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NAGOVOR RAVNATELJICE
Zavedamo se, da so otroci naše največje bogastvo,
zato jim vsak posameznik zaposlen v našem vrtcu,
želi podariti delček dobre popotnice za njihovo življenje.
Prav tako se zavedamo, da smo sokreatorji njihovih življenj
in da je bistvo vsega »vzgajanje z ljubeznijo«.

2

VSEZNALČEK
ŠOLSKO LETO 2015/2016

1. IZVEDBENI KURIKULUM
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki omogoča strokovno načrtovanje in
kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma
razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku,
organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje.
Ob zapisanem Kurikulumu za vrtce, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih,
je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih enako
pomembna izpeljava v prakso oz. t. i. izvedbeni kurikulum. Praktična izpeljava
zapisanih ciljev kurikuluma (izvedbeni kurikulum) lahko s svojo življenjskostjo,
vpetostjo v socialni kontekst, z aktualnostjo, izbiro različnih metod in načinov
dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanje
načel uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce, pomembno prispeva k širšemu
razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi
vzgoje in izobraževanja, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.
Kurikulum v središče postavlja otroka, njegove individualne in razvojne
značilnosti ter posebnosti. Spoštovanje otroka, njegove drugačnosti in izbire so
na prvem mestu. Strokovni delavci in otroci skupaj načrtujejo dejavnosti in
sooblikujejo prostor. Igrače in pripomočki za najrazličnejše dejavnosti, knjige in
svoje izdelke, postavljajo in razporejajo po svojem okusu, dosegljivi so jim brez
pomoči vzgojiteljev. Kotički so stalni in začasni, da otroci lahko izbirajo in enkrat
delajo v večjih, drugič v manjših skupinah, sami ali v parih. Otroci sodelujejo tudi
pri oblikovanju pravil življenja v skupini.
Naloga tima strokovnih delavk in delavcev je organizirati dejavnosti, v katerih
otroci preko igre spoznavajo področja kot so jezik, družba, narava, matematika,
umetnost in gibanje.
Otroci imajo možnost izbirati aktivnosti, ravno tako imajo pravico do zasebnosti.
Vsak otrok ima možnost, da se umakne v tihi kotiček pred skupino, če želi biti
sam.
Izvajanje dejavnosti za doseganje ciljev in vsebin v LDN smo evalvirali s
polletnimi poročili ter s poročili izvajalcev. Cilje smo realizirali z dejavnostmi, kjer
so bili otroci optimalno aktivni, s timskim in projektnim delom, sodelovanjem
zunanjih sodelavcev in vključevanjem vrtca v dogajanje v širši in ožji okolici.
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2. URESNIČEVANJE NAČEL KURIKULUMA
Iz zapisanih ciljev Kurikuluma za vrtce, so izpeljana načela, ki jih strokovni
delavci vnašajo v svoje delo. Strokovni delavci načrtujejo iz otrok posamezne
tematske sklope, kjer na osnovi ciljev določijo tudi načela. V posameznem
obdobju je poudarek na določenem načelu, lahko tudi na več načelih hkrati.
Gre za uresničevanje naslednjih načel:
-

načelo demokratičnosti in pluralizma;
načelo odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti
vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu;
načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo
multikulturalizma;
načelo omogočanja izbire in drugačnosti;
načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
načelo uravnoteženosti;
načelo strokovne utemeljenosti kurikuluma;
načelo pogojev za izvedbo novega kurikuluma;
načelo horizontalne povezanosti;
načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete;
načelo sodelovanja s starši;
načelo sodelovanja z okoljem;
načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter
strokovnega spopolnjevanja;
načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije);
načelo razvojno – procesnega pristopa;
načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih
načinov izražanja.
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3. PROJEKTI NA RAVNI VRTCA
3.1 INOVACIJSKI KOTIČKI
Realizirali smo cilje inovacijskega projekta na ravni vrtca, ki se je vodil
tudi v strokovnih aktivih. Strokovni delavci so pokazali ogromno
iznajdljivosti in uvedli kar nekaj novosti v naše delo.
Strokovne delavke so otrokom ponujale kotičke z različnimi materiali, ki so
otroke spodbujali k inovativnosti. Uredile so mehanično delavnico,
mizarsko delavnico, frizerski salon, pisarno, lekarno, bolnišnico,
laboratorij, kotiček z mobili, pajkovo mrežo v igralnici ali terasi, umetniške
kotičke s plastičnimi materiali za modeliranje, naravnimi materiali,
odpadno embalažo, jesenski kotiček s plodovi, kotiček v gozdu, gradbeni
kotiček na igrišču, svetlobno mizo, hišico za lutke, pralnico, kozmetični
studio, zeliščni kotiček, električno delavnico, pravljični kotiček, svetlobni
kotiček za igro s sencami, vodni kotiček, kotiček s snegom in ledom,
glasbeni kotiček, pikasto – črtast kotiček, kemijski raziskovalni kotiček,
skrinja poskusov, pustni kotiček, kotiček promet, naravoslovni kotiček,
bazenček z žagovino, didaktična igra s pritrjevanjem (ježki), kotički za vsa
čutila, kotički z živimi živalmi, kotiček z urami, zbirko starih predmetov,
šiviljski kotiček, igrali so se stare slovenske tradicionalne igre, labirint,
hišico počutja, poligon z jesenskimi plodovi, cevi in tulci tako in drugače,
staro izbo, kotiček: pri nas pa hiško zidamo in druge.
S projektom bomo nadaljevali, ker tako pri otrocih kot pri strokovnih
delavcih spodbuja inovativnost in ustvarjalnost ter omogoča dvig
kakovostne ravni dela s predšolskimi otroki. Izvedenih je bilo 27 hospitacij
v vseh oddelkih.

3.2 USTVARJANJE KLIME ZA BOLJŠE ODNOSE IN VEČJE
ZADOVOLJSTVO SODELAVCEV
Uresničujemo zastavljene cilje v projektu: Ustvarjanje klime za boljše
odnose in večje zadovoljstvo sodelavcev in nadaljujemo z izvajanjem
še v tekočem šolskem letu.
Naš cilj v okviru projekta je bil, da bi čim več posameznikov komuniciralo
na asertiven način, saj si želimo izboljšati dosedanjo komunikacijo v
zavodu. Smo namreč mnenja, da nerešeni konflikti nastajajo predvsem
zaradi neustrezne komunikacije. Želimo se naučiti ne samo poslušati,
ampak slišati, prav tako stvari povedati na primeren način (da torej poveš,
kaj misliš in hkrati tako, da sogovornika ne prizadeneš ali užališ).
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Akcijski načrt je skrbno nastajal skozi preteklo šolsko leto. Nekaj aktivnosti
je bilo izvedenih sproti, večinoma pa smo jih načrtovali za letošnje šolsko
leto. Klima je namreč področje, ki se spreminja počasi, prav tako je
potrebno k reševanju problematike na tem področju pristopiti previdno.
Previdno v smislu, da izbereš aktivnosti, s katerimi zaposlene motiviraš,
ne da dobiš ravno nasprotni učinek.
Skozi šolsko leto smo najprej zaposlenim želeli približati asertivno
komunikacijo. Tega smo se lotili tako, da smo na skupnem srečanju
reševali probleme iz realnega področja življenja vrtca, in sicer z načeli
asertivne komunikacije.
Verjamemo, da bo asertivno komuniciranje vplivalo na samo reševanje
konfliktov, to pa na klimo. Želimo si živeti v prijetni, pozitivni klimi, ki je
osnova za dobro počutje ter psihofizično stanje zaposlenih. Povratne
informacije, ki smo jih dobili s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov
nakazujejo, da smo na pravi poti.

3.3 ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
V preteklem letu smo izvedli tri module: pravičnost, tradicija ter delo in
ustvarjalnost.
Program temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev
vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami
usklajeno ravnanje že v vrtcih. V vrtcu se namreč preko socializacijskih
mehanizmov in ponotranjenja vrednot in življenjskih načel, postavljajo
pomembni temelji etike in vrednote otrok, ki bodo čez leta ustvarjalci
prihodnosti vseh nas. Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in
izobraževanja, je ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne
družbe prihodnosti.
Program temelji na spoznanju, da imajo strokovni delavci v vrtcih zelo
pomembno vlogo pri razvoju osebnosti otrok ter uresničevanju vzgojnega
poslanstva. V letošnjem šolskem letu se bomo posvetili dvema moduloma
Inštituta za etiko, to sta integriteta ter humanost.

3.4 SKRB ZA DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU
Izvedli smo predavanje dr. Vesne Pekarovič Džakulin – Bolečine v križu
in vratu – vzroki ter kaj lahko storimo sami, da jih lahko preprečimo oz.
lajšamo.
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3.5 ŠTUDIJSKE SKUPINE
Predavanje in delavnice na temo: spremljanje otrokovega napredka s
poudarkom na vključevanje in spremljanje otrok iz priseljenih družin (1. 12.
2015, Anita Slakonja, Simona Žnidar).

3.6 STROKOVNA EKSKURZIJA
je bila izvedena 4. 6. 2016, v Vrtec Vodmat v Ljubljani.

3.7 SAMOEVALVACIJA
S samoevalvacijo smo spremljali realizacijo ciljev v sklopu projekta
Ustvarjanje klime za boljše odnose in večje zadovoljstvo sodelavcev.

3.8 NOČITEV V VRTCU
Realizirana je bila v noči, iz 18. 12. na 19. 12. 2015. Nočitev v vrtcu
spodbuja otrokovo psihološko in družbeno neodvisnost. Otroci
premagujejo razvojne strahove, predvsem strah pred zapustitvijo in strah
pred temo. Osamosvajanje otroka je ena glavnih nalog staršev in vrtca.

3.9 DOBRODELNA PRIREDITEV
Od 20. 4. do 22. 4. 2016 smo organizirali skupaj s
Dobrodelni bazar.

Skladom vrtca

V tednu otroka smo organizirali zbiranje odpadnega papirja.

4. SVETOVALNO DELO
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v tem okviru tudi temeljni cilj
svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno
konstitucijo.
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V šol. letu 2015/16 je svetovalna služba pomagala in sodelovala z osnovnim
namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in vzgojno-izobraževalna
ustanova kot celota, čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru
vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih
ciljev.
Svetovalna služba je v vrtcu opravljala interdisciplinarno zasnovano strokovno
delo za vrtec. Njena temeljna naloga je bila, da se je na podlagi svojega
posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno
avtonomni način vključevala v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in
socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da je pomagala
in sodelovala z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi
ustanovami. Z njimi se je vključevala preko med seboj povezanih in pogosto
prepletenih vrst načrtovanja in evalvacije.

4.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
V vrtcu Šmarje pri Jelšah izvajamo program za predšolske otroke s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V našem vrtcu je bilo v šol. l. 2015/16
12 otrok s posebnimi potrebami, ki jim je pripadala dodatna strokovna pomoč.
Ravnateljica je določila člane strokovne skupine, ki so bili zadolženi za pripravo
in spremljanje individualiziranega programa. V pripravo in spremljanje le-tega pa
so vključeni tudi starši.
Otroci s posebnimi potrebami so sposobni učenja in napredka na vseh razvojnih
področjih, zato niso izvzeti iz nobenega področja življenja v vrtcu. Glede na njihov
razvoj, jim je, ob odgovarjajoči osebni pomoči in drugih vrstah pomoči,
zagotovljeno polno in aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku in tudi
so/samo/odločanje o svojem življenju.

4.2. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM
Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudimo
zagotoviti otrokom varno in zdravo bivalno okolje. To pomeni: zdravi otroci, čisti
in redno vzdrževani prostori vrtca in igrišča, igrač, posteljnine, redno umivanje
rok, ustrezno prezračevanje igralnic in veliko bivanja na svežem zraku, ne glede
na letni čas. Zdravo, varno in čisto bivalno okolje smo oblikovali s pomočjo
vzpostavljenega zdravstveno-higienskega režima ter nenehnega izobraževanja
zaposlenih. Ob pojavu večjega števila obolelih izvajamo ukrepe, določene v

8

VSEZNALČEK
ŠOLSKO LETO 2015/2016

sodelovanju z epidemiološko službo NIJZ, OE Celje. Zdravje otrok krepimo z
gibanjem in aktivnostmi na igriščih ter v okolici vrtca.

4.3 PREHRANA VRTCU
Otrokov razvoj je neločljivo povezan s prehrano. Otrok si v obdobju rasti ustvarja
temelje zdravja za vse življenje. Svoje prehrambne navade in pestrost okusov
otrok osvoji v zgodnji otroški dobi in jih kasneje težko spreminjamo. V vrtcu se
zavedamo, da smo pomembni soustvarjalci otrokovega celostnega razvoja
Jedilnike načrtujemo v skladu s strokovnimi priporočili zdrave prehrane za
predšolske otroke, ob tem pa vključujemo slovenske narodne jedi s katerimi
želimo otrokom dodati ščepec kulturne dediščine. Otrokom s prehransko alergijo
pripravljamo tudi dietno prehrano. Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na voljo
pitno vodo in nesladkan čaj.
Za otroke s posebnimi potrebami v prehrani pripravljamo dietno prehrano po
navodilih zdravnika. Zato vsi starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, v
začetku šolskega leta ali med letom prinesejo zdravniško potrdilo oz. navodila s
strani zdravnika.
Pri oblikovanju jedilnikov aktivno sodeluje tim za prehrano, v katerega so
vključeni kuharji, strokovni delavci iz različnih starostnih skupin otrok ter
organizatorka prehrane

5. NAČINI ŽIVLJENJA
5.1 TEDEN BREZ IGRAČ
Na podlagi dobre prakse iz prejšnjih let, smo v vrtcu realizirali teden brez igrač.
Skupaj z otroki smo pospravili igrače in jih poslali na počitnice. Otroci so od doma
prinašali različne materiale in odpadno embalažo – gumbe, papirnate tulce,
škatle, različne lesene deščice, elastiko, blago, mikroskop, tehtnico… Velik
poudarek smo namenili samostojnosti otrok, njihovi iznajdljivosti pri ustvarjanju,
kar pa se je izkazalo pri nekaterih otrocih za zelo zahtevno nalogo. Prvi teden so
potrebovali veliko spodbude in motivacije, proti koncu pa je igra stekla brez težav.
Prav tako smo se veliko igrali v naravi. Otroci so se morali veliko dogovarjati,
kako bodo kaj izdelali, kako se bodo nekaj igrali. Med njimi je potekala zanimiva
in pestra dinamika. Zelo radi so se igrali stare rajalne igre. Ko smo jim po dveh
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tednih vrnili igrače v igralnico, so željno posegli po njih. Teden brez igrač je
ponekod potekal dva ali celo tri tedne.

5.2 ANGLEŠČINA JE IGRA
Angleščino smo integrirali v treh oddelkih. Dejavnosti v tujem jeziku vključujemo
tako v rutino kakor tudi v vodene dejavnosti:
-

pozdravi preko pesmi;
pesem ob rojstnem dnevu;
preštevanje otrok v jutranjem krogu;
pesem o zobkih ob obisku zobne sestre;
prepevanje različnih pesmi (na določeno temo);
uporaba vljudnostnih izrazov ob obrokih;
zgodbe v angleškem jeziku (We're goin on a Bear hunt; The Gingerbread
man, Cookie and the colours);
- pogovor o medkulturnih razlikah (angleška čajanka, maškarada,
bonton…);
- ob pesmi in rimah vsak dan pogledamo kakšno je vreme, dan, mesec,
letni čas;
- izvajamo gibalne minute v angleškem jeziku.
Pri otrocih usvajamo tuji jezik preko vsakodnevne komunikacije na njim primeren
in zanimiv način. Glavni cilj projekta je bil pri otrocih vzbuditi veselje do tujega
jezika in ga razvijati. Ob spoznavanju drugega glasoslovnega sistema od
materinega, otrok širi glasoslovni sistem in s tem izboljšuje jezik tudi v
materinščini.

5.3 VARNO S SONCEM
Iz leta v leto sonce postaja bolj nevarno in projekt Varno s soncem je postal način
življenja. V pomladnih mesecih, ko je sonce postajalo močnejše smo začeli
otroke ozaveščati o škodljivosti sončnih žarkov. Starše in otroke smo opozarjali
na to, da naj otroci v vrtec prihajajo primerno zaščiteni pred soncem (pokrivala,
primerna oblačila, sončna krema…) Prav tako smo se z otroci pogovarjali o tem,
kdaj je sonce najmočnejše in kdaj se ne smemo zadrževati na soncu. Takrat smo
pri igri poiskali senco, odšli v gozd ali pa smo se zadrževali v vrtcu. Poskrbeli smo
tudi za to, da smo pili veliko vode.
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5.4 NAŠA MALA KNJIŽNICA
Projekt Naša mala knjižnica je namenjen predšolskim otrokom. V okviru projekta
smo dobili posamezne knjige in delovne zvezke v katere so otroci reševali
različne naloge vezane na posamezno zgodbo. Ob knjigah smo prav tako
spoznavali dežele posameznih avtorjev knjig in kulturne razlike. Otroci so bili zelo
kreativni pri reševanju nalog in s tem so urili svoje veščine in znanje za reševanje
nalog Cici Vesele šole. Projekt je dobra priložnost za spoznavanje različnih
zgodb, drugih dežel in medkulturnih razlik.

5.5 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Na ravni enote Sonček sodelujemo z Domom upokojencev s ciljem
medgeneracijskega sodelovanja. Skupine so bile skozi vse leto razporejene za
obisk v domu upokojencev. Pred obiskom smo z otroci pripravili kratek program
za varovance doma s katerim smo jim polepšali bivanje v domu. To je bila odlična
priložnost za druženje med generacijami. S tem pri otrocih spodbujamo
spoštovanje do starejših.

5.6 EKO VRT
V Vrtcu Šmarje pri Jelšah smo tudi v šolskem letu 2015/16 ohranjali eko način
življenja. V okviru tega projekta smo otrokom omogočili doživljanje izjemne
izkušnje neposrednega stika z naravo in vrtnarjenjem ter jim tako pomagali, da
razvijejo pozitiven odnos do varovanja narave in (še zlasti lokalno) ekološko
pridelane hrane. Vrt je zasnovan v obliki sonca, ki predstavlja logotip vrtca.
Spomladi smo si v enoti Sonček razdelili gredice na Eko vrtu. Vsak oddelek je
dobil eno gredico, za katero naj bi skrbel celo leto. Dogovorili smo se tudi, kaj naj
bi sejali oz. sadili na katero gredico. Na eni gredici naj bi vzgojili česen in
melancane. Z otroki so najprej pripravili gredico, nato pa posejali melancane.
Kasneje so dodali še česen. Otroci s tem pridobivajo znanje in veščine kako nekaj
zraste. Prav tako pridobivajo na samozavesti, ko vidijo, da tudi sami lahko nekaj
pridelajo in s ponosom opazujejo rast. Na uvodnem roditeljskem sestanku so
nekateri starši predlagali, da bi na vrt posadili rastlino Stevia (naravni sladkor), ki
bi jo uporabili za sladkanje čaja za otroke v vrtcu. Hišnik je rastline prinesel in z
otroki so pokusili liste ter ugotovili, da so sladki. Rastline so skupaj posadili na
vrt, jih zalili, pulili plevel in jih tudi okopali. V teh doživetjih so bila vključena vsa
področja vzgojnega procesa. Kot dopolnilo vrtu so skupaj z otroki izdelali ptičje
strašilo in ga poimenovali Straško.
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Na vseh dislokacijah šmarskega vrtca otroci sadijo in urejajo manjše ali tudi večje
vrtičke in pridelke tudi porabijo. V večino primerih so to zeliščni vrtovi ali jagode
in nekaj čisto pravih vrtov, ki jih urejajo v sodelovanju s šolo.

5.7 BRALNI NAHRBTNIK
Knjiga je tista, ki ima na otroka vsestranske učinke: ga popelje v svet domišljije,
v svet kreativnosti in ustvarjalnosti, ga uči vztrajnosti, iznajdljivosti, ga spodbuja
k radovednosti, mu širi obzorja, bogati njegov besednjak, mu omogoča
kakovostno preživljanje prostega časa in navsezadnje, ga povezuje z njegovimi
starši, starimi starši, vzgojitelji in ostalimi skrbniki, ki si vzamejo čas in otroku
preberejo njegovo najljubšo knjigo. V ta namen smo v vrtcu izvajali Bralni
nahrbtnik. Namen je bil usmeriti otroka h knjigi, spodbujanje družinskega branja,
sodelovanja vrtca s knjižnico ter obisk knjižnice in kulturnega doma Šmarje. Za
nagrado in motivacijo otrok smo si junija ogledali predstavo Bodi moj prijatelj,
Društva za boljši svet, ki je bil tudi zaključek Bralnega nahrbtnika.

5.8 CICIBAN V PROMETU IN PASAVČEK
Otroci so že takoj po rojstvu udeleženci v prometu, najprej kot sopotniki v avtu, v
vozičkih na sprehodih ter nato kot pešci, kolesarji. Zato je zelo pomembno, da jih
zelo kmalu pričnemo osveščati o pomenu varnega vedenja v prometu. Otroci
morajo ponotranjiti, da je nespametno vedenje v prometu lahko usodno.
Poudarjali smo pomembnost pripenjanja voznika in vseh sopotnikov v vozilu,
pravilne hoje ob cestišču in po pločniku, pravilnega prečkanja cestišča kjer je
zebra in kjer zebre ni, uporabe zaščitnih sredstev pri vožnji s kolesom.
Aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta:
-

-

predstavitev različnih gradiv o varnosti v prometu;
s pomenom varnostnih pasov, nošenjem rumenih rutic in varnem vedenju
v prometu kot pešcev so nas že v mesecu septembru seznanili policist in
člani SPV. Vsak otrok je dobil rumeno rutico in kresničko za boljšo vidnost
in s tem varnost v prometu- na sprehodih;
ureditev knjižnice z literaturo o prometu, vozilih;
pogovor, branje in poslušanje zgodbic;
obisk policista;
sprehod v navzočnosti policista in prečkanje ceste;
spoznajmo izvor imena pasavček – pasavec, primerjanje živali in lika;
spoznavanje otroških varnostnih sedežev in pomembnosti pripenjanja;
pripenjanje v otroške varnostne sedeže;
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-

spoznavanje vrst prometa in izdelovanje plakata;
likovno ustvarjanje na temo promet, Pasavček;
učenje otroških pesmi o vozilih (Pasavček, Z avtobusom k teti, Vlak, Peter
Cvikel, Avto, Da prijazna bodo jutra…);
vadbena ura; avtomobili v garažo, formula;
izdelovanje didaktičnih iger in sestavljank;
ogled različnih videoposnetkov o prometnih nesrečah;
ogled spletne strani;
računalniška igra promet;
izdelovanje figuric pasavčka iz odpadnega in naravnega materiala, ter iz
plastelina in slanega testa;
spremljanje pripetosti;
dosledno naročanje in vožnja otrok na prireditve z avtobusi, ki imajo
varnostne pasove;
ogled avto odpada, ogled karamboliranih vozil;
pregled avtomobilov na parkirišču (ima sedež, za koliko starega otroka bi
bil primeren…);
zaključek projekta – z vlakom v Celje.

5.9 CICI VESELA ŠOLA
V sklopu Cici Vesele šole objavljajo skrbno premišljene igrive didaktične naloge
za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja
...
Za igrat in za prespat
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V junijski Cici Veseli šoli se pripravimo na podaljšani obisk …
Jaz sem drevo, ti pa ne …
Koliko življenja se skriva v drevesu – odkrijmo ga!
Kaj znamo
V aprilski Cici Veseli šoli ob zabavnih nalogah in ugankah preverimo, kaj smo
se letos že naučili.
Športnovzgojni karton
Samo še nekaj tednov nas loči od novih meritev za športnovzgojni karton. Le
kakšni bodo letos rezultati?
Pisave
Koliko različnih pisav je na svetu! Vse so zanimive same po sebi – še posebej,
kadar razkrivajo lepa sporočila …
Ognjeniki
Januarska Cici Vesela šola je vroča, saj v njej bruhajo ognjeniki …
Pošta
V mesecu prijaznih voščil in ročno izdelanih voščilnic smo se odpravili na pošto
...
Varčevanje
V novembrski Cici Veseli šoli izvemo, kako varčevati, kadar imamo s čim …
Če zagori, naj se ti ven mudi
Ko zagori, imamo pogosto samo nekaj trenutkov časa, da pravilno ukrepamo ...
Lepo vedenje
Tudi letos smo bili vabljeni v Cici Veselo šolo, kjer so vsak mesec predstavili novo
temo, aprila pa so otroci v šolah in vrtcih reševali vprašalnike, nato pa so vsi
sodelujoči prejeli pohvalo. Sodelovali so tudi vsi predšolski otroci šmarskega
vrtca in v igrivem vzdušju rešili vprašalnike.

5.10 ZDRAVI ZOBKI
V oddelkih nas je obiskovala zobna sestra ga. Kramberger ter ga. Sekirnik in
otroke osveščala o pomembnosti pravilnega ščetkanja zob ter zdrave prehrane
za zdrave zobe. Prav tako je otrokom pokazala, kako se pravilno umivajo zobje
in kakšne so najprimernejše zobne ščetke za otroke. Vsi otroci so s seboj prinesli
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tudi svoje zobne ščetke in so si skupaj z zobno sestro zobe pravilno umili. Zobna
sestra je ob tem preverila ustno higieno.
Prav tako smo si ogledali kratek film o pravilnem umivanju zob.

5.11 Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
Na raziskovalnih sprehodih v »deželi šmarski« smo raziskovali različne
zanimivosti in znamenitosti v bližnji in daljni okolici vrtca (orientacijski
sprehodi,…). Če smo našli kakšen zanimiv predmet, smo ga vzeli s seboj in
raziskovali stvari še v vrtcu. Iz najdenega smo razvijali dejavnosti. Tako smo v
bližini gradu Jelša našli žogico za golf, ugotovili, da je bilo tam golf igrišče in
najdbo razvili naprej v igro golfa z otroki na mestu najdbe žogice. V mesecu
novembru so načrtovali projekt Naša mala knjižnica z naslovom: »S knjigo okrog
sveta«. Ob knjigi so raziskovali najprej ožjo okolico (lokalno skupnost). Ogledali
so si Muzej baroka in se sprehodili med kapelicami Šmarske Kalvarije. Prav tako
so se odpravili na sprehod do gradu Jelša in na pohod do cerkve Sv. Miklavža in
Sv. Roka. Spoznavali so celotno Slovenijo preko zemljevida, razglednic, brošur,
pesmi, iger, računalnika. Spoznali so tudi narodne simbole (zastava, grb, himna).
Sledila je knjiga poljskega avtorja ob katerem so odkrivali lepote ter kulturne in
naravne znamenitosti Poljske. Izdelali so si družabno igro, zastavo, se seznanili
s himno in grbom.

5.12 UPORABA IKT V VRTCU
Strokovni delavci so skoraj vsakodnevno redno uporabljali sredstva za
dokumentiranje dejavnosti ter napredka otrok. IKT sredstva so vnašali tudi v
neposredno delo z otroki v vrtcu, tako spontano kot načrtno. Največkrat je to
poslušanje glasbe, fotografiranje in ogled fotografij, snemanje in ogled
posnetkov, uporaba diktafona pri jutranjem krogu in poslušanje lastnega
posnetka. Včasih si ogledamo tudi kakšno PPT, ki jo predhodno pripravimo.

5.13 PUNČKA IZ CUNJ
Punčka iz cunj je mednarodni projekt Unicefa, ki se že nekaj let izvaja tudi v
našem vrtcu. Punčka simbolizira otroka iz družbe tretjega sveta, ki potrebuje našo
pomoč. Še vedno v svetu umre 2,5 milijona otrok za posledicami nalezljivih
bolezni, ker niso bili cepljeni. Tudi v letošnjem šolskem letu smo v vrtcu izvajali
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projekt Punčka iz cunj v enem oddelku, znotraj tega projekta pa projekt Punčka,
ki potuje. Punčke so potovale med družinami in jih povezovale.

5.14 SIMBIOZA GIBA
Vrtec je pomemben družbeni prostor, kjer smo vsakodnevno skrbeli za
sodelovanje in medgeneracijsko povezanost. Projekt Simbioza giba je v
športnem duhu povezoval dve generaciji. Malčkom smo omogočili pozitivno
izkušnjo skozi različne gibalne aktivnosti, ki so jih izvajali skupaj s svojimi starimi
starši, upokojenci. Skupaj smo odšli na sprehod v naravo in sodelovali v gibalnih
delavnicah. Z dedki in babicami smo se igrali rajalne igre, različne stare igre, ki
se jih spomnijo še iz otroštva. V okviru svojih zmožnosti so si pomagali in se
družili na drugačen način.

5.15 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk smo izvajali z namenom, da bi izboljšali
zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, pridelavo in predelavo
ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnost zagotavljanja hrane,
pridelane v lokalnem okolju. Strokovni delavci dajemo pomen trajnostnemu in
zdravemu prehranjevanju in vlogi, ki jo na tem mestu predstavlja lokalno in
ekološko pridelana hrana. V ta namen so nas v vrtcu obiskali okoliški čebelarji.
Že v dneh pred izvajanjem tradicionalnega slovenskega zajtrka, so se po
skupinah odvijale različne dejavnosti, ki so ne samo njih, temveč tudi starše
ozaveščale o pomenu tega dne.
V okviru te dejavnosti, je bil na nivoju zavoda organiziran zajtrk (domač kruh,
maslo, med, mleko in jabolka). Po zajtrku so se predstavili čebelarji. Zapeli smo
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nekaj pesmic, zaplesali… Na računalniku smo si ogledali čebelice, poslušali
njihove zvoke; kako nabirajo med, kje domujejo, kaj v panju delajo, kdo pobira
med iz čebelnjaka. Sodelovali smo tudi na Hoferjevem natečaju eko smreka in
ena od treh skupin je dobila nagrado.

6. PROGRAM DODATNIH IN OBOGATITVENIH
DEJAVNOSTI
6.1 DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti so se izvajale na podlagi različnih ponudb zunanjih
izvajalcev. Ponujali so angleški jezik, plavalni tečaj, plesne dejavnosti, tečaj
smučanja, tečaj rolanja in športno vzgojo. Oblikovale so se v skladu z željami
otrok in staršev. Izvajale so se na različnih enotah in dislociranih oddelkih, po
preteku poslovalnega časa vrtca.

6.2 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Po vseh enotah in dislociranih oddelkih so potekale tudi obogatitvene dejavnosti.
Izvajali smo pevski zbor, planinski krožek, ples in potovanje v svet pravljic.
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Izvedli smo tudi različne delavnice, obiskali gledališče in kino, obiskala nas je
knjižničarka, sestra za preventivo in higieno zob, obeležili smo različne praznike,
praznovali rojstne dneve, razstavljali otroška likovna dela, sodelovali na
prireditvah, …

7. ANEKDOTE
Izjave otrok:
-

»Jaz sem danes zgledala ko zombi. Zombi je grozn, veš!«

-

»Kaj tebi pa kaktus raste pod pazduho?«

-

»Joj, danes se pa nič porednega ne spomnim!«

-

»Veš, naš ati pa tako hrgoli, da ne more noben spat.«

-

»Po našem celem telesu teče kri. To je kot gorivo za avtomobile.«

-

»Ti povem kako se počuti moj jeziček? Zabavno!«

-

Deklica reče rumeni barvi sončna barva.

-

»Ko bom jaz župan, ne bodo otroci v vrtcu ne počivali in ne spali! Samo igrali se bojo!«

-

Vzgojiteljica na sprehodu spodbuja otroke k hitrejši hoji: »Otroci, pridite!« Fantek se
oglasi: »Pa saj pridemo!«.

-

Pogovor v skupini poteka o prehrani. Vzgojiteljica: »Kaj jemo zjutraj?« Otroci: »Zajtrk!«
Vzgojiteljica: »Kaj jemo opoldne?« Otroci: »Kosilo!« Vzgojiteljica: »Kaj jemo zvečer?«
Fantek: »Palačinke!«

-

Vzgojiteljica vpraša otroke: »Od kod pride jajce?«
Otroci: »Kokoška ga znese!«
Vzgojiteljica: »Kaj pa pride iz jajčka?«
Fantek: »Palačinke!«
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-

Pogovor poteka o družini. Deklica v skupini bo dobila bratca ali sestrico.
Deček: »Jaz pa bom dobil avto!«

-

Vzgojiteljica na sprehodu razlaga o prometnem znaku: Otroci na cesti. Pri utrjevanju
vsebine vpraša: »Kdo tukaj prečka cesto in kaj predstavlja prometni znak?«
Deklica: »Tukaj hodijo prek šoderji!«

-

Na sprehodu se deček vede neprimerno in mu drugi reče: »Te bo mogla mami k
optimizerju peljat, tak ko je mene!«

-

Za kosilo je repa.
Iva pove doma: »Mami, jedli smo belo zelje!«

-

Za kosilo je matevž in zelje. Otroci se pogovarjajo: » Pojedli bomo Matevža.«
V skupini je tudi deček Matevž in se oglasi: »Ne da me ne bodo pojedli?«

-

Pogovarjamo se kaj kdo dela. Vzgojiteljica vpraša dečka: »Kje dela pa tvoj ati?«
Otrok odgovori: »Službo dela.«

-

Pogovarjamo se o oblačilih in dežju. Matevž pove: »Jaz imam doma sprehodno
bundo.«

-

Hodimo ob kupih lesa. Otroke vprašam: »Zakaj žagajo drevesa?«
Otroci: »Zato, ker jih ne morejo puliti!«

-

Pogovarjamo se o gozdnih živalih. Oglasi se otrok: »Lahko jaz nekaj povem? V gozdu
sem videla srno in srneka!«

-

Sprehajamo se ob travniku in otroke vprašam ali kaj slišijo. Otrok odgovori: »Ja, to so
murni, ki murnajo.« Vprašam, kako se oglašajo konji. Otrok odgovori: »Konji konjajo!«
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