…
V našem vrtcu vemo, da je v naravi otrok, da
zlahka in z navdušenjem sprejemajo znanje, če
jih obdaja spodbudno okolje.
V našem vrtcu vemo, da se otroci rodijo z željo
po učenju in da so se z neverjetno prožnostjo
sposobni odzivati na spremenljive zahteve
življenja.
V našem vrtcu vemo, da so otroci poosebljena
iznajdljivost in bistroumnost.
Naš vrtec je učni prostor, kjer vsak dan poteka
naravno učenje, kajti otroci se večino stvari
naučijo lahkotno, naravno in z velikim veseljem.
Veselimo se srečanja z vami in vas prisrčno
vabimo v naš vesel, prijazen in razigran vrtec,
kjer z igro odkrivamo svet pod varnim okriljem
vzgojiteljic.

VRTEC LEŠE
V Enoti Leše deluje KOMBINIRAN oddelek.
Posebnost takega oddelka je povezovanje med
prvim in drugim starostnim obdobjem, ki
seveda nista absolutno ločljiva in se
dopolnjujeta skozi celotno predšolsko obdobje.
V Enoti Leše zagotavljamo udobno, varno in
spodbudno okolje, v katerem se otrok dobro
počuti, druži s sovrstniki in se na ta način
socializira.
Z igro in različnimi dejavnostmi si otroci
pridobivajo nova znanja, izkušnje, spretnosti …
Upoštevamo otroka kot posameznika, njegove
sposobnosti, želje in interese – vsakega otroka v
vrtcu opazimo, spodbujamo in nadgrajujemo
njegov individualni razvoj.
S starši sodelujemo na roditeljskih sestankih,
pogovornih urah, srečanjih, proslavah, izletih,
piknikih, pri projektih …

http://vrtec-prevalje.si/

Ob rednem programu v naši enoti otrokom
ponujamo še:
- planinske urice in planinski tabor,
- pevski zbor,
- smučarski tečaj,
- plavalni tečaj,
- popoldanska vadba …

OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE

VRTEC PREVALJE
VPIS ZA ŠOLSKO LETO
2020/2021
2. 3.–13. 3. 2020
Za šolsko leto 2020/2021 vpisujemo v
Vrtec Prevalje otroke v starosti
od 11 mesecev do vstopa v šolo.
Otroke lahko vpišete v dve enoti:

Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje
Polje 4a, 2391 Prevalje
Poslovalni čas: 5.30−16.00

Vrtec Leše
Leše 30, 2391 Prevalje
Poslovalni čas: 5.30−15.00

http://vrtec-prevalje.si/

V šolskem letu 2020/2021 vam v VRTCU
PREVALJE ponujamo naslednje programe:
- dnevni program (6−9 ur/dan),
- poldnevni program (4−6 ur/dan)*.
*Posamezna oblika programa se izvaja, če je v
skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih
otrok.

DNEVI ODPRTIH VRAT:
(vabljeni, da se oglasite z otrokom)
ENOTA VRTEC KROJAČEK HLAČEK
 torek, 3. 3. 2020, 17.00
 ponedeljek, 9. 3. 2020, 17.00
ENOTA VRTEC LEŠE
 četrtek, 5. 3. 2020, 10.00
DODATNE INFORMACIJE dobite pri pomočnici
ravnateljice za vrtec Ani Buhvald Pori:
- email: vrtec.krojacekhlacek@gmail.com,
- vsak dan od 8. do 14. ure na 040 509
371,
- osebno v Enoti Vrtec Krojaček Hlaček.

http://vrtec-prevalje.si/

Na ravni izvedbenega kurikula, ki zajema vsa
področja dejavnosti, dnevno rutino in prikriti
kurikul, vam ponujamo še nadstandardne in
dodatne dejavnosti, kot so:
 pevski zbor ter Pojemo in plešemo,
 Krojačkov šport,
 planinske urice in planinski tabor,
 učenje slovenščine,
 Nemške urice (delno sofinancirane),
 tečaj plavanja (delno sofinanciran),
 tečaj smučanja (delno sofinanciran),
 plesne urice, košarka (zunanji izvajalci,
plačljivo) …
V letošnjem šolskem letu v Vrtcu Prevalje potekajo
projekti (večina je naravnana na daljše časovno
obdobje):
 SAMOPOSTREŽNA OBLIKA PREHRANJEVANJA
IN ZDRAVA PREHRANA − poudarek na hrani,
pripravljeni v naših kuhinjah,
 MALI SONČEK − projekt na področju gibalne
vzgoje,
 PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA PETRA NOSA,
 BRALNI NAHRTNIK, BRALNI HLADILNIK,
 NA-MA POTI,
 V VSAKEM ČLOVEKU JE SRCE,
 KAKOVOST V VRTCU,
 KROJAČEK HLAČEK,
 GIBANJE,
 GLEDALIŠČE V VRTCU, IGRAMO SE GLEDALIŠČE,
 eASISTENT,
 HARMONIKA V VSAKO SKUPINO,
 UNESCO PROJEKTI …
 ter ostali, vezani na posamezno skupino.
Projekti se tesno povezujejo in so naravnani na
otrokovo ustvarjanje in življenje v vrtcu.

VRTEC KROJAČEK HLAČEK
Od septembra 2013 deluje na Prevaljah nov
vrtec – Vrtec Krojaček Hlaček – z oddelki prve
(starost otrok od 1 do 3 let) in druge starostne
skupine (starost otrok od 3 do 6 let). Vrtec je
velik, svetel, moderno opremljen, po dve in dve
igralnici imata svojo kopalnico s toaletnimi
prostori, vsaka igralnica ima svojo teraso, imamo
glasbeno in likovno igralnico, nova igrala ...
Lokacija ob Osnovni šoli Prevalje nam omogoča
veliko možnosti za sprehode, oglede bližnjih
zanimivosti in narave, aktivnosti na svežem
zraku ter povezovanje s šolo in uporabo šolskih
prostorov (knjižnica, obiski v posameznih
oddelkih, telovadnica OŠ ...).
Naše delo poteka po Kurikulumu. Otroci preko
igre in različnih dejavnosti spoznavajo,
preizkušajo, odkrivajo in doživljajo svet okoli
sebe ter se preko različnih situacij in konkretnih
izkušenj učijo in uživajo v raziskovanjih.
Želimo, da se otrok v vrtcu počuti varno,
prijetno, zadovoljno, zato je naše delo
fleksibilno, dovolj občutljivo za nenehne izzive,
dogodke in priložnosti. Smo odprti za naključne
situacije, ki v otroku izzovejo »ustvarjalni
nered«.
Ponujamo možnost vključevanja in sodelovanja
z babicami, dedki in s starši ter se trudimo živeti
po načelih ZDRAVEGA VRTCA. V več oddelkih
vključujemo elemente Montessori pedagogike.

