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UTRINKI IZ VRTCA KERINOV GRM
Dogajanje v drugi polovici novembra in v decembru 2011
V drugi polovici novembra je Aleksandra, vzgojiteljica v vrtcu Kerinov grm, odšla na
porodniški dopust, jaz pa sem dobila svojo prvo službo kot vzgojiteljica predšolskih otrok.
Zelo sem je bila vesela in polna pričakovanj. Pred uradnim nastopom službe, sem večkrat
obiskala otroke v vrtcu, vzpostavila z njimi in njihovimi starši prvi kontakt in se ob pomoči
vodij in vseh članov projektnega tima postopno uvajala v delo v vrtcu.
S pomočnico Sarenko sva oblikovali prve tri vsebinske načrte aktivnosti za otroke:
SPOZNAJMO SE, BOGASTVO JESENI in temo VREME na prehodu iz novembra v
december. Izbor tem je bil logičen tako zaradi mene, novinke, kot zaradi letnega časa. Zame
je bil prvi teden v vrtcu zelo pomemben, saj sem si želela, da bi se vsi dobro počutili in imeli
skupaj lepo. Moje želje in pričakovanja so se več kot uresničile, saj so me otroci in njihovi
starši zelo hitro sprejeli. Naš glavni cilj je bil, da se na različne načine čim bolje spoznamo,
zato smo se veliko pogovarjali, kot na primer: Kaj radi jemo, pijemo, delamo? Otroci so mi na
sprehodih pokazali kje so doma, povedali koliko imajo bratov in sester, …. Izdelali smo
maketo domačega naselja Kerinov grm in modele otrok, vzgojiteljice in pomočnice v naravni
velikosti. S pomočjo modelov smo se primerjali med seboj in razvijali matematične predstave
in pojme. Velik poudarek sva dajali gradnji odnosov med nami, še posebej med otroki. Preko
lastnega vzgleda, dotika, besed in najine pozornosti vsakemu so otroci razvijali nove načine
komunikacije med njimi. Učili smo se upoštevati drug drugega, spoštovati izbiro igre,
igrače,... Veliko smo tudi plesali.

Pri temi Bogastvo jeseni smo se najprej pogovarjali kaj to sploh pomeni, kateri so jesenski
pridelki, živali. Prepevali smo jesenske pesmi , igrali na ritmične instrumente in plesali. V
jutranjem krogu smo spoznavali tudi sadje in zelenjavo ter se ga ob različnih aktivnostih učili
poimenovati, razvrščati po lastnostih, vrstah, barvi. Izdelali smo jesensko drevo s sadjem,
kaširali živali in izdelovali korenje s tehniko trganka. V kuhinji smo kuhali kompot in pekli
krompir.
Konec novembra smo se več pogovarjali o vremenu in vremenskih pojavih. Izdelali smo
plakat o vremenu, s pomočjo katerega vsakodnevno opazujemo vreme. S Sarenko sva brali
pravljice in peli pesmice o vremenskih pojavih. S tehniko pihanja razredčene tempera barve
smo izdelali pisane dežnike in mavrico, z barvnimi smokiji pa je nastalo sonce in dež.

Potem se je začel Veseli december in z njim praznično vzdušje. V začetku smo okrasili veliko
škatlo, ki smo jo nastavili v večnamenski prostor, v upanju da bomo v njej zjutraj našli darila
Miklavža. V velikem pričakovanju smo zjutraj pogledali vanjo, zagledali polno daril in brž
pogledali kaj smo dobili.

Okrasili smo našo igralnico, hodnik, garderobo in večnamenski prostor, tako da smo: izdelali
verige, poslikali okna, izrezovali snežinke, jelke, jih okrasili, vse skozi pa nas je spremljala
dobra volja, smeh in praznična glasba. V ritmih otroške glasbe smo se velikokrat tudi zavrteli.
Prepevali smo praznične in zimske pesmi ob spremljavi »sintesajzerja« in ropotuljic, ki smo
jih naredili iz jogurtovih lončkov. Ker je bil čas adventa, nismo pozabili na svečnike s štirimi
svečami, ki smo jih vsako jutro v času zajtrka prižgali in upihnili ob koncu obroka.

Načrtovali smo veliko različnih oblik sodelovanja in mnoge delavnice realizirali, nekatere pa
žal tudi ne zaradi različnih dejavnikov. Pekli smo pecivo, izdelali okraske za smreko in jo
postavili. Veseli smo bili, ko sta se krašenja jelke udeležili dve mamici in nam pomagali.
Obiskali sta nas tudi gospa Romana in Damjana iz Zdravstvenega doma Krško in nam na
zanimiv način prikazali in demonstrirali pravilno umivanje rok in zob. Ob slikah smo
poslušali pravljico o zobni miški in nato barvali pobarvanke, ki sta jih prinesli. Obisk zobne
asistentke Damjane je pripomogel, da si sedaj otroci po zajtrku z veseljem vsakodnevno
ščetkajo zobe.

Vsi predšolski otroci v naselju so dobili vabila za ogled novoletne predstave in občinsko
obdaritev Dedka mraza v OŠ Leskovec pri Krškem. Prav tako pa nas je obdaril Miklavž in
Dedek mraz tudi v vrtcu Kerinov grm.
Za popestritev programa v decembru smo si ogledali film Sam doma 2 in Božično risanko.
Individualno sva z vsakim otrokom preverili v kolikšni meri poznajo barve, natančnost
barvanja, štetja po romsko in slovensko, velikostne odnose in stopnjo spretnosti uporabe
škarij pri rezanju.
Z lepo besedo, pesmijo in plesom smo v veselem razpoloženju zaključili staro leto, v Novem
letu pa si želimo veliko smeha, igre in da nas bi bilo v vrtcu še več.
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