OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA
ENOTA VRTEC LUČE

LETNI DELOVNI NAČRT
SKUPINA JEŽKI (3 – 4 let)
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Vzgojiteljica: Blaženka Bezovnik
Pomočnica vzgojiteljice: Karmen Breznik

1.PREDSTAVITEV SKUPINE
Naša skupina se imenuje »Ježki«. V začetku vrtčevskega leta je v skupino
»Ježki« vpisanih 18 otrok starih od 3 do 4 leta. Sedem otrok je letnik 2016 in
enajst otrok letnik 2017. V skupini je deset dečkov in osem deklic. Sedem otrok
je že v lanskem letu obiskovalo to skupino, devet otrok je prišlo iz skupine Polžki
dve deklici novinki pa sta prišli prvič v naš vrtec. Eden otrok je vpisan v poldnevni
program, vsi ostali so vpisani v celodnevni program. Štirje otroci imajo še dudice
in dva pleničko za spanje. Pri hranjenju in pitju so samostojni, najino pomoč
potrebujejo pri usvajanju higienskih navad, zapenjanju zadrg…
Program bova izvajali vzgojiteljica Blaženka Bezovnik in pomočnica vzgojiteljice
Karmen Breznik.
Značilnosti vrtca in njegove okolice:
V vrtcu to leto delujejo štiri skupine. Skupina Bibe (1 – 2 let), ki so izven šolskih
prostorov v občinski hiši, skupina Polžki (2 – 3 let), skupina Ježki (3 – 4 let) in
najstarejša skupina Zajčki (4 – 5,5 let).
V bližini vrtca so zelene površine, kjer bomo preživeli veliko prostega časa ter
otroke spodbujali k različnim gibalnim dejavnostim. V okolici vrtca se nahaja
pošta, trgovini, cvetličarna, gasilski dom, pekarna, zdravstveni in
zobozdravstveni dom, občina in občinska knjižnica, preko tematskih sklopov in
dejavnosti pa bomo otroke seznanjali z temi poklici.

2. VRSTE PROGRAMOV
Dnevni program
Traja od 6 do 9 ur, od 11 meseca do vstopa otrok v šolo, vključenih je 17 otrok.

Poldnevni program
Traja od 4 do 6 ur, od 11 meseca do vstopa otrok v šolo, vključen je eden otrok.

3. DNEVNA RUTINA ODDELKA
Organizacija življenja v vrtcu zahteva fleksibilni dnevni red, ki vključuje naslednje
elemente: prihod v vrtec, samostojna igra ali igra v manjših skupinah, higienska
opravila in zajtrk, usmerjene dejavnosti in igra povezana z dejavnostmi
izvedbenega kurikuluma vključno z bivanjem na prostem, higienska opravila in
kosilo, počitek, umirjena igra po počitku, popoldanska malica in odhodi domov.
Od 6.30 do 8.15 ure – prihod otrok v vrtec, kjer imajo možnost za prosto



jutranjo igro, individualno delo, pestovanje pri vzgojiteljicah,


od 8.15 do 9.00 ure – priprava na zajtrk, priprava miz, umivanje rok,
zajtrk, gibalne minutke. Otroke bova pri obrokih spodbujali k
samostojnosti in jih vzpodbujali, da poskusijo tudi njim manj znane jedi,



od 9.00 do 10.00 ure – sledijo usmerjene dejavnosti, ki se nanašajo na
načrtovano temo. Otrokom bova pripravili različne didaktične in druge
materiale za raziskovanje in igro,



od 10.00 do 10.30 ure – priprava na sadno malico, malica. Pri pripravi na
zunanje aktivnosti bova otroke spodbujali k čim večji samostojnosti pri
iskanju svojih stvari, sezuvanju, obuvanju, slačenju in oblačenju,



od 10.30 do 11.30 ure –sprehod in aktivnosti na prostem, spontana igra v
igralnici v primeru dežja ali pretiranega mraza,



od 11.30 do 12.00 ure – priprava na kosilo, kosilo,



od 12.00 – 14.00 - počitek otrok, ki je še v tem obdobju zelo pomemben,



od 14.00 – 15.00 – nega in po želji sadna malica. Sledi spontana igra in
odhodi domov (možnost odhoda do 15.30 v primeru službenih obveznosti
staršev).

S pomočnico se bova tedensko menjavali pri dežurstvu v umivalnici.

4. PREDNOSTNA PODROČJA
V letošnjem šolskem letu bo prednostno področje:
GIBANJE v povezavi Z OSTALIMI PODROČJI.

5. DODATNE DEJAVNOSTI


Mesečne pravljične minutke z šolsko knjižničarko.

 Sodelovanje pri različnih projektih tekom celega leta:
- »Tradicionalni slovenski zajtrk«.
- »Simbioza giba« (medgeneracijsko druženje).
- Teden kulturne dediščine » Dediščina gre v šole in vrtce « Spoznaj!
Varuj? Ohrani.

- »Radi delamo dobro«.
- »Pod eno streho« .
- in še ostali morebitni aktualni projekti tokom leta, ki se bodo pokazali
sproti in bodo obogatili življenje naše skupine.

- Plesni tečaj v izvedbi plesne šole Plesni mojster od 3,5 let naprej (v
popoldanskem času).

7. PRAZNOVANJA, PRIREDITVE


Pikin teden »Po Pikinih poteh« (september).



Jesenski pohod



Teden otroka »Odgovor je pogovor« (oktober).



Praznovanje jeseni (oktober).



Mesec požarne varnosti – obisk gasilcev (oktober ali november).



Prižgimo svečo (ob spominu dneva mrtvih).



Pravljični december.



Božično – novoletni bazar.



V pravljičnem pričakovanju - prihod Božička.



»Voščimo vam lepe praznike« z voščilnico in lepimi željami ob koncu leta
obiščemo starejše krajane.



Slavnostno kosilo.



Zimske dopoldanske radosti.



Mesec kulture – »Ta veseli dan kulture« (februar).



Pustovanje (februar).



Aktivni sprehod »Lepega pomladnega dne« (marec).



Materinski dan (marec).



Dopoldanski izlet na kmetijo Zg. Zavratnik.



Praznovanja rojstnih dni (preko celega leta).

8. SODELOVANJE S STARŠI
Po priporočilih NIJZ-ja glede nastale epidemiološko situacije Covid-19, se bo v
tem obdobju sodelovanje s starši informiralo preko telefonskih pogovorov,
oglasne deske, e-asistenta.
Predstavnik staršev v svetu staršev za našo skupino je ga. Jasmina Voler.

9.

SODELOVNJE MED SODELAVKAMI

S sodelavkami bomo sodelovale tako na organizacijski, kot tudi na vsebinski ravni.
Srečevale se bomo na aktivih, se pogovorile o tekoči problematiki in se trudile
za kakovostno delo v našem vrtcu.

10. IZOBRAŽEVANJE
- Strokovni aktivi,
- seminarji, konference, sestanki in strokovna predavanja po planu OŠ Luče,
- sodelovanje z ravnateljico, vodjo prehrane in šolsko svetovalno delavko,
- študijsko srečanje za vrtce 2020-2021 ZRSŠ z naslovom: Priložnosti in izzivi
učenja v sodobnem času z vidika otrok in odraslih,
- Fakulteta za šport: Ples v vrtcu,
- hospitacija v vrtcu Inštituta Montessori v Ljubljani,
- prebiranje strokovne literature.

11. PLAN IZBOLJŠAV
Za našo skupino bi bilo potrebno nabaviti kasetnik z cd-jem, ter koleščke za že
obstoječe regale (mobilni regali).

EVALVACIJA UVAJALNEGA OBDOBJA
V letošnjem letu je v vrtec vključenih 18 otrok starih od 3 do 4 leta. Imamo
osem deklic in deset dečkov. V septembru sta se skupini priključili le dve novinki.
V uvajalnem obdobju so poleg novink bili prisotni tudi starši. Čas in dolžino
uvajanja smo prilagodili vsaki posebej ter njima in staršem omogočili čim manj
stresen prehod iz domačega okolja v okolje vrtca. Uvajanje je potekalo brez
posebnih težav lepo sta se navadili na skupino, ter tudi na dnevno rutino.
Otroci, kateri so imeli daljše počitnice so na začetku rabili malo več najine
bližine, nekateri so bili tudi jokavi.
V tem času smo se seznanjali z vrtcem, njegovo okolico in zaposlenimi. V skupini
smo se medsebojno spoznavali ter navezovali prijateljske odnose. Veliko časa
smo namenili spoznavanju nove igralnice, garderobe, sanitarij, igrali smo se
različne socialne igre, preko katerih smo se bolje spoznali in si zapomnili naša
imena. Pozornost smo posvečali dnevni rutini in se seznanili z zlatimi pravili za
prijetno bivanje. Oblikovali smo pravila skupine, ter sličice nalepili, tako, da si
lahko otroci sličice po želji in potrebi kadarkoli ogledajo. Otroke spodbujava k še
večji samostojnosti. Otroci se dobro orientirajo v prostoru. Nekateri so že
živahni, radovedni, dobrovoljni in vodljivi, vseskozi pa sva skrbeli, da so se otroci
dobro počutili ter jim pripravljali okolje, v katerem so se lahko sprostili in uživali.

Vzgojiteljica :
Blaženka Bezovnik

V Lučah, 20. 9. 2020

