LETNI DELOVNI NAČRT za vrtčevsko leto 2020/21
ENOTA ZAJČJA DOBRAVA 2
CELOLETNI PROJEKT
»Miška kovček nosi in dogodivščine trosi«
Med miškinim bivanjem v vrtcu bomo skupaj spoznavali vrednote ter zdrav način življenja. Z
njeno pomočjo bomo pridobivali navade o negi telesa – umivanje rok, odvajanje od
pleničke,… Miška nas bo spodbujala k vsakodnevnim gibalnim dejavnostim v prostoru in na
prostem. Vključevali bomo elemente FIT metodologije.

CELOLETNE DEJAVNOSTI IN PRAZNOVANJA
• uvajalno obdobje, teden mobilnosti, teden otroka, veseli december, pustovanje, mesec
kulture, mesec družine, zaključek leta, poletje v vrtcu,
• tradicionalni slovenski zajtrk,
• 1. april – Miškolinov rojstni dan,, FIT teden,
• Miškolinov kros,
• pravljični dopoldnevi (obisk knjižničarke, knjižnice),
• Eko branje za eko življenje,
• Praznovanje rojstnih dni malo drugače,
• športni program: Mali sonček.

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN OKOLJEM
Ø
Ø
Ø
Ø

Knjižnica Polje,
Četrtna skupnost Polje – novoletni bazar,
Policijska postaja Moste Polje,
Zdravstveni dom Vevče.

SKUPNI PROJEKTI
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Eko vrtec – podprojekt: »Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji«,
Varno s soncem,
Fit Slovenija - podprojekt FIT4KID,
Vrednote z življenje,
Erasmus+,
Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah.

OBELEŽILI BOMO POMEMBNE DNEVE V LETU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evropski dan brez avtomobila: 22. september
Svetovni dan hoje: 15. oktober
Mednarodni dan strpnosti: 16. november
Fit dan brez multimedije: 20. januar
FIT dan: 31. marec
Svetovni dan zdravja: 7. april
Svetovni dan knjige: 23. april
Svetovni dan gibanja: 10. maj
Svetovni dan športa: 31. maj

SODELOVANJE S STARŠI
•
•
•
•
•
•
•

roditeljski sestanki,
pogovorne urice,
popoldanska druženja s starši,
praznični novoletni bazar,
čistilna akcija,
Miškolinov Živ-žav,
zaključek leta.

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

Teden otroka,
Veseli december ,
Dan odprtih vrat:1. april (Miškolinov rojstni dan), FIT teden,
Miškolinov živ-žav,
Dan odprtih vrat za novince – 4. junij 2021.

