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摯

UVOD
Vrtec Cebelica deluje v sestavu Osnovne SoIe Gabrovka - DoIe, s katero ima
skupno upravo, pedago5ko organizacijo, kuhinjo in hiSni5ka opravila.

l,etni delovni nadrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je priloga letnemu delovnemu
nadrtu Sole. Z $im vrtec 5e posebej zagotavlja nadrtno, organizirano in
sistematidno uresnidevanje temeljnih ciljev pred5olske vzgoje, ki so opredeljeni v
koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji.

LDN sodi v obvezno dokumentacijo. Z rajim dolodamo vsebino, obseg, program in
organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo izvedbo v dasu od septembra
2018 do avgusta 2019, kar je osnova za financiranje.

LDNvrtca je namenjen delavcem vrtca, starSem, dlanom Sveta star5ev vrtca in
dlanom Sveta zavoda, hkrati pa je osnova za realizacijo nadrtovanih vsebin.
Osnove za nadrtovanje vzgojno-varstvenega dela:
. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja
o Zakon o vrtcih in ostali normativni akti tako na republi5ki kot obdinski ravni
o Odlok o ustanovitvi
. Kurikulum za vrtec

o
o
o

Analiza realizacije LDN minulega leta
Letni nadrti vzgojiteljic
Materialni in kadrovski pogoji ter potrebe okolja

Letni delovni nairt je ,niiv'dokument, ki nastaja in se oblikuje preko celega
Solskega leta z novirni predlogi, pobudami, idejami, Pri tem upo5tevamo, da so
le-te v skladu z vzgojno-izobraievalno naravnanostjo vrtca in primerne starosti
otrok.

OSNOVNI PODATKI VRTCA
Vrtec Cebelica je pod okriljem Osnovne Sole Gabrovka - DoIe, svoje prostore ima v
stanovanjskem objektu Gabrovka 61, v novih prostorih wtca v objektu Gabrovka
19a ter v prostorih POS Dole pri Litiji.
Eolskem letu 2018/2019 smo nadrtovali delo v petih oddelkih (v enem
kombiniranem odtlelku na POS na Dolah, treh kombiniranih in enem oddelku
prvega starostnega obdobja v Gabrovki ) s 75 vpisanimi otroki.

V
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POSLOVNT

etS VnrCa

Vrtec Cebelica je posloval preko celega leta. Na podlagi potreb, izkazanih

z

anketami v septembru 2018, je bil vrtec v Gabrovki na lokaciji Gabrovka 19a, odprt
od 600 do 1630, na lokaciji Gabrovka 61 pa do 16.ure. Oddelek na POS na Dolah
pri Litiji je bil odprt od 600 do 1530.

Med poletnimi poditnicami se bodo oddelki zdruievali, vrtec je odprt glede na
izkazan interes stardev. V oddelku na Dolah pri Litiji naj bi bilo vkljudenih najmanj
5 otrok, v oddelkih v Gabrovki pa najmanj 10 otrok. Za das poditnic (jesenskih,
novoletnih, zimskih, prvomajskih, poletnih) smo ravno tako izvedli anketo o
prisotnosti zaradi racionalne organizacije dela.

ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH
ODD"
ZELⅥ CE
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STROK07NIX4DER

14 otrok

Vzgojiteljica: Anita Uhan
Pomodnica vzg.: Sandra Nooiah

Kombinlranl oddelek
v Gabrovki

PIKAPOLONICE

otrok

Vzgojiteljica: Marinka Lenart
Pomoinica vzg.: Tadeja Pene

15 otrok

Vzgojiteljica: Wasta Celestina
Pomodnica vzg.: Jasna Mulec
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Vzgojiteljica: Eua Poklar
Pomodnica vzg.: Simona Reenik

POKRIVANJE
SOAASNOSTI

Pomodnica vzg.
za soiasnost:
Helena Kotar

Pomoinica vzg.
za soiasnost:
Vesna

TomaZin

‐

―

―

―

Komiluran■
oddelek na Dolah
…

16 otrok

Vzgojiteljica: Vesna Femc d.o 31, 10.
2018, nato se iz potodniihe urnila
Branha Ajdiieh
Pomodnica vzg.'. Nataia Boiii

Otrokom, strokovnim delavcem in star5em je bila na razpolago tudi pedagoginja,
in sicer enkrat tedensko, in logopedinja do maja 2019, vsak drugi detrtek.
Delovni das strokovnih delavk se je dokondno dolodi konec septembra - na osnovi
realne dnevne prisotnosti otrok v vrtcu in je v skladu z Zakonom o vrtcih - 6 ur
neposrednega dela z otroki za vzgojiteljice in 7 ur neposrednega dela z otroki za
pomodnice vzgojiteljic.

NAe0lApred5olske vzgoje v vrtcu:
1. Nadelo enakih moZnosti in upo5tevanja razlidnosti (upo5tevanje razvojnih
znadilnosti, individualnih razlik v razvoju in udenju).
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2. Nadelo omogodanja izbire in drugadnosti (na ravni nadrtovanja dejavnosti in na

ravni organizacije prostora in dasa, izbira med razlidnimi dejavnostmi in

vsebinami glede na Zelje, interese ...). Pri tem je zelo pomembno, da gre za izbiro
med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem
in nesodelovanjem.
3. Nadelo spo5tovanja zasebnosti in intimnosti omogoda umik od skupine in
izrai,anje individualnosti pri razlidnih dejavnostih. Omogoda otroku in star5em, da
ne govorijo, ri5ejo, pi5ejo o stvareh, kijih Zelijo zadrLati zase.
4. Nadelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti pri izbiri vsebin, oblik in metod
znotraj posameznih dejavnosti. Obenem je vrtec odprt za posebnosti okolja, otrok
in star6ev.
5. Nadelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete govori o povezanosti med vrtcem
in druiino, med prvim in drugim starostnim obdobjem. Pomembno je, da vrtec ne
dopusti poSolanja kurikula in vztraja pri svojih specifrdnostih.

6. Nadelo sodelovanja s star5i omogoia redno pisno in ustno obveSdanje o
dejavnostih, programih. Predvideva redno izmenjavo informacij in pogovor o
otroku. Star6i imajo pravico sodelovati pri nadrtovanju Zivljenja in dela v vrtcu,
aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. Vrtec mora spo5tovati zasebnost druZin,
njihovo kulturo, identiteto, jezik ...

?. Nadelo sodelovanja z okoljem upo5teva naravne in druibeno-kulturne posebnosti

okolja.

Pred5olsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predSolskega otroka,
potrebna je izraba vsakega razvojnega obdobja takega, kot je. Nujen je preplet
razlidnih podrodij dejavnosti in preplet z dnevno rutino. Pred5olska vzgoja mora
graditi na otrokovih zmoZnostih in ga voditi k pridobivanju novih doZivetij,
izku5enj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki
vkljuduje otrokovo aktivno udenje, mu omogoda izraLanje, doZivljanje ter ga modno
dustveno in socialno angai,ia.
Udenje temelji na neposredni aktivnosti s predmeti

in pridobivanju konkretnih

izku6enj z ljudmi, stvarmi, oblikovanju predstav
problemov ter pridobivanju socialnih izku6enj.
Otro5ka igra je tista dejavnost,

in

re5evanju konkretnih

ki na najbolj naraven nadin zdruZuje temeljna

nadela pred5olske vzgoje.

OSNOVNA WZIJA VRTCA
Noj bo nai urtec prijazen d,rugi dom, ki otrokom nudi uarnost, sprejetost, ljubezen
igro, ustuarjalnost. Vrtec naj otroci doZiuljajo kot uarno in sproiieno oholje, u
katerem je usak otroh opaien in spoitouan.
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晉

Vsi se moramo zavedati, da d,obro ime urtca ustuarjamo usi zaposleni na
useh mestih, u osahem trenuthu d.neva,
da drug drugemu lahho delo olaj6amo ali oteiimo,
da ozgajamo predvsem z zgledom,
da se prijaznost, potrpeiljiuost in uljudnost z usemi ljudmi vraiajo,
da bo v prihodnjem stoletju temeljna ured,nota nauiiti se iiueti z d.rugimi.

PREDⅣOSTNO PODROCeJE yLETυ

2θ ゴ
8/2θ ゴθ

IN DOGOVOROV, IZBOUSANJE
DELOVNIIH NAVAD, POUDAREK NA KULTURNI KOMUNIKACIJI
(nadaljujemo vsi oddelki)
2. VREDNOTE IN ETICNA RAVNANJA (vsi oddelki)
3. PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU - rdeda nit >Medgeneracijsko
sodelovanje< (vsi oddelki)
4. MATEMATIKA v povezavi z GIBANJEM
1. UPOSTEVANJE PRAVIL

V Vrtcu Cebelica

in

Osnovni Soli Gabrovka - Dole smo si Ze pred Stirimi leti izbrali
prednostna
dva
cilja: Izbolj5ati delovne navade ter izbolj5ati upo5tevanje pravil in
dogovorov pri otrocih, jih spremljali in evalvirali. Rezultati so bili vidni, zato smo
jih vgradili v naSe redno delo. Nadaljevali smo tudi s poudarkom na kulturni
komunikaciji in v lanskem letu kulturno komunikacijo med otroki, vzgojitelji in
starii nadgradili z vrednotami in etidnim ravnanjem. Vse to smo v leto5njem letu
peljali naprej in vgradili v nade redno delo in rutino, ker se zavedamo, kako
pomembna je kulturna komunikacija za uspe5no delo in sodelovanje.

Yzgoja za zdravje ie vrsto let pomemben sestavni del iivljenja in dela v na5em
vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo tako, da v vsakodnevnih dejavnostih
spodbujamo zdrav nadin Zivljenja za otroke, zaposlene in tudi star6e. Z dodatnimi
aktivnostmi in skozi projektno delo pa to vzgojo 5e bolj krepimo in utrjujemo.
Skrbeli smo za zdravo in uravnoteZeno prehrano, tako da smo nadrtovali ustrezne
jedilnike za prvo in drugo starostno obdobje, izbirali kvalitetna, zdravju prijazna
varovalna Zivila. Leto3nja rededa nit projekta je bilo medgeneracijsko sodelovanje.

Pri otrocih smo razvijali ustrezne prehrambne navade. UpoStevali smo dietno
prehrano za posameznike.
Skrbeli smo za ustrezno higieno in higieno zob.
Med podrodji iz Kurikuluma smo v leto5njem letu posebno pozornost namenili
matematiki, ki jo smo jo povezovali z gibanjem. Tudi zakljudno prireditev smo
povezali s tem podrodjem.
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ELEMENTI KURIKULUMA
-1. Prihajanje otrok, igre po Zelji v igralnih kotidkih

2. Zajtrk
3. Vodene dejavnosti - dejavnosti po razlidnih kotidkih
4. Skrb za ustno higieno
5. Bivanje na prostem
6. Kosilo
7. Poditek za otroke, ki po dalj6em podivanju - leZanju ne morejo
8,

zaspati,

razlidne umirjene dejavnosti
Umirjene dejavnosti, malica in odhajanje domov

DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE SKOZI VSE LETO

r
o
o
.
.
o

Praznovanje rojstnih dni
Sodelovanje na likovnem natedaju
Skrb za zdravje in ustno higieno
Pred5olska bralna znadka - pravljiini stol
>Mali sondek< - gibalnilSportni program za pred5olske otroke
Lodevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, zama5kov

DODATNI IN OBOGATITVENI PROGRAMI
Obogatitvene dejavnosti so se delno izvajale integrirano z osnovnim programom in
so jih bili deleZni vsi otroci v oddelku:
. obisk Litijske knjiZnice in knjiZnice v OS Gabrovka;
o obisk Tadkovega festivala v Litiji z lutkovno predstavo;
o obiski zunanjih sodelavcev v vrtcu (medicinska sestra, debelar, gasilci,
policisti, Iovci ...);
o predstavitve poklicev (starSi otrok);
o sodelovanje na natedajih;
o jesenska delavnica za otroke in star5e, delavnica za star5e ob novem letu;
o nastopi na jesenski trinici, ob 8. marcu in materinskem dnevu, zakljudni
nastopi;
o sredanje druZin: gregorjevo;
o sredanje z babicami in dedki;
o >Cici vesela iola<;
o >Mali sondek< (v okviru tega lO-urni plavalni t_edaj prilagajanje na vodo, za
pred3olske otroke - letnik 2013, v bazenu OS Smartno od 19.4. do 26.4.
2019 in usvajanje prvih korakov na smudeh pred vrtcem);
o angleske minutke;
. pred5olska bralna znadka;
. zobna preventiva;
o CAP delavnice za pred5olske otroke
o >Varno s soncem(, >Pasovdek< (sodelovanje v projektu);
r lodevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, zama5kov;
Analiza letnega d.elounega nairta 2018/2019
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osebna mapa otroka.

Obogatitvene dejavnosti so vodile delavke vrtca.

SODELOVANJE S STARSI

je

dobro sodelovanje s star5i in njihovo aktivno sodelovanje.
Sodelovanje med vrtcem in starii je pomemben vidik kakovosti pred5olske vzgoje,
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druZinske in
institucionalne vzgoje.

Prvotni cilj

Vrste sodelovanja:
o uvajalno obdobje v mesecu septembru,
. roditeljski sestanek (unij za novince in skupni v mesecu septembru,
januarju in maju oziroma po potrebi),
. pogovorne ure: do konca novembra so vzgojiteljice povabile vse starSe, po
novem Ietu l-krat mesedno, starSi so se vpisovali v tabelo,
. kontakti preko elektronske po5te,
o strokovno predavanje za star5e: >Komuni-kacija< Neva Strel Pletikos,
detrtek, 22. 17.2018, ob 16. uri v Gabrovki in ob 18. uri na Dolah,
jesenska
.
delavnica v mesecu oktobru - tednu otroka,
o boiidno-novoletno praznovanje z delavnico za starSe v mesecu decembnr,
o predstavitev poklica star5ev,

o
.
o
o

sredanje druiin,
sredanje babic in dedkov,
druZinski izlet-piknik v mesecu juniju organizirajo star5i,
zakljudek leta.
Izpeljali smo dve predavanji za star5e skupaj z OS, obisk je bil zelo slab. Drugo
predavanje je bilo nadrtovano naknadno, zato nismo izvedli delavnice za star5e z
Majo Plazar.
Oblike sodelovanja so se med oddelki malo razlikovale, to je razvidno iz LDN
oddelkov. Obvezni roditeljski sestanki in pogovorne urice so se izvajale tako:
Zeluice:4 roditeljski sestanki, 7x pogovorne urice in 3x druZenje s starSi.
Zmajihi:5 roditeljskih sestankov in 6x pogovorne urice, 3x druZenje s star3i in
sredanje z babicami in dedki.
Pihapolonice.'4 roditeljski sestanki in 8x pogovorne urice, 5x druZenje s starii in
sredanje z babicami in dedki.
Metuljihi:3 roditeljski sestanki, 5x pogovorne urice in 2x druZenje s starSi.
Meduedhi:2 roditeljska sestanka, 8x pogovorne urice, 3x druZenje s starSi in
sredanje z babicami in dedki.
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SKじPNASRECANeJ4 0DDELKOy

.
o
O

o

OTROSKA OLIMPIJADA - teden otroka >Prosti das<
NOVOLETNO SRECANJE
DEI,AVNICE CAP ZA VSE PREDSOLSKE OTROKE
ZAKUUCNA PRIREDITEV (v Gabrovki)

ORGANI ZAVODA

.
r
o
o
o

Svet star5ev zavoda
Svet zavoda
Komisija za sprejem v vrtec
Solski sklad
Komisija za prehrano

PROGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA
1. Pedagolki zbor
2. Vzgojiteljski zbor

je sestal 4 x letno (september, junij).
je
bil izdelan LDN Vrtca Cebelica za leto 2ol8l20l9 v
Na vzgojiteljskem zboru
septembru, na zadnjem zboru pa analiza LDN-ja, na drugem in tretjem zboru pa
smo oblikova-li mnenje za ravnatelja in potrdili predlog za napredovanje Branke
se

Ajdi5ek v mentorico. Sodelovale so vse vzgojiteljice in pomodnice vrtca, pedagoginja
Maja Plazar in ravnatelj Igor Hostnik.
3. Vzgojiteljski aktivi: Imeli smo pet aktivov. Na dveh smo imeli izobraZevanje;
na prvem nudenja prve pomodi v primeru razlidnih pikov, temeljni postopki
oZivljanja, na drugem pa delavnico uvajanje novincev, ostali trije pa so
obravnavali tekode zadeve, organizacijo zakljudka in predstavitev CAP
delavnic, ki sta nam jih predstavili Eva Poklar in Tadeja Pene. Vsebina je
razvidna v zapisnikih.

rZOBRAZEyANJE
IZOBRAZEVANJE V SKUPINI PIKAPOLONIC

Ime strokovne delavke in naslov
izobraZevanja

Kraj izobraZevanja, izvajalec

Trajanje

Medgeneracijsko sodelovanje
Tadeja Pene

Nacionalni in6titut za javno zdravje
Ljubljana

4 ure

Marinka Lenart
CAP varni brez nasilja 1., 2. in 3. del

24 ur

Tadeia Pene

Analiza letnega delounega nadrta 201U2019
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Yzgoja za nenasilno komunikacijo
in 2. del
Tadeia Pene in Marinka Lenart
Tadeja Pene
Marinka L,enart

-

1.

>Delavnica prve pomodi ob uZitju
tujka, oiivljanje, ravnanje ob
alergijah<

Marinka Lenart
Stik med star6em in otrokom, pogoj za
razvoj sredne, zdrave in samozavestne

を

IzobraZevanje v OS Gabrovka,
Neodvisen.si

6ur

OS Dole,Daも a

2

Povも e

uri

IzobraZevanje v OS Gabrovka
namenjeno starSem

2 uri

Marko Juhant Minicity Ljubljana

3 ure

Izvajalka Ljubeda vzgoja, Delavnica v

3 ure

osebnosti

Marinka Lenart
DeIo z otroki, ki so vedenisko opazni
Uvajanje novincev
Tadeja Pene in Marinka Lenart

OS Gabrovka

IZOBMZEVAN」 E V SKUPINIZル 國JCKI
Tema, naslov

Nadin izvedbe in kratka vsebina

Nidelna toleranca do nasilja

Usposabljanje HACCP

Predavanje o ustreznem ravnanju ob
alergijski reakciji. (Vesna Femc,
Branka Ajdi5ek, Nata6a BoZid)
Ustrezna higiena pri ravnanju s hrano
(Branka Ajdi6ek, Nata5a Boiid, Vesna

Tomaiin)
Stik med stardem in otrokom, pogoj za
razvoj sredne, zdrave in samozavestne
osebnosti (Branka Ajdi5ek)

Strokovno predavanje

Zdtav le v vrtcu
UspeSno sodelovanje s star5i

Delo z otroki, ki so vedenjsko opazni

Medgeneracij sko sodelovanje
(NataSa BoZid)
Seminar o ustreznem nadinu
sodelovania s star5i (Branka Aidi5ek)
Predavanje Marka Juhanta (Branka

Trajanje

4x4ure
=16ur
2

uri

I ura
4 ure

8ur
2

uri

Aidi6ek)

IZOBRAZEVAN」 E V SKUPINIZELヽ 覆CE
Tema, naslov

Nadin izvedbe in kratka vsebina

Nidelna toleranca do nasilja: izzivi in
problemi

Izobraievanje v OS Gabrovka

Analiza letnega d.elottnego nadrta 2018/2019
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Ali sem dober star5, de moj otrok ni

Izobraを evatte

v OS Gabrovka

Izobraを evanJe

v OS Gabrovka

vedno sreden?

mccP
Zdravle v vrtcu
sodelovanje

-

Medgeneracijsko

Nacionalni inStitut za javno zdravje

4 ure

IZOBRAZEVANJE V SKUPINI MEDVEDKI
Tema, naslov

Na6in izvedbe in kratka vsebina

Traianie

Nidelna toleranca do nasilja

Predavanje o nasilju, toleriranju nasilja
(Eva Poklar, Simona Resnik, Vesna

3x3 ure

Tomaiin)

HACCP

Predavanje o higienskih normativih (Eva
Poklar in Vesna Tomaiin)

2 uri

Od maldka do vseznaldka

Piktogra■ a ritmika― delo z gluhilni otroki

2 dni

(Eva Poklar,Silnona Resnik)

Delo z otroki, ki so vedenjsko opazni
Z&av

1e

Predavanje Marka Juhanta (Eva Poklar)
Medgeneracijsko sodelovanje
(Eva Poklar, Simona Resnik)

v vrtcu

Celostni program primarne preventive
nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na
6kodo otrok in mladostnikov(Eva Poklar)

Varni brez nasilja

IZOBRAZEVAN」 E V SKUPINI METULJCm
Ime strokovne delavke in
Kraj izobraZevanja, izvajalec
naslov izobraZevanja

Medgeneracijsko sodelovanje
\4asta Celestina in Jasna Mulec
Nidelna toleranca do nasilja
Vlasta Celestina in Jasna Mulec
>Delavnica prve pomodi ob uiitju
tujka, oZivljanje, ravnanje ob
alergijah<
\rlasta Celestina in Jasna Mulec

Nacionalni inStitut za javno zdravje
Liubljana

ヽアOS GabrOvka,pedagoski inも titut

OS Dole,Daも a Povもe
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3 ure
3 ure 30
mln
3 dni

Traanie
4 ure
3xB ure

2uri J
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SODEZOyANJE S STROKOフ
zAyOD五
●

svetovalna sluiba Maja Plazay

●

knjiinidarka, ravnatelj;

●

0
0

Ъ嘔ИI

IN OSTALM DRA1/Cr

izvajalci dodatne strokovne pomodi; Monika Mavhar - psihologinja, Barbara
Razbor5ek- Iogopedinja, surdopedagoginja - Ana Bovhan;
kuharicami, vodja Solske prehrane, hi5niki;
s prvim razredom v OS Gabrovka-Dole (vedkratna sredanja za laili prehod
v Solo).

SODELOVANJE

o
o
.
.
o
e
.
o
.
o
o
o
.
o
o

を

Osnovna Sola Gabrovka-Dole . Vrtec eebelica

Z ZUNANJIMI

SODELAVCI:

z Zdravstvenim domom Litija;
s knjiinico v Litiji (predSolska bralna znadka);
z OS Smartno (plavalni tedai);
s Pedago5ko fakulteto Ljubljana in Koper (praksa);
Srednjo vzgojiteljsko Solo v Ljubljani in Novem mestu;
Pedago5ka fakulteta Koper;
z organizacijo RK Gabrovka in Dole pri Litiji;
s KS Gabrovka in Dole pri Litiji;
z gasilskim dru5tvom Gabrovka in DoIe;
s policijo v Litiji;
z lovci;
debelarjem iz Litijske zveze debelarjev;
s sredstvi javnega obve5danja;
z Obdino Litija - ustanoviteljico;

NIJZ Ljubljana.

MENTORSTVO
Nudili smo mentorstvo dijakom pri opravljanju praktidnega dela

in praktiё nih
nastopov, in sicer;
Vesna Femc je bila mentorica dijakinji Srednje vzgojiteljske SoIe Novo mesto,
Branka Ajdi6ek pa Studentki PedagoSke fakultete Koper. .
Vlasta Celestina je bila mentorica dijakinji 4. letnika Srednje vzgojiteljske 6ole
Novo mesto, ki je v oddelek prihajala od oktobra vse leto enkrat tedensko.

PRIORIπTヽPROGRAM NABAyEIN OBNOフ τ
SREDSTEyIⅣ DIDAKTrCNIHPRPOMOCKOy

Analiza letnega delounega nairta 2018/2019
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Zamenjali smo prevleke na leZalnikih ter nabavili nepremodljive rjuhe za
IeZalnike.
Nabava didaktidnega materiala in igrad za vse oddelke.
Ureditev igri5da pri novem vrtcu.

DEJAVNOSTI PO MESECIH
SEPTEMBEB
VSEBINE:
. Uvajalno obdobje
o Orientacija v wtcu in bliZnji okolici
. Spoznavanje zaposlenih in sovrstnikov
. Pravila in dogovori v vrtcu

OKTOBER
VSEBINE:
o Teden otroka >Povabimo sonce v wtec( - otmSka olimpijada
. Skrb za higieno - obisk medicinske sestre
o Jesen v gozdu in polju, ustvarjanje s plodovi
. Mesec poZarne varnosti - evakuacija
. Dan Pravljice, 16. 10.
. Jeeenska delavnica s star6i

NOVEMBER
VSEBINE:

. iiu^h se pripravljajo na zimo
. Mednarodni dan otrokovih pravic, 20. 11.
o Izlet v naravo v okviru progtama Mali sondek

DECEMBER
VSEBINE:
o Vegeli december - rdeda nit
o Obisk gledaliida
o Delavnica s starSi - izdelava igrade za darilo ob prihodu dedka Mraza
o Priprave na prihod dedka Mraza

JANUAR
VSEBINE:

.
.
.
.

Spoznavanje poklicev
Smudanje, sankanje
Zimski 6porti, igxe na snegu
Sprehodi po snegu - MaIi sondek

Analiza letnega delounega nairta 2018/2019

晉

Osnovna Sola Gabrovka-Dole . Vrtec tebelica
● Sneg, led, voda (五sanJe z
lede」 mi okrash )

晉

barvnimi ledenimi kockami. smreiica

FEBRUAR
VSEBINE:
・ Obisk kttiを iCe
● Valentinovo― izdelovanJe srtkov
● Kulturni dan― drを avbanska vzgOJa
O Pust pnhaJa― izdelava mahh instrumentov,izdelava mask,peka pustnih

mttk.̲

MAREC
VSEBIl¶E:
● Druzlna
o

Sreё anJe druを in

APRIL
VSEBII¶E:
O

Skrb za ur● enO OkohcO vrtca
o Obiこ aJi― pisanice

O

Vreme―

oblaё lla

MAJ
VSEBINE:
O Teden RK
Dan tebel,215
o Sreё anJe z bablcami in dedki
o Solidarnost,pomOё prlatebem
e lzleti v znano in neznano― MaL sonё ek
● Kolesa● e● e,kOtalkanJe,rola● e

・

o Plaval五

teё aJ

JUNIJ
VSEBINE:
●

Varno s sOncem

O Taё kov
O

festival v LitlJi

Priprave na zakluё ek leta

●

JULIJin AVGUST
VSEBINE:
●

O

Varno s sOncem

P

itniも ke

aktivnOsti

Vse aktivnosti,kisO b■ e predゃ idene v skupni realizacli,sO bile izvedene. Ostale pa
razLё no po Oddelkih,karje razv■ dnoiz LDN Oddelkov
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Datun■ :26
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Stevilka:6006‐
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Vodja vrtca: Marinka Lenart

Ravnateb:Iプ °
ツ
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