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NAŠ VRTEC JEŽEK

 Majhnost vrtca – 3 oddelki

 Povezovanje z okoljem

 Tradicija

 Ogromno možnosti za gibanje v naravi



POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI

 Obiski lokalnih kmetij

 Čebelarji 

 Krajevna skupnost

 Prostovoljno gasilsko društvo

 Podružnična šola



POVEZOVANJE ZNOTRAJ VRTCA

 Vizija naše enote

 Skupne dejavnosti vseh treh oddelkov 1x 

tedensko

 Spodbujanje vrstniške pomoči in učenja

 Sodelovanje s kuharico Simono



SKUPNE DEJAVNOSTI V LETU 2019/2020

 Ježkova tržnica

 Bazar s predstavo teatra za starše

 14 odigranih predstav otrokom

 Gibalne dejavnosti v telovadnici šole in na prostem (gozd, travnik)

 Pohod s starši ...



KAJ PA LETOŠNJE ŠOLSKO LETO?

 Ukrepi = velik izziv za naše skupne dejavnosti

 Gledališče pod krošnjami

 Skupne gozdne aktivnosti



ZAČETEK JEŽKOVIH KUHARSKIH 

DOGODIVŠČIN

 Tradicija

 Recikliranje

 Improvizacija

 Aktivno učenje

 Občutek pomembnosti

 Sodelovanje

 Razvoj različnih spretnosti



IDEJA POTUJOČE POSODE

 Povod je bila gledališka predstava na temo jeseni

 Deževen petek je bil, ko se je ideja rodila

 Zbiranje sestavin, potrebne nekaj improvizacije

 Organizacija dela (delitev nalog med vse tri oddelke)

 Prevzemanje odgovornosti potujoče posode

 Degustacija



Jabolčna pita



Jabolčna pita

Hrustljava in okusna pita iz le 5 sestavin: moka, maslo, voda, med, jabolka.



Krompirjevi svaljki



Krompirjevi svaljki

Degustacija ...

Postregli smo jih z medom ali marmelado.

Kateri pa so vam ljubši? Sladki ali slani?
Mi smo se odločili za sladke ☺



KAJ NAM JE ZAKUHALA POTUJOČA 

POSODA

 Odlično jabolčno pito,

 krompirjeve svaljke, domač metin čaj 

ter

OGROMNO ZADOVOLJSTVA, POZITIVNE ENERGIJE, SODELOVANJA IN 

POVEZOVANJA NA DRUGAČEN NAČIN.



Tudi vam želim ogromno dobrih idej, 

slastnih receptov in povezovanja na 

različne načine.

Hvala za vašo pozornost!


