predavanjih opremijo z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje
igralnice in igrišča – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja.
V praksi to pomeni, da bodo strokovne delavke področje gibanja vsakodnevno povezovale z vsemi
drugimi področji, iskale načine za učenje in vzgojo, ki temelji na gibalnih in miselnih izzivih,
nenazadnje pa želimo tudi pozitivno vplivati na »gibalno« življenje družin.

7

PROJEKT SMEŠKO ZAMAŠKO

V Vrtcu Ptuj skrbimo za humanitarnost in posledično tudi za okolje, zato sodelujemo v projektu
Smeško Zamaško. Namen projekta je zbiranje zamaškov, ki bi sicer pristali v smeteh. S svojim
zbiranjem pomagamo predvsem bolnim ali kako drugače pomoči potrebnim otrokom ter tudi okolju,
saj skrbimo za manjše onesnaževanje. Seveda pa ne smemo pozabiti na vzgojni vidik, da v tem delu
vzgajamo naše najmlajše, seveda ob sodelovanju staršev.

8

PASAVČEK

Vrtec Ptuj že mnogo let aktivno sodeluje v projektu Pasavček, ki se izvaja v okviru Direkcije RS za
ceste – Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namen projekta je spodbuditi in ozavestiti
starše in otroke o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo.
Osrednja figura projekta je Pasavček, ki na zabaven način opozarja otroke s sloganom »Red je vedno
pas pripet«.
Otroci iz oddelkov, ki so vključeni v projekt, prejmejo priznanja Pasavček ter lik Pasavčka, kar jih še
dodatno motivira za uporabo varnostnega pasu. Ob koncu šolskega leta otroci iz oddelkov 5-6 let
praktično pokažejo svoje znanje o prometu.

9

EKOLOGIJA - RAVNANJE Z ODPADKI

Projekt je podprt s strani podjetij, ki skrbijo za odvoz in recikliranje odpadkov in je usmerjen v vse
ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). Z vsebinami želimo spodbuditi k ločevanju odpadkov in
o možnostih in pomenu predelave.
Cilji projekta so:
▪ otroci spoznavajo kako odpadki nastanejo, kako ravnati z njimi,
▪ razvijanje pozitivnih navad pri ločevanju odpadkov.
Sodelujejo vse skupine otrok.

10 PROJEKT SOBIVANJE IN KORAK K SONČKU
Projekta smo uvedli z namenom še večje vključitve in povezovanja oddelka za otroke s prilagojenim
programom z ostalimi oddelki enote Marjetica in tudi z oddelki drugih enot. Otroci se med seboj
povezujejo in sodelujejo pri različnih dejavnostih, nastopih, igrah.
Skozi različne dejavnosti in ob druženju želimo otroke in posledično tudi starše:
- opomniti na dobrobit sprejemanja drugačnosti v družbi,
- spodbujati k opazovanju, sprejemanju in odobravanju posebnosti oziroma različnosti med
ljudmi,
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