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.

Svetovni dan hrane – 16. oktober
Osnovni cilj obeležitve je razvijanje spoštljivega odnosa do hrane ter spoznavanje in sprejemanje
različnih okusov.

V enoti Zvonček so pom. vzgojiteljic Anja,
Maja in Branka ob svetovnem dnevu hrane
odigrale igrico Sadni prepir, ki so jo otroci
navdušeno spremljali.

V tem tednu so tudi kuhali zelenjavno juho.
Vzgojiteljica Ančka je
otrokom
pokazala
zelenjavo
in
otroke
spraševala,
če
jo
prepoznajo. Ko so v lonec
naložili zelenjavo do
vrha, so solili, dolili vodo
in odnesli kuhat. Okusno
juho so otroci navdušeno
poskušali in jedli.

PROJEKT DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH
22.2. 2017 nas je obiskala etnografska skupina KURENT – Draženci, Turnišče, Dolena. Otroci so bili
navdušeni nad pustnimi liki (kurenti, zeleni Jurij, medved, baba nosi deda, folklorna plesalca, hudički
in muzikant, ki jih je spremljal s harmoniko). Vsi skupaj smo rajali in se veselili v pustnem času. K
nam jih je povabila Maja Vegan. Sodelovalo je 26 otrok.

V času pusta nas je obiskala tudi skupina ciganov,
ki je z nami zaplesala. K nam jih je povabila
Marija Herga. Prisotnih 30 otrok.

OGLED STAREGA MESTNEGA JEDRA
Z 20 otroki skupine 1-3 let (vzg. Alenka Čuš) in 2-4 let (vzg. Ančka Vidovič) smo tudi šli na ogled
starega mestnega jedra. Ogledovali smo si stare zgradbe, opazili smo tudi sončno uro.

PROJEKT MENJAJ BRANJE IN SANJE
Knjižni nahrbtnik
V skupini 5 – 6 let (21 otrok) imajo knjižni nahrbtnik v katerem so različne knjige. Otroci si ga
odnesejo z velikim navdušenjem domov. Doma s starši prebirajo te knjige, ki jih izbereta vzgojiteljici
Marija Herga in Branka Muhič. Otroci prinesejo nahrbtnik nazaj in se v vrtcu pogovarjajo kaj oz.
katere knjige so prebrali, kaj se jim je zdelo zanimivo in tudi njihove občutke starši zapišejo v zvezek,
ki je priložen v nahrbtniku. To se izvaja čez vso leto, da pridejo na vrsto vsi otroci.

