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BODIMO DOBRI LJUDJE. DOBER ČLOVEK JE KOT
HOJA PO PESKU. NE SLIŠI SE KORAKOV AMPAK SLEDI
OSTANEJO.
(S. Connery)
RDEČA NIT: DRŽAVLJANSKA VZGOJA
Očka, kaj je domovina?
Domovina naša je dežela,
to je morje, polje in gore,
to so ceste, hiše in tovarne,
rudniki in vsi ljudje.
To je naša, naša lepa pesem,
so besede, ki jih govoriš,
to je naša zgodovina,
to je dom, kjer ti živiš.
(Tomaž Habe).
Domovinska vzgoja je izjemno pomemben sestavni del celostne vzgoje otroka in je
sestavni del vseh vzgojnih oblik, ki morajo spremljati otroke od najzgodnejših
obdobij in še kasneje.
Osnovni namen je, da otroci z našo in starševsko pomočjo spoznajo Slovenijo in
razvijajo zavest o pripadnosti skupnosti ter spoznavajo državne praznike, slovenski
jezik in narečne jezike, simbole naše države, zgodovino, ljudske običaje, plese in
pesmi, kulturo, naravne lepote in znamenitosti ter pokrajine v katerih bivajo.
CILJI:
- Otroci ozavestijo lastno državljanstvo in nacionalno identiteto ob spoznavanju
bližnje in širše okolice, ob spoznavanju kulture, običajev in navad, tradicije in
zgodovine svojega okolja in države.
- Otroci doživljajo slovenščino kot državni jezik; zavedanje lastnega jezika in
drugih jezikov ter lastnih in drugih kultur, spoznavanje narečnih jezikov.
- Pri otrocih vplivamo na pozitivno predstavo o sebi in jim pomagamo, da se
počutijo sprejeti v svoji edinosti, da čutijo pripadnost skupini, vrtcu in
nenazadnje svojemu narodu.
- Otroke ozavestimo, da smo ljudje različni, da je potrebno upoštevati tudi interese
in potrebe drugih.
- Otroke navajamo na opazovanje ožjega in širšega družbenega, kulturnega in
naravnega okolja ter seznanjamo s kulturo, tradicijo, zgodovino, običaji in
turizmom, kulinariko...
- Z lastnim zgledom razvijamo strpnost med otroki, vzgajamo za mir in nenasilno
reševanje sporov ter spodbujamo otroke k strpnosti, medsebojnemu spoštovanju,
prijateljstvu in sodelovanju.
- Otroci spoznavajo pomen čistega okolja in narave za kakovostni način življenja.
- Otroke aktivno vključiti v odločanje in aktivnosti.
- Poznavati slovenske običaje, pesmi, plese, igre, zgodbe.
- Spoznavati razlike med Slovenci in Neslovenci ter spoštovati drugačnost.

-

Slovensko zastavo in himno približati otrokom kot simbol države, ki ju je
potrebno spoštovati.
Spomniti odraslega, da vzgaja z zgledom.

DEJAVNOSTI:
- uporaba slovenskega knjižnega in pogovornega jezika,
- poslušanje in petje slovenskih ljudskih pesmi,
- spoznavanje ljudskih glasbil, plesov in noš,
- pogovarjanje o težavah, problemih z aktivnim razmišljanjem otrok,
- preko literature usvajati različne vrednote,
- obeležiti in posvetiti čas državnim praznikom,
- ob državnih praznikih poslušati slovensko himno in spoznavati slovensko
zastavo,
- otrokom, ki niso Slovenci, dati možnost, da nam predstavijo svojo kulturo in
navade
- vključevanje otrok in staršev v načrtovanja (pobuda, izvedba, ..),
- aktivno učenje ob lastnih izkušnjah s predmeti, dogodki, zamislimi in
interakcijah z drugimi,
- graditev samozaupanja vase in lasten napredek in doživljanje uspeha "To sem
jaz".
- pogovori o družini (otrok naj bo ponosen na družino - moja družina - prazniki,
poklici, navade...),
- Spoznavanje zemljevida Slovenije, njenih pokrajin, meje, držav, ki mejijo na
našo mejo, spoznamo Evropo, evropsko unijo in poiščemo Slovenijo na
zemljevidu sveta (Ali je vidna iz vesolja?).
- naštejemo različna mesta,
- ugotavljamo po kom in po čem je Slovenija prepoznavna v svetu(turizem,
športniki, kuharica...),
- obiščemo parlament in predsednika ob dnevu odprtih vrat.
CELOLETNI PROJEKTI:
•
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ZGLED!

MISLI
BESEDE
Na osnovi pozitivnih odzivov izvajanja projekta v preteklem šolskem letu bomo letos
nadaljevali in v izvajanje vključevali interaktivne delavnice in aktivnosti:
- z namenom spodbujanja in ozaveščanja kvalitetne komunikacije,
- s področja medsebojnega povezovanja in podpore,
- ki bodo podpirale in razvijale zavestno pozitivno klimo kolektiva,
- z drugih področij, ki jih bodo prispevali zaposleni na osnovi svojih lastnih močnih
področij (v preteklem letu nam je Tina predstavila Bachove cvetlične plese),
- iskali nove vire, ki nas bodo podpirali pri osebni in profesionalni rasti.
Še vedno bomo sledili uresničevanju zastavljenih globalni ciljev:
-

Utrjevanje vrednot na nivoju posameznika.
Ozaveščanje vrednot, z namenom vzpostave dobre komunikacije in sodelovanj.

-

Prepoznavanje, ozaveščanje in prenos pravil enote v vsakodnevno življenje in
delo v instituciji.

Saj kot navaja Musek so vrednote so temelj profesionalne etike in določajo naš odnos
do sebe, dela, sodelavcev, uporabnikov (otroci in njihovi starši) ter zunanjih
sodelavcev in okolja v katerem delujemo.
•

FIT SLOVENIJA, FIT4KID

EKO VRTEC
Varovanje okolja in upravljanje z naravnimi viri z vidika osnovnih potreb za
zdravje in kakovost človeškega življenja ima pomembno v današnjem življenju.
Cilji:
•

-

ozaveščanje in sodelovanje s starši in bližnjo okolico,
spoznavanje, da se je potrebno za zdravo okolje potruditi in ob tem uživati,
spoznavanje, da smo za varno in zdravo okolje odgovorni vsi, ki sobivamo v
njem,
•

VARNO S SONCEM

Otroci se bodo preko načrtovanih in spontanih dejavnosti skozi igro naučili varovati
se pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. Staršem bomo informacije predali preko
zloženke in plakatov.
Cilji:
- seznanje, ozaveščanje in informiranje staršev in otrok z možnimi posledicami
prekomernega izpostavljanja soncu in
- na pomen pravilne zaščite pred soncem.
•

POMAHAJMO V SVET / POMAHAJMO PO SLOVENIJI

Družba v kateri živimo vpliva na pojav nestrpnosti v okolju. Pri tem pa so
izpostavljeni tudi otroci v predšolskem obdobju. Podprojekt Pomahajmo po Sloveniji
vključuje dejavnosti, ki pripomorejo k večji motivaciji mlajših otrok. Otroci se bodo
naučili strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah. Znanje, ki ga bodo
majhni in veliki v tem projektu pridobili jih bo tako vodilo k razumevanju in
sprejemanju drugačnosti.
Cilji:
- Ob spoznavanju ožjega in širšega družbenega, naravnega in kulturnega okolja ter
spoznavanju medkulturnih in drugih razlik, rešujejo probleme nestrpnosti,
premagujejo stereotipe, predsodke ter drug drugega osveščajo o pomembnosti
čistega in zdravega okolja;
- Skrb za socialno pravičnost;
- Vključevanje v program, spoznavanje in odkrivanje domačega okolja oblikuje pri
otrocih narodno in državljansko zavest;
- Otroci spoznavajo kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi
funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji;
- Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami;
- Otroci pri vključevanju v projekt razvijajo svojo kreativnost.

-

Spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika;
Promoviranje prostovoljstva, ekologije in humanitarnosti;
Promoviranje Slovenije.

•

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Osnovni namen je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje,
kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.
CELOLETNE DEJAVNOSTI V VRTCU:
• FIT IGRIŠČE IN FIT HIDRACIJA
V sklopu Fit aktivnosti bomo vsak teden načrtovali, organizirali in izvedli različne
dejavnosti na zunanjih površinah vrtca. Namen je, da prenesemo dejavnosti v zunanje
okolje in da kot sredstva za gibanje vključimo predvsem že obstoječa igrala na
igrišču. Sprotna evalvacija dejavnosti nam nudi možnosti za Izboljšave in priložnosti
za drugačen pristop.
•

EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE

Ekologija je del kulture preživetja in preko lastnih aktivnosti lahko vplivamo tudi na
druge v svoji okolice. Z razvijanjem lastnih sposobnosti prepoznavanja čustev ter
spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, jih vključujemo v naše dejavnosti. in
širimo ekološko zavest.
Cilji:
- doživljajo lepote materinega jezika skozi kratko prozo in poezijo.
- spoznavajo jezik kot sredstvo sporazumevanja, prenosa informacij/znanj,
- ozaveščeno in smiselno uporabljajo nove besede in besedne zveze.
- razvijajo veščine pripovedovanja in nastopanja pred drugimi.
- poslušajo in reproducirajo različne vsebine.
- razvijajo svojo domišljijo in kreativnost.
- si oblikujejo odgovoren odnos do sebe in drugih.
- si oblikujejo odgovoren odnos do narave - okolijska odgovornost.
- ob literarnih vsebinah kot izhodiščih za nadaljnje dejavnosti pridobivajo
konkretne izkušnje raziskovanja in doživljanja okolja in družbe.
- pridobivajo izkušnje kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja in virov.
Ker preprosto vemo, da je vredno vlagati v otroke za bodoče rodove.
DRUGE CELOLETNE DEJAVNOSTI IN PRAZNOVANJA:
Praznujmo skupaj:
- Miškolinov Živ Žav
- teden otroka,
- slovenski tradicionalni zajtrk,
- novoletni bazar,
- veseli december,
- pustovanje,

-

mesec kulture,
tradicionalni pohod ob žici Ljubljane.
mesec družine,
april – Miškolinov rojstni dan in fit teden,
zaključek leta,
poletje v vrtcu,
športni program: Mali sonček,
eko bralna značka.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM:
- knjižnica Polje,
- ŠD Polje.
- Četrtna skupnost Polje,
- Športno društvo Lucky Luka,
- Pedagoška fakulteta,
- Srednja vzgojiteljska šola,
- zavod Enostavno prijatelji,
- društvo Sobivanje,
- sodelovanje z ljubljanskimi vrtci v Zelenem nahrbtniku,
- sodelovanje z moščanskimi vrtci (Revija pesmi in plesa)
- 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.
Sodelujemo z dipl. med. sestro Anjo Gradišek, ki je pripravila12 tematskih delavnic.
Vrtec v naravi- Pokljuka in Logarska dolina (6 skupin).
Zimovanje -Weinebene Avstrija (1 skupina).
Letovanje- Špadići Hrvaška (3 skupine).
Drsanje v Zalogu (2 skupini).
SKUPNI PROJEKTI:
- Eko vrtec,
- Fit Slovenija - podprojekt FIT4KID,
- Malčkova bralna značka »CICIUHEC«,
- športne dejavnosti »Mali sonček«,
- humanitarne dejavnosti,
- Zeleni nahrbtnik,
- Pasavček,
- Natečaji,
- Škratek Prijateljček,
- prometne delavnice »Kolesarčki«.

OBELEŽILI BOMO POMEMBNE DNEVE V LETU:
22. september - Evropski dan brez avtomobila,
15. oktober - Svetovni dan hoje,
16. november - Mednarodni dan strpnosti
20. januar - Dan brez televizije,
7. april - Svetovni dan zdravja,
22. april - Dan zemlje,
3. april - Fit dan
10. maj - Svetovni dan gibanja,
15. maj - Svetovni dan družine,
31. maj - Svetovni dan športa.
SPODBUJANJE IN RAZVIJANJE SODELOVALNE KULTURE MED VRTCEM
IN STARŠI:
Namen:
- Nudimo vpogled v celosten razvoj in učenje predšolskega otroka in jih
ozaveščamo o pomenu spodbudnega okolja, pomenu postavljanja zdravih mej
otroku ter kako podprejo svojega otroka pri njegovem napredku.
- Jim prisluhnemo in vstopamo z njimi v konstruktiven dialog.
- S svojo strokovno usposobljenostjo nudimo podporo pri uresničevanju vzgojnih
nalog.
Oblike 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
- Ponedeljkove delavnice,
- posveti dobre prakse,
- druge oblike stalnega izobraževanja odraslih glede na potrebe in izbor zaposlenih.

Izobraževanja v vrtcu:
- Seminar strategije odličnosti vzgojitelja,
- 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.

…NI POTI NAZAJ. Z LJUBEZNIJO, RJAVA CESTA.
…JE SAMO POT NAPREJ.

