat vir vprašanj, idej za dejavnosti, ki jih lahko nadaljujemo
tudi znotraj vrtca.
Pomembno vlogo pri otrokovem spoznavanju okolja imamo tudi odrasli, ki svoj
odnos do narave prenašamo na otroke. Zato je zelo pomembno kakšen je. Skrb za
ohranjanje narave in varstvo okolja je ena izmed temeljnih nalog današnjega časa, je
poslanstvo vsakega izmed nas.
CILJI:
- Otrok spoznava različna zelišča in dišavnice in pridobiva navade zdravega
in kulturnega prehranjevanja.
- Otrok spoznava načine pridelovanja in predelovanja hrane, zelišč in
dišavnic.
- Otroke sobiva z naravo in spremlja rast in razvoj rastlin.
- Otrok spozna, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.
- Otrok z gibanjem odkriva in ponazarja naravo.
- Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo.
DEJAVNOSTI:
- izdelovanje marmelade,
- spoznavanje, pridelava in uporaba zelišč in dišavnic,
- izdelava herbarija,
- sajenje zelišč,
- okrasitev ograje z zelišči,
- izdelava namazov iz zelišč in dišavnic,
- čajanke – čaj,
- preiskušamo sladice iz zelišč,
- naredimo Miškolinovo sladico iz zelišč,
- spoznavanje kultur pitja čaja (z mlekom…)
- obisk čebelarja, vrtnarja, kuharja in zeliščarke,
- zaznavanje zelišč in dišavnic z različnimi čutili,
- seznanjanje z bontonom hranjenja,

-

babice razkrivajo svoje zeliščne zakladnice,
ogled filma Kekec (Kosobrin, Pehta…),
socialna igra vlog v kotičku dom in na prostem,
kuhinja na prostem,
tržnica v vrtcu,
izdelava sadja in zelenjave,
razvrščanje sadja, zelenjave, zelišč in dišavnic,
pisanje nakupovalnega listka,
oponašanje živali in predmetov iz narave,
ples ob Vivaldijevi glasbi 4 letni časi,
hoja po naravni čutni poti (ZD),
sprehodi po bližnji in daljni okolici,
sprehod do Ljubljanskega gradu,
FIT igre: Lovljenje slepih, Kraljevi dragulji, Komar, Minsko polje, Bežeči
hokejisti, Pika Nogavička...
seznanjanje z bansom Kuharji (besedilo: Dolores Toričnik, melodija: Irena
Stergar).

CELOLETNI PROJEKTI:
VREDNOTE
FIT SLOVENIJA, FIT4KID
EKO VRTEC (Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji, Podnebne spremembe, Ne
zavrzi oblek, ohrani planet)
VARNO S SONCEM
POMAHAJMO V SVET / POMAHAJMO PO SLOVENIJI
TRAJNOSTNA MOBILNOST
HUMANITARNE DEJAVNOSTI
NATEČAJI
SOBIVANJE
DRUGE CELOLETNE DEJAVNOSTI IN PRAZNOVANJA
KNJIŽNA VZGOJA:
-

Ciciuhec,
Eko branje za eko življenje,
pravljični dopoldnevi v knjižnici Polje,
pravljični dopoldnevi s knjižničarko v vrtcu.

PROMETNA VZGOJA:
-

Prometna varnost na sprehodih in izletih,
varna vožnja z vozili (poligoni pred vrtcem).

GIBALNO ŠPORTNA VZGOJA:
- Mali sonček,
- triatlon (v dopoldanskem času za otroke vrtca Miškolin)

-

FIT teden (30. 3.－3. 4. 2020),
Miškolinov kros,
čutna pot,
obeležitev posebnih dnevov (Fit projekt):
22. september: evropski dan brez avtomobila,
15. oktober: svetovni dan hoje,
20. januar: dan brez multimedije,
7. april: svetovni dan zdravja,
22. april - Dan zemlje,
3. april - Fit dan
10. maj: svetovni dan gibanja,
31. maj: svetovni dan športa.

EKOLOŠKA IN ZDRAVSTVENA VZGOJA:
-

skrb za čisto okolje,
varčevanje z vodo in energijo,
ločevanje odpadkov in ponovna uporaba odpadnega materiala,
zdrava prehrana,
ekološka pridelava zelenjave, zelišč in sadja v visokih gredah,
obisk zobozdravnice,

PRAZNOVANJA V VRTCU:
-

teden otroka,
praznovanja rojstnih dni otrok na poseben način,
veseli december,
slovenski tradicionalni zajtrk,
pustno rajanje,
Miškolinov rojstni dan (1. april),
slavnostna otvoritev prenovljenega vrtca
zaključek leta.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM:
-

knjižnica Polje,
Četrtna skupnost Polje,
Športno društvo Lucky Luka,
Pedagoška fakulteta,
karate klub Sankukai
Srednja vzgojiteljska šola,
društvo Sobivanje,
OŠ Zalog,
LPP
sodelovanje z ljubljanskimi vrtci v Zelenem nahrbtniku,
sodelovanje z moščanskimi vrtci,
Zdravstveni dom Moste,
Gasilska brigada Ljubljana,

-

reševalna postaja,
pošta Slovenije,
Slovenske železnice,
Rdeči križ Slovenije,
Pediatrična klinika,
Agencije: MT šport, Planet otrok, ZRLO.

POSEBNA PONUDBA VRTCA:
-

1x tedensko izvajamo integracijo angleškega jezika za 5 do 6-letne otroke v
sodelovanju z jezikovno šolo Bip.
Vrtec v naravi(Gozd Martuljk).
Zimovanje (Weinebene Avstrija).
Letovanje (Debeli Rtič).
Drsanje (drsališče Zalog, Ljubljana).

OBLIKE IN SODELOVANJA S STARŠI
-

roditeljski sestanki,
pogovorne urice,
popoldanska druženja s starši,
okrogla miza za starše,
zaključek leta,
izleti,
obiski galerij, muzejev,
starši v svojih delovnih okoljih predstavljajo poklice.

PONUDBA ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC:
-

teden otroka,
veseli december,
pustovanje,
dan odprtih vrat: 1. april (Miškolinov rojstni dan in fit teden).
dan odprtih vrat: 5. junij 2020 (novinci).

IZOBRAŽEVANJE:
Izobraževanja izven vrtca:
- Fit Slovenija, Fit4kid
- posveti dobre prakse,
- druge oblike stalnega izobraževanja odraslih glede na potrebe in izbor zaposlenih.
Izobraževanja v vrtcu:
- aktivi strokovnih delavk in delavcev,
- tematske konference,
- glede na LDN vrtca.

MENTORSTVO:
Pripravljeni smo sprejeti mentorstvo in omogočiti prakso dijakinjam/dijakom ter
študentkam/študentom, ki se izobražujejo po programu vzgojitelj predšolskih otrok na
srednje in visoko šolskem nivoju.
ODPRTOST ENOTE:
Zjutraj pričakujemo otroke v spremstvu staršev, babic in dedkov pa tet in stricev od
5.30 dalje in se od njih poslovimo najkasneje ob 17.00.
Obratovalni čas enote prilagajamo glede na realne potrebe staršev – vsako leto jih o
njihovih potrebah vprašamo v anketnem vprašalniku. Seveda pa je lahko otrok v vrtcu
dnevno prisoten največ devet ur.

»S strpnimi medsebojnimi odnosi vzgajamo
samostojne, zadovoljne in vedoželjne otroke za
boljši jutri.«

