ANALIZA DODATNIH DEJAVNOSTI V
VRTCU DOMŽALE

OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA
ORGAZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO ENOTAH,
ABONMA V KULTURNEM DOMU FRANCA BERNIKA V DOMŽALAH:

SAVSKA (20 otrok), PALČEK (48 otrok), GAJ (48 otrok), CICIDOM (21 otrok), KRTEK (47 otrok) in
OSTRŽEK (21 otrok), RACMAN (47 otrok)
V KD Franca Bernika so imeli tri abonmajske predstave:
1. Sklop animiranih filmov: ZVERJASEC IN PRIJATELJI (14. 10. in 20. 10. 2016)
2. Igrano predstava: KAJ PA ČE…
3. Plesno glasbena predstava: SLONČEK BABAR (31. 5.- 2. 6. 2017)
VRTEC KEKEC ( OTROK) IN VRTEC MLINČEK ( OTROK)-; 4 PREDSTAVE
Radomlje:

v Kulturnem domu,

1. abonmajska predstava: 3.11.2016 OB 10.00 URI – TRI KEPICE PROMETA
2. abonmajska predstava: 26.1.2017 OB 10.00 URI – VSI OTROCI SVETA
3. abonmajska predstava: 30.3.2017 OB 10.00 URI – ČEBELICA DEBELICA
4. abonmajska predstava: 11.5.2017 OB 10.00 URI – ČUDEŽNI PRALNI STROJ

ABONMAJI ZA MLAJŠE OTROKE V ENOTI:


Enota GAJ; vključenih 128 otrok. Izvajalec je MIŠKINO GLEDALIŠČE: Tri predstave: Pojoči
smetkonjami -18. 11. 2016, Mineštralala - 19. 1. 2017, Zvezdana in Zvonko v cirkusu - 10. 3.
2017



Enota RACMAN; vključenih 57 otrok. Izvajalec je GLEDALIŠČE KU-KUC.
Tri predstave: Kje je nosek?- 24. 1. 2017, Najslajši korenček Karlo- 26. 3. 2107 , Pika in Cene v
pravljici- 25. 4. 2017



Enota KRTEK; vključenih 154 otrok. Izvajalec je TEATER ZA VSE JESENICE. 2 predstavi: Vrana
in glasba- 17. 2 2017, Nerodna miška Marjanca-12. 5 2017

JESENOVANJE 2016/2017

JESENOVANJE NA KMETIJI

DAVČEN

TAVČAR

OŽBET

Jesenovanje je potekalo v ŠTIRIH TERMINIH, in sicer:





1. TERMIN: 10. —
2. TERMIN: 12. —
3. TERMIN: 17. –
4. TERMIN: 24. --

12. OKTOBER, 2016
14. OKTOBER, 2016
19. OKTOBER 2016
26. OKTOBER 2016

CENA: 70 ,70 EUR
Možnost plačila:

dva obroka

1. obrok: OKTOBER – 40 EUR; pred začetkom jesenovanja; plačilo po
položnici.
2. obrok: NOVEMBER – 30,70 eur; po končanem jesenovanju; plačilo
pri novembrski položnici skupaj z oskrbnino vrtca.
V ceno je vključeno:
 Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan,
 Program in animacija, (ogled in spoznavanje domačih živali, košnja trave, jahanje
konja, pobiranje in prešanje sadja, izlet, peka kruha….)
 avtobusni prevoz,
 zavarovanje,
 plačilo spremljevalcev.

Prijavite lahko otroke rojene leta 2010, 2011 in 2012.
V primeru velikega števila vpisa otrok iz vseh enot Vrtca Domžale, je možna sprememba
termina ali dodatna lokacija.

RAZPORED JESENOVANJA

1. TERMIN; 10. – 12. OKTOBER 2016
KMETIJA ENOTA
ŠTEVILO OTROK
DAVČEN
GAJ
22

SPREMLJEVALCI
3

TAVČAR

GAJ

22

3

OŽBET

RACMAN

31

4

SKUPAJ:

75

10

2. TERMIN; 12. – 14. OKTOBER 2016
KMETIJA
ENOTA
ŠTEVILO OTROK
DAVČEN
MLINČEK
11
CICIDOM
12
TAVČAR
KRTEK
20
OŽBET

KRTEK

SKUPAJ:

35
78

3. TERMIN; 17. – 19. OKTOBER 2016
KMETIJA
ENOTA
ŠTEVILO OTROK
TAVČAR
PALČEK
21
OŽBET
SKUPAJ:

PALČEK

SPREMLJEVALCI
1
2
3
4
10
SPREMLJEVALCI
3

23

3

44

6

4. TERMIN; 24. – 26. OKTOBER 2016
KMETIJA
ENOTA
ŠTEVILO OTROK
TAVČAR
OSTRŽEK
16
KEKEC
6
DAVČEN
SAVSKA
17
KEKEC
6
SKUPAJ:
45

SPREMLJEVALCI
2
1
2
1
6

SKUPAJ: 242 OTROK IN 32 SPREMLJEVALK

EVALVACIJA JESENOVANJA 2016
1.TERMIN: 10.–12. 10. 2016
ENOTI: RACMAN IN GAJ


enota Racman: 31 otrok + 4 spremljevalke (Vanda Prepadnik, Jana Kotnik, Anja Volčini, Maja
Osolnik)
 enota Gaj:
22 otrok + 3 spremljevalci (Mira Vladimira Vrankar, Peter Tomažin, Lili Panić)
22 otrok + 3 spremljevalke (Anja Repanšek, Katja Cerar, Alenka Levec)
Otroci iz enote Racman in Gaj so letošnje leto jesenovali na kmetijah na Četeni Ravni, in sicer Ožbet,
Tavčar in Davčen, od 10. do 12. oktobra 2016. Na jesenovanje se je iz enote Racman prijavilo 31 otrok
s 4 spremljevalkami, medtem ko iz enote Gaj 44 otrok s 6 spremljevalkami.
Otroci so življenje in delo na kmetiji, v treh dneh, doživeli celostno. Prvi dan so nas gostoljubno sprejeli
gospodarji kmetij. Povabili so nas v prostore kmečkih hiš, kjer smo se z otroki razporedili po sobah in
kasneje sedli h kosilu. Otroci so bili navdušeni nad skupnimi ležišči in sobami, ki so ponujale dovolj
prostora za skupno igro in počitek. Gospodar Janez je otroke vljudno nagovoril in jih povabil na ježo
konj. Otroci so ob tem spoznali žival in navezali bližnji stik z njo. Vsi so samostojno jezdili, ob spremstvu
gospodarja. Zvečer je sledil topel obrok in nega. Vzgojiteljice smo se ob koncu dneva z otroki
pozabavale ob plesu v pižamah. Drugi dan smo se otroci in vzgojiteljice z vseh kmetij odpravili na
pohod. Zaradi slabšega vremena se nismo odpravili do koče na Starem vrhu, ampak smo pot prilagodili
razmeram. Po kosilu so nas gospodinje povabile v kuhinjo, kjer smo v manjših skupinah pripravljali
domači kmečki kruh. Otroci so se ob tej dejavnosti seznanili s starim kmečkim orodjem, ki se še danes
uporabljajo pri pripravi kruh v krušnih pečeh. Nato je sledilo presenečenje. Gospodar Janez nas je v po
bližnji okolici peljal s traktorjem. Otroci so z navdušenjem stopili na prilagojeno prikolico in občudovali
okolico med vožnjo. Sledila je priprava domačega soka iz svežih jabolk in skrb za domače živali. Otroci
so poprijeli za krmo in jo raznosili živalim v hlevu. Posebno veselje je bilo božanje in nošenje kokoši po
dvorišču kmetije. Otroci so spontano spoznali bivališča živali, način prehranjevanja in postopoma
gradili spoštljiv odnos do živali. Za konec dneva so se otroci poveselili ob socialnih igrah v naravi, igri
na igralih in se podružili ob prižigu večernega kresa. Vzgojiteljice nismo pozabile niti na sprehod s
svetilkami. Po besedah otrok so na poti videli tudi nekaj drobnih škratov.
Zadnji dan je otroke na kmetiji obiskal lovec. Pozornost otrok je na začetku pritegnil s trobljenjem na
lovski rog. Tudi otroci so imeli možnost pihniti vanj. Predstavil jim je nekaj najpogostejših vrst živali, ki
domujejo v bližnjih gozdovih. Lovec je bil dostopen za različna vprašanja, ki so mu jih otroci namenili.
S prijetnim druženjem smo zaključili bivanje na kmetiji. Strokovne delavke jesenovanje ocenjujemo kot
izjemno pozitivno, prijetno, koristno in življenjsko izkušnjo, ki je otrokom dobra popotnica za naprej.
Strokovne delavke vrtca Racman in Gaj

Enota Gaj:

Enota Racman:

2.TERMIN; 12. – 14. 10. 2016

ENOTA: KRTEK
JESENOVANJE KRTKOVIH NA KMETIJI »TAVČAR in OŽBET«

Na jesenovanje v Poljansko dolino se je odpravilo 55 otrok iz vrtca Krtek. 1 otrok iz skupine Čebelic, 17
otrok iz skupine Žabic, 18 otrok iz skupine Čmrljev, 8 otrok iz skupine Kresničke in 11 otrok iz skupine
Miške.
Nameščeni smo bili na dveh kmetijah. 35 otrok na kmetiji Ožbet in 20 otrok na kmetiji Tavčar.
Prav vsi so lepo skrbeli za nas, nam nudili tople prostore, dobro hrano in nam ponudili veliko
nepozabnih trenutkov na kmetiji.
Otroci so na prijeten način spoznali življenje na kmetiji, stare običaje in še vedno smo imeli čas za igro
na igrišču.

Dejavnosti na kmetijah :













odhod iz Domžal ob 9.00 uri,
sprehod po gozdu in v okolici kmetije (sprehod do cerkvice sv. Brikcija),
jezdenje konja,
hranjenje živali v hlevu,
ogled živali na kmetiji,
večerni sprehod s svetilkami,
izlet na Stari vrh,
ogled traktorja, grabljenje in pobiranje trave,
pobiranje sadja, mletje sadja, stiskanje sadja v sok,
peka kostanja,
kurjenje ognja (kres), petje pesmic in druženje z vsemi otroki,
KRUH – ogledamo si sestavine, zamesimo testo, ga vzhajamo, pregnetemo; peka kruha v
krušni peči; vsak otrok speče svoj kruh in ga odnese domov,
 obisk lovca, predstavitev različnih živali, ki živijo v naši okolici
 sončne trenutke smo izkoristili za igre na prostem, na igrišču, uživanje na lesenih igralih
 sončna in prijetna vožnja nazaj domov
Z veseljem bi se še vrnili nazaj.

Katja Frol Štefan, Simona Kunavar, Mateja Gabor, Maja Novak, Špela Zemljic Kociper, Jože Bambič,
Martina Bradač.

Pripravila Katja

Frol Štefan

ENOTI: CICIDOM IN MLINČEK
Jesenovanje na kmetiji Davčen

V sredo zjutraj se je 23 otrok s tremi vzgojiteljicami z avtobusom odpeljalo proti kmetiji Davčen. Ob
prihodu na kmetijo so nas toplo sprejeli. Po malici nam je lovec predstavil gozdne živali. Bilo je zelo
zanimivo, saj smo izvedeli veliko novega. Sledila je predstavitev in jahanje kobile z imenom Miša. Po
kosilu smo se na traktorjevi prikolici peljali do bližnjega travnika, kjer so se otroci preskusili v košnji
trave s koso, ki smo jo nato tudi skupaj pograbili. Zvečer smo se ob rajanju in petju pesmic pogreli ob
tabornem ognju.
Naslednji dan smo se odpravili na pohod do Starega vrha, kjer smo se na cilju okrepčali z zasluženo
malico. Popoldan smo pobirali jabolka, kasneje smo iz njih naredili sok. Na kmetiji smo spoznali tudi
veliko živali: zajce, kokoši, koze, kobilo in krave. Prav o vseh smo izvedeli veliko novega. Koze smo
skupaj tudi nahranili, kravo pa pomolzli.
Program je bil zelo bogat, prosti čas smo izkoristili ob igranju raznih družabnih iger, risanju risbic,
reševanju delovnih listov, petju pesmic, branju pravljic in ugank o kmetiji, veliko časa pa smo preživeli
na svežem zraku, in sicer na zelo zanimivih igralih v okolici domačije.
Zadnji dan smo zjutraj zamesili testo za kruh, ter nato nestrpno čakali, da bo zadišalo iz krušne peči.
Naše bivanje na kmetiji se je nato zaključilo, polni prijetnih vtisov smo se nato odpeljali proti domu.

Petra Miklavc
Polona Kunstelj
Katja Repnik

3.TERMIN; 17. – 19. 10. 2016
ENOTA: PALČEK
V tretjem terminu smo se na Jesenovanje odpravili otroci in vzgojiteljice iz enote Palček. Na kmetijo
je odšlo 44 otrok in sicer: 16 otrok iz Zajčkove skupine, 12 otrok iz Medvedove skupine, 11 otrok iz
Metuljeve skupine in 5 otrok iz Ptičkove skupine. Na Jesenovanju smo otroke spremljale: Darja
Močnik, Mojca Firm, Polona Korošec, Barbara Perša, Tadeja Lavtižar in Lili Jereb. Nastanjeni smo bili
na dve kmetiji. Na kmetiji Ožbet je domovalo 23 otrok ter na kmetiji Tavčar 21 otrok.
V ponedeljek smo spoznavali kmetijo in njeno okolico. Spoznali smo ovce, koze, konja, krave, kokoši,
zajca in prašiče. Peljali smo se s traktorjem ter pomagali pri grabljenju trave in hranjenju živali.
Gospodar nam je predstavil konja in opremo za jahanje. Vsi otroci so se razvrstili in jahali konja. Bili
so vidno navdušeni in komaj čakali, da pridejo na vrsto. Med tem pa smo ostali pobirali hruške in se
igrali na igralih z naravnim materialom. Zvečer smo se odpravili na pohod z lučkami ter zakurili
taborni ogenj ob katerem smo zapeli nekaj pesmic.
Drugi dan je bil deževen. Vremenu primerno smo se obuli in oblekli ter se odpravili na daljši sprehod.
Spoznali smo čebele in njihovo življenje, pili sok, ki smo ga stisnili iz jabolk in pekli kruh v krušni peči.
Spoznavali smo vse potrebne pripomočke za peko, pri oblikovanju hlebčkov pa pridno gledali
gospodinjo in posnemali njeno gibanje. Vsak je naredil svoj hlebček, ki ga je odnesel domov.
Zadnji dan nas je obiskal lovec in nam predstavil divje živali. Pozorno smo mu prisluhnili in izvedeli
veliko novega. Spoznali smo mlin za moko in spoznavali način pridobivanja moke.
Na kmetiji smo veliko doživeli in spoznali. Polni pozitivnih vtisov smo se vračali proti domu.

VZGOJITELJICE VRTCA PALČEK

4.TERMIN; 24. – 26. 10. 2016
ENOTE: SAVSKA, OSTRŽEK IN KEKEC
JESENOVANJE NA KMETIJAH TAVČAR IN DAVČEN
V ponedeljek, 24. 10. 2016, se je 45 otrok Vrtca Domžale iz enot: Savska
(17), Ostržek (16) in Kekec (12) skupaj s spremljevalkami odpravilo na
jesenovanje.
Z avtobusom smo se pripeljali v hribovsko vasico »Četena ravan«, ki leži
na nadmorski višini 900 m. Nastanili smo se na kmetijah Tavčar in Davčen.
Takoj ob prihodu smo doživeli topel sprejem gospodarjev kmetij.
Kljub nestalnemu vremenu (večkrat smo bili v gumijastih škornjih in
pelerinah) smo v sodelovanju z gospodarji in gospodaricami doživeli
pestrost kmečkih dejavnosti, ki so otrokom dokaj nepoznane:

-

ogledali smo si hlev: krave, bike, teličke, kokoši, pujse, zajce
jahali smo konja
na pašniku smo s suhim kruhom hranili ovce in koze
šli smo na sprehod do bližnje cerkvice sv. Brikcija, si ogledali
notranjost, zvončkljali z zvončkom želja
si ogledali čebelnjak v bližini
spoznavali zelišča z gospodarico, ki je zmeša zeliščni čaja z imenom »Pehtin čaj«
(kamilica, kopriva, rman, glog, materina dušica, šentjanževka, ranjak, lakota, dobra
misel, lipa…)
šli na izlet od kmetij navzgor, čez hribovsko vasico Podvrh in naokrog nazaj do kmetij
Tavčar in Davčen (1 h 30 min)
se igrali in gibali na domačem otroškem igrišču na
travniku
spoznavali postopek priprave testa za kruh (vsak otrok je
umesil svoj hlebček, ga prinesel gospodinji, ki ga je zvrnila
na lopar in položila v krušno peč)
spoznavali postopek stiskanja jabolk v jabolčnik in ga
pokusili
se peljali na vozu traktorja in ena skupina spoznavala
košnjo trave
uživali ob večernem kresu na travniku
se srečali z lovcem v veliki lovski sobi
jedli pristne kmečke jedi in pili zeliščni čaj, za kar so v
glavnem poskrbele izvrstne kmečke gospodinje
ena skupina je šla na večerni sprehod z baterijami

Nekateri otroci so bili prvič v življenju ponoči ločeni od staršev in
tako pridobili še to novo izkušnjo. Videlo se je, da so bili s tridnevnem
zanimivem dogajanju zelo zadovoljni. Kljub temu pa je bilo srečanje z
domačimi v sredo, 26. 10. 2016, težko pričakovano, tako s strani otrok
kot staršev.

PLAVALNI TEČAJ 2016/2017

Izvajalec: Azimutsport
Kraj izvedbe: Atlantis Ljubljana
ENOTA

TERMINI

OSTRŽEK

13. 3., 15. 3., 17. 3.,
21.3., 23. 3. 2017
13. 3., 15. 3., 17. 3.,
21.3., 23. 3. 2017
14. 3., 16. 3., 20. 3.,
22.3., 24. 3. 2017
10. 4., 12. 4., 14. 4.,
18. 4., 20. 4., 2017

26

PALČEK

27.3., 29. 3., 31. 3.,
4. 4., 6. 4. 2017

53

CICIDOM

28.3., 30. 3., 3. 4.,
5. 4., 7. 4. 2017
11. 4., 13. 4., 19. 4.,
21. 4., 24.4., 2017
3. 5., 5. 5., 9. 5.,
11. 5., 15. 5. 2017

22

28.3., 30. 3., 3. 4.,
5. 4., 7. 4. 2017

26

SAVSKA
RACMAN
KRTEK

MLINČEK
GAJ

KEKEC
Skupaj:

ŠTEVILO
OTROK
18
29
86

36
53

SPREMLJEVALCI
T. Mišmaš, M. Osolin,
N. Okorn, L. Peterka
M. Koželj, P. Keržan
M. Osolnik, J. Kotnik,
K. Pevec, A. Volčini
J. Strojan 2x, M. Bradač, S. Perpar
Ibrčič, V. Lukan,T. Jordan, A. Lovšin,
M. Gabor, M. Svetlin, Š. Zemljič
Kociper, M. Kržič, N. Fortuna,
T. Zakrajšek, K. Frol Štefan,
S. Kunavar
P. Korošec, B. Perša, M. Firm, A. Kern
B. Cerar, B. Kunilo, T. Lavtižar, A.
Andrič, D. Svetlin Kovič, E. Milunić
M. Kerep, B. Žebaljec, K. Repnik
M. Cerar, P. Miklavc, D. Repanšek, D.
Rode, G. Cestnik
A. Gerbic, M. V. Vrankar , P. Tomažin
T. Avsec, L. Panič, M. Grošelj,
A. M. Repanšek
M. Pavlič, B, Balažic,
A. Bigec, S. Starič

349

Otroci so imeli na začetku in ob zaključku tečaja preverjanje znanje plavanja in prilagoditve na vodo po
merilih za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji. Po opravljenem tečaju plavanja je bil opazen
napredek pri prilagoditvi na vodo in tehniki plavanja, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele..

REZULTATI PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA IN PRILAGODITVE NA VODO
OCENA

0

1

2

3

4

5

SKUPAJ

PRED
TEČAJEM
PO TEČAJU

268

72

9

/

/

/

349

0

84

126

133

6

/

349

Merila za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji
Ocena 1: neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1
Otrok zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej. Drsi na prsih z glavo v vodi 5 sekund
Ocena 2: neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2
Otrok preplava 8 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, roba plavališča ali
drugega otroka. Nalogo lahko izvede tudi s plavanjem pod vodo. Plavanje prične v vodi
Ocena 3: neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 3
Otrok preplava 25 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez dotika dna, roba plavališča ali drugega
otroka. Plavanje prične v vodi ali s skokom, vendar razdalja plavanja ne sme biti krajša od 25 m. V
krajših bazenih lahko preplava razdaljo v eni ali obeh smereh.

MLINČEK

PALČEK

RACMAN

KEKEC

CICIDOM

OSTRŽEK

GAJ

SAVSKA

KRTEK

CICIBANOVE URICE

ENOTA PALČEK

Dodatna dejavnost Cicibanove urice je bila namenjena otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, so iz občine
Domžale in so stari od 3 do 6 let.
Dejavnost bi poteka vsako sredo od 17. do 19. ure.

Zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok se dejavnost ni zvajala.

BIBA SE IGRA

ENOTA PALČEK
Dodatna dejavnost Biba se igra je bila namenjena otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, so iz občine
Domžale in so stari od 1 do 3 let.
Dejavnost bi poteka vsak ponedeljek od 17. do 18 ure.

Zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok se dejavnost ni zvajala.

