Mednarodni dan miru – 21. september
Mednarodni dan miru smo v enoti Spominčica obeležili s simbolno igro v kotičku dom-družina s poudarkom
na medsebojnem sodelovanju. V delavnici smo se ob kartah, ki ponazarjajo čustva, pogovarjali o svojih
čustvih in medsebojnih odnosih. Povedali smo, kako lahko komu pomagamo ali ga razveselimo in kaj si
želimo od drugih. Zunaj smo naredili
krog okrog drevesa, ki smo ga lani
posadili v počastitev Dneva miru.
Ugotovili smo, da smo zanj dobro
skrbeli. Z enako odgovornostjo bomo
skrbeli za naše medsebojne odnose.
Skupaj smo zapeli in gibalno ponazorili
pesem Drevo je posajeno.
Naslednji dan smo se otroci in
vzgojiteljice naše enote odpravili na
sprehod v Ljudski vrt. Opazovali smo
okolico, prisluhnili zvokom iz okolja in
se veselili medsebojnega druženja.
Okrog mogočnih dreves smo naredili
veliki krog, si poklonili prijazen nasmeh
in skupaj zapeli ter gibalno ponazorili
pesem Drevo je posajeno.

Evropski dan tujih jezikov – 26. september
V vseh enotah smo obeležili svetovni dan
tujih
jezikov
z
vzgojiteljicama
obogatitvenih programov, Damjano
Jakomini in Tatjano Rojko. Pripravili sta
predstavitve več držav: Anglije, ZDA,
Grčije, Hrvaške, Italije, Francije, Belgije
in Slovenije. Otroci oddelkov 4-5, 4-6 in
5-6 so tako spoznali zastavo določene
države in pripadajočo znamenitost,
sestavili sliko ter poslušali otroško pesem
v jeziku te iste države. Otroci so bili ob
predstavitvi zelo aktivni, mnogo zastav so
prepoznali in pravilno umestili tudi nekaj
znamenitosti.

Mednarodni dan otrok s posebnimi potrebami – 3. december
Šestnajst otrok enote Spominčica starosti 4-5 let, so skupaj s starši in z vzgojiteljico Brigito ter pom. vzg.
Tino obiskali šolo s prilagojenim programom OŠ Ljudevita Pivka.
Ob druženju z učenci šole so se otroci vrtca in njihovi
starši pomerili v različnih gibalnih aktivnostih,
predvsem v netekmovalnih zabavnih igrah (Kdo se boji
Črnega moža, Gnilo jajce, velik poligon- tuneli, žoge,
blazine, obroči, klopi,..). Skozi aktivnosti so otroci
pokazali, da jim je gibanje v veliko veselje, hkrati pa smo
izmenjavali izkušnje, se družili, učili in bili strpni eden
do drugega.

8. marec – MEDNARODNI DAN ŽENA
Noben cvet ni tako lep kot ženska,
noben vetrič ne piha tako nežno
kot je nežna ženska,
noben kamen ni tako trd
kot je trdna ženska,
noben vihar ne prenese toliko dežja,
kolikor solz pretoči ženska
in nihče ne premore toliko ljubezni
kot jo ima v sebi ženska.

Z otroki smo se pogovarjali, da imajo na 8. marec vse ženske svoj praznik ter se pogovorili, zakaj ta
praznik sploh obstaja.
Otroci so izdelali voščilnico za mamico.

22. marec – SVETOVNI DAN VODA
Z otroki smo obeležili ta dan tako, da smo se pogovarjali o vodi: kje vidimo, najdemo vodo (reke,
morja, jezera, oblaki, izdihan zrak, vodovod, sneg, led; umivanje rok, stranišče, kuhanje,…), kakšnega
izgleda je (barva, okus, agregatna stanja), kaj vse počnemo z vodo in v vodi (prelivanje, uživanje kot
pijača, plavanje, čiščenje, življenjski prostor (ribe, raki,…), plovna pot – ladje plujejo…), o
onesnaženosti vode.
Naredili smo par poskusov:
- otroci so močno zadihali na ogledalo (utekočinjenje),
- papirnato brisačko smo zmočili in jo pripeli zunaj na ograjo (izhlepevanje), kasneje so otroci
ugotovili, da se je posušila, voda je izhlapela v zrak,
- metanje predmetov (les, vijak, kamen, papirnata ladjica, plastika, stiropor) v vodo in
ugotavljanje kateri predmeti plavajo in kateri se potopijo,
- mešanje različnih snovi
(sladkor, sol, kava, cedevita,
sok, kakav),
- kaj se zgodi, če damo v vodo
olje.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA – 7.4.2017
SKUPINA: 4-5 LET
Vzgojiteljica: Boža Zupanič
Pom. vzg.: Blanka Žižek
Svetovni dan zdravja smo obeležili z ozaveščanjem, kaj lahko sami naredimo za ohranjanje in krepitev
zdravja. Poudarek smo dali prehrani, kjer smo s pomočjo knjige »Jej zdravo za počutje pravo!« (Dr.
William Sears, Martha Sears, Christie Watts Kelly) utrjevali, katera hrana nam koristi in katera
škoduje. V igralnici smo se igrali živilski
semafor. Otroci so v parih prepoznavali
koristnost ali škodljivost živil in se ustrezno
razvrstili v obroče.

Potem smo se odpravili ven, kjer smo
nabrali regrat. Otroci so ga prepoznali in
uspešno nabirali.
Skupaj smo ga očistili in narezali. Vsi so bili zelo motivirani
in so aktivno sodelovali. Otroci so z nami delili izkušnje, da
tudi doma nabirajo in jedo regrat.

Regratu smo dodali krompir in z njim obogatili kosilo. Otroci so si ga z veseljem postregli.

Tudi v prihodnje bomo skrbeli za
naše zdravje s prehrano, z dovolj
gibanja na svežem zraku, počitkom
in z dobrimi medsebojnimi odnosi.

22. marec – SVETOVNI DAN VODA
Z otroki smo obeležili ta dan tako, da smo se pogovarjali o vodi: kje vidimo, najdemo vodo (reke,
morja, jezera, oblaki, izdihan zrak, vodovod, sneg, led; umivanje rok, stranišče, kuhanje,…), kakšnega
izgleda je (barva, okus, agregatna stanja), kaj vse počnemo z vodo in v vodi (prelivanje, uživanje kot
pijača, plavanje, čiščenje, življenjski prostor (ribe, raki,…), plovna pot – ladje plujejo…), o
onesnaženosti vode.
Naredili smo par poskusov:
- otroci so močno zadihali na ogledalo (utekočinjenje),
- papirnato brisačko smo zmočili in jo pripeli zunaj na ograjo (izhlepevanje), kasneje so otroci
ugotovili, da se je posušila, voda je izhlapela v zrak,
- metanje predmetov (les, vijak, kamen, papirnata ladjica, plastika, stiropor) v vodo in
ugotavljanje kateri predmeti plavajo in kateri se potopijo,
- mešanje različnih snovi
(sladkor, sol, kava, cedevita,
sok, kakav),
- kaj se zgodi, če damo v vodo
olje.

