DAN ODPRTIH VRAT VRTCA ŠENTVID
Spoštovani starši predšolskih otrok!
V četrtek, 19.2.2015 bo v Vrtcu Šentvid Dan odprtih vrat!
Vabimo vas na ogled dejavnosti v katerega izmed oddelkov v vrtcu v času od 9.30 do 10.30 (v
oddelke 1-3) in od 9.30 do 11.00 (v oddelke 3-6).
V posameznih enotah si boste lahko pogledali, kako otroci ustvarjajo in raziskujejo, telovadijo in
plešejo, dramatizirajo in še veliko drugega, skratka, kako se učijo in uživajo ob raznovrstni izzivih,
katere jim bodo pripravili strokovni delavci in delavke.
Prosimo vas, da ob prihodu pozvonite in se predstavite. V interesu zaščite zdravja otrok v oddelke
vstopajte v copatih oziroma brez obutve.
Prijazno vabljeni!
Enota Mišmaš, Kosijeva 1
Ježki – senčne lutke
Vrabčki – oblikovanje slanega testa
Čebelice – rajalne igre
Enota Vid, Prušnikova 73a
1. nadstropje
Palčki – ljudski plesi
Mravljice – raziskovalna igra: svetloba in senca
2. nadstropje
Žabice – matematika: igra z vzorci
Račke – gibalni poligon v športni igralnici v Enoti Sapramiška
Ulica bratov Učakar 6
Zvezde - igra z odpadnim materialom (tulci, škatle in plastenke)
Enota Sapramiška, Ul. pregnancev 6
1. atrij
Žogice – pravljica Babica Zima in igra z oblačili
2. atrij
Srnice – pravljično dopoldne: dramatizacija pravljice Babica Zima, rajalne in gibalne igre
Mucki – harmonika zaigra-seznanjanje z instrumentom (sodelovanje s staršem)
3. atrij
Miške – plesno-gibalne igre
Sovice – dejavnosti z odpadnim časopisnim papirjem
Veverice – pravljica Zverjasec, izdelava lutk, dramatizacija
4. atrij
Zajčki – obisk šivilje
Medvedki – pravljica Mojca Pokrajculja in igra z lutkami
Pikapolonice – merjenje: presipanje koruznih zrn, riža, zdroba; prelivanje
5. atrij
Metuljčki – prepevanje pesmi in rajanje
Rožice – oblikovanje iz plastelina in bibarije
Sončki – čutno - gibalna pot

Enota Mravljinček, Martinova pot 14
1. trakt
Metuljčki - igra senc, senčno gledališče
Medvedki – gledališče in izdelovanje senčnih lutk
Čebelice – ogled reprodukcij različnih kipov, izdelovanje kipov z mavčnim povojem, fotografiranje,
razstava
2. trakt
Mucki – oblikovanje dinozavrov iz gline
Zajčki – igra s tangrami - otroci razvijajo predstave o velikosti, oblikah in simetriji (sorazmerja)
Srne – angleške urice
3. trakt
Miške – ustvarjanje z glino
Veverice – ustvarjamo z glasbo (spoznavanje z instrumenti, glasbena pravljica in izdelovanje m.r.i.)
Ježki – glasbeno didaktične igre
4. trakt
Ribice – gibalne dejavnosti v športni igralnici
Račke – igre z barvami
Žabice – gibalne dejavnosti v telovadnici
Mravljice –glasbena delavnica-prepevanje otroških pesmic ob spremljavi kitare
5. trakt
Palčki – ples z baloni ob spremljavi klasične glasbe
Žoge – glasbeno dopoldne: spoznavanje novega instrumenta – sintetizator
Rožice – zmečkane slike s spomladanskimi motivi, poustvarjanje s plesom
Snežinke – Trije medvedi (ruska ljudska pravljica), izdelovanje lutk na palici, dramatizacija zgodbe
Pike – gledališče: lutkovno gledališče, namizno gledališče
Sove – izdelovanje prstnih in senčnih lutk, izdelovanje scene za namizno gledališče, oblikovanje lutk iz
gline
Jasli
Sončki – igranje na male ritmične instrumente
Polžki – slikanje s tempera barvami (likovna tehnika mokro-mokro)
Pikapolonice - slikanje in eksperimentiranje z barvnim ledom

