V Vrtcu Antona Medveda Kamnik se že vrsto let trudimo zagotavljati pogoje za optimalen razvoj otroka. Na nivoju vrtca
vsako leto načrtujemo prednostne naloge, cilje, ki jim sledimo preko projektov, izobraževanj itd. Med drugim smo si zadali
tudi dva cilja in sicer:

•

• Razvijati socialne zmožnosti in spretnosti otrok
Razvijati telesno-gibalne zmožnosti in spretnosti otrok

Naš cilj je bil načrtovati vzgojno izobraževalni proces z načrtovanjem usmerjenih dejavnosti z vnašanjem možgansko stimulativnega gibanja, ki spodbuja optimalno delovanje otrokovih možganov in otrokom omogočiti vsakodnevno spontano
igro v načrtovanem stimulativnem učnem okolju.
Na nivoju vseh enot vrtca smo pripravili akcijske načrte za uresničevanje nalog, ki smo si jih zadali. V pripravo akcijskih
načrtov so bili vključeni vsi zaposleni; vodstvo vrtca, članice tima za samoevalvacijo, strokovni delavci vrtca, tehnično vzdrževalna služba itd.
V šolskem letu 2020/2021 smo projekt pripeljali h koncu. Zavedamo se, da je kakovost vrtca povezana z varnim in spodbudnim učnim okoljem. O tem govorijo tudi številne raziskave. Predšolska vzgoja mora biti osredotočena na otroka, saj
se otroci najbolje učijo v učnih okoljih, ki jih spodbujajo k sodelovanju in v njih zbujajo zanimanje za učenje.
Projekt »Uvajanje izboljšav in samoevalvacija« smo zaključili s projektom, ki smo ga poimenovali »IGRAJMO SE Z VIDOM
IN SOFIJO« in je potekal skozi celo šolsko leto v vseh enotah vrtca. Namen projekta je bil RAD(O)ŽIV OTROK = temelj
uspešne družbe 21. stoletja, želimo otrokom omogočiti vsakodnevno spontano igro v načrtovano stimulativnem učnem
okolju.
Prav stimulativno učno okolje, vsakodnevno bivanje zunaj in prosta igra v načrtovanem učnem okolju so izzivi, ki
smo jih sprejeli in se bomo z njim soočali tudi v prihodnje v želji, da to postane naš vsakdan življenja v vrtcu.
OTROCI IMAJO PRAVICO DO TEGA.
mag. Liana Cerar, ravnateljica vrtca
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Zakaj potrebujejo otroci igro
in gibanje na raznovrstne načine?
V zadnjem letu smo se starši ob epidemioloških ukrepih in občasnem zaprtju javnega življenja še pomembneje začeli
zavedati pomena vrtca.
Številni smo spoznali, da vodenje odraščajočega otroka in vplivanje na njegov razvoj ni tako lahka naloga. Še posebej
zato, ker je predšolsko obdobje ključno obdobje otrokovega razvoja in predstavlja podstat za vse nadaljnje življenje.
In kako danes usmerjati razvoj predšolskega otroka?
V današnjih časih imajo otroci na voljo številne popoldanske dejavnosti, številne igrače in pester nabor multimedijske tehnike. Na vsakem koraku jih spremlja odrasla oseba, ki se z njimi »ukvarja«, jih usmerja in vodi. Ob vseh stimulacijah imajo
današnji otroci možnost postati čedalje bolj zgodaj »pametni«, visoko razviti na različnih področjih.
Pa vendar se v šolskem obdobju prepoznava pri otrocih čedalje več razvojnih in učnih težav in čedalje bolj potrebujejo
otroci ob sebi odrasle, da lahko sledijo učnim procesom
Zakaj?
Otrokovi možgani se razvijajo postopoma in razvoj višjih miselnih funkcij v šolskem obdobju (govor, branje, pozornost,
koncentracija, učenje jezikov, delovni spomin, priklic itd.) je odvisen od kakovosti informacij, ki jih zagotavljajo nižje možganske strukture, oblikovane v otroštvu. Te nižje možganske strukture pa se ključno razvijajo preko otrokovih spontanih
socialnih odnosov, spontane igre in spontanega gibanja na neravnem terenu.
To pomeni, da največji vpliv na to, kako bo otrok uspešen v šolskem okolju in nadaljnjem življenju, ima poleg vloge staršev,
kakovost in pestrost izkušenj iz vidika otrokove igre in gibanja, ki stimulirajo razvoj otrokovih možganov.
Zato se otroci Vrtca Antona Medveda Kamnik poleg dejavnosti iz področij kurikula dnevno igrajo na najrazličnejše načine
v obogatenem okolju, gibajo v raznolikih naravnih okoljih in se razvijajo v senzorno obogatenih igriščih.
Vsaka zatopljenost v igro z vodo in zemljo, vsako iskanje ravnotežja na hlodih na igriščih, vsako plezanje po neravnem
terenu, iz dneva v dan, sestavlja in oživčuje možgane naših otrok.
In bolj ko so možgani razviti, zreli, bolj so otroci učljivi. Bolj fleksibilni. Bolj kreativni. Lažje prenašajo stres. Se efektivneje
prilagajajo spremembam.
Zato dragi starši, privoščimo vam veselje ob igri in spontanem gibanju svojih otrok.
Univ, dipl. prof. def. Tatjana Jakovljević
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ALENKA REPANŠEK URŠIČ, TINA MEŽNAR KOSEC, TJAŠA
GREGL / enota Sneguljčica

LET METULJEV
Metuljček rumeni, metuljček zeleni,
če te ujamem, prideš zdaj k meni.
Tukaj vrv, tamle hlod,
ovir je polno vsepovsod.

HELENA FRIŠKOVEC, VERONIKA JANEŽIČ / enota Sneguljčica

LETALSKI MITING
Ko letalo prileti in zadane luknje tri,
je veselje nepopisno, saj je od vetra to odvisno.
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IRENA VIDMAR, MAGDALENA ŠORN / enota Sneguljčica

ŠTUMFOMET
So štumfi stari ležali v omari …
Dobili smo idejo, da k nam v vrtec grejo.
Iz njih so žogice nastale,
in po zraku završale.

MARIJA HRIBAR, KSENJA BERLEC, MATEJA LAKNAR /
enota Sneguljčica

PISMO VIDA IN SOFIJE
Žoga mala in velika,
dam te v škatlo, konec, pika!
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MARIJA KRKOČ, URŠKA CERAR / enota Sneguljčica

POSKOČNI MUZIKANTJE

Tukaj boben, tamle glas,
sreča, radost je pri nas.
Muziko za vas igram,
pojem, se lepo imam.
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MIRJAM ŠTUPAR, ANDREJA BAJDE / enota Sneguljčica

ZABAVNA ŠKROPILNICA

Hitro vodo prinesimo,
se po hrbtu poškropimo.
Voda je zabavna reč,
vsem prinaša tisoč sreč.
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BARBARA KOBAL, NINA MODRIJAN, DANIJELA
KOVAČEVIĆ / enota Sneguljčica

IGRA S CEVMI TER
VIDOM IN SOFIJO
Cev pokonci zdaj stoji,
pridi, pridi zdaj še ti.
Glej, vanjo pade žogica,
pa kakšen kamen ali dva.

SILVA KOROŠEC, NEŽA ČIGON / enota Sneguljčica

IGRA ČRT
Drobne, tanke linije
pajek v svojo mrežo stke.
Mreža je postavljena,
za igro je pripravljena.
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BRANKA JERIČ, PETRA JUVAN, TATJANA MALENŠEK / enota Sneguljčica

STORŽEVE LUKNJE

Storže v gozdu smo nabrali,
v vrtcu jih v košare dali.
Idej za igro nam ne zmanjka,
smejemo se brez prestanka.
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IRENA MUŠIČ, NEJA MODIC NOSE, VIDA LAMPE
/ enota Cepetavček
DARJA DROBNIČ, JANA BOMBEK / enota Cepetavček

Z VIDOM IN SOFIJO
GRADIMO TRDEN MOST
Tehtamo, dodajamo,
nosimo, odvzemamo,
kaj je težje, zdaj povej,
da graditi gremo prej.
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NENAVADNE ŽELJE
Pri nas pa deske nosimo
in skupaj hišo zidamo.
Tukaj streha, tamle vhod,
mi pa družno vsepovsod.

ANGELI MOČNIK, NATAŠA ŽNIDARŠIČ, KLARA JORDAN
/ enota Cepetavček

POMLADNI ŽIV-ŽAV
Mali zajček in medvedek iščeta družino svojo,
hitro združimo moči, da prej se ne znoči.

TINA POTOČNIK, STANKA MOČNIK / enota Palček

RAZISKOVALCI ŽAB
»REGA, REGA KVAK«
Žabice so zaregljale,
da ne bodo se peljale.
Rega, rega, rega, kvak,
hitro zdaj do žabjih mlak!
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LIDIJA MALI, URŠA BALOH / enota Palček

Z VIDOM IN SOFIJO SE IGRAMO RAZISKOVALCE

Zdaj bom splezala visoko,
se nasmehnila široko.
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IRENA ŽIBERT, METKA KONCILJA / enota Polžek

ZABIJANJE
Tok, tok, tok, kladivo poje,
midva bova kar po svoje.
Lep okvirček narediva,
skupaj se poveseliva.

ALENKA JEVŠNIK, LILI ŠAREC / enota Mojca

KROJAČEK HLAČEK
Strgane so hlače, fant okrog zdaj z luknjo skače.
Joj, joj, joj, prejoj, v šivalnico takoj!
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KARMEN SKUBIC, ANDREJA TROBIŠ / enota Kamenček

MAGNETI
Je med magneti čarovnija,
nastane barvna umetnija.

ANITA BERTONCELJ, KLARA ČRČEK / enota Kamenček

ŽOGA, ŽOGA, ŽOGICA
Ovire premagujem in hodim naprej,
še žogica z mano po poti gre tej.

16

MONIKA SLAPNIK, MARIJA TERBOVŠEK / enota Kamenček

VRT- KOPLJEMO, PRESAJAMO

Kopljemo, grabimo in pridno sadimo,
da iz semen rastlino dobimo.
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MARINKA BENKOVIČ, KLARA HRUŠEVAR, MANCA VILAR
/ enota Kamenček

TRIJE METULJI
Nobena ovira previsoka ni,
da rožic obesili ne bi mi.

TATJANA JAKOVLJEVIĆ, ANDREJA JUG, ANAMARIJA
LIPANOV / enota Kamenček

INTEGRACIJA PRIMARNIH
REFLEKSOV
Primem z desno, primem z levo in močno držim …
Čakaj, čakaj, ko pa zrastem,
hitro te ulovim!
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MOJCA ZAKRAJŠEK, NEŽA BURGER, ZALKA VOLOVŠEK
/ enota Oblaček

KUHAJMO
Z VIDOM IN SOFIJO
Po slastnem kosilu je zadišalo,
če želite na dom se ga bo pripeljalo.

SIMONA FTIČAR NOSE, NADA SPRUK / enota Oblaček

NAMIZNI TENIS
Leva , desna, ena, dva,
da dolgo bi žogica v zraku bila.
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TINA CVRTILA, TANJA TRBOJEVIČ, EVA ŽIBERT
/ enota Rožle

VID IN SOFIJA
NA GRADBIŠČU
Ko gradbišče se odpre,
se hitro delati začne.
Mešalec se že vrti
in se hišica gradi.

MAJA KOŽLAKAR, EVA ŽVELEC, ANJA PESTOTNIK
/ enota Rožle

Z VIDOM IN SOFIJO
SE ZABAVAMO
V PAJKOVI MREŽI
Pajek v kotu čaka,
da žogica v mrežo pride vsaka.
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SIMONA NOVAK, TJAŠA REPNIK PETAČ, JASNA SERINI NOŽIČ / enota Rožle

REŠEVANJE VIDA IN SOFIJE IZ ZAČARANEGA GRADU

Vid in Sofija sta v gradu ujeta,
čarovnica zlobna spet nekaj napleta.
Otroke iz vrtca za pomoč sta prosila
in tako sta se rešila.
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ČIŠKA PODNAR, SABINA JERNEJC / enota Rožle

IGRAJMO SE
Z VIDOM IN SOFIJO
Bosonogi, prava reč!
Zbadanje nam ni odveč.
Tukaj bode, tamle ne,
Všeč nam je čisto vse!

URŠKA VENGUST, SIMONA KOVAČIČ, SARA SITAR
/ enota Rožle

OD ŠKATLE DO LABIRINTA
Labirint bomo zgradili
in se v njega hitro skrili.
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HELENA VIRANT, TEJA RAJTER / enota Rožle

VRTNARIJA PRI VIDU IN SOFIJI

Spomladi vrtnarija zaživi,
po nakupih hitro vsi.
Semena in sadike se v zemljo položi,
obilnega pridelka si vsak vrtnar želi.
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BARBARA ZUPAN, TINA VNUK / enota Rožle

IGRAJMO SE PROMET
Z VIDOM IN SOFIJO
Cesta se gradi,
ker varnosti v prometu,
si vsak otrok želi.
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KATJUŠA DOLINŠEK, MATEJA RUČIGAJ, TJAŠA ŽIBERT
SAVKOVIČ / enota Kekec

GOZD SKOZI OTROŠKE OČI
Uuu, poglej, poglej,
kaj skriva se v naravi tej!
Sofija radostno kriči,
pa tudi mi smo srečni vsi.

SIMONA ŠAREC, MANCA GRILC / enota Kekec

VID IN SOFIJA SPOZNAVATA VODO

Kamen po kamen, stezico napravim,
da lažje do cilja se jaz zdaj odpravim.
Ribiči strastni ribe lovijo,
v vodi res nizki, prav nič ne dobijo.
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MARTINA PREZELJ, ELIZABETA ŠINKO, NINA GOLOB / enota Marjetica

Z IGRO SE UČIMO

Pihaj, pihaj zdaj močno,
da pravo pot našla bo.
Ovir veliko žoga ima,
da do cilja bo prišla.
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NATAŠA LANIŠEK, KASANDRA BURNIK / enota Marjetica

VID IN SOFIJA
PRI ČEVLJARČKU
Zdaj na levo, zdaj na desno,
pa naprej in še nazaj.
Je treba prav razmisliti,
kam vodi pot sedaj!

VANDA LEVAR, NIVES ZORKO / enota Sonček

IGRAJMO SE
Z VIDOM IN SOFIJO
V Ostržkovi delavnici smo se zelo trudili,
ko drugi na gugalnici so se veselili.
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KSENJA NOVAK, TADEJA FERJUC / enota Sonček

VID IN SOFIJA V VASI
Z MUCO COPATARICO
Za muco hiško zidamo,
si prav zelo pomagamo.
Delo naše je uspelo,
muci je srce zapelo.

BARBARA STRAŽAR, JASNA KVEDER / enota Sonček

BARVE POMLADI
Pomladne barve so vesele, so lutke nam to razodele.
Vesele kot smeh, vesele kot sreča,
vesele kot roža, ko sonček jo boža.
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FRANČIŠKA GRILJC, SABINA KOPAČ / enota Tinkara

VRTNI KOTIČEK
Prst, lopatka in sadika,
ko zraste prva jagoda, bo sreča res velika.

ŠPELA KRŽAN, VLADIMIR RADIČ / enota Tinkara

ŽABICA IŠČE DOM
Hišica je že zgrajena,
iz kamna, opeke in lesa je narejena.
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KARMEN ZIRKELBACH, SABINA OTOLANI CRAIT
/ enota Tinkara

LISTNATI TRAMPOLIN
Narava veliko ponuja
in domišljija se prebuja.
Listki, palčke in še kaj,
pravi gozdni raj.

KATJA KATARINA MLAKAR, EVA ZOR / enota Tinkara

FOTO ORIENTACIJA
Naloga je opravljena,
slika je sestavljena.
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KATJA BARLE, ZALA SPRUK / enota Tinkara

NAHRANIMO VIDA IN SOFIJO
Sofija ima odprta usta in zdaj veselo hrusta.

ANJA ŽELE, VILMA PORAVNE / enota Tinkara

GRADBENA DELAVNICA
Zidake v vedra zlagamo,
si z žičnico pomagamo.
Delo je zelo zabavno,
pa čeprav ni enostavno.
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NAJA KEPEC KOBETIČ, MATEJA RAVNIKAR
/ enota Tinkara

OD PICE DO RECEPTA
Pica je pečena in bogato obložena.

ŠPELA NOVAK, MARTINA KERPAN VINKOVIČ
/ enota Tinkara

Z VIDOM IN SOFIJO
SPOZNAVAMO ČRKE
Na šolo se pripravljamo,
črke že sestavljamo.
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NATAŠA CIMBAS, ŠPELA KERŽAN / enota Tinkara

ANA MARIJA ŠUSTER, NADA KORBAR / enota Pestrna

VIDOVE IN SOFIJINE
NAGAJIVE ŽOGICE

PIŠČANČEK PIK
Ravnotežje smo lovili, ko po deskah smo hodili.

Žoge pisane imamo,
z njimi radi se igramo.
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IRENA JEGLIČ KUMŠE, MATEJA STRNAD / enota Pestrna

IGRAJMO SE
Z VIDOM IN SOFIJO
Po gibalni stezi dol in gor, sploh ni bil prehud napor.

Maja KALIŠNIK, JERCA DEBEVEC / enota Pestrna

ZELO LAČNA GOSENICA
Gosenico smo poiskali, ji dobrote jesti dali.
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MELITA LAH, MAJA KLEMENC, JANJA LEDERER, BOŽENA
LEBENIČNIK/ enota Pestrna

GRADIMO
Z VIDOM IN SOFIJO
En, dva, en, dva, tri, hiša iz domin že stoji

MONIKA CORNER, NIKA ČOPAR, ANDREA RAČIČ
/ enota Pestrna

ŠKATLA, KAJ JE TO ?
Kakšno čudo zdaj je to ? Škatla je, poglejte jo!
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NINA KREGAR, KLARA JEGOVNIK, TANJA GRAD, MARINA HUMAR/ enota Pestrna

IGRAMO SE Z VIDOM IN SOFIJO

Čez ovire ti pomagam, skupaj s tabo vedno zmagam.
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PETRA REBERNIK, ALEKSANDRA INTIHAR / enota Pestrna

SKUHAJMO JUHO
Vsega po malem in ščepec soli,
malo premešamo,
se juha shladi.
Pa dober tek Vid in Sofija

RENATA SEMPRIMOŽNIK, MOJCA HABJAN/ enota Pestrna

LOV NA MEDVEDA
Smo medveda mi lovili, s kocko zgodbo obnovili.
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ŠPELA GERBIC, MARIJA ISTENIČ GODICELJ
/ enota Pestrna

NA OBISKU V VIDOVI IN
SOFIJINI KUHINJI
Ustvarjamo, da se kadi,
iz loncev pa lepo diši.

ŠPELA KOVAČIČ, JANA KAKER, KARMEN JAMŠEK
/ enota Pestrna

POIŠČIMO CVET
Kanglice smo okrog nosili, jih po barvah razvrstili.
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