SKUPINE:
1. skupina:1-2 leti PANDE
dipl. vzg.: Nika Ribarič
vzg.: Anže Pestotnik
2. skupina: 2-3 leta MRAVLJICE
dipl. vzg.: Nika Špenko
vzg.: Nejc Košmrlj
vzg. za sočasnost:
3. skupina: 3-4 letniki SOVICE
dipl. vzg.: Darinka Šircelj
vzg.: Sonja Novak
4. skupina: 4-5 let MEHURČKI
dipl. vzg.: Nevenka Leskovar
vzg.: Lili Ašič
5. skupina: 5-6 let PIKCI
dipl. vzg.: Katja Benčina
vzg.: Andreja Vodopivec
LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA MIŠKOLIN
enota NOVO POLJE
šol. l. 2019/20
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
Vrtec v naravi:
Gozd Martuljek: Katja Benčina, Andreja Vodopivec, Petra Lazar, Nevenka Leskovar, Lili
Ašič,
Zimovanje:
Avstrija, Weinebene: Nevenka Leskovar, Andreja Vodopivec
Letovanje:
Poreč – Katja Benčina, Andreja Vodopivec, Nevenka Leskovar, Lili Ašič
Tečaj drsanja: skupina Pikci (Katja Benčina, Nika Ribarič, Sonja Novak)
Integrirane urice angleščine – Bip: skupina Pikci
DRUGE CELOLETNE DEJAVNOSTI:
• Praznujmo skupaj: Teden Mobilnosti, Pozdrav jeseni, Teden otroka, Novoletni
Bazar, Veseli december, Pustovanje, Mesec družine, Zaključek vrtčevega leta –
Pozdrav poletju
• Tradicionalni Slovenski zajtrk
• Bralni palček
• Miškolinov rojstni dan

•
•
•

Miškolinov Živ Žav
Športni program: Mali sonček
Tradicionalni pohod ob žici Ljubljane

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKUPNI PROJEKTI:
Pomahajmo v svet
Vrednota državljanstvo
Trajnostna mobilnost
Mreženje -stres
Fit projekt
EKO vrtec (Altermed)
Zdravje v vrtcu
Varno s soncem
Košarica Rdeče Kapice

V SKLOPU PREDNOSTNIH NALOG ENOTE, EKOLOŠKE VZGOJE IN GIBANJA,
BOMO OBELEŽILI POMEMBNE DNI V LETU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evropski dan brez avtomobila: 22. september
Svetovni dan srca: 24. september
Svetovni dan hoje: 15. oktober
Dan brez televizije: 20. Januar
Mednarodni dan gozdov : 21.marec
Mednarodni dan knjig za otroke : 2.april
Svetovni dan zdravja: 7. april
Dan zemlje: 22. april
Svetovni dan gibanja: 10. maj
Svetovni dan družine: 15. maj
Fit dan: 17. maj
Svetovni dan športa: 31. maj

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM:
•
•
•
•
•
•
•

Četrtna skupnost Polje.
Turistično društvo Zadobrova.
Zdravstveni dom Vevče.
OŠ Zadobrova.
Gasilsko društvo Zadobrova.
Vrtec Ptuj – pustovanje.
Knjižnica Jožeta Mazovca Polje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LPP
Agencija za šport
Društvo MT šport
Planet otrok
Srednja Vzgojiteljska šola
ZLRO
Športno društvo Polje
ZD Moste (zobna asistentka Mojca Kroflič)
Gledališče
Kino Dvor
Gospodarsko razstavišče
BIP jezikovna šola

PONUDBA ZA OTROKE , KI NISO VKLJUČENI V VRTEC:
•
•
•
•

Teden otroka.
Veseli december.
Dan odprtih vrat : 1. april ( Miškolinov rojstni dan).
Dan odprtih vrat za novince: 7. junij

CELOLETNI PROJEKT – RDEČA NIT
« OB ZAJČJI DRUŽINI, NAŠI DNEVI SO POUČNI, ZABAVNI IN FINI.«
V letošnjem letu bomo spoznali in se družili z velikim zajcem Slovom ter njegovo ženo,
zajkljo Nijo. Že njuna imena nam skrivnostno razkrijeta, da bomo spoznavali kulinarične ter
športne značilnosti naše Slovenije. Dejavnosti bodo otroke motivirale, spodbujale in miselno
aktivirale. Otrokom želimo preko primernih vsebin, načrtovanih in spontanih situacij,
privzgajati domovinsko vzgojo, kulturo našega naroda, običaje in igro skozi čas.
Predšolski otrok v svoji družini, vrtcu in družbi pridobiva izkušnje in spoznanja ter oblikuje
vrednote, spoznava svojo okolico, življenjske navade in oblike življenja v družbi.
GLOBALNI CILJI:
• Postopno spoznavanje in osvajanje športnih zvrsti značilnih za Slovenijo.
• Spoznavanje pomena sodelovanja in spoštovanja športnih pravil.
• Spoznavanje državnih simbolov.
• Spodbujanje nacionalne identitete in pripadnosti.
• Otroci imajo možnost seznanjanja s tradicijo prehranjevanja v Sloveniji.
• Otroci se seznanjajo z varnim in zdravim načinom življenja in prehranjevanja.

•
•
•
•
•
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•
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CILJI:
Otroci se seznanjajo in spoznavajo različne športne panoge.
Otroci spoznavajo slovensko zastavo, himno, navijače in tradicionalne rekvizite za
navijanje.
Otroci krepijo nacionalno pripadnost.
Otroci spoznavajo pomen sodelovanja pri športnih dejavnostih za njihovo zdravje in
dobro počutje.
Otroci se učijo premagovanja poraza, vztrajnosti in športnega obnašanja.
Otrok spoznava lokalne kulinarične značilnosti in značilnosti širšega okolja.
Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega
prehranjevanja.
Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost povezano
s prehranjevanjem.
Otrok spoznava kaj potrebuje za življenje in ohranjanje in krepitev zdravja.
Otrok pomaga pri pripravi hrane in pogrinjkov.
DEJAVNOSTI:
• Organizirali bomo kros za otroke in starše.
• Udeležili se bomo Triatlona v Zajčji Dobravi.
• Povabili starše na izlet.
• Ob priložnostih si bomo ogledali športne tekme.
• Spoznali slovensko himno pesem, izdelali slovensko zastavo spoznavali
simbole drugih držav.
• Spoznavali instrumente, ki so prisotni na tekmah: raglja, harmonika, boben…
• Spoznavali tradicionalno slovensko hrano.
• Preko gibanja spoznavali domači kraj in kulinariko.
• Pripravljali praznične pogrinjke.

