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"KNJIGE SO SANJE, KI JIH DRŽIMO V ROKAH"
Neil Gaiman
Za razvoj zgodnje pismenosti je izredno pomembno spodbudno okolje. Pismenost je
kompleksen proces, ki poleg branja in pisanja zajema tudi govorjenje in poslušanje.
Zgodnja oziroma porajajoča se pismenost označuje razvoj spretnosti, znanja in stališč,
ki so podlaga za kasnejše branje in pisanje. Pojavlja se neodvisno od formalnega
učenja, v okolju s tiskano in pisano besedo in izvira iz vsakdanjih dogodkov v
zgodnjem otroštvu. Predšolsko obdobje je t. i. predbralno obdobje, v katerem otroci še
niso sposobni samostojnega branja, zato je posredniška vloga odraslih nujno potrebna.
Otroci so v t. i. slikaniški fazi, kar pomeni, da jih nagovarjajo slikovne zgodbe.
Pomembno je, da so v tem obdobju njihove izkušnje s knjigo kot virom informacij,
zabave in druženja pozitivne.
1. starostno obdobje

RDEČA NIT: »Mišek Tip nas uči, kako s prijatelji se živi!«
Cilji:
–
–
–
–
–
–
–

otroci se seznanijo s različnimi besedili in razvijajo bralne navade,
otroci razvijajo in bogatijo besedišče ter razvijajo domišljijo,
otroci se seznanijo z ustreznim ravnanjem s slikanicami,
otroci ob poslušanju zgodb o mišku Tipu doživljajo ugodje ter pridobivajo
pozitiven odnos do literature,
spodbujanje k samostojnosti, skrbi zase in primernem obnašanju v različnih
situacijah (s pomočjo zgodb o mišku Tipu),
z literarnim junakom spodbujamo miselni razvoj otroka,
razvijanje fine motorike in skladnosti gibanja.

Dejavnosti:
– pripovedovanje različnih zgodb o mišku Tipu ob slikanicah in ostalih
pripomočkih,
– opazovanje in poimenovanje slik v slikanicah,
– iskanje miška Tipa, skritega na igrišču,
– igra in oživljanje lutke mišek Tip in drugih ročnih ter prstnih lutk,
– preproste vaje glasov in preproste uganke,
– pogovor o ustreznem ravnanju s knjigami,
– dramatizacija za otroke,
– neverbalno izražanje otrok ob pripovedovanju zgodbic,
– prstne igre in bibarije,
– igra s čarobnimi kartami (opisovanje sličic in razvrščanje po zaporedju),
– vsakodnevno pripovedovanje otrok (ob fotografijah, slikanicah …),
– risanje po doživljanju vsebine pravljice,
– oponašanje zvokov miška Tipa (vaje za artikulacijo),
– obisk knjižnice/knjižničarke,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

izražanje s kretnjami in gibi telesa,
ustvarjanje s prstnimi barvami,
igra z naravnim materialom,
gibanje prstkov in risanje po pladnjih s sipkimi materiali,
igra s ščipalkami (pripenjanje),
igra s plastelinom in slanim testom,
rajalne igre,
FDGI,
poslušanje pesmi, izštevank in rim,
igra s senzorično škatlo (barvni riž, kus kus, polenta …),
prepoznavanje piktogramov (znaki v garderobi …),
simbolna igra,
poslušanje in recitiranje izštevank,
didaktične igre.
2. starostno obdobje

RDEČA NIT: »Čebelica Maja se predstavi in nas uči o naravi!«
CILJI:
- Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v
komunikacijski proces z otroki in odraslimi.
- Otrok se izraža s kretnjami in gibi.
- Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih delih, otrok
razvija zmožnost domišljijske rabe jezika.
- Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.
DEJAVNOSTI:
- Spoznamo čebelarja,
- Ogled in obisk čebelnjaka,
- S čebelico spoznavamo, okušamo in tipamo čebelje produkte,
- API medovita masaša,
- Otrok pripoveduje ob kamišibaju,
- Čebelica nas uči pometati in pomivati (groba ter fina motorika),
- Čebelji bralni nahrbtnik z dnevnikom,
- Didaktična igra Od cveta do čebelnjaka,
- FDGI,
- Bibarija Panj.
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
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,
- 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,

-

novoletni bazar,
slovenski tradicionalni zajtrk,
pustno rajanje,
Miškolinov rojstni dan (1. april),
Živ žav,
zaključek leta.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM:
-

knjižnica Polje,
Četrtna skupnost Polje,
Pedagoška fakulteta,
karate klub Sankukai,
Srednja vzgojiteljska šola,
društvo Sobivanje,
LPP,
sodelovanje z ljubljanskimi vrtci v Zelenem nahrbtniku,
sodelovanje z moščanskimi vrtci,
Zdravstveni dom Moste,
Gasilska brigada Ljubljana,
reševalna postaja,
pošta Slovenije,
čebelar,
Zetra,
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(Pokljuka, Portorož).
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 za novince.

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.

»Nikoli ne glej na človeka z viška, razen, če
mu pomagaš vstati.«

