RAVNATELJICA:

JELKIN KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018 -2019

NADA VERBIČ

Šolsko leto se prične 1.9.2018 in konča 31.8.2019.

SKUPNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE




September:
Uvajalno obdobje
Evropski teden mobilnosti 17.9. -21.9.2018
»Jesenska tržnica s kuharijo« 24.9.2018








Oktober:
Teden otroka 1.10. -7.10.2018 tema: Prosti čas
obisk reševalne postaje 2.10.2018
Zmajelovščina na Ljubljanskem gradu 4.10.2018
obisk Železniškega muzeja 5.10.2018
»Debela repa« - predst. za otroke 12.10.2018
Zobna preventiva





November:
Tradicionalni slovenski zajtrk 16.11.2018
Predstava ŽIV ŽAV, gled. KuKuc 8.11.2018
Predstava Škratka Sladka, gled. KuKuc 28.11.2018

 Odgovornost do družbe in narave ter učenje spoštljive
komunikacije med ljudmi.
 Spodbujanje veselja do življenja in optimizma.
 Učenje z ljubeznijo, sočutjem in doslednostjo.
 Razvijanje empatije, skupinske zavesti in zmožnosti
sodelovanja ter gibanje za dobro počutje in zdravje.





December:
Dedek Mraz 19.12.2018
prenočevanje v vrtcu 19.12.2018
»Živali pri babici zimi« - predstava 21.12.2018



Januar:
»Zgodbe od tu in tam 2«

JAVLJANJE ODSOTNOSTI OTROKA

SODELOVANJE S STARŠI

Februar:
Mesec kulture
predstava za otroke v izvedbi staršev 4.-8.2.2019

Vsako odsotnost otroka in vzrok zanjo sporočite že prvi
dan odsotnosti vzgojitelju preko Web vrtca.

RODITELJSKI SESTANKI
Okvirni datumi: 26. 9. 2018 in 5. 6. 2019, ob 16. uri.




Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata biti
seznanjeni z zdravstvenimi posebnostmi otroka.

INDIVIDUALNI POGOVORI o otroku bodo predvidoma
potekali enkrat mesečno, z najavo pri vzgojitelju oz. po
potrebi. Okvirni datumi:
17. 10., 14. 11., 16. 1., 13. 2., 13. 3., 15. 5.






Marec:
Pustno rajanje 5.3.2019
»Gregorčki v umetn. in kulinariki« 11.-15.3.2019
Športni tabor-Lahkih nog naokrog 13.-15.3.2019
nastop ob materinskem dnevu 27.3.2019



April:
Zobna preventiva



Maj:
Dan vrtca Jelka

POMOČNICA RAVNATELJICE:
PETRA KOČAR
SVETOVALNA DELAVKA:
MARJANCA KAVČIČ PEČNIK

DEŽURSTVO bo predvidoma organizirano:
 od 29.10. do 2.11.2018
 od 24.12. do 31.12.2018
 od 29.4. do 3.5. 2019
 24.6.2019

SVETLANA VESIĆ

Zaradi lažje organizacije dela in nabave hrane vas
prosimo, da v času dežurstva preko WebVrtca
najavite odsotnost in potrebo po varstvu otroka. V
primeru zmanjšanega števila otrok bomo
organizirali dežurstvo.

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZHR:

PREDNOSTNA NALOGA ODDELKA

RENATA ROM MRCINA

»Vzgajanje v vrednote!«

DODATNA STROKOVNA POMOČ:

Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do
devete ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške
neporabljenih živil z naslednjim dnem. (Ur.I. RS, št.
18/2008, 22.2.2008)
V primeru slabega zdravstvenega stanja (vročine,
driske…), poškodbe, nenadnih izpuščajev
idr.
pokličemo starše, da čimprej prevzamete otroka v
domačo oskrbo.

IGRALNE URICE:
»Kostanjčkov piknik« 24.10.2018; »V pričakovanju
prazničnega decembra« - ustvarjalna delavnica s starši
26.11.2018; »Slaščičarna Storžek« 11.12.2018;
»Zvijva se v presto« - joga s starši januar 2019
Športno-gibalno popoldne s starši 8.4.2019; »Babica in
dedek na obisku« 8.5.2019
IZLETI:
 jesenski izlet z nabiranjem kostanja: 22. 10. 2018
 spomladanski izlet: 21. 3. 2019




Junij:
»Pozdrav poletju«
Letovanje v Umagu – Plavalček Skakalček 17.21.6.2019

VIZIJA VRTCA



OTROKOVA IGRA: obdobje brez uporabe
»strukturiranega materiala«; uporaba naravnih
in odpadnih materialov; CILJ: spodbuditi
interakcijo med otroki in social. proces;
razvijanje ustvarjalnosti;



SKUPINSKI PORTFOLIO



»SLOVENSKI REKI IN IZREKI«: spoznavanje
kulture in tradicije na prostoru Slovenije;



»RAZISKUJEM
PRESTOLNICO«:
značilnosti Ljubljane;



»ZGODBE OD TU IN TAM 2«: sodelovanje s
starši - namen je spoznavati in približati
(jezikovno) kulturo staršev (oz. starih staršev)
priseljencev, otrokom v vrtcu preko otrokom
primernih zgodb in pravljic; možnost tudi
spoznavanja kulture skozi pesem, ples,
dramsko, likovno ali drugo obliko umetnosti.

kulturne

VRTEC JELKA
ENOTA STORŽEK
Matjaževa 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 33 63 87
E-naslov: vrtec.jelka@vrtec-jeka.si
Spletna stran: www.vrtec-jelka.si

VRTEC JE ODPRT od 6.45 do 17.00

PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI


EKO JELKA: povezovanje z naravnim in
družbenim okoljem; razvijanje pozitivnih
medosebnih
odnosov;
ločeno
zbiranje
odpadkov (krožno gospodarstvo); obdelovanje
vrtnin (zelenjava, zelišča, cvetje); izvajanje
zgodnjega naravoslovja; humanitarne zbiralne
akcije idr.;



ZDRAV VRTEC: Tradicionalni slovenski zajtrk;
zdravo praznovanje rojstnih dni, zobna prev.;



GIBALČEK in MALI SONČEK: joga za najmlajše,
rolanje, tematski gibalni dnevi, spomladanski
tabor ter letovanje, jesenski in spomladanski
izlet, krosi idr.
CICIUHEC in BRALNA ZNAČKA z domačim
branjem: »knjižni nahrbtnik«;



PRAZNUJEMO SKUPAJ







Zdrava praznovanja rojstnih dni.
Praznovanje vezano na letne čase: jesen,
zima, pomlad in poletje.
Teden otroka: 1.-5.10.2018
Dedek Mraz: 19.12.2018
Pustno rajanje 5.3.2019
Vsa ostala praznovanja in pomembni dnevi,
povezani s kulturo in običaji.

REGRATOVA
LUČKA
VZGOJITELJ:

MATJAŽ ALIČ
POMOČNICA VZGOJITELJA:

KALINA ŠUŠTAR
PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV:

IZTOK FRIC
ŠOLSKO LETO 2018/2019

