VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PLANA ENOTE
ŠOLSKO LETO: 2019/2020

NAZIV VRTCA: Vrtec Otona Župančiča

ENOTA ŽIV ŽAV IN RINGARAJA
ŠTEVILO ODDELKOV:
1. STAROST: 5
2. STAROST: 6
RAZVOJNI ODDELEK: 1
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1. CILJI ENOTE

Cilji s področja narave, ki smo si jih zastavili so:
 Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

 Otrok odkriva spoznava in primerja živo in
neživo naravo
 Spodbujanje
različnih
spoznavanju narave

pristopov

k

Vse zadane cilje smo realizirali. Otrokom smo na
področju narave ponudili veliko možnosti za aktivno
sodelovanje v dejavnostih. V vseh skupinah smo
izvedli večino nalog, ki smo jih načrtovali v povezavi
s prednostno nalogo s področja narave.
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2. PREDNOSTNA NALOGA ENOTE » NARAVA NA DLANI«

SKUPNE AKTIVNOSTI V ENOTI VEZANE NA PREDNOSTNO NALOGO

Načrtovane skupne aktivnosti so:
 skupni izleti in sprehodi
 ogledovanje in urejanje vrtička na igrišču vrtca
 sodelovanje v projektu naravoslovni nahrbtnik

Prednostno nalogo smo predstavili staršem preko IKT
tehnologije. Prednostno nalogo smo predstavili tudi na
uvodnih roditeljskih sestankih, pa tudi preko oglasnih
desk.
Starši so imeli priložnost ogledati in prebirati različno vsebinsko pestre plakate na temo
zdravja (korone), ekologije, epidemije, eko projektov.
Predlogi za izbiro prednostne naloge za šolsko leto 2020/2021:
Družba- Drugačnost nas bogati
Globalni cilj: Spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti
3. PROJEKTI
 Ime projekta: Formativno spremljanje
 Cilj projekta: spremljanje in spodbujanje otrokovega razvoja
 Število sodelujočih skupin: 1
 Ime projekta: Naravoslovni nahrbtnik
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 Cilj projekta: Spoznavanje žive in nežive narave
 Število sodelujočih skupin: 4
 Ime projekta: Ciciuhec
 Cilj projekta: spodbujanje predbralnih zmožnosti
 Število sodelujočih skupin: 6
 Ime projekta: Zeleni nahrbtnik
 Cilj projekta: spodbujanje k ozaveščanju ekoloških vsebin
 Število sodelujočih skupin: 4 (odpadlo)
 Ime projekta: Turizem in vrtec- Festival naj bo
 Cilj projekta: spodbujanje k ozaveščanju ekoloških vsebin, medgeneracijsko
sodelovanje
 Število sodelujočih skupin: : 4 (odpadlo)
 Ime projekta: Eko paket
 Cilj projekta: Seznanjanje z načini
zmanjševanja odpadkov in uporabo
naravnega in odpadnega materiala
 Število sodelujočih skupin: 4
 Ime projekta: Eko šola
 Cilj projekta: Seznanjanje z načini
zmanjševanja odpadkov in uporabo naravnega in odpadnega materiala
 Število sodelujočih skupin: 4
 Ime projekta: Osebna mapa
 Cilj projekta: spremljanje in spodbujanje otrokovega razvoja
 Število sodelujočih skupin: 3
 Ime projekta: Varno s soncem
 Cilj projekta: Ozaveščanje o varni zaščiti pred soncem
 Število sodelujočih skupin: 12
 Ime projekta: Mali sonček
 Cilj projekta: Spodbujanje gibalne aktivnosti otrok
 Število sodelujočih skupin: 12
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4. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA
V tem letu smo izvedli sledeče prireditve in praznovanja

 Ob tednu otroka: 7. -13.10.2020- Naše pravice
gozdni vrtec- kotički na igrišču z naravnim materialom,
poslikava igrišča- pod geslom »Pravica do igre« (prestavljeno na pomlad),
spoznavamo in prebiramo pesem Naše pravice (T. Pavček)
otroci spoznavajo različne kulture,
spoznavanje drugačnosti (obisk RO)

 Teden mobilnosti- Gremo peš« (med 16.9. in 22.9.2019):
sprehodi,
izleti,
obiščemo prijatelje v drugih enotah,
obisk razstave v Mestni hiši,
starejši za mlajše.

 TKD #dediščina #umetnost #razvedrilo (med 28.9. in 12.10.2019)

razstava izdelkov- kozolcev pod naslovom »Kozolci tako ali drugače«,
spoznavanje belokranjskih pesmi in plesov (Lepa Anka),
spoznavanje in obeleženje življenja Otona Župančiča v Beli krajini

 Ob veselem decembru (1. 12. do 31.12.2019):

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA

skupno rajanje,
nastop glasbenika s harmoniko (Nejc Kastelic),
skupno slavnostno kosilo,
ogledi predstav v izvedbi strokovnih delavk,
obisk dedka Mraza,
obišče nas babica Zima in izvede naravoslovni poizkus
fotografiranje
Lutkovno gledališče Ljubljana- LGL
krasitev novoletne smreke,
izdelovanje čestitk,
rajanje z glasbeniki,
prednovoletni bazar (25.11.2019),
krasitev igralnic
lutkovne in gledališke predstave
 Pustovanje- 25.2.2020
priprava na pust,
izdelava pustnih mask,
rajanje,
pustna povorka po okolici vrtca,
umetniško ustvarjanje na temo pust,
spoznavanje pustnih pesmic in deklamacij,
skupno fotografiranje,
maske se predstavijo,
čira čara kotički.
 Tedni slovenske in svetovne prehrane:
sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk,
spoznavanje tradicionalne slovenske hrane,
spremljanje zavržene hrane (koliko hrane zavržemo na dan, kam gre zavržena hrana,
ponovna uporaba preostanka hrane),
pomen čebele v prehranski verigi,
izdelava čebelnjakov in čebel iz naravnih in odpadnih materialov,
okušanje različnih vrst medu.
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 Župančičevi dnevi- 23.1.2020 in 11.6.2020
Obeležitev življenja Otona Župančiča
risanje portretov
prebiranje njegove poezije
spoznavanje bele krajine z vsemi značilnostmi
seznanjanje z zelenim Jurija
 Druga praznovanja:
rojstni dnevi,
veseli december,
medgeneracijsko sodelovanje
prednovoletni bazar
8. marec- dan žena

5. ŠPORTNE DEJAVNOSTI

DRSANJE
 Število otrok: 47
 Predlogi za naprej: Drsanje je bilo dobro organizirano iz izvedeno
SMUČARSKI TEČAJ- ZIMOVANJE
 Število otrok: 28


Starost otrok: 5-6 let



Kraj izvedbe: Pokljuka



Mnenje in predlogi : Smučarski tečaj je bil dobro organiziran iz izveden
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KROS

-

JESENSKI KROS:
Število otrok 19+17+22= 58
Uspehi otrok in strokovnih delavcev: 2x drugo mesto, 1x tretje

-

SPOMLADANSKI:
Število otrok: Odpadel
Uspehi otrok in strokovnih delavcev: /

Predlogi, usmeritve za naprej: /

" MALI SONČEK "
 Število sodelujočih otrok: 130
Število medalj:
Število diplom:

Predlogi, usmeritve za naprej: s projektom smo zadovoljni

LETOVANJE
 Kraj in datum letovanja: odpadlo zaradi korona virusa
 Starost otrok: 5-6 let
Število otrok: /
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Predlogi, usmeritve za naprej: /

PLANINSKI TABOR
 Kraj izvedbe planinskega tabora: 1.10.2019, Gozd Martuljek


Starost otrok: 5-6



Število otrok:22+3

Predlogi, usmeritve za naprej: Z lokacijo in izvedbo smo zadovoljni


Kraj izvedbe planinskega tabora: 15.4.-17.4.2020, Kranjska Gora



Starost otrok: 5-6



Število otrok: 22

VADBA V TELOVADNICI


Starost otrok: /



Predlogi: /

ENODNEVNI IZLETI
Kraj: Velenje- Pikin festival
Število otrok: 24+ 23+ 22
Kraj: Lipica
Število otrok: 16
6. RAZSTAVE
1. SKUPNE RAZSTAVE V ENOTAH
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Naslov: Kozolci tako in drugače
Sodelujoče skupine: vse
Kraj: enota Živ- žav in Ringaraja
Trajanje: oktober 2019

Naslov: Api projekt
Sodelujoče skupine: 1
Kraj: igrišče enote Živ- žav
Trajanje: maj, junij 2020

3. SODELOVANJE Z IZDELKI OTROK NA LIKOVNIH NATEČAJIH




naslov likovnega natečaja: Mali sončki drsajo in rolajo
vsebina: Likovno poustvarjanje vtisov iz drsanja
Uspehi na likovnem natečaju: nagrada- majčke





naslov likovnega natečaja: Krašenje Križevniške ulice, Gledališče Tilia
vsebina: Krašenje Križevniške ulice v Ljubljani
Uspehi na likovnem natečaju: /



naslov likovnega natečaja: Varno v vrtec in šolo, Društvo Sobivanje
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vsebina: izdelava odsevnikov, kresničk za varno pot v šolo
Uspehi na likovnem natečaju: /





naslov likovnega natečaja: Spodbujamo prijateljstvo
vsebina: likovna tehnika kolaž
Uspehi na likovnem natečaju: /





naslov likovnega natečaja: Mladi v svetu energije, Ekošola
vsebina: izdelava didaktičnih igrač (vrtavke, prevodniki električne energije)
Uspehi na likovnem natečaju: /

7. OBOGATITVENI PROGRAMI
V IZVEDBI STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA, CICIUHEC
Starost otrok/ skupina: 3-6 let
Število vključenih otrok: 19+19+24+23+23+22= 130

ZELENI NAHRBTNIK
Starost otrok/ skupina: 4-6
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Število vključenih otrok: 22+24+23= 69 (odpadlo)
PLESNI KROŽEK
Starost otrok/ skupina: 5-6
Število vključenih otrok: 16
DRAMSKI KROŽEK
Starost otrok/ skupina: 5-6
Število vključenih otrok: 20

8. SODELOVANJE S STARŠI
VSEBINE SKUPNIH SREČANJ S STARŠI:
Enota Ringaraja in Živ-Žav:
- Skupni zaključek enot v šolskem letu 2019/ 2020 (odpade)
- Prednovoletni bazar (28. 11. 2019),
- ustvarjalne delavnice (pustne, pomladne …),
- nastopi otrok (plesi, petje, prikaz dejavnosti ….),
- vsa srečanja, ki so navedena v letnih delovnih načrtih oddelkov
- pohod z baklami na ljubljanski grad
- jesenska delavnica
- prednovoletna delavnica
- igramo se in telovadimo skupaj- skupno srečanje ob tednu otroka RR
- gregorčki- ustvarjalne delavnice

DRUGE OBLIKE SREČANJ:
- obisk živalskega vrta
- nastop staršev za otroke
- piknik s starši
- skupna pogovorna ura

POSEBNOSTI NA SREČANJIH:
Vse je potekalo po načrtih.
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PREDLOGI IN POBUDE STARŠEV:
/
SODELOVANJE S PREDSTAVNIKOM STARŠEV V SVETU STARŠEV:
Ni bilo posebnosti.
9. SODELOVANJE Z OKOLJEM
NAZIV INSTITUCIJE / VSEBINA SODELOVANJA:
Agencija za šport- Mali sonček,
Botanični vrt,
ČS Moste- medgeneracijsko sodelovanje,
FDV- Cvetka Sokolov- Projekt noč raziskovalcev, knjiga za vsakega otroka in za
knjižnico (Tri čarovnije na noč),
FŠ- Mateja Videmšek- vadbena ura v izvedbi študentov FŠ,
Gasilsko društvo Moste,
Gledališče Tilia- Krasitev stare Ljubljane,
Gozdarska zveza Slovenije (gozd, voda, mlinček),
Kinološko društvo Ljubljana: obisk psa,
Knjižnica Jožeta Mazovca: obiski in izposoja knjig, sodelovanje v projektu Ciciuhec,
Opera in balet Ljubljana- Barbara Gradišek—ogled opere,,
OŠ KDK- Bernardka Pirc- gibalna urica v telovadnici, ogled šole,
OŠ Ketteja in Murna- Priprava na šolo z učiteljicami,
PeF- naravoslovni nahrbtnik,
Pikin festival v Velenju
Prirodoslovni muzej,
RPP (odpadlo),
Srednja vzgojiteljska šola: MENTORSTVO DIJAKOM,
Športni center BAZA- vadbena ura,
Športno društvo Novinar- jesenski kros,
Unicef: sodelovanje v projektu Punčka iz cunj.
Zdravstveni dom Moste: zdravstvena oskrba in zobna preventiva,
ZRSŠ- Formativno spremljanje,

10. STROKOVNI AKTIVI

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA

POROČILO O DELU AKTIVA »OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI« (VODI
BARBARA SOJER KODERMAN)
-

-

-

Na aktiv je bilo najprej prijavljenih 12 strokovnih delavk, na koncu jih je na aktivu
sodelovalo 11 (ena kolegica je na daljši bolniški). Dobile smo se štirikrat.
Na prvem srečanju smo pregledale Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok. Govorili smo o diagnozah OPP, ki
obiskujejo vrtec, o epilepsiji, epileptičnih napadih in ravnanju ob le-teh.
Drugo srečanje smo namenile otrokom z avtizmom in Aspergerjevim sindromom,
metodam, s katerimi se takim otrokom lahko približamo in delamo z njimi.
Tretje srečanje smo namenile nemirnim otrokom. Govorile smo o tem, kdaj je otrok
nemiren in kaj vse vpliva na to, ter kako lahko takemu otroku vsaj malo pomagamo, a pri
tem ne pozabimo na večinsko populacijo.
Četrto srečanje je bilo namenjeno predvsem predstavitvi pripomočkov, ki sem jih za delo
z OPP naredila sama. Ugotavljale smo, katere funkcije lahko krepimo z njimi in katerim
ciljem lahko sledimo na ta način.

POROČILO O DELU AKTIVA » PEVSKI ZBOR« (vodi Ela Gale)
V aktiv »Pevski zbor« je bilo vključenih 12 strokovnih delavk. Sestajale smo se v pedagoški
sobi enote Živ-žav, saj je tam na razpolago pianino .Dobile smo se 6x po 2 uri.
V letošnjem šolskem letu smo se naučile 2 novi pesmi: Cel svet imaš na dlani( Čuki) in
Venček slovenskih ljudskih pesmi. Utrjevale pa smo tudi že znane pesmi od lanskih in
predlanskih srečanj.
Vzdušje na vajah je bilo sproščeno in aktivno, na nastopih smo se dobro odrezale, požele
močne aplavze in pohvale.
Nastopile smo na na prireditvi ob zaključku energetske prenove enote Živ- žav, na
prednovoletnem srečanju za naše upokojenke in na reviji adventnih pesmi v Grazu.
Predvidevam, da nas v novem šolskem letu čakajo novi izzivi, tokrat še večji, saj spomladi
2021 obeležujemo 60-o obletnico delovanja našega vrtca, na kar se bomo še posebno skrbno
pripravile.
Zato vas, drage sodelavke in sodelavci, prijazno vabim k vpisu v naslednjem šolskem letu,
pričetek vaj bo v začetku novembra.
Dobrodošli vsi, ki imate veselje do petja, saj vemo, da« kdor poje, slabo ne misli!«
Iskrena hvala vsem dosedanjim članicam, vsem skupaj pa želim dolgo, sončno poletje.
POROČILO O DELU AKTIVA » NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA« ( vodi KSENIJA
Grabovica)
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V šolskem letu 2019/2020 sem oblikovala strokovni aktiv » Načrtovanje in evalvacija« za vse
strokovne delavce, ki potrebujejo in želijo dodatno podporo pri načrtovanju vzgojno
izobraževalnega dela.
Na začetku sem udeleženkam predstavila terminski plan in organizacijo dela strokovnega
aktiva. Za delo aktiva smo namenili 12 ur. Tako smo predvideli 5 srečanj po 2.5 ure. Osnova
za naše delo je bil Kurikulum za vrtce ter Smernice za pisanje uradne dokumentacije v vrtcu
Otona Župančiča kot so ILDN, zapisniki, evalvacije, refleksije. Posvetile smo se tudi
Smernicam počitka otrok.
Na prvem srečanju smo temeljito predelale Kurikulum, načela, področja, cilje…, se ob
določenih postavkah ustavile, pogovorile, preverile razumevanje, izmenjale izkušnje in svoje
poglede na določeno tematiko.
Izhajale smo iz teorije v prakso ter iz izkušenj vsakodnevnega dela z otroki. Izmenjavale
smo si dobre strokovne rešitve za rast posameznika. Strokovne delavke so potrebovale
potrditev, da pravilno in dobro delajo.
Na drugem srečanju smo se posvetile Smernicam glede počitka otrok ter navodilom za pisanje
priprav, evalvacije in refleksije. Pri tem je bila razprava konstruktivna, poučna. Vsebine so
bile aktualne in smiselne tudi kot pomoč pri nadaljnjem delu. Določile smo nalogo, da vsaka
prinese svojo zaključeno pripravo, ob kateri bi se lahko pogovarjale, si izmenjale mnenja in
svoje poglede. Določile smo datum naslednjega srečanja, ki pa ni bilo izvedeno.
Po opravljenih 5 urah aktiva smo z izvedbo žal zaključile zaradi epidemije Covid- 19 v
državi, ki nam je onemogočila skupina srečanja in nadaljevanje zato so nam ostale še
nerealizirane vsebine- pisanje uradnih zapisnikov, poglobljeno pisanje evalvacij in refleksij,
pogled na izhodišče v pripravi, cilji…..
Mnenja udeleženk:
 Aktiv je pripomogel k moji strokovni rasti. Prejela sem nekaj konkretnih primerov
dobre prakse pri beleženju opazovanja otrok, katere že vnašam v svoje delo. Menim,
da bi aktiv moral biti del obveznega izobraževanja za vsakega strokovnega delavca saj
informacij o pisanju dokumentacije v času študija ne prejmeš.
 Strokovni aktiv je bil poučen, na njem sem pridobila nove poglede in smernice za
kvalitetnejše delo.
 Aktiv smo obiskovale strokovne delavke, ki smo pred kratkim prišle na mesto
vzgojiteljice. Na začetku vsakega novega delovnega mesta, se nam postavljajo
vprašanja in morebitni mali strahovi kako, kaj in na kakšen način pisati. Aktiv je
potekal v sproščenem vzdušju, kjer smo lahko odprto postavljale vprašanja in si delile
izkušnje. Vsak človek ima svoj pogled in svoj način pisanja in veseli me, da lahko to
na svoj način tudi izrazim. V prihodnje bi se aktiva še udeležila, saj želim svoje
priprave, analize in evalvacije še bolj izpiliti, obogatiti in poglobiti znanje.
Poleg teoretičnega pisanja, bi lahko aktiv nadgradile tudi z izmenjavo praktičnega
dela. Opažam, da mi priprava daje smernice, a da gre včasih sama izvedba lahko
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drugače. Velikokrat se domislim dodatnih, novih, bolj inovativnih dejavnosti že med
izvajanjem teme.

Predlogi za oblikovanje strokovnih aktivov za naslednje šolsko leto
 Šivanje
 Kitara ali ukulele

11. DONACIJE
Ime donatorja / vsebina







Lea Tešar- Igrače, didaktična sredstva, material
Miha Cvek- material
A1- Janja Breznik- promocijski material
Barbara Čižman- material, brezplačni glasbeni nastopi
Slavka Trop- blago za Revijo petja in plesa (RPP)
Valentina Novak- pliš, blago, obroči za glavo

12. MNENJA, PREDLOGI IN POBUDE VODSTVU
Nimamo mnenj, pripomb ali pobud.
13. POMEMBNI DOGODKI

 Energetska sanacija enote Živ žav in adaptacija kuhinje
 Upokojitev dveh sodelavk (Marjeta Uršič, Dragica Koprivšek)
 Šivanje mask v času korona virusa za UKCLJ-Onkologija

KDO BO O REALIZACIJI PLANA VAŠE ENOTE POROČAL:
Na vzgojiteljskem zboru : Vodja aktiva (Kobe), nadomešča Stropnik
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Na svetu staršev: Vodja aktiva (Kobe), nadomešča Stropnik

