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Hello, everybody!
Danes smo preživele prvi dan v angleških vrtcih. Bilo je super! Čeprav so vrtci drugačni od naših, smo v njih dobro počutile. Zvečer smo na evalvaciji delile
izkušnje in vtise, ki vam jih predstavljamo v spodnjih zapisih.
Jutri nas čaka nov dan v vrtcu in se že veselimo novih izzivov!

Katja in Maja
Vrtec sva našli brez težav. V njem sva se počutili dobro. Pri dejavnostih sva
pomagali tudi midve, slikali sva otroke in razvrščali že posnete slike otrok.
Opazili sva tudi, da so vzgojiteljice uporabljale znakovni jezik pri pesmicah.
V najinem vrtcu je zaposlen tudi vzgojitelj, ki obiskuje tečaj znakovnega
sporazumevanja.

Eva in Veronika
V vrtcu so naju lepo sprejeli. Navdušeni so bili nad najinima imenoma, ker
sta preprosta za izgovorjavo! Prav nama je prišlo znanje angleških otroških
pesmic, ki smo se jih učili pri krožku, saj so jih otroci v vrtcu peli. Zanimivo
nama je bilo tudi to, da so imeli včeraj v vrtcu Ofsted ocenjevanje, zato so
bili danes vsi bolj sproščeni.

Maja in Karin
V našem vrtcu so vsi otroci v enem prostoru, ločeni po starosti z
ograjicami. Velik del dneva smo preživeli zunaj, kjer so imeli otroci tečaj
preživetja v naravi. Zakurili so tudi ogenj in na njem pekli penice oz.
marshmallowe. Zanimivo je, da je igrišče iz samih naravnih materialov, lesa
in gume. Pokazali so nama tudi način beleženja otrokovega razvoja.

Lea in Tjaša
V vrtec sva prišli prezgodaj, a so naju lepo sprejeli in postregli z angleškim
čajem. Lea je ta teden pri mlajših otrocih (»toddlers«), Tjaša pa pri
starejših (»preschool«). Danes sva otrokom veliko brali. Zabavno je bilo, ko
sva brali knjigo o Dori, ki je bila v angleščini in španščini. Lea je brala
angleško besedilo, Tjaša pa špansko. Opazili sva tudi, da uporabljajo
znakovni jezik.

Maruša in Anita
Bili sva v skupini starejših in mlajših otrok. Vzgojiteljice so bile zadržane,
otroci pa zelo odprti in so z nama hitro navezali stik. Takoj sva dobili
nalogo, da sva opazovali in zapisovali kaj in koliko so otroci pojedli. To naju
je najprej presenetilo, a sva se potrudile po svojih najboljših močeh!

Mojca in Tanja
V vrtcu je bilo dobro. Vzgojiteljice so bile zelo prijazne. Tudi z otroki sva
hitro navezali stik. Zanimivo je bilo, da so imeli v igralnici veliko posodo z
vodo in milom. Z njo so se otroci veliko igrali. Zato so bili nekateri otroci
mokri, pa tudi Tanja, ker so jo otroci po nesreči polili.

Monika in Sabina
V vrtcu je bilo fino, sami sva se vključevali v igro otrok. Otroci so veliko
časa preživeli zunaj, kjer pa je bilo zaradi dežja veliko blata. Otrok to ni
motilo, z veseljem so se kar usedli v blatne luže. Zanimivo je bilo opazovati,
ko so imeli otroci tudi francoščino z znakovnim jezikom.

Julija in Petja
V vrtcu so naju lepo sprejeli, razkazali so nama vrtec in naju predstavili
strokovnim delavcem. Vsaka je v svoji skupini. Zanimivo je bilo, da je imela
ena od skupin otrok učenje prve pomoči. Učili so se, kako ukrepati v
primeru nesreče, katero telefonsko številko poklicati. V Petjini skupini so
imeli veliko elektronsko tablo, kjer so otroci sestavljali sestavljanko. Ko
smo bili zunaj, smo se lovili in igrali skrivalnice.

