POKLICNI TEČAJ
PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJA
1. IME MODULA: ŠPORT SKOZI IGRO
2. USMERJEVALNI CILJI
Dijak:
• načrtuje, pripravi, izvede in evalvira lastno delo
• sodeluje pri vodenju administrativnih procesov v zvezi z organizacijo dejavnosti
aktivnosti delovanja
• zagotavlja kakovost dela in zagotavlja vzdrževanje športne opreme
• sodeluje v strokovnem timu
• razume in uporablja strokovno terminologijo
• skrbi za nenehno izpopolnjevanje in spremlja novosti s področja športne vzgoje
predšolskih otrok
• racionalno rabi energijo in čas
• varuje zdravje in okolje
• zagotavlja vzdrževanje atraktivnega, stimulativnega in varnega okolja za otroke
• izvaja načelo enakopravnosti in raznolikosti pri individualnemu razvoju otroka v
socialnem okolja
• zagotavlja izražanje osebnih načel in nazorov skladno s strokovno etiko
• sodeluje pri načrtovanju in implementaciji kurikuluma, ki temelji na razumevanju
otrokovega razvoja
• uporablja sodobne pedagoške metode in oblike dela z otroki, starši in sodelavci
• spodbuja razvoj zaznavnih procesov: kognitivnih, socio-emocionalnih in motoričnih
• nudi podporo otroku pri razvoju pozitivnega vedenja in ustvarjanju pozitivne
samopodobe
• vzdržuje ustrezne odnose z otrokom in skupino otrok
• komunicira in sodeluje s starši otroka
Poklicne kompetence
OZNAKA
ŠZO1

KOMPETENCA

Dijak je zmožen:
Načrtovati, organizirati in izvesti športne dejavnosti za otroke

3. OPERATIVNI CILJI
ŠZO 1 : Načrtuje, organizira in izvede športne dejavnosti za otroke
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
Dijak:
Dijak:
-

spozna ustrezne organizacijske oblike
vadbe
skrbi za varnost pri vadbi
obnovi osnovna gibalna znanja iz športnih
dejavnosti, pomembnih za telesni razvoj in

-

-

načrtuje in izpelje različne oblike športnogibalnih dejavnosti v vrtcu (gibalna minuta,
gibalni odmor, vadbena urica in športno
dopoldne)
predstavi in izvaja program Zlati sonček
z naravnimi oblikami gibanja razvija
temeljne gibalne sposobnosti (ravnotežje,
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-

razvoj gibalnih in funkcionalnih
sposobnosti
usvoji družabno plesne igre

-

-

spozna in usvoji teoretična in praktična
znanja za izvajanje športnih dejavnosti v
vrtcu

-

koordinacijo gibanja, moč, gibljivost,
preciznost, hitrost)
z elementarnimi igrami razvija ob gibalnih
sposobnostih še funkcionalne sposobnosti
in uporablja pridobljena gibalna znanja
spozna prvine posameznih športnih panog
(atletika, gimnastika, igre z žogo,
kolektivne igre, kolesarjenje, rolanje,
smučanje, drsanje, plavanje) izvaja
družabno plesne igre za otroke v različnih
ritmih
uporablja športne rekvizite in drobno
orodje, primerno razvojni stopnji otrok
načrtuje sprehode v naravo in izlete
načrtuje športno gibalne dejavnosti (gibalne
naloge, igre…), ustrezne starostni stopnji in
individualnim posebnostim otrok
načrtuje po kurikulumu za vrtce aktivnosti
izven vrtca in opredeli cilje le-teh

