-

seznanjati z različnimi oblikami posebnosti, drugačnosti,
vzgajati za vrednote, ki pripomorejo k boljši inkluziji vseh ljudi.

11 DRUGE DEJAVNOSTI, AKTIVNOSTI
Skozi vso šolsko leto bodo potekale tudi različne obsežnejše dejavnosti in aktivnosti, ki so vezane na
LDN, povezane s prazniki in običaji ali pa se nanašajo na dogodke v MO Ptuj, v katerih Vrtec Ptuj
aktivno sodeluje, in sicer:
-

-

Teden otroka,
Veseli december,
vseslovenska otroška pustna povorka,
predstavitev držav EU,
Ptuj - otrokom prijazno UNICEF mesto,
zobozdravstvena vzgoja,
javne razstave likovnih izdelkov otrok,
nabor športnih dejavnosti, aktivnosti in vsakodnevno spodbujanje gibanja: kros enot,
vseslovenski tek otrok, Kros Vrtca Ptuj, medobčinski kros cicibanov in cicibank, program Mali
sonček, nadstandardni programi Igre v vodi, Igre na snegu, Ciciplaninec, Mini in specialna
olimpijada, UNESCO tek, Hura, prosti čas, stalne in občasne čutne poti ob enotah, premični
poligoni,
skrb za medgeneracijsko povezovanje: druženja in obiski v Domu upokojencev Ptuj, obiski
članov društev, klubov, sekcij v Vrtcu Ptuj, organizacija medgeneracijskega druženja na
prireditvi Šport&Špas;

12 OBOGATITVENI DEJAVNOSTI TUJIH JEZIKOV
V obogatitvenih programih bodo sodelovali vsi otroci ne glede na socialni in materialni status, saj so
po odločitvi MO Ptuj sestavni del ponujenih programov. Otroci se skozi različne dejavnosti na zabaven
in sproščen način seznanjajo s tujim jezikom, ga prepoznavajo, poslušajo in govorijo.
Dejavnosti navedenih programov bodo integrirane v dnevni program in so ciljno, vsebinsko in
metodično povezane z drugimi dejavnostmi in projekti v oddelku in na ravni vrtca. Vzgojiteljici,
nosilki programov, bosta svoje delo z otroki predstavili staršem in širši javnosti na različnih prireditvah
ter dogodkih.

13 PREVENTIVNI PROGRAM NEON
Program bomo v Vrtcu Ptuj izvajali v oddelkih 4-6 in 5-6 let, teme pa se bodo obravnavale s pomočjo
fotografij, lutk, z igro vlog in skupinsko diskusijo po izvedenih delavnicah, pri čemer bomo spodbujali
aktivno sodelovanje otrok in razvijali komunikacijske veščine. Na tak način bomo obravnavali »resne
in zahtevne« teme, kot sta nasilje in spolna zloraba otrok.
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