Montessori vrtec - Hiša otrok Cinca Binca je članica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije s
katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo. Kot
člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije težimo k temu, da postane gozd s številnimi
pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti. Z aktivnostmi v gozdu in ob
njem spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost in sodelovanje naših otrok.
Hiša otrok Cinca Binca ima dve enoti, ki se nahajata v bližini gozda. Ena enota 1 km stran,
druga enota ima svoj vhod v gozd, saj leži na obrobju gozda. Ta naravni prostor izkoriščajo za
učilnico, igralnico, raziskovalnico v naravi. Program je nastal na pobudo različnih organizacij,
ki podpirajo učenje otrok v naravi, po zgledu GOZDNIH VRTCEV v tujini, kjer otroci vse dni v
tednu preživijo v naravi.
Gozdno pedagogiko v našem vrtcu izvajamo od septembra 2017.
V gozd se odpravimo vsak petek zjutraj, obiščemo nekaj lokacij na
Golovcu, ki je od Hiše otrok Cinca Binca na Galjevici oddaljen en
kilometer.
Izlete vodita vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, oddelka od 36 let. V gozdu tako izbiramo različne strmine, kjer otroci razvijajo
svojo koordinacijo, veje in hlodi omogočajo plezanje, plazenje in
lovljenje ravnotežja. Ko gradimo šotor, svojo moč testiramo s
prekladanjem, vlečenjem in dvigovanjem vej. Področja
montessori pedagogike pokrivajo področje vsakdanjega življenja,
znanosti, biologije, geografije, zaznavanja, jezika, matematike,
umetnosti … Kar prinesemo iz gozda lahko naslednje dni
podrobneje raziščemo s pomočjo materialov montessori v sobi.
Igra tišine, ki je del programa montessori pa je v gozdu prav
posebno doživetje!
Potepanj in raziskovanj po gozdu pa se veselimo tudi v Hiši otrok Cinca Binca Ob gozdu, na
Hruševski cesti. Vrtec leži neposredno ob gozdu, kjer imajo otroci svoj vhod v gozd. Tako gozd
lahko obiskujejo vsak dan, vsi otroci starosti od 1 do 6 leta.

Več o izvajanju programa lahko
preberete na http://gozdnapedagogika.si/?page_id=2328.

