LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE SNEBERJE
2021/2022
Pustolovščina Naceta in izgubljene Nine
Domišljija neločljivo spaja realni – vsakdanji svet z nevsakdanjim - čudežnim. Oba svetova
tvorita neločljivo celoto. Pravljični čudeži predstavljajo spodbude za domišljijsko aktivnost, ta
aktivnost pa vodi k kvalitetnim premikom.
Sodobno življenje domišljiji ni preveč naklonjeno, saj so otroci nasičeni z televizijo,
računalniki in modernimi igračami. Potrebno je poiskati ravnovesje in otroku omogočiti stik s
književnimi svetovi, ki jih bo dopolnjeval s svojo domišljijo.
Vzgojitelji imamo v vrtcu neprecenljive možnosti za ustavitev trenutka, da z otroki
odplavamo iz včasih dolgočasne vsakdanjosti daleč proč, kjer se dogajajo čudeži in kjer je
vsak tisto, kar si želi biti.
GLOBALNI CILJI:
• Poslušanje, razumevanje in doživljaje jezika.
• Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija …).
• Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke.
CILJI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izboljšati raven razvitih predopismenjevalnih spretnosti otrok.
Izboljšati govorno-jezikovne sposobnosti otrok.
Razvijati bralno kulturo – odnos do branja in motivacijo za branje.
Spodbujanje otroka k postavljanju vprašanj. Pomagamo mu le, kadar zares želi spoznati
odgovor na določeno vprašanje, drugače mu pustimo, da je spontan ter neoviran.
Spodbujanje aktivnega dialoga med vzgojiteljem in odraslim ter med vzgojiteljem in
otrokom, kjer otrok ustvarja temeljne prvine kritičnega poslušanja in govorjenja, ki je
temelj za razvoj njegove pismenosti.
Otrok ob srečanju s pravljico in lutkami spontano dopolnjuje pravljične prazne prostore s
svojo domišljijo in tako ustvarja svoje besedilo in predstavo.
Otrok izraža čustva, razvija domišljijo, sodelovanje, raziskovanje in timsko delo.
Otrok se izraža preko svojih idej, dejanj, risb, načrtov in različnih izdelkov.
Otrok aktivno sodeluje v procesu kreativnega ustvarjanja.
Otroku pomagamo prepoznati vrednost gozda kot učilnice in učnega pripomočka.
Razviti koncept pedagogike v naravnih okoljih.

Otrok izraža čustva, razvija domišljijo, sodelovanje, raziskovanje in timsko delo.
Otrok se izraža preko svojih idej, dejanj, risb, načrtov in različnih izdelkov.

DEJAVNOSTI:
•
•
•
•

Lutka Nace z letalom pristane na nogometnem igrišču.
Izdelovanje novega doma za Naceta.
Potovanje v različne znane in domišljijske pravljice in spoznavanje pravljičnih oseb in
pravljičnih motivov.
Iskanje Nacetove prijateljice Nine s pomočjo pravljičnih oseb in predmetov.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reševanje izzivov in problemov, ki nas vodijo k Nini vezanih na vsa kurikuralna
področja.
Iskanje Nine po gozdu, bližnjih kmetijah, jogutarni in seznanjanje z zdravim načinom
življenja.
Z Nacetom spoznavamo prometne znake, cestna pravila, zračni in zemeljski promet.
Izdelava pravljične in domišljijske lastne pravljice in knjige.
Izvedba lutkovnih in dramskih predstav.
Spoznavanje temeljnih vrednot (ljubezen, sreča, zdravje, odnos do narave) preko lutk
in različni pravljic.
Sodelovanje v humanitarnih akcijah.
Izvajanje Eko vsebin v povezavi z zbiranje starih oblači, kreiranje oblači, ter izvedba
otroške modne revije.
Aktivni sprehodi v naravi.
Skrb za čisto okolje in ločevanja odpadkov.
Otroke preko slikanic opozarjamo kako skrbeti za svoje zdravje in osebno higieno.
Joga za otroke, vodena vizualizacija, sproščanje preko senzoričnega čutenja, tehnike
dihanja.
Telovadba za možgane.
Izvajanje FIT didaktičnih iger.
Gibanje v različnih vremenskih pogojih.

NAČRTOVANI PROJEKTI:
1. Eko vrtec.
2. Porajajoča se pismenost.
3. Vrednote.
4. Erasmus+.
5. Varno s soncem.
6. Fit projekt in Fit kobacaj.
7. Sobivanje ( varno v vrtec in šolo).
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: Portorož ( Barbara Zupanec, Jana Makovec in Maruša Lojevec).
Portorož (Jasna Petrovčič).
- Zimovanje: Avstrija ( Barbara Zupanec, Jana Makovec).
- Letovanje: Debeli Rtič (Barbara Zupanec, Jana Makovec).
- Drsalni tečaj: (Barbara Zupanec, Jana Makovec).
- Integrirana Angleščina BIP (zunanji sodelavci).

VKLJUČEVANJE OTROK, KI NE OBISKUJEJO VRTCA:
• Teden otroka.
• Obisk Dedka Mraza.
• Pustovanje.
• Dan odprtih vrat.
SODELOVANJE S STARŠI:
• Formalne oblike:
▪ roditeljski sestanki,
▪ pogovorne urice,
▪ informativni sestanki.
•

Neformalne oblike:
• nastopi za starše,
• družabna srečanja v naravi,
• 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,
• Agencija za šport,
• Društvo MT šport,
• Planet otrok.
IZOBRAŽEVANJA V VRTCU:
• Fit projekt in Fit kobacaj.
• Aktivi strokovnih delavcev.
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 6h do 16.30 oziroma po potrebi z dogovorom s starši ob 5.30;

