LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2020/2021
ENOTA ZAJČJA DOBRAVA
V Zajčji dobravi se z igro vrednot in zdravega načina življenja učimo ter drug drugemu vsak
dan nasmeh podarimo. V naravi se skupaj igramo in raziskujemo ter svoje zdravje s tem
varujemo.
NAČRTOVANI PROJEKTI
l
l
l
l
l
l
l

VREDNOTE,
EKO VRTEC,
ERASMUS+,
FIT SLOVENIJA,
VARNO S SONCEM,
TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OŠ,
SOBIVANJE (Živim zdravo, Varno v vrtec in šolo, Spodbujamo prijateljstvo).
CELOLETNE DEJAVNOSTI IN PRAZNOVANJA

KNJIŽNA VZGOJA
l
l
l
l

Ciciuhec (bralna značka),
Eko branje za eko življenje,
pravljični dopoldnevi v knjižnici Polje,
pravljični dopoldnevi s knjižničarko v vrtcu.

PROMETNA VZGOJA
l
l

Prometna varnost na sprehodih in izletih,
varna vožnja z vozili (poligoni pred vrtcem).

GIBALNO-ŠPORTNA VZGOJA
l
l

l
l
l
l

Mali sonček,
jesenski triatlon (22. 9. 2020) - v dopoldanskem času za otroke in strokovne delavce vrtca
Miškolin, morebitne udeležence ČS Polje in MOL, v popoldanskem času pa še za starše z
otroki iz naše enote,
FIT teden (29. 3.－2. 4. 2020),
Miškolinov kros,
čutna pot,
obeleženje posebnih dni (Fit projekt):
∼
22. september: evropski dan brez avtomobila,
∼
15. oktober: svetovni dan hoje,
∼
20. januar: dan brez multimedije,
∼
7. april: svetovni dan zdravja,
∼
10. maj: svetovni dan gibanja,
∼
31. maj: svetovni dan športa.

EKOLOŠKA IN ZDRAVSTVENA VZGOJA
l
l
l
l
l
l

Skrb za čisto okolje,
varčevanje z vodo in energijo,
ločevanje odpadkov in ponovna uporaba odpadnega materiala,
zdrava prehrana in ekološka pridelava zelenjave, zelišč in sadja v visokih gredah,
obisk lokalne ekološke kmetije,
obisk zobozdravnice in medicinske sestre.

PRAZNOVANJA V VRTCU
l
l
l
l
l

Praznovanja rojstnih dni otrok na poseben način,
veseli december,
pustno rajanje,
Miškolinov rojstni dan (1. april),
zaključek leta.
SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Agencija za šport,
BIP – jezikovna šola,
Celjski sejem (Altermed),
Četrtna skupnost Polje,
Društvo MT šport,
Knjižnica Polje,
lokalna kmetija,
LPP,
MOL,
OŠ Polje in OŠ Zadobrova,
Planet otrok,
Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana,
Športno društvo Lucky Luka,
ZD Moste (zobna asistentka),
ZD Vevče,
ZLRO (Zavod za letovanje in rekreacijo otrok).
SODELOVANJE S STARŠI

Formalne oblike:
roditeljski sestanki,
l
pogovorne urice,
l
priložnostni sestanki.
Neformalne oblike:
l

l
l
l
l
l
l

jesenski triatlon,
čistilna akcija,
družabna srečanja v naravi,
praznični bazar,
Miškolinov ŽIV ŽAV,
zaključek vrtca.

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

Teden otroka,
jesenski triatlon,
veseli december,
Miškolinov ŽIV ŽAV,
1. april (Miškolinov rojstni dan),
dan odprtih vrat.
POSEBNA PONUDBA ENOTE

l
l
l
l
l

VRTEC V NARAVI (Gozd Martuljek): Urška Novinič, Božica Mataruga, Janja
Avguštin, Jelena Školnik, Marjetica Kropivnik, Manca Zajc.
ZIMOVANJE (Weinebene, Avstrija): Urška Novinič in Jelena Školnik.
LETOVANJE: Urška Novinič, Božica Mataruga, Janja Avguštin.
DRSANJE (drsališče Zalog, Ljubljana): Urška Novinič, Božica Mataruga, Jelena
Školnik, Janja Avguštin.
INTEGRACIJA ANGLEŠKEGA JEZIKA (BIP jezikovna šola): za otroke starejše
skupine.
IZOBRAŽEVANJE

V vrtcu:
l
l

Fit seminar,
aktivi strokovnih delavcev.

Izven vrtca:
l
l
l
l

Pedagoška fakulteta (Univerza v Ljubljani),
Mreža učečih se šol in vrtcev,
Fit multiplikatorji,
druge oblike strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj (glede na potrebe ter 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
Enota Zajčja dobrava je odprta od 6.00 do 16.30.
Strokovne delavke enote Zajčja dobrava

