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ŠTEVILO ODDELKOV:
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1. PREDNOSTNA NALOGA ENOTE
V šolskem letu 2021/2022 smo posvetili pozornost vsebini s področja DRUŽBE:
»Raziskovanje našega okolja – Štepanjsko naselje.«

1. 1. Cilji vezani na prednostno nalogo
➢ Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje medkulturnih in
drugih razlik.
➢ Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.
➢ Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.

1. 2. Skupne aktivnosti v enoti vezane na prednostno nalogo
➢ Raziskovanje po Golovcu.
➢ Raziskovanje obrežja in reke Ljubljanice.
➢ Prometna varnost v naselju.
➢ Znani obrazi, ki živijo v Štepanjskem naselju (Mira Voglar
in Saša Dončić).
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1. 3. Ali ste potek prednostne naloge kje predstavili in na kakšen način?
Potek prednostne naloge smo predstavili staršem na roditeljskih sestankih ter na ostalih srečanjih s starši
– pisno, ustno in preko fotografij. Na zaključku enote smo staršem preko plakatov predstavili, kaj vse
smo spoznavali tekom šolskega leta.

1. 4. Predlogi za izbiro prednostne naloge za šolsko leto 2022/2023
V naslednjem šolskem letu bomo imeli prednostno nalogo iz področja matematike.

2. PROJEKTI
V okviru skrbi za okolje, zdravje:
➢ Turizem in vrtec (Z igro do prvih turističnih korakov − Voda in zdravilni turizem)
Opis: Spoznavanje vode, največjega bogastva Slovenije, ki nudi potencial za nov turistični koncept.
Cilj: Dejavno sodelovanje in raziskovanje vode in zdravilnega turizma v našem kraju.
Sodelujoče skupine: Ježki (14 otrok).
➢ Varno s soncem
Opis: Preventivni program, kjer otroci pridobivajo znanja o soncu, koži in spoznavajo vse ukrepe za
zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.
Cilj: Opozarjanje na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.
Sodelujoče skupine: Ptički, Zajčki, Gumbki in Ribice (72 otrok).
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➢ Zdravje v vrtcu (Krepim (oblikujem) sebe in mojo skupnost)
Opis: Sprejemanje novega načina življenja in grajenje za boljše počutje.
Cilj: Grajenje zdrave družbe, skupnosti, na katero vplivamo tudi posamezniki.
Sodelujoče skupine: Ježki, Sončki, Ptički, Ribice, Čebelice, Gumbki, Zajčki in Muce (143 otrok).
➢ Mreža gozdnih vrtcev
Opis: Redno obiskovanje bližnjega gozda in naravnega okolja ter iskanje poti nazaj k naravi, k večji
svobodi gibanja in razmišljanja.
Cilj: Pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika postane in ostane del življenja naših otrok.
Sodelujoče skupine: Ježki, Gumbki in Čebelice (60 otrok).
➢ Api vrtec
Opis: Strokovno pedagoški program ki temelji na senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok.
Poudarek so metode igre, raziskovanja in eksperimenta.
Cilj: spoznavanje čebele kranjske sivke, čebeljih pridelkov, opraševalcev, biotske raznolikosti in varstva
okolja, zdravega načina življenja in prehranjevanja ter hortikulture.
Sodelujoče skupine: Ježki (14 otrok).
➢ 365 dni telovadimo vsi
Opis: Projekt, ki stremi k dnevnemu gibanju ter sproščenem in igrivem vzdušju.
Cilj: Izboljšanje gibalnih aktivnosti mladih ter lažje in uspešnejše preživljanje dni.
Sodelujoče skupine: Ribice, Čebelice, Zajčki, Gumbki in Muce (101 otrok).
➢ Mali sonček
Opis: Gibalno-športni program, ki je razdeljen iz štirih stopenj in prilagojen posamezni starostni skupini
otrok.
Cilj: Obogatitev programa v vrtcu na področju gibanja in otrokom omogočiti čim večjo potrebo po
gibanju ter razvijanju posameznih gibalnih spretnosti.
Sodelujoče skupine: Ptički, Medvedki, Ježki, Muce, Zmajčki, Gumbki, Ribice, Čebelice in Škratje
(145 otrok).
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➢ Ekošola (Podnebne spremembe in biotska pestrost),
Opis: Otroke uvajamo v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, opazovanje in raziskovanje
soodvisnosti rastlinskih in živalskih vrst. Prikažemo različne vremenske pojave in se pogovarjamo o
pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje.
Cilj: Izkustveno učenje in spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst v neposredni bližini vrtca.
Sodelujoče skupine: Čebelice in Gumbki (46 otrok)
➢ Ekošola (LEAF)
Opis: Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o
njihovi vlogi na našem planetu, spodbuja povezovanje otrok z gozdom ter opozarjanje na pomen
varovanja gozdov.
Cilj: Spodbujanje doživljanja in opazovanja naraze z vsemi čuti, učenje k odgovornemu odnosu do
prihodnosti in uživati v naravnem okolju.
Sodelujoče skupine: Čebelice in Gumbki (46 otrok).
➢ Ekošola (Mlekastično)
Opis: Raziskovanje in ugotavljanje poti mleka od kmetije do kozarca in predstavitev svoje ugotovitve
na različne načine.
Cilj: Raziskovanje izvor slovenskega mleka in mlečnih izdelkov ter mlečno pot. Spoznavanje slovenskih
in lokalnih kmetij. Upoštevanje trajnostnih vidikov povezanih z mlečno potjo.
Sodelujoče skupine: Čebelice (24 otrok)
➢ Ekošola (Likovni natečaj za kreativne izdelke)
Opis: Spodbujanje domišljije in kreativnosti ne eno od razpisanih tem: Podnebne spremembe, Izdelki iz
odpadne embalaže in rabljenih oblačil, trajnostna mobilnost, mleko.
Cilj: Otroci ustvarjajo na različne okoljske teme, spoznavajo različne tehnike za razvijanje kreativnosti,
se učijo medsebojnega sodelovanja, razvijajo domišljijo, kritično vrednotijo izdelke.
Sodelujoče skupine: Čebelice (24 otrok)
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➢ Počitek otrok
Opis: Usklajevanje počitka s potrebami in željami otrok ter primerna zaposlitev z drugimi dejavnostmi
za budne otroke.
Cilj: Otrok doživlja počitek kot prijetno izkušnjo in spoznava, da mu počitek pomaga ohranjati zdravje.
Sodelujoče skupine: Modri medvedki, Zajčki, Sončki, Ježki, Ptički, Medvedki, Muce, Zmajčki,
Gumbki, Ribice, Škratje in Čebelice (208 otrok).
➢ Eko projekti
Opis: Ustvarjanje iz odpadnih materialov, recikliranje starega papirja in uporaba tega, ločevanje
odpadkov, zbiranje zamaškov za reciklažo …
Cilji: Spodbujanje različnih pristopov za varovanje narave in okolja.
Sodelujoče skupine: Zmajčki (17 otrok).
➢ Muce potujejo po Sloveniji
Opis: Otroci prinesejo domov nahrbtnik z igračo muce, ki jo med vikendom peljejo na izlet ali na
vzpetino na katerem koli delu Slovenije.
Cilji: Izlet s starši, ki vključuje hojo.
Sodelujoče skupine: Muce (19 otrok).

V okviru skrbi za spodbujanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti:
➢ Ciciuhec
Opis: Bralno poslušalni projekt za najmlajše, ki spodbuja družinsko branje.
Cilj: Otroku približati knjigo in tako bogatiti besedni zaklad in širitev njegovih znanj.
Sodelujoče skupine: Škratje, Ribice, Čebelice, Gumbki in Muce (110 otrok).
➢ Ekošola (Ekobranje za ekoživljenje)
Opis: Ohranjanje odnosa do knjig in krepitev ekološke zavesti s pomočjo knjig.
Cilj: Spodbujanje pozitivnega odnosa do branja individualno kreativnega mišljenja in spodbujanje
pozitivnega odnosa do okolja.
Sodelujoče skupine: Ribice, Gumbki in Čebelice (68 otrok).
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➢ Ježek na obisku
Opis: Otroci so odnesli domov igračo ježka in nekaj knjig. Skupaj s starši so brali in v zvezek zapisali
oziroma narisali svoje vtise.
Cilj: Spodbujanje družinskega branja.
Sodelujoče skupine: Ježki (14 otrok).
➢ Zajčki in knjižni molj
Opis: Vsak mesec smo z otroki v bralnem kotičku prebrali knjigo ali deklamacijo.
Cilj: Spodbujanje pozitivnega odnosa do branja in knjige.
Sodelujoče skupine: Zajčki (14 otrok).
➢ Sestavi svojo zgodbo
Opis: Otrok iz šestih danih sličic poljubno sestavi zaporedje in si ob sličicah izmisli zgodbo. Starši
zgodbo po pripovedi otroka zapišejo in otrok jo predstavi pred skupino.
Cilj: Otrok se uči samostojno pripovedovati. Prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah ter
razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
Sodelujoče skupine: Ribice (22 otrok).

V okviru skrbi za spodbujanje skrbi za druge in dobrodelnosti:
➢ Društvo Sobivanje (Ti meni danes, jaz tebi jutri)
Opis: Posvečanje socialnim odnosom, kot eni od nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja.
Cilj: Spodbujanje k razmišljanju o odnosih s starejšimi in razviti oziroma nadgraditi čut za pomen
medsebojnih odnosov.
Sodelujoče skupine: Ježki (14 otrok).
➢ Društvo sobivanje (Spodbujamo prijateljstvo)
Opis: Pogled otrok na prijateljstvo in prijatelje, kaj je bolj pomembno in kaj manj.
Cilj: Spodbujanje prijateljstva.
Sodelujoče skupine: Ribice, Čebelice, Gumbki in Muce (87 otrok)
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➢ Pomahajmo po Sloveniji
Opis: Spoznavanje sebe in drugih preko 5 prstov in povezovanje z otoki iz drugega vrtca preko video
klicev.
Cilj: Učenje strpnosti in razumevanje drugačnosti v vseh oblikah.
Sodelujoče skupine: Muce (19 otrok).
➢ Pokloni zvezek
Opis: Zbiranje zvezkov za socialno ogrožene otroke.
Cilj: Spodbujanje k solidarnosti.
Sodelujoče skupine: Zmajčki, Zajčki, Ptički, Gumbki, Modri medvedki, Ribice, Ježki, Čebelice in Muce
(160 otrok)

V okviru skrbi za spremljanja otrokovega napredka:
➢ Formativno spremljanje otrokovega razvoja
Opis: Proces za izboljšanje učenja in znanja, ki ni orodje in ni vrsta ocenjevanja
Cilj: Spremljanje posameznega otroka v njegovem celostnem razvoju (telesni, kognitivni, jezikovni,
čustveni in gibalni razvoj).
Sodelujoče skupine: Ribice in Gumbki (44 otrok).
➢ Osebni zvezek otroka
Opis: Zvezek, v katerega vpisujemo otrokove dosežke, rišemo risbe in tako spremljamo njegov razvoj.
Cilj: Spremljanje otrokovega razvoja ter spodbujanje pozitivne samopodobe.
Sodelujoče skupine: Škratje in Muce (42 otrok).

3. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA V ENOTI
Ob tednu mobilnosti: »ŽIVI ZDRAVO, POTUJ TRAJNOSTNO« (16. 9.‒22. 9. 2021)
➢ Izleti po bližnji okolici (Kodeljevo, Blažev grič, Golovec …),
➢ vožnja s skiroji, poganjalci, kolesi,
➢ gibalne igre,
➢ sproščanje ob masaži,

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA
Tel. št.: 01/520-97-50, telefaks: 01/520-97-60,
e-naslov: vvzljoz-ravnateljica@guest.arnes.si , www.vrtecoz-lj.si

➢ dan plesa.
Ob evropskem tednu športa (23. 9.‒30. 9. 2021)
➢ Interni kros na igrišču vrtca,
➢ izdelajmo pajkovo mrežo,
➢ gibalni poligoni na prostem oziroma v igralnicah,
➢ aerobika za otroke,
➢ žogarije.
Ob tednu kulturne dediščine »DOBER TEK« (25. 9.‒9. 10. 2021)
➢ Iščemo zdravilne rastline, začimbe po Štepanjskem naselju,
➢ naredimo sadno kupo,
➢ izdelamo si pogrinjek,
➢ bonton za mizo,
➢ naredimo smutije,
➢ značilne slovenske jedi,
Ob tednu otroka »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN« (4. 10.‒10. 10. 2021)
➢ Igra z družabnimi igrami,
➢ socialne igre,
➢ igra v kotičkih,
➢ raziščimo igrišča v Štepanjskem naselju,
➢ kuhanje.

Veseli december
➢ Pravljični dnevi,
➢ ogled predstav v izvedbi strokovnih delavk in otrok,
➢ rajanje ob novoletni jelki,
➢ slavnostno kosilo,
➢ obisk dedka Mraza,
➢ izdelovanje voščilnic,
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➢ igra z igračami, ki jih je prinesel Dedek mraz,
➢ ogled okrašenega Štepanjskega naselja in Ljubljane,
➢ okrasimo drevesa z okraski iz recikliranega materiala,
➢ s starši okrasimo jablani pred vrtcem,
➢ peka piškotov.

Pustovanje
➢ Izdelovanje različnih mask,
➢ spoznavanje pustnih običajev,
➢ predstavitev pustnih mask stanovalcem DSO Moste ‒ Polje,
➢ pustna povorka z baloni po Štepanjskem naselju.
Čistilna akcija (11. 4. 2022)
➢ Pobiranje smeti po Štepanjskem naselju.

Vseslovensko Petje s srci (22. 4. 2022)
➢ Prepevanje ljudskih pesmi,
➢ rajanje in ples ob glasbi.
Kulturna dediščina – Oton Župančič (10. 6. 2022)
➢ Obeležitev smrti (11. 6.) pesnika Otona Župančiča,
➢ predstavitev skupin s plesno ali pevsko točko,
➢ spuščanje milnih mehurčkov,
➢ piknik s kokicami.

4. ŠPORTNE DEJAVNOSTI
➢ Zimovanje
Skupina in število otrok: Škratje in Čebelice (5−6 let), 18 otrok
Kraj izvedbe: Pokljuka
Datum izvedbe: 24.−28. 1. 2022
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➢ Letovanje
Skupina in število otrok: Škratje in Čebelice (5−6 let), 36 otrok
Kraj izvedbe: Savudrija
Datum izvedbe: 20.−24. 6. 2022
Predlogi za naprej: /
➢ Tabori
Skupina in število otrok: Čebelice (5−6 let), 13 otrok
Kraj izvedbe: Gozd Martuljek
Datum izvedbe: 22.−24. 9. 2021
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Škratje (5−6 let), 16 otrok
Kraj izvedbe: Lipica
Datum izvedbe: 29. 9.−1. 10. 2021
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Ribice (4−5 let), 17 otrok
Kraj izvedbe: Gozd Martuljek
Datum izvedbe: 16.−18. 5. 2022
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Gumbki (4−5 let), 21 otrok
Kraj izvedbe: Gozd Martuljek
Datum izvedbe: 30. 5.−1. 6. 2022
Predlogi za naprej: /
➢ Drsanje
Skupina in število otrok: Čebelice (5−6 let), 23 otrok
Kraj izvedbe: drsališče Zalog
Datum izvedbe: 20.−22. 10. 2021 in 2.−4. 11. 2021
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Skupina in število otrok: Škratje (5−6 let), 23 otrok
Kraj izvedbe: Drsališče Zalog
Datum izvedbe: 8.−15. 11. 2021
Predlogi za naprej: /
➢ Rolanje
Skupina in število otrok: Gumbki (4−5 let), 22 otrok
Kraj izvedbe: Ploščad pred vrtcem
Datum izvedbe: 16. 5.–20. 5. 2022
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Škratje (5−6 let), 23 otrok
Kraj izvedbe: Ploščad pred vrtcem
Datum izvedbe: 23. 5.−3. 6. 2022
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Čebelice (5−6 let), 24 otrok
Kraj izvedbe: Ploščad pred vrtcem
Datum izvedbe: 6. 6.–10. 6. 2022
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Ribice (4−5 let), 22 otrok
Kraj izvedbe: Ploščad pred vrtcem
Datum izvedbe: 1. 6.–10. 6. 2022
Predlogi za naprej: /
➢ Kolesarjenje
Skupina in število otrok: Vse skupine v starosti od 2 do 6 let
Kraj izvedbe: Ploščad pred vrtcem, Štepanjsko naselje
Datum izvedbe: september‒julij
Predlogi za naprej: /
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➢ Kros
Interni kros
Skupina in število otrok: Modri medvedki, Zajčki in Sončki (1−2 leti), Muce in Zmajčki (3−4 leta),
Gumbki in Ribice (4−5 let), Škratje (5−6 let), 148 otrok
Kraj izvedbe: Pred vrtcem enote Mehurčki
Datum izvedbe: 23. 9. 2021
Predlogi za naprej: Obdržimo kot tradicionalni kros.

Jesenski kros
Skupina in število otrok: Sončki (1−2 leti), Ježki (2–3 leta), Muce (3–4 leta), Ribice in Gumbki (4–5
let), Čebelice (5−6 let), 116 otrok
Kraj izvedbe: Rugby igrišče
Datum izvedbe: 30. 9. 2021
Predlogi za naprej:

Pomladni kros
Skupina in število otrok: Sončki (1−2 leti), Ježki (2−3 leta), Muce in Zmajčki (3−4 leta), Gumbki (4−5
let), Čebelice in Škratje (5−6 let), 136 otrok
Število strokovnih delavcev: 3 strokovne delavke
Kraj izvedbe: Rugby igrišče
Datum izvedbe: 26. 5. 2022
Uspehi otrok: 1. mesto deklice 2018
Uspehi strokovnih delavcev: 1 in 2 mesto ženske
Predlogi za naprej: /
➢ Pohod ob žici
Skupina in število otrok: Sončki, Modri medvedki in Zajčki (1−2 leti), Ježki, Medvedki in Ptički (2−3
leta), Muce in Zmajčki (3−4 leta), Gumbki in Ribice (4−5 let), Čebelice in Škratje (5−6 let), 214 otrok
Kraj izvedbe: Pot spominov in tovarištva (Fužine)
Datum izvedbe: 5. 5. 2022
Predlogi za naprej: /
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➢ Enodnevni izleti
Skupina in število otrok: Čebelice in Škratje (5−6 let), 47 otrok
Kraj izvedbe: Mengeška koča
Datum izvedbe: 18. 5. 2022
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Škratje (5−6 let) in Gumbki (4−5 let), 46 otrok
Kraj izvedbe: Črnuška gmajna
Datum izvedbe: 25. 5. 2022
Predlogi za naprej: /
➢ Polžje igre
Skupina in število otrok: Čebelice (5−6 let), 24 otrok
Kraj izvedbe: Baza
Datum izvedbe: 12. 4. 2022
Predlogi za naprej: /
Skupina in število otrok: Škratje (5−6 let), 23 otrok
Kraj izvedbe: Baza
Datum izvedbe: 13. 4. 2022
Predlogi za naprej: /

5. RAZSTAVE
Skupne razstave v enoti
Naslov: Praznično Štepanjsko naselje
Ime sodelujoče skupine: Vse skupine
Trajanje: December in januar
Naslov: Štepanjsko naselje
Ime sodelujoče skupine: Vse skupine
Trajanje: Junij‒avgust
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Naslov: Hrana ni za tjavendan
Ime sodelujoče skupine: Zajčki (14 otrok)
Trajanje: 18. 4.–24. 4. 2022
Sodelovanje z izdelki otrok na likovnih natečajih
Naslov likovnega natečaja/organizator: Rišem za prijatelja (Office and more)
Število otrok/skupina: Muce, 7 otrok
Uspehi na likovnem natečaju: /
Naslov likovnega natečaja/organizator: Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas
(Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje)
Število otrok/skupina: Muce, 8 otrok
Uspehi na likovnem natečaju: /
Naslov likovnega natečaja/organizator: Glej, kako rastem (Pampers)
Število otrok/skupina: Čebelice in Ribice
Uspehi na likovnem natečaju: /

6. DODATNE DEJAVNOSTI V IZVEDBI ZUNANJIH IZVAJALCEV
➢ Angleščina – jezikovna šola Bip
Starost otrok: 4‒6 let
Število vključenih otrok: 5 otrok
➢ Plesne urice – Plesna zvezda Katarine Venturini
Starost otrok: 4‒6 let
Število vključenih otrok: 6 otrok
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7. SODELOVANJE S STARŠI
Vsebine srečanj s starši:
➢ Uvodni roditeljski sestanki,
➢ šole za starše,
➢ sestanki za tabore, zimovanje, letovanje,
➢ zaključne prireditve najstarejših skupin,
➢ festival Igraj se z mano (Čebelice),
➢ okraševanje jablan pred vrtcem,
➢ zaključek enote – sprehod po Štepanjskem naselju.

8. SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI V OKOLJU
Naziv institucije: Baza
Vsebina: Predstavitev nogometne šole, Polžje igre.
Naziv institucije: Dom starejših občanov Ljubljana-Moste-Polje
Vsebina: Okraševanje novoletne jelke, pustna povorka in obdarovanje ob 8. marcu.

Naziv institucije: Plezalni center Ljubljana
Vsebina: Igra na zunanjem plezalu z oprimki.

Naziv institucije: MHO
Vsebina: Otroci, ki čakajo na odločbo (pošiljanje poročil).
Naziv institucije: Mestna občina Ljubljana
Vsebina: Pot ob žici, trajnostna mobilnost.
Naziv institucije: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Vsebina: Formativno spremljanje, študijska srečanja.
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Naziv institucije: Hokejski klub Slavija
Vsebina: Drsanje

Naziv institucije: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
Vsebina: Tabor v Kranjski Gori

Naziv institucije: Planet otrok
Vsebina: Tabori v Gozdu Martuljku in Lipici, letovanje v Savudriji in zimovanje na Pokljuki
Naziv institucije: Knjižnica Jožeta Mazovca
Vsebina: predstavitev knjižnice in njihovega dela, bralne urice v knjižnici in Ciciuhec
Naziv institucije: Knjižnica Fužine
Vsebina: predstavitev knjižnice in njihovega dela, bralne urice v knjižnici in Ciciuhec

Naziv institucije: Karitas
Vsebina: Zbiranje materialnih sredstev za Ukrajino in sodelovanje v akciji Pokloni zvezek

Naziv institucije: Zveza prijateljev mladine
Vsebina: Božiček za en dan

Naziv institucije: Zavod ENEJA
Vsebina: Api vrtec.

Naziv institucije: Zdravstvena fakulteta
Vsebina: praksa študentov delovne terapije – 1. letnik

Naziv institucije: CDI univerzum
Vsebina: Praksa dijakinji.
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Naziv institucije: Plesna šola Kazina
Vsebina: Sodelovanje v skupnem plesnem nastopu.
Naziv institucije: PGD Štepanjsko naselje
Vsebina: Obisk gasilskega doma in ogled gasilske opreme.
Naziv institucije: Mladinska knjiga (Cicivesela šola)
Vsebina: Vseslovenski preizkus znanja.

Naziv institucije: Center Janeza Levca
Vsebina: Sodelovanje s pleno točko na festivalu Igraj se z mano.

9. INOVATIVNOST
Inovativnosti smo sledili v vsakodnevnih dejavnostih.
Inovativnost je bila najbolj vidna v dejavnostih, načrtovane
za hospitacijske in kolegialne nastope, kot tudi pri skupnem
zaključku enote Mehurčki. Strokovne delavke smo izdelale
veliko novih, inovativnih in uporabnih, didaktičnih sredstev.

10. STROKOVNI AKTIVI
➢ Dramski aktiv
Evalvacija aktivov: Aktiv smo tudi letos izpeljali na način koronskih omejitev. Zaigrali smo po pravljici
Kdo je napravil vidku srajčico Igrico smo posneli in jo ponudili na oged staršem preko spletne strani
našega vrtca. V mesecu majo smo v sklopu lutkovnega abonmaja igrico zaigrali tudi staršem in otrokom
iz vrtca otona Župančiča. Idejo podpiramo, saj se nam zdi, da so naše predstave kvalitetne.
Predlogi za oblikovanje strokovnih aktivov za naslednje šolsko leto:
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11. DONACIJE
Ime donatorja: Luka Dončić
Vsebina: Donacija in licitacija športnega dresa
Ime donatorja: Družina Stanko
Vsebina: Donacija igrač in knjig
Ime donatorja: Strokovni delavci enote Mehurčki
Vsebina: Doniranje igrač, didaktičnih sredstev in knjig

Ime donatorja: Mira Voglar
Vsebina: Knjiga Kostanjček zaspanček (M. Voglar)

12. SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA
POTREBE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK
ŠTUDIJ ZAPOSLENIH
➢ Tina Rajsar ‒ UP, Pedagoška fakulteta, predšolska vzgoja – 1. letnik.
➢ Tina Sešek ‒ UP, Pedagoška fakulteta, predšolska vzgoja – 1. letnik.
➢ Jasmina Dinić ‒ UP, Pedagoška fakulteta, inkluzivna pedagogika ‒ 1. letnik.
OPRAVLJANJE PEDAGOŠKE PRAKSE
➢ Ivana Brinar (14. 2.‒14. 3. 2022) ‒ CDI univerzum, prekvalifikacija ‒ mentorica Nina Mazi.
➢ Tina Rajsar (marec in april, 2022) ‒ UP, Pef, 1. letnik predšolske vzgoje ‒ mentorica Mateja
Kopecky.
➢ Tina Sešek (7. 3.–11. 3. in 11. 4.–15. 4. 2022) ‒ UP, Pef, 1. letnik predšolske vzgoje ‒ mentorica
Mateja Kopecky.
➢ David Vidic Mitrov (6. 6.‒10. 6. 2022) ‒ SVŠGUGL, 1. letnik predšolske vzgoje ‒ mentorica
Karmen Kos.
➢ Študenti 1. letnika ‒ UL, Zdravstvena fakulteta ‒ mentorice: strokovne delavke enote Mehurčki.
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13. MNENJA, PREDLOGI IN POBUDE VODSTVU
➢ Veseli smo dveh velikih, gibalno spodbudnih igral na igrišču našega vrtca.

Ljubljana. 12. 6. 2022
Zapisala: Nina Mazi

