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LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

ENOTA ZAJČJA DOBRAVA 2
RDEČA NIT ENOTE:
» Zelo lačna gosenica Tinka se bo z nami igrala in nas v svet opismenjevanja popeljala«
Z gosenico Tinko bomo raziskovali, se veliko igrali, vse kotičke poimenovali in se z njo v knjižni
svet podali. Ob glasbi bomo peli, plesali in se matematiko igrali. Tinko bomo v gozdiček peljali in
naravne materiale spoznali. Zeleno srce bomo še sabo vzeli in se ob gozdnih pustolovščinah prav
fajn imeli.
GLOBALNA CILJA:
Ø Spodbujanje jezikovnih zmožnosti: besednjak, besedila, komunikacija.
Ø Spoznavanje simbolov pisnega jezika.
CILJI IZ PODROČJA JEZIKA:
Ø otrok sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ter v komunikaciji z odraslimi in otroki,
(neverbalna, verbalna komunikacija),
Ø otrok razvija pred bralne in pred pisalne sposobnosti,
Ø sodeluje v igrah s prsti, v akcijskih igrah-bibarijah,
Ø posluša izštevanke, kratke ritmične pesmi; doživlja ritem besed, glasbe in pesmi,
Ø opazuje in se pogovarja o predmetih v okolju in na slikah; odgovarja na preprosta vprašanja,
Ø ob slikah v knjigi posluša krajše zgodbe, kaže slike,
Ø seznanja se s knjigami in drugimi oblikami tiska ; spoznava simbole pisanega jezika,
prepoznava slike in tekst,
Ø otrok ob poslušanju zgodb o gosenici Tinki doživljajo ugodje ter pridobivajo pozitiven odnos
do literature.
DEJAVNOSTI IZ PODROČJA JEZIKA:
Ø otroci sodelujejo pri prstnih igricah; otroci komunicirajo med seboj in odraslimi s pomočjo
očesnega stika,
Ø pripovedovanje različnih zgodb o gosenici Tinki ob slikanicah in ostalih pripomočkih,
Ø opazovanje in poimenovanje slik v slikanicah,
Ø igra in oživljanje lutke gosenice Tinke in lutke Zeleno srce,
Ø otroci sodelujejo pri igrah na kolenih (npr. Klipa, klopa, klipa, klop; konja ženemo v
galop;potlej hop, čez vodo skok; jezdec pa v vodo čmok),

Ø otroci sodelujejo pri poslušanju izštevank (npr.Tika, tika tajca, mati kuha zajca,); ritmična
besedila spremljamo z instrumenti,
Ø sodeluje v igrah za ogrevanje glasovnega aparata,
Ø pretikanje, natikanje, potiskanje, zlaganje, sestavljanje,
Ø se igrajo z igranim panojem (predmeti se s pomočjo ježka nalepijo na podlago, otroci s
podlage odstranjujejo posamezne predmete in jih poimenujejo, potem pa jih znova prilepijo
na podlago,
Ø se igra s fotografskim albumom (na slikah iz različnih revij in časopisov so predmeti, pojavi,
poklici, opravila, tisto kar je otroku blizu. Med gledanjem fotografskega albuma se otrok
seznanja z osvojenimi predmeti iz slik, kot so igrače, živali.., je govorno aktiven),
Ø otrok se med gibanjem po prostoru odziva na pozive odraslih in drugih otrok: pozivi,
povabila, klicanje po imenih,
Ø bibarije, izmišljarije, slovenske ljudske otroške pesmi, knjige, slike, fotografije za
spodbujanje razvoja besed, artikulacije in komunikacije; ustvarjenje prijetnega, veselega
vzdušja za ponavljanje pesmic, smešnic (biba, buba, baja. Enci benci na kamenci, otroške
slikanice, leporela, fotografije otrok, živali..),
Ø vživljanje in posnemanje ropotanja, brnenja, hupanja vozil, oglašanja živali: spodbujanje z
vzorci, primeri, posnetki,
Ø se vsak dan srečujemo s pisano besedo: knjižni kotiček s primernimi slikanicami, napisi na
embalaži, obvestila za starše, beremo obvestila med otroki…,
Ø ob slikanicah otrokom pripovedujemo, kažemo in se z otroki pogovarjamo (slikanice beremo
in usmerjamo otrokovo pozornost v slike in fotografije; otroke spodbujamo k govoru in
izgovorjavi prvih besed in glasov.

NAČRTOVANI PROJEKTI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Eko vrtec,
Varno s soncem,
Fit Slovenija,
Erasmu+,
Sobivanje; Varno v vrtec in šolo,
Pomahajmo v svet,
Porajajoča se pismenost.

CELOLETNE DEJAVNOSTI IN PRAZNOVANJA
KNJIŽNA VZGOJA
Ø pravljični dopoldnevi v knjižnici Polje,
Ø pravljični dopoldnevi s knjižničarko v vrtcu.
PROMETNA VZGOJA
Ø Prometna varnost na sprehodih in izletih.

GIBALNO-ŠPORTNA VZGOJA
Ø Mali sonček,
Ø jesenski triatlon,
Ø FIT teden
Ø Gibalne urice z zelo lačno gosenico Tinko,
Ø obeleženje posebnih dni (Fit projekt).
EKOLOŠKA VZGOJA
Ø Skrb za čisto okolje,
Ø varčevanje z vodo in energijo,
Ø ločevanje odpadkov in ponovna uporaba odpadnega materiala,
PRAZNOVANJA V VRTCU
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Praznovanja rojstnih dni malo drugače,
veseli december,
pustno rajanje,
Miškolinov rojstni dan (1. april),
zaključek leta.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Knjižnica Polje,
Četrtna skupnost Polje – novoletni bazar,
Policijska postaja Moste Polje,
Zdravstveni dom Vevče,
Zavod Fini – Pomahajmo v svet,
Sobivanje; projekt Varno v vrtec in šolo.
Vrtec Črnuče.

SODELOVANJE S STARŠI
Formalne oblike:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

svet staršev,
roditeljski sestanki,
pogovorne urice,
pisno obveščanje in informiranje staršev,
priložnostni sestanki.

Neformalne oblike:
Ø
Ø
Ø
Ø

jesenski triatlon,
čistilna akcija,
praznični bazar,
Miškolinov ŽIV ŽAV,

Ø zaključek vrtca.
Načrtovane neformalne oblike srečanj s starši se bodo izvajale le v primeru sprostitev ukrepov vlade
in priporočil NIJZ.

PONUDBA ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Teden otroka
Veseli december
Dan odprtih vrat:1. april (Miškolinov rojstni dan)
FIT teden
Miškolinov živ-žav

IZOBRAŽEVANJE
Strokovne delavke enote se bomo vključevale v različne oblike izobraževanja. Udeleževale se bomo
študijskih skupin v okviru Zavoda za Republike Slovenije za šolstvo.
Skozi leto se bomo udeležile:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Strokovnih aktivov 1. starostnega obdobja ( Porajajoča se pismenost).
Študijska srečanja
Strokovnih srečanj v sklopu projekta Erasmus+.
Fit seminarjev.
Druge oblike strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj ( glede na potrebe in interes
strokovnih delavk).

MENTORSTVO
Pripravljeni smo pomagati pri izvedbi obvezne prakse dijakinj/dijakov ter študentk/študentov, ki se
izobražujejo po programu Predšolska vzgoja na srednješolskem ali visokošolskem nivoju.

ODPRTOST ENOTE

V enoti Zajčja Dobrava 2 pričakamo otroke ob 6.00 in jim pomahamo do 16.30.

Strokovne delavke enote Zajčja Dobra 2

