ANALIZA OBOGATITVENIH
DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE ZA
ŠOLSKO LETO 2016/2017

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI
POVEZUJEJO VSE ENOTE
MALI SONČEK

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM
Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in
razširitev. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih
stopenj:
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček:
 Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki
vključujejo sodobne športne pripomočke.
 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
 Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa.
 Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh
starostnih obdobjih.
Bistvo gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki
poteka čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Mali sonček otroka nagradi z
nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem
(diploma). Preverjanje predpisanih gibalnih/športnih nalog ter kasneje podelitev nagrad in
priznanj je bilo le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe.
Program Mali sonček se je izvajal v vseh enotah Vrtca Domžale in je poleg dejavnosti v
posameznih enotah vključeval skupne projekte Vrtca Domžale, ki so se zvrstili preko celega
leta:
 Igre na snegu in učenje smučanja
 Rolanje
 Spretnosti vožnje s kolesom
 Plavalni tečaj (v Vodnem mestu Atlantis; izvajalec:
Azimut šport)
 Skupaj v gore
 Športno popoldne
 Biba pleše in Mala biba pleše
 Športna vadba v telovadnici

Realizacija programa mali sonček v šolskem letu 2016 2017:

PROGRAM

MODRI
za otroke od 2. – 3. leta starosti

MLINČEK

ZELENI
za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI
za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI
za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI
za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI

RACMAN

za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI
za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI
za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI
za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI

SAVSKA

za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI
za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI
za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI
za otroke od 2. – 3. leta starosti

OSTRŽEK

ZELENI
za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI
za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI
za otroke od 5. – 6. leta starosti

KRTEK

MODRI
za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI
za otroke od 3. –4. leta starosti
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ORANŽNI

47

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

48

za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI

28

za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI

38

GAJ

za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI

43

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

28

za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI

15

za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI

CICIDOM

15

za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI

12

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

14

za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI

33

za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI

PALČEK

31

za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI

38

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

55

za otroke od 5. – 6. leta starosti
SKUPAJ:
SKUPAJ:

M: 165

Z: 160 O: 215 R: 245

785

BIBA PLEŠE
BIBA PLEŠE
PLESNA
DEJAVNOST

IN MALA

ENOTA MLINČEK
Biba pleše smo letos izvajali v okviru projekta Mlinčkov dan, ki je potekal skupaj s skupino
»Ptički«. Dejavnosti smo izvajali ob petkih, otroci pa so se lahko sami odločili pri kateri izmed
obogatitvenih dejavnosti bodo na določen dan sodelovali. Dejavnost smo razdelili na tri dele.
V uvodnem delu smo se igrali različne gibalne igre in izvajali banse. V osrednjem delu smo
plesali z različnimi rekviziti in spodbudami za plesno ustvarjanje, plesali smo ljudske plese ter
tudi spoznavali plese s koreografijo. Zaključni del smo namenili igram za umirjanje in
sprostitev. Otroci so imeli vedno možnost vsebinsko sooblikovati naša plesna druženja o čemer
smo se pred začetkom dejavnosti skupaj dogovorili.

Radomlje, 31. 5. 2017

Izvajalka: Maja Cerar, Mlinček

ENOTA KEKEC
V vrtcu Kekec je letošnje šolsko leto potekala obogatitvena dejavnost Biba pleše le v starejših
dveh skupinah. Ker so dejavnost obiskovali otroci iz dveh skupin, sem jih ponavadi izbrala
naključno, včasih z izštevanko ali pa so izžrebali žogice. Čeprav so sčasoma dejavnost
obiskovali eni in isti otroci. Na začetku dejavnosti smo izvajali različne gibalne pravljice, jogo,
masaže, igrali smo se rajalne igre in igre, ki so se jih igrali naši dedki in babice,...V glavnem
delu pa smo se naučili veliko novih pesmic in plesov, pri katerih so otroci uživali, se plesno
izražali, ter razvijali svoje lastno umetniško izražanje. V zaključnem delu pa smo poslušali
glasbo za umiritev in se igrali igre za sprostitev. Dejavnost je potekala zelo različno in
razgibano, otroci so jo radi obiskovali, ob druženju skupaj pa nam je bilo zelo prijetno.

Urška Baloh

ENOTA PALČEK
V naši enoti sem izvajala obogatitveno dejavnost Biba pleše in Mala biba pleše. Vodila sem jo,
Sanja Mikić, v skupini Žabice in Zajčki.

Biba pleše smo imeli v dopoldanskem času, Žabice v ponedeljek in Zajčki v četrtek. Na
začetku smo se pozdravili z Biba pozdravom. Pri Žabicah smo spoznavali glasbo, ritem, ples,
sproščanje ob glasbi… V najstarejši skupini Zajčki smo se osredotočili bolj na ljudske pesmi
in plese. Otroci so plesali tudi z raznimi pripomočki (trakovi, obroči, stoli…), s katerimi so se
plesno izražali in pri tem zelo uživali. Z veseljem so hodili na plesne vaje, ker so se naučili
razne plese, se sprostili in uživali v plesu. Na koncu pa smo se sprostili ob klasični glasbi, jogi
in masaži.
Za starše iz skupine Zajčki smo pripravili kratek nastop, kjer smo zaplesali na ljudsko glasbo
oblečeni v narodno nošo in pokazali, kaj smo se skozi celo leto naučili pri plesni dejavnosti
Biba pleše. Na koncu so otroci prejeli diplome.
Izvajalka: Sanja Mikić
BIBA PLEŠE v skupini Medvedi in Metulji
V skupini Medvedov in Metuljev (4-6) let, je dejavnost Biba pleše potekala predvidoma enkrat
tedensko od oktobra do maja. Otroci so imeli možnost izbire plesnih uric in se dejavnosti
dosledno udejstvovali. Večkrat sem skupini združevala ali otroke naključno medsebojno
pomešala.
Zastavili smo si kar nekaj glavnih ciljev in jih v celoti dosegli:
*sproščanje telesne in duševne napetosti, skozi gibanje in gibalno-plesno ustvarjanje,
*gibanje s predmetom, v odnosu do predmeta,
*ples v dvojicah, enotno/različno gibanje v skupini, posamezno,
*izražanje dinamične kvalitete v gibanju: hitrost, moč, spreminjanje, ritem,
*improvizacija v gibanju in izmišljanje gibanja,
*doživljanje vsebine in izražanje z gibanjem ob spodbudah iz narave, športa, plesa, otroških
gibalnih iger, prometa ….
*otroci so razvijali pravočasno reagiranje, dinamiko v gibanju, jasnost gibov, gibalno
koordinacijo, improvizacijo/s predmetom, domišljijo, poslušanje glasbe, povezovanje med
gibom in zvokom, prostorsko orientacijo, ustvarjalnost, izvirnost v izrazu, pozorno opazovanje
gibanja vrstnikov, samostojno nastopanje, grafomotoriko, podrejanje sovrstniku, skupini,
objektivno kritično vrednotenje gibanja, plesa sovrstnikov, ritmični posluh, reagiranje na
glasbo, individualno in skupinsko oblikovanje prostora,

*v govornih sposobnosti so otroci razvijali, npr.: seznanjali so se z novimi pojmi, usvajali
besedilo z gibalno aktivnostjo, povezovali gibalno in besedno izražanje v celoto, razumevali
govor, upoštevali besedilo navodil za gibanje,
*glede na mentalno higienski vidik in individualizacijo vzgojnega dela sem omogočila otrokom
sproščanje in uveljavljanje živahnih otrok ob novih gibalnih motivih, umirjanje nemirnih otrok
z umirjenimi zvoki in umirjenim gibanjem, omogočila uveljavitev otrokom z dobro
predstavljivostjo, koordinacijo, pritegnila pozornost otrokom s kratkotrajno pozornostjo,
omogočila neposreden medsebojen stik, zlasti telesni dotik otrok ter stik in dotik otroka in
vzgojitelja, spodbujanje pozornosti do sovrstnika v gibalni aktivnosti, spodbujala izvirnost in
svojskost posameznikov, spodbujala razvoj smisla za humor, z izbrano vsebino motivirala
otroke, ki sicer odklanjajo gibalno izražanje, spodbujala preseganje samega sebe in omogočila
posamezniku, da je doživljal samopotrjevanje…
Dejavnosti, ki smo jih izvajali po različnih obdobjih:
*ljudske rajalno/gibalne igre(gnilo jajce, figure metat,
hrošči/pajki/krokodili/žabe…,letalo/potres/poplava, Lisička, kaj rada ješ?, Iskanje svoje
družine, Mačka in miš, Sadna solata, Telefončki, Toplo/hladno, Speča kača;
*doživljanje instrumentalne glasbe z rutico v sodelovanju s prijateljem;
*ritmične izštevanke;
*domišljijski ples /kipi,snežaki, metulji, roboti/
*ples s svojo senco, naravnimi materiali v naravi;
*s plesom v svet-moderne glasbe: Gremo okrog sveta, Čebelice, Kavbojci in indijanci (skupina
Čuki);
*vaje za stopala, noge in roke, prispodobe za poimenovanje elementov tehnike, vaje za
koordinacijo, ozaveščanje telesa, učenje korakov, krepitev in raztezanje mišic;
*ustvarjanje koreografije: predstavitev, raziskovanje, kompozicija, improvizacija, ples za
zaključek;
*umiritev na blazini: vodena vizualizacija skozi pravljico;
*masaža na različne teme, ki so se jih izmislili otroci;
*ljudsko/rajalni plesi (So ptički se ženili, Tri race, tri puri …, Petelinček je na goro šel);
*moderni plesi: Medvedji piknik, Potovanje z vlakom, Abraham, ma sedem sinov, Čarovnija…
Plese smo izvajali glede na dano možnost v igralnicah in telovadnici vrtca, zaključke, ter
sodelovanja z okoljem-občinski praznik v Domžalah, pa smo izvedli na prireditvenih prostorih
( Češminov park v Domžalah). Svoje gibalno/plesne sposobnosti pa so otroci želeli predstaviti
tudi prijateljem iz sosednjih skupin.
izvajalka dejavnosti vzg. Tadeja Lavtižar

ENOTA OSTRŽEK

vključeni skupini: Metulji, Pikapolonice
Biba pleše smo izvajali od oktobra do maja ob sredah dopoldne. Plesali skupaj, kadar ali pa
smo se razdelili v skupine, starostno enake ali različne.
Izbirala sem različne vsebine. Glasbene podlage so omogočale raznoliko in aktivno plesno
izražanje, tako da smo zajeli ljudski ples, prirejen za otroke, ritmični ples, povezan z igranjem
na male instrumente, izrazni ples in plesno improvizacijo. Vsebine našega plesnega izvajanja
so predlagali tudi otroci, saj so nekateri pokazali posebno veselje za določene zvrsti plesa.
Velikokrat sem otrokom omogočila plesno dejavnost izven omejenih uric »Biba pleše«.
Obsežen plesni nastop v otroški narodni noši je bil izveden na plesni spomladanski urici. Naše
delo smo prikazali tudi na srečanjih za starše in otroke, kot so popoldanska druženja in srečanje
ob koncu šolskega leta.

vodja dejavnosti: Marjeta Osolin

enota OSTRŽEK
MALA BIBA PLEŠE
vključena skupina: Medvedki
V skupini 2-3 leta je od oktobra 2016 do konca aprila 2017 potekala obogatitvena dejavnost
Mala biba pleše. Vsak četrtek smo po zajtrku rajali in plesali.. Otroci so sprva zaznavali lastno
telo, možnosti gibanja, razsežnosti prostora in njegove omejitve, zvoke in podobno. Kasneje
smo razširili dejavnosti z uporabo različnih pripomočkov. Najmlajši sprva niso sodelovali,
vendar so tekom leta dosegali cilje, primerne njihovim sposobnostim. Starejši, ki so hitreje
osvajali plesne gibe so spodbudno vplivali na mlajše.

vodja dejavnosti: Nena Orehov

ENOTA SAVSKA

BIBA PLEŠE
To dejavnost sem letos izvajala prvič in sicer vsak četrtek v kombinaciji z gibalnim četrtkom.
Otroci so bili vedno razdeljeni v dve skupini. Z eno sem izvajala Bibe, druga skupina pa je z
Mojco imela gibalne dejavnosti.
Otroci zelo radi plešejo in se ustvarjalno izražajo ob glasbi, zato smo spoznali različne vrste
plesov. Plesi od otrok zahtevajo sledenje, koncentracijo in zanimanje. Otroci so med plesom
uživali, se sprostili in nasmejali. Utrjevali smo ljudsko izročilo s preprostimi plesi in plesali ob
lastnem petju.
Dejavnost smo velikokrat zaključili z medsebojno masažo, ter glasbo za umirjanje in sprostitev.

ENOTA KRTEK

MALA BIBA PLEŠE
V šolskem letu 2016/2017 je v okviru obogatitvene dejavnosti Mala biba pleše skupaj plesalo
28 otrok iz skupini Pikapolonic in Gosenic. Dejavnost smo izvajali 1x do 2x mesečno v
dopoldanskem času.
Naša dejavnost se je začela z bibinim pozdravom, nato pa z različnimi spodbudami prešla v
ustvarjalni gib ter se zaključila s sprostitvami. Za spodbudo smo uporabili glasbo, zvok, zgodbo
ali različne rekvizite, s čimer smo izzvali, da so se otroci odprli in izražali tisto, česar z besedami
ne morejo. Plesali smo ob instrumentalni glasbi brez/z rekviziti, se naučili ljudsko-rajalno igro
in pri tem spoznali ljudsko glasbilo. Spoznavali smo različne bibarije in deklamacije, preko
katerih smo se izražali z gibom. Uprizarjali smo banse, plesali ob različnem ritmu in tempu ter
se igrali razne glasbeno-didaktične igre. Ustvarjalno smo se izražali individualno, v dvojicah in
skupno ter tako povezovali družbo v smislu krepitve medosebniih odnosov. Na koncu smo se
sproščali s poslušanjem vodene vizualizacije, masažo, jogo in drugimi sprostitvenimi gibalnimi
dejavnostmi ter pozitivno delovali na ves organizem.
Z obogatitveno dejavnostjo smo spodbujali razvoj splošne motorike, pozitivno vplivali na
otrokovo samopodobo, na odnose v skupini (povezanost) ter omogočali, da so otroci razvijali
samostojno plesno-gibalno ustvarjalnost.

Tjaša Stopar

MALA BIBA PLEŠE

V letošnjem šolskem letu, sem izvajala dejavnost Mala biba pleše. Načrtovala sem dejavnosti
za tri starejše skupine (Kresničke, Čmrlje in Žabe), kjer so otroci stari 3-6 let. Malo bibo pleše
sem izvajala od septembra do junija, enkrat mesečno z vsako skupino posebej.
Da so se dejavnosti povezovale v smiselno celoto, sem jih povezala z zgodbo. Medved, ki je
izgubil svoje copate, je otrokom poslal pismo v katerem jih je prosil da mu pomagajo najti
njegove copate. Skozi vse dejavnosti smo mu skupaj pomagali. Spoznali smo ples žab, strukturo
plesnega vlaka, ples medveda Jaka, masažo z žogami, ples mišk... Vstopali smo v različne
svetove (gozd, jasa, dežela papirja, mišji dom). Pri vsakem srečanju sem poskrbela, da so otroci
z zanimanjem pričakovali naš ples in s tem iskali medvedove copate. Vsakič ko jih nismo našli,
so sami razmišljali o tem, kje bi jih še lahko poiskali. Otroci so ob dejavnostih razvijali
koordinacijo in ravnotežje, se razgibavali, spoznavali različne plesne nivoje, se ogrevali in
sproščali ter gibanje povezovali s časom, ritmom in prostorom.
Vsi so bili izjemno motivirani že zaradi zgodbe same. Male bibe pleše so se izjemno veselili,
pri dejavnostih so pokazali veliko mero ustvarjalnosti, vodljivosti in sodelovanja.
Srečali smo se tudi z neprijetnimi situacijami ki se med plesom lahko zgodijo (pohojanje otrok
v koloni, prehitevanje, prehitro gibanje) in rešitvami, s katerimi smo dosegli da so se med
plesom počutili bolj varno.
Za nami so prijetna druženja, s katerimi smo realizirali zastavljene cilje na začetku leta. Moj
namen je bil, da se otroci pri naših srečanjih sprostijo in
na drugačen način doživijo plesno uro. Sodeč po odzivih otrok mi je to, vsakič, tudi uspelo.
Karin Ropotar
MALA BIBA PLEŠE
Malo bibo pleše sem (Alenka Lovšin) to šolsko leto izvajala od oktobra 2016 do aprila/maja
2017 v dveh skupinah: Mravljice (2-4 leta) in Miške (3-5 let). Plesne urice smo imeli enkrat
mesečno za vsako skupino posebej. Otroci obeh skupin so aktivno sodelovali ter se plesnih uric
veselili. Koreografije sem izbirala glede na temo, letni čas, glede na besedila ter razvijala
različne oblike plesa (skupno, individualno), organizacijo skupin (krog, kolona, po parih…),
nivoje plesa (nizko, srednje, visoko), hitrost (hitro – počasi), gibčnost, spretnost, koordinacijo
v prostoru ter ritmični posluh in motorični spomin.

BIBA PLEŠE
Preko celega leta smo spontano, priložnostno izvajali plesno dejavnost BIBA PLEŠE. Otroci
so bili iz dveh skupin (čebele in polži), pa tudi pri sami dejavnosti sem jih vedno razdelila v
dve skupini. Najprej so bili mlajši otroci še malo negotovi, vendar so se prav kmalu naših
skupnih plesnih druženj že zelo veselili.
Otroke sem najprej seznanila s sproščenim, ustvarjalnim gibanjem ob glasbi. Pri tem jih je imelo
veliko težave, saj so na začetku kar čakali, da bi jih usmerila. Kasneje so se sprostili in bili pri
plesnem izražanju zelo ustvarjalni. Ob vseh plesnih dejavnostih sem dobila občutek, da so
otroci preprosto uživali, se prepustili glasbi, gibanju, ustvarjanju.

Jana Strojan

ENOTA RACMAN
Plesna dejavnost Biba pleše je letos v našem vrtcu potekala v okviru Racmanovih umetniških
ustvarjalnic, in sicer dvakrat mesečno – ob četrtkih. Dejavnost plesne umetnosti je bila
namenjena otrokom od 2–6 leta, kar za naš vrtec predstavlja tri oddelke – Račke, Žabice in
Želvice. Dejavnost se je vsakokrat izvajala z delitvijo otrok v manjše skupine, običajno štiri.
Otroci so tako prehajali med igralnicami, kjer sta poleg plesne potekali tudi likovna in glasbena
dejavnost. V eni od igralnic je potekala prosta igra otrok.
Pri plesni dejavnosti Biba pleše so se otroci seznanili z ljudskimi in izraznimi plesi, gibalnorajalnimi igrami, bansi, jogo in s sredstvi, ki so delovali kot spodbuda za ples. Vsakokrat smo
plesno dejavnost pričeli z našim »Biba pozdravom«, katerega so otroci popolnoma usvojili.
Spoznavali, raziskovali in usvajali smo različne plesne motive v različnih gibalnih nivojih. Pri
iskanju izzivov plesnega izražanja sem izhajala iz narave, letnega časa, trenutne teme v vrtcu,
predvsem pa sem se upirala na odzive in potrebe otrok. Glede na slednje sem opazila, da so bili
plesi v krogu (npr. Enkrat je bil en škrat, Medved na mostičku) bolj primerni za skupino s
tolikšnim starostnim razponom, kot denimo individualno plesno izražanje (npr. ples s trakovi,
tulci). Pri vseh plesnih dejavnostih so bili otroci starejših skupin velik vzor in pomoč mlajšim.
Slednji so bili večkrat deležni kakšnega namiga ali spodbude s strani starejšega vrstnika.
Posebno doživetje pa je bil za otroke ples s trakovi in tulci, kateri se jim je zdel neobičajen
vendar zanimiv. Ravno ob plesu z omenjenima pripomočkoma so se otroci seznanili z
drugačnimi zvrstmi glasbe, kot sta klasična in ritmično afriška. Pri Biba pleše smo se pogosto
sproščali z masažo, kar je še posebej prijalo ob deževnih dneh. Pri tem smo se osredinili na gibe
našega telesa in uporabo sredstev, s katerimi smo masažo obogatili. Seznanili smo se tudi s
položaji pravljične joge, pri kateri je bil otrokom najbolj všeč položaj leva in psička. Usvojili
smo tudi ples v paru Ob bistrem potoku, katerega sta dve skupini predstavili na nastopu za
starše.
Pri plesni dejavnosti smo spoznavali svoje telo, sredstva, iskali poti pri reševanju gibalnih
problemov, navezovali stike in prijateljske odnose ter uživali, se sproščali, kar je glavni namen
plesa.
Anja Volčini

ENOTA GAJ
Brezplačna obogatitvena dejavnost, Biba pleše, je letos v naši enoti potekala nekoliko drugače
kot minula leta, ko smo jo večinoma izvajale vsaka vzgojiteljica v svoji igralnici, tako da je bilo
na začetku potrebnega kar nekaj usklajevanja in dogovarjanja. Dejavnost je potekala vsak petek
dopoldne, udeleževali pa so se je otroci vseh skupin zgornjega nadstropja, iz vsake skupine po
pet, torej skupno dvajset otrok. Sprva sem dejavnost načrtovala tematsko, nato pa po nekaj
tednih ugotovila, da otrokom najbolj ustreza, da v posamezni plesni dejavnosti odplešemo čim
več različnih plesov in tako najde vsak nekaj zase. Naše plesno popotovanje je bilo tako zelo
pestro. Plesali smo ljudske plese, plese ob petju in različni glasbi, ob uporabi malih
instrumentov in različnih pripomočkov …
Menim, da bi bilo za izvajanje v prihodnje bolje, da bi se dejavnosti udeleževali le otroci
oddelka
4–5 in 5–6, mlajši otroci, oddelka 3–4 pa bi se vključevali v Malo bibo pleše. Opazila sem
namreč, da so bili mlajši otroci pri dejavnosti v prvih mesecih zelo negotovi, da so težko sledili
oblikovanju zahtevnejših plesnih formacij, ki pa jih v okviru Bibe tudi želimo plesati, tako da
smo letos zahtevnejše plese plesali predvsem takrat, ko so imeli mlajši otroci druge obveznosti
in se dejavnosti niso mogli udeležiti. Res pa je, da sem največji napredek opazila ravno pri
najmlajših, ki so iz meseca v mesec postajali spretnejši in so potrebovali vse manj dodatnih
navodil in vodenja.
Petkovega plesnega dopoldneva smo se znova in znova veseli tako otroci, kot tudi jaz, tako da
se že veselimo prihodnjega šolskega leta, ko se podamo na novo plesno potovanje.

Izvajalka:
Vrankar

Mira

Vladimira

Preserje pri Radomljah, 23. 5.
2017

ENOTA CICIDOM
BIBA PLEŠE
Bibo pleše sem izvajala z otroki skupine Mucki in Miške, sodelovalo je 28 otrok. Dejavnost je
potekala enkrat tedensko, v dveh skupinah.
Otroci so plesali posamezno ob razporeditvi po prostoru, v parih in v krogu. Usvojili so razne
plese, ki so jih plesali po koreografijah, katere sem pripravila sama, plesali pa so tudi spontano
in doživljajsko. Spoznali so plese na različne glasbene zvrsti in sicer ljudski plesi, balet, bansi,
skupinski in posamezni družabni plesi, plesi s trakovi. Pred vsakim plesom smo si ob glasbi
vedno ogreli vse deli telesa.
Otroci so preko plesa razvijali veselje do
plesa,
zavedanje
svojega
telesa,
koordinacijo rok in nog, razvijali občutek
za ritem, se naučili plesnih korakov,
opazovali so sebe in poslušali druge vire
iz okolja ter se ob plesu sprostili.
Pri plesu sem upoštevala starostne,
razvojne značilnosti, omogočanje izbire
in drugačnosti.
Njihove plese sem snemala in jim na koncu predvajala na platnu. Otroci so ob gledanju
komentirali svoje plese ter se ob tem zabavali.

MALA BIBA PLEŠE
Vključenih je bilo vseh 14 otrok skupine Zajci. Otroke sem spodbujala k radovednosti in veselju
do plesnih dejavnosti ob doživljanju ugodja ob plesu. Ples je bil namenjen razvijanju
koordinacije oziroma skladnosti gibanja,
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov z
zavedanjem prostora, kjer se telo giblje,
načina kako se telo giblje, spoznavanju
različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi,
med ljudmi. Otroci so spoznavali ples v
različnih plesnih formacijah, ob govoru,
petju, glasbi, brez in z rekviziti.

IGRE NA SNEGU
V skladu z Letnim delovnim načrtom 2016/ 2017 smo tudi letošnjo zimo v vseh enotah Vrtca
Domžale organizirali obogatitveno dejavnost Igre na snegu. Dejavnost je brezplačna.
Dejavnost je potekala na igriščih vrtcev pod vodstvom strokovnih delavcev Vrtca Domžale.
Dejavnost je potekala v mesecu januarju, ko so bili za to primerni pogoji ter dovolj snega, po
urniku, ki so ga pripravile vzgojiteljice v enoti.

ENOTA

MLINČEK

TERMIN IZVEDBE

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
OTROK

IZVAJALCI
(STROKOVNI DELAVCI)

16. – 19. 1. 2017

12

Damjana Rode, Gašper Cestnik

17. – 20. 1. 2017

19

Dragica Repanšek, Mojca Novak

16. – 20. 1. 2017

22

Maja Cerar, Petra Miklavc

Januar 2017

Vse skupine

Vse strokovne delavke

Januar 2017

Vse skupine

Vse strokovne delavke

Januar 2017

Vse skupine

Vsi strokovni delavci

Januar 2017

Vse tri skupine

Vse strokovne delavke

16. in 17. 1. 2017

20

M. Koželj,

KEKEC
CICIDOM
PALČEK
OSTRŽEK
SAVSKA

Petra Keržan

KRTEK

Januar 2017

Vse skupine

Vse strokovne delavke

RACMAN

16. 1. 2017

42 otrok

A.Volčini, M. Osolnik,
V. Prepadnik, J. Kotnik

GAJ

16. 1. – 19. 1. 2017

MEDVEDKI 11

Maja Svetlin, Petra Kociper

ZAJČKI

7

Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar,

JEŽKI

12

S. Orešek, A. Gerbic

LISIČKE

18

M. V. Vrankar, P. Tomažin

MIŠKE

22

Tinkara Avsec, Lili Panič

PTIČKI

22

SOVE

22

Miranda Grošelj, Ana Marija
Repanšek

ENOTA MLINČEK

ENOTA KEKEC

ENOTA PALČEK

ENOTA CICIDOM

ENOTA OSTRŽEK

ENOTA RACMAN

ENOTA SAVSKA

ENOTA KRTEK

ENOTA GAJ

DNEVI ROLANJA
Vrtec Domžale je v vseh enotah organiziral dneve rolanja za otroke, rojene v letih 2010 in 2011.
Tečaj so izvajali strokovni delavci Vrtca Domžale v mesecu aprilu in maju.
Otroci so spoznali opremo za rolanje (obvezna zaščitna oprema, rolarji) in se preko raznih iger
naučili rolati ali pa izboljšati tehniko rolanja.
Z rolanjem so otroci razvijali ravnotežje, reševali so gibalne in prostorske probleme in se učili
sodelovati v skupini.

ENOTA

TERMIN IZVEDBE

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
OTROK

IZVAJALCI

MLINČEK

25. – 31. 5. 20147

14

M. Cerar

KEKEC

15. – 17. 5. 2017

18

M. Pavlič

CICIDOM

14. – 19. 5. 2017

15

K. Repnik

PALČEK

15. – 18. 5. 2017

23

T. Lavtižar, P. Korošec

15. – 23. 5. 2017

8

29. – 23. 5 .2017

12

OSTRŽEK

8. – 12. 5. 2017

22

M. Osolin, L. Peterka

SAVSKA

10. – 14. 4. 2017

16

P. Keržan

KRTEK

11. – 13. 5. 2017

48

K. Frol Štefan, M. Kržič

RACMAN

8. – 12. 5. 2017

26

S. Šinkovec, J. Kotnik

GAJ

22. – 26. 5. 2017

27

M. Grošelj, T. Avsec, L. Panič

SKUPAJ

229

MLINČEK

SAVSKA

OSTRŽEK

KEKEC

GAJ

CICIDOM

KRTEK

PALČEK

RACMAN

SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM
Dnevi kolesarjenja so v letošnjem šolskem letu v vseh enotah potekali v mesecu maju. Kolo in
kolesarsko opremo je večina otrok prinesla od doma, lahko pa so si jo izposodili v vrtcu. Glavni
cilji obogatitvene dejavnosti so bili pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom in varno
vključevanje v promet.
To pa so strokovni delavci dosegli preko vaj za ravnotežje in različnimi spretnostnimi vožnjami.
Dejavnost se je izvajala v najstarejših skupinah.

ENOTA

TERMIN IZVEDBE

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
OTROK

IZVAJALCI

MLINČEK

24. 5. 2017

21

M. Cerar

KEKEC

18. 5. 2017

21

M. Pavlič

CICIDOM

29.5. – 30.5.2017

22

P. Kunstelj

PALČEK

27.5.2017

20

Polona Korošec

10. – 11.5.2017

24

Darja Močnik

10. - 13.4.2017

24

Barbara Kunilo

OSTRŽEK

18. 5. 2017

21

M. Osolin

SAVSKA

22. – 23. 5. 2017

19

M. Koželj

111

K. Frol Štefan, S. Kunavar, J.
Strojan, M. Bradač. Š. Zemljič
Kociper,

KRTEK
24. 10. 2016
19. – 21. 5. 2017

RACMAN
GAJ

31.5.2017

M. Novak, N. Fortuna, M. Kržič, A.
Lovšin, M. Gabor
19

Vanda Prepadnik, Jana
Kotnik

11. 5. 2017

23

T. Avsec, L. Panič

16. 5. 2017

21

M.V. Vrankar, P. Tomažin

17. 5. 2017

SKUPAJ:

OSTRŽEK

SAVSKA

21

M. Grošelj, A. Repanšek

367

KEKEC

KRTEK

GAJ

RACMAN

MLINČEK

CICIDOM

PALČEK

ŠPORTNO POPOLDNE
V vseh enotah Vrtca Domžale, smo v četrtek, 20. 4. 2017 načrtovali Športno popoldne.
Cilji takšne oblike sodelovanja s starši so aktivno preživljanje prostega časa staršev z otroki,
povezovanje vrtca in otrokove družine, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja ter
razvijanje gibalnih spretnosti.
Strokovni delavci so načrtovali različne oblike športnih dejavnosti:
krožne vadbe po postajah, poligone,
orientacijske pohode,
družabne, tekmovalne, skupinske, štafetne igre,
čutne poti,
Odziv za dejavnost Športno popoldne je bil velik.
Vse enote so pripravile program športnih dejavnosti.

Žal pa smo morali zaradi nestabilnega vremena, razmočenega terena in
nizkih temperatur dejavnost odpovedati.

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI MLINČEK
VSEBINA DEJAVNOSTI
II. tradicionalni Mlinčkov tek
CILJI
 Popoldansko druženje z otroki in njihovimi družinami.
 Povezovanje družine in vrtca.
 Doživljanje ugodja v gibanju.
 Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti.
 Bivanje in izvajanje gibalnih dejavnosti na prostem.
KRAJ IZVEDBE
Telovadišče ter pot ob Kamniški Bistrici
IZVEDBA DEJAVNOSTI
 Zbor ob dogovorjeni uri na telovadišču ob Kamniški Bistrici
 Pozdrav in predstavitev dejavnosti, razdelitev štartnih številk
 Skupno ogrevanje: vsaka družina pokaže vajo za ogrevanje
 Tek: najprej tečejo deklice, nato dečki in še njihovi starši (posebej mamice in očki)
 Sledi razglasitev prvih treh v posameznih kategorijah (medalje dobijo vsi tekmovalci), prvi
trije pa stopijo na stopničke
 Sledi osvežitev z jabolki in vodo ter druženje

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KEKEC
- Izbrali smo dejavnosti primerne za izvedbo za vse starostne skupine otrok in njihove starše.
Vse dejavnosti izvaja otrok skupaj s staršem.

- Športne dejavnosti bodo organizirane v obliki vadbe po postajah na celotnem igrišču vrtca.
Ko otrok s staršem opravi nalogo na določeni postaji, gre na naslednjo postajo... Ko zaključita
vadbeni krog, lahko nadaljujeta ponoven cikel.

- Strokovne delavke bomo razporejene po postajah in bomo usmerjale starše in podajale
navodila za izvedbo, če bo to potrebno.

- Postaje bodo označene s številkami in opremljene z navodili za izvedbo določene naloge.
Označena bo smer gibanja od postaje do postaje in za vsako opravljeno nalogo bodo otroci
prejeli žig.

Vadba bo potekala na 7 postajah.

CILJI:
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in staršev
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja
- spoznavanje pomena sodelovanja, medsebojne pomoči in “športnega obnašanja”

vodja enote
Miranda Krištof

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI PALČEK
1. postaja: PADALO (vodita Melita in Vera) na travniku
2. postaja: METANJE NA KOŠ (vodi Blaž) prostor pred gugalnicami
3. postaja: RISTANC in GUMITVIST (vodita Lili in Vesna) –
tlakovci
4. postaja: VOŽNJA S POGANJALCI (vodita Tina in Elizabeta) –

atrij (Polžki, Žabice)

5. postaja: KOLESARSKI POLIGON (vodita Barbara K. in Darja S.K.) parkirišče pred kuhinjo
6. postaja: ŠPORTNA PREPROGA (vodita Barbara P. in Polona) –
parkirišče
pred kuhinjo
7. postaja: ČUTNA POT-POT SLEPIH (vodi Mojca, Darija M.) –
zelenica pred vrtcem
8. postaja: ŠTAFETNE IGRE (Tina N.in Tadeja) –
zelenica in tlakovci na igrišču
9. postaja: TUNELI (Anita in Ana) –
veliki atrij Žabice
10. postaja: PAJKOVA MREŽA (Anja in Sanja) atrij Polžki
Vsaka družina pri prihodu prejme kartonček s postajami, kjer bodo otroci zbirali žige.
MALICA: Tatjana in Urška D.
FOTO: Katja in Aleksandra
SPREJEM PRI VHODU(razdeljevanje kartončkov): Sanja

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI OSTRŽEK
Predviden termin izvedbe (glede na vreme): četrtek, 20. april 2017
Izvajalke – zadolžene na posamezni postaji: vse strokovne delavke enote Ostržek
(Marjeta Osolin, Lidija Peterka, Tadeja Mišmaš, Nataša Okorn, Darja Kališek, Nena Orehov,
Eva Jerman)
Priprava programa: Tadeja Mišmaš
Priprava poligona in označba postaj: Tadeja Mišmaš, Nataša Okorn
Prva pomoč: Marjeta Osolin
Priprava vode in sadja: Nena Orehov
Piprava medalj, kartončkov in štampiljk: Lidija Peterka
IZVEDBA ŠPORTNEGA POPOLDNEVA:
Ob dogovorjeni uri se otroci v spremstvu starša/staršev zberejo na igrišču vrtca.
Po pozdravu in predstavitvi poteka dejavnosti športnega popoldneva, začnemo z aktivnostmi.
1. igra z igralnim padalom (15 min)
2. preskakovanje vrvi (15 min)
3. vadba po postajah (30 – 60 min)
Vadba po postajah bo predvidoma trajala od 30 -60 min, odvisno od števila izbranih postaj in
števila ponovitev.
Vsak otrok prejme kartonček za odtiskovanje štampiljk. Otroci s starši poljubno izberejo
začetno vadbeno postajo in tako tudi nadaljujejo, da ne bo nepotrebnega čakanja. Ko otrok s
staršem opravi določeno nalogo na postaji, mu starš pomaga odtisniti štampiljko pod oznako
postaje na kartončku. Cilj otroka je, da zapolni kartonček (da opravi vse naloge). Štampiljke za
posamezne postaje bodo ob postajah.
Medalje podeljujejo vse strokovne delavke enote vsem otrokom (tudi bratcem in sestricam).
Udeležencem je ves čas na voljo voda in sadje (na mizah pod streho).

Domžale, 10. 4. 2017

Tadeja Mišmaš

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI SAVSKA
1. UVODNA DEJAVNOST- ogrevanje, priprava na športne igre
Vsaka družina pokaže eno vajo, katero ostali ponovimo.
2. GIBALNE VAJE PO RAZLIČNIH POSTAJAH
Gibalni poligon ( plazenje skozi tunel, prestopanje čez ovire-pod ovirami,…)
3. IGRE Z ŽOGAMI- SKOKICE
4. PODIRANJE KEGLOV
5. PROSTA IGRA PO IGRIŠČU

OSREDNJI CILJ:


Zadovoljstvo v skupnem druženju tako otrok, staršev kot vzgojiteljic.

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KRTEK

TEMA: ODPADNO JE LAHKO UPORABNO TUDI PRI GIBANJU
GLOBALNI CILJ:
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

DEJAVNOSTI ZA OTROKE STARE 1-3 LET(vrt v novem delu vrtca)

CILJI:
- Otrok razvija natančnost in vztrajnost.
- Otrok spoznava pomen sodelovanja v skupini, medsebojne pomoči in športnega
obnašanja.
- Otrok spoznava možnosti ponovne uporabe odpadnega materiala v namen gibalnih
aktivnosti.
- Otrok se uvaja v igre, kjer je potrebno upoštevanje pravil.

1. PODIRANJE PLOČEVINK
(Otroci in starši z žogo podirajo pločevinke, ki so postavljene ena na drugo, tako, da
tvorijo trikotnik.)

2. PAJEK SE SPUSTI PO TOBOGANU
(Otroci in starši morajo pred spustom po toboganu premagati pajkovo mrežo, ki je
napeljana med stopnicami.)

3. METANJE »ČRVOV« SKOZI OBROČE
(Otroci in starši morajo »črve« metati tako, da zadanejo luknjo v obroču.)

4. PRENESI ŽOGO PO IZBRANI ČRTI
(Otroci in starši mojo žogo po izbrani črti prenesti v škatlo na koncu poti.)

5. GIBALNA IGRA S KOCKO
(Otroci in starši morajo vržti kocko, na kateri so zapisana števila (do 3) in naloge, ki
jih morajo opraviti: 3x poskoči, 2x premagaj poligon med količki, 1x podari objem, 3x
se dotakni svojih ušes.)

6. NATIKANJE KROŽNIKOV
(Otroci in starši morajo glede na barvo krožnika le-tega natakniti na enake barve
količek. Igre je konec, ko so vsi krožniki pravilno razporejeni.)

7. SPUŠČANJE ŽOGE SKOZI CEV
(Otroci in starši spuščajo žogo skozi plastični cev, postavljeno na hribu. Na koncu je
postavljena škatla, kamor se žoga ujame.)

8. VRŽI RIŽEVO VREČKO
(Otroci in starši morajo vržti riževo vrečko, tako, da zadanejo luknjo v plakatu.)

DEJAVNOSTI ZA OTROKE STARE 2-5 LET(vrt pri starem delu vrtca)
Športne dejavnosti bodo potekale po postajah po celem igrišču ter v atriju.

1. METANJE ŽOGE NA KOŠ
(travnata površine)

2. GUMITVIST (V ATRIJU)
starši/otroci držijo gumitvist, na eni strani lahko pritrdimo na ograjo

3. RISTANC V ATRIJU, NARISANI KROGI, KVADRATI NA TLEH
(že narisan, lahko ga narišemo tudi pri velikem toboganu, na asfaltiranih površinah)

4. METANJE ŠTORŽEV V KANGLICE
(na travnati površini)

5. KOTALJENJE/VALJANJE PO HRIBU NAVZDOL
(stare odeje položene na travo na hribu)

6. Tek oz. štafeta po krogu na sredini igrišča
(podajanje palic/storžev) start/cilj na isti črti

7. BALINANJE V PESKOVNIKU
(plastične kroglice iz novega dela)

8. HOKEJ NA TRAVI Z GOLI
(na travnati površini)

9. METANJE ŽOG V RAZLIČNE ODPRTINE NA RJUHI/BLAGU
(odprtine različnih velikosti, barv in vrednosti)

10.METANJE PLASTIČNIH POKROVČKOV V ODREZANE
SPODNJE DELE ŠKATEL OD PLENIC
(metanje v barvno označene krožnike/škatle – ciljanje po barvi)

IGRA NA IGRALIH
CILJI:
-

- Omogočanje gibalne dejavnosti otrok;
Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti;
- Medsebojno sodelovanje otrok in staršev.

SREDSTVA:
-

Plastični pokrovčki, žogice-balinčki; kartonske škatle oz. krožniki; storži, rjuha,
elastika, odeje, goli, hokejske palice in žoge; palice za štafeto; žoge, kanglice.

Otroci bodo dobili kartončke na katerih bodo zbirali štampiljke – vsaka opravljena postaja
pomeni, da dobijo 1 štampiljko. Vsaka skupina izdela kartončke za skupino in za brate/sestre.
Starši in otroci se lahko športno udejstvujejo povsod.

Dejavnosti za otroke stare 3-6 let(ograjeno asfaltno dvorišče)

1. DEJAVNOST: METANJE OBROČEV NA STOŽCE
Otroci mečejo obroče na stožce iz določene razdalje. Zadeti (nanizati) poskušajo čim več
stožcev.

CILJ:
- razvijanje natančnosti,
- razvijanje vztrajnosti.

2. DEJAVNOST: PRIPELJI ME DO GOLA
Otrok s »črvom« vodi žogo med stožci do gola.
CILJI:
- razvijanje natančnosti,
- razvijanje koordinacije,
- otrok reši problem na svoj način (kako bo čim hitreje pripeljal žogo do cilja ).

3. HOJA PO ČUTNI POTI
Cilj : Otrok razvija ravnotežje, spretnost, sproščeno razvijanje naravnih oblik gibanja

4. PRESKAKOVANJE NARAVNIH OVIR
-razvijanje moči in ravnotežja

5.POLIGON Z ZAVEZANIMI NOGAMI
CILJ:
-razvijanje koordinacije in skladnosti gibanja
-iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov

6. PODIRANJE KEGLJEV
- z žogo otroci skupaj s starši podirajo plastenke z vodo,

CILJ:
-razvijanje moči natančnosti, vztrajnosti

7. PIKADO
CILJ:
-razvijanje prstne spretnosti, natančnosti

Ihan, 4.4.2017

Zbrala in oblikovala, Andreja Matkovič

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI RACMAN
CILJANJE V TARČO
Sredstva: Velik karton z luknjami, žoge
Namen igre je, da igralec žogo vrže dovolj natančno, da zadane luknjo in gre žoga skoznjo.
POSKOKI Z ŽOGO MED NOGAMI
Sredstva: 2 žogi, 2 stožca
Potek dejavnosti: Dva tekmovalca sonožno poskakujeta z žogo, ki jo stiskata med koleni.
Skačeta do oznake (stožec), nazaj neseta žogo v naročju. Zmaga tisti, ki pride prvi na začetno
pozicijo.
PAJKOVA MREŽA
Sredstva: širok trak, leseno ogrodje gugalnic, drevo, ograja igrišča
Potek dejavnosti: Otroci in starši morajo čim hitreje in čim bolj spretno prečkati mrežo in priti
na drugo stran. Mreža bo narejena s pomočjo širšega traku, ki bo napeljan med gugalnicami,
ograjo in drevesom
POLIGON ZA NAJMLAJŠE
Sredstva: obroči, tunel, ravnotežna brv, tobogan
V atrij bomo pripravile kratek poligon za najmlajše otroke. Dejavnost bodo lahko izvedli sami
ali ob pomoči staršev, glede na otrokove motorične spretnosti.
DIRKE Z BALONČKI
Sredstva: Napihnjeni baloni, samokolnica, 2 vedri
Potek dejavnosti: Namen tekmovanja je, da tekmovalec s samokolnico prevozi čim več
balončkov do vedra upoštevajoč, da vsakič lahko prevaža le enega. Hkrati tekmujete dva
tekmovalca. Če balonček pade na tla, ga pobere in nadaljuje pot. Komu se bo posrečilo čim več
balončkov pripeljati do vedra v določenemu času?
METANJE OBROČEV NA STOŽCE
Sredstva: raznobarvni obroči iz kartona, raznobarvni stožci
Potek igre: vsak igralec dobi 10 obročev. Njegova naloga je:
1. da vrže vsaj en obroč na vsakega od stožcev.
2. zadeti iste barve stožec, kot je obroč
POLIGON MIŽE
Sredstva: rutica, obroči, palice, stožci, kolebnica,…
Starši si zavežejo oči in otroci jih vodijo med ovirami.
Anamarija Kermavnar s sodelavkami enote Racman

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI GAJ
Globalni cilj: pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.

SKUPINA,
ODDELEK

1. POLŽKI
1 – 2 leti

IZVAJALCI

PROSTOR
na igrišču

Vzgojiteljica:

Atrij:

Jasna Bizjak

blazine različnih
velikosti in
naklonov, tunel

Pomočnica vzgojiteljice:

IME
POSTAJE

GORI, DOLI,
NAOKOLI

CILJI

Razvijanje veselje do gibanja.
Spodbujanje naravnih oblik gibanja.

Tjaša Rožič

2. MEDVED
KI
2 – 3 leta

Vzgojiteljica:

Atrij

Maja Svetlin

Blazine

Pomočnica vzgojiteljice:
Petra Kociper

Hula hop žoge,

Spremljevalka:

Blazine - živali
za guganje

SKOKICE

Razvijanje moči.
Izvajanje naravnih oblik gibanja.

Katarina Gavrilovič

3. ZAJČKI
2 – 3 leta

Vzgojiteljica:

Atrij

ZABAVNI

Barbara Modic Ilnikar

Gred - 2x,
blazine3x,

POLIGON

Saša Pogačar

obroči - mali in
veliki, vrv, tenis
žogice, koš

Vzgojiteljica:

Atrij

ZABAVNI

Maja Novak

Gred - 2x,
blazine -3x
obroči-mali in
veliki, vrv, tenis
žogice, koš

POLIGON

obroči, stožci in
ovire okoli
vlaka

PREMAGOVA
NJE OVIR

Pomočnica vzgojiteljice:

4. JEŽKI
3 – 4 leta

Pomočnica vzgojiteljice:

Uvajanje otrok v igre, kjer je treba
upoštevati pravila.

Vzgojiteljica:
Sonja Orešek

Pomočnica vzgojiteljice:
Andreja Gerbic

Razvijanje koordinacije oz. skladnost
gibanja (gibanje celega telesa ,rok in
nog), ravnotežja.

Uvajanje otrok v igre, kjer je treba
upoštevati pravila.

Katja Cerar

5. LISIČKE
3 – 4 leta

Razvijanje koordinacije oz. skladnost
gibanja (gibanje celega telesa ,rok in
nog), ravnotežja.

Iskanje lastne poti pri reševanju
gibalnih problemov; sproščeno
izvajanje naravnih oblik gibanja.

6. MIŠKE
4 – 5 let

Vzgojiteljica:
Mira Vladimira Vrankar

lubje okrog
tobogana in
tobogan

ZABAVNI
TOBOGAN

Izvajanje naravnih oblik gibanja.

PO
LABIRINTU

Usvajanje osnovnih gibalnih
konceptov: zavedanje prostora (kje se
telo giblje), načina (kako se telo
giblje) in spoznavanje različnih
položajev.

Pomočnik vzgojiteljice:
Peter Tomažin

7. PTIČKI
4 – 6 let

Vzgojiteljica:

hrib in okolica

Tinkara Avsec

DO VRHA
HRIBA
Pomočnica vzgojiteljice:
Lili Panič

8. SOVE
5 – 6 let

Vzgojiteljica:
Miranda Grošelj

hrib in okolica

PO
LABIRINTU
DO VRHA
HRIBA

Pomočnica vzgojiteljice:
Anja Repanšek

Usvajanje osnovnih gibalnih
konceptov: zavedanje prostora (kje se
telo giblje), načina (kako se telo
giblje) in spoznavanje različnih
položajev.

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI CICIDOM
SPREJEM IN DELITEV STARŠEV V SKUPINE (Leja)
ZBIRANJE IN UVODNI POZDRAV (Ana )
OGREVANJE (Fani)
POSTAJE:
-

-

-

-

-

-

-

SLALOM Z BALONI (Maja, Brigita)
Vsaka skupina postavljena v kolono dobi dva balona. Prva v koloni otrok in starš imata
balona med nogami in hodita (tečeta) slalom do konca, medtem se držita za roke. Na
koncu slaloma primeta balona v roke in tečeta do svoje kolone ter predata balona
naslednjima tekmovalcema, ki že čakata prva v koloni. Igra se konča z dvigom roke, ko
vsi tekmovalci v določeni skupini prvi opravijo nalogo.
OBROČI, STOŽCI (Maja, Brigita)
Vsaka skupina postavljena v kolono dobi dva obroča, katere mečejo na stožce. Obroča
mečeta otrok in starš in vsak izmed njiju mora en obroč vreči na enega izmed stožcev.
Ko obema uspe, predata obroča naslednjima tekmovalcema v svoji skupini, ki čakata
prva v koloni. Igra se konča z glasnim krikom, ko vsi tekmovalci v določeni skupini
prvi opravijo nalogo.
PRENOS ŽOG NA LOPARJIH (Leja, Fani)
Otroke in starše razdelimo v več skupin. Vsaka skupina dobi lopar in žogo. Tekmovalci
posamično prenašajo žogo na loparju, ki ga držijo v eni roki. Pri tem pazijo, da jim žoga
ne pade na tla. Komur žoga pade na tla, jo mora pobrati, položiti nazaj na lopar in pot
nadaljevati z mesta, kjer je žogo izgubil. Skupina, katere tekmovalci prvi zaključijo
nalogo, zmaga.
SKOZI OVIRE (Fani, Leja)
Tekmovalci so razdeljeni v kolone. Vsak posameznik v skupini mota priti skozi ovire v
najkrajšem možnem času (starš lahko spremlja otroka in ga spodbuja, vendar mora nato
še tudi sam opraviti celotno pot). Skupina, ki prva konča nalogo, zmaga.
PODAJANJE PREDMETOV V KOLONI (Polona in Katja),
Vsaka skupina dobi zaboj z različnimi predmeti (vsaka skupina enako število
predmetov). Skupina se postavi v kolono med točko A in B. Skupina si iz točke A podaja
predmete pod nogami. Vsak član mora predmet prijeti in ga podati naslednjemu članu.
Nihče ne sme imeti v roki po 2 predmeta naenkrat. Ko vse predmete spravijo do točke
B, si jih ponovno začnejo podajati, tokrat nad glavo – tako da so obrnjeni naprej in
podajajo nazaj. Zmaga tista skupina, ki prva vse predmete spravi spet nazaj do točke A.
SLALOM S HOK. PALICAMI (Polona in Katja),
Vsaka skupina dobi 1 hokejsko palico in eno žogico. Vsak član skupine mora s hokejsko
palico vodit žogico v slalomu mimo stožcev in nazaj do starta, kjer palico in žogico
preda naslednjemu tekmovalcu. Igre je konec, ko vsi člani opravijo nalogo. Zmaga
skupina, ki prva konča.
IGRA Čebele,
Glede na število staršev oz. skupin se pripravi število »panjev« (npr. peskovnik), v
katerih bodo čebele (določeno število staršev in otrok ene izmed skupin) varovale med
(mehki obroči). Zunaj panja bodo čakali »medvedi« (določeno število staršev in otrok
nasprotne skupine), ki bodo poskušali ukrasti med. Čebele iz panja ne morejo, lahko pa
medvede pičijo (dotik s prstom) in jih pošljejo za določen čas v »bolnišnico«, na
okrevanje. Zmaga tista skupina, ki najprej ukrade ves med.

-

IGRA TRI V VRSTO.
Otroke in starše razdelimo v kolone, tako da bo vsaka skupina izmenično startala proti
narisani mreži, v katero bo vsak posameznik lahko odlagal svojo zavezano ruto. Zmaga
tista skupina, katera najprej sestavi ravno vrsto treh zavezanih rut. V vsaki koloni so tri
zavezane rute v dveh barvah. Če so vse rute že odložene vrste pa jim še ni uspelo
sestaviti, naslednji v koloni lahko premakne eno ruto ustrezne barve, ki je že na mreži
in tako skupina poskuša sestaviti vrsto naprej.

FOTOGRAFIRANJE IN ZAPIS REZULTATOV OZ. IZZIDOV NA POSAMEZNIH
POSTAJAH (Darja)
REZULTATI IN PODELITEV MEDALJ (Darja, Ana, Leja)
MALICA (Katja, Polona)
ZAKLJUČEK OZ. SLOVO (vse)

SKUPAJ V GORE

RAŠICA
(Vrh Staneta Kosca)

SPOŠTOVANI STARŠI!
V skladu z Letnim delovnim načrtom organiziramo in vas vabimo na izlet pod imenom Skupaj
v gore.
KAM? Na Rašico.
KDAJ? V soboto, 1. 4. 2017.
KDO? Otroci od 3. leta naprej (v spremstvu družine)
ZBOR? Ob 10.00 se dobimo na enem od parkirišč v bližini gradu Jable.
OPIS HRIBA – ZANIMIVOST: Rašica je gručasta vas v mestni občini Ljubljana in je ena
najbolj priljubljenih izletniških točk v okolici Ljubljane. Rašica je osamelec na zahodu
Kamniškobistriške ravni. Zgrajen je iz triasnih apnencev in dolomitov. Rašica je hrib (641m).
Poleg Vrha Staneta Kosca se nahaja razgledni stolp in planinska koča Rašiške čete. 17m visok
razgledni stolp je bil postavljen leta 1957 v spomin na ustanovitev Kamniškega bataljona. Iz
stolpa se ponuja lep razgled na Ljubljansko kotlino ter okoliške hribe in gore. Ob vznožju
Rašice je veliko ostankov mokrišč in tu najdemo zaščiteno rastlino »Lepi čeveljc«.

EVALVACIJA

SKUPAJ V GORE
Šolsko leto: 2016/2017

V soboto, 1. 4. 2017, smo realizirali skupni projekt Vrtca Domžale in se podali na Rašico. Zbrali
smo se pri gradu Jable in se počasi odpravili po markiranih poteh skozi gozd do samega vrha.
Zastopane so bile prav vse enote Vrtca Domžale, otroci pa vseh starostnih skupin. Vseh
udeležencev je bilo tako, kot tudi že lansko leto, preko 200. Pot je bila projektu primerna in po
dobri uri in pol hoje smo v večini dosegli vrh. Otroke smo tik pod vrhom razveselile in dodatno
motivirale z medaljo Skupaj v gore. S svojimi starši so se otroci lahko povzpeli tudi na vrh
stolpa in v res lepem vremenu občudovali razgled. Naš skupni izlet je minil zelo prijetno,
udeleženci so bili zelo motivirani za tovrstno obliko druženja. Hvala vsem staršem, ki ste se
nam pridružili na sobotnem izletu, ravno tako pa se zahvaljujemo tudi dodatnim
spremljevalkam, Evi, Tini in Elizabeti, za pomoč pri izvedbi izleta. Menimo, da je bil sobotni
izlet dobro izpeljan, da je bila pot primerno izbrana in dobro označena, parkirišč pa dovolj za
vse udeležence, ki so bili na koncu prijetno utrujeni in zadovoljni, tako da si želimo, da se
tovrstna oblika druženja s starši ohrani tudi v prihodnje.

Vodje izleta: Sonja Orešek, Petra Kociper, Mira Vladimira Vrankar

Preserje pri Radomljah, 5. 4. 2017

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE
(PISATELJICA PRIPOVEDUJE )
V skladu z Letnim delovnim načrtom smo tudi letos tradicionalno obeležili mesec
kulture z obiskom pravljičarke in pisateljice. Letos sta po enotah, v oddelkih, kjer so otroci
stari 5-6 let, gostovali pisateljica in pravljičarka Nina Mav Hrovat in pravljičarka Ana Maravič.
Nina Mav Hrovat je predstavila otrokom pisateljevanje in jim povedala, kako nastanejo
pravljice, knjige, kakšne so literarne zvrsti, razlike med poezijo in prozo ipd. Otroci so poslušali
pravljico po izbiri in v vseh enotah je bila pravljica O kralju, ki ni maral pospravljati prva izbira
otrok. Izkazali so se kot izredno dobri poslušalci, zato so poslušali še eno pravljico po izbiri,
odločali smo se med O miški, ki je zbirala pogum in Miška želi prijatelja. Ana Maravič, ki dela
tudi kot pravljičarka v Knjižnici Domžale, pa je otrokom prebrala ljudsko pravljico Dvanajst
ujcev. Z otroki se je pogovarjala o ljudskem slovstvu, razliki med ljudskimi in avtorskimi deli,
pomenu knjig, slikanic in bralni kulturi. Pravljica je bila otrokom zanimiva in so jo dobro
sprejeli. Obe gostji sta po obisku v oddelkih odšli z zelo dobrimi občutki, saj se otroci na obisk
pripravljajo veliko časa in izredno zbrano poslušajo ter sodelujejo. Po poslušanju pravljice sledi
pogovor in vzgojiteljice poročajo, da znajo otroci tudi kasneje obnoviti vsebino pogovora,
pravljice in jim obisk pisateljice in pravljičarke pomeni dodatno vzpodbudo za poslušanje in
spodbujanje bralne kulture, kot tudi pozitiven odnos do knjige in jezika.
Tudi sicer so v februarju v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca
Domžale. Vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja
književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in
podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir
informacij, razvijajo pred bralne in pred pisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost
domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in
čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. Po knjižnih predlogah tudi ustvarjajo in izdelajo
svoje pravljice, stripe ali slikanice brez besed.

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE
V skladu z LDN bomo v mesecu februarju izvedli kulturno dopoldne.
Izvajalki bosta Nina Mav Hrovat, mag. prof. pred. vzg., otroška in mladinska pisateljica,
in Ana Maravič, mag. prof. pred. vzg., pravljičarka.
VRTEC
GAJ (1 sk.)
KRTEK (2 sk.)
CICIDOM (1 sk.)
RACMAN (1 sk.)
SAVSKA (1 sk.)
PALČEK (3 sk.)
KEKEC (1 sk.)
MLINČEK (1 sk.)
OSTRŽEK (1 sk.)

DATUM
Sreda, 1. 2. 2017
Sreda, 1. 2. 2017
Četrtek, 2. 2. 2017
Četrtek, 2. 2. 2017
Četrtek, 2. 2. 2017
Četrtek, 2. 2. 2016
Petek, 3. 2. 2016
Petek, 3. 2. 2016
Petek, 3. 2. 2016

URA
9.00 – 9.30
10.00 – 10.45
9.00 – 9.30
10.00 – 10.30
11.00 – 11.30
9.00 – 10.15
8.45 – 9.15
9.30 – 10.00
10.30 – 11.00

IZVAJALKA
Nina Mav Hrovat
Nina Mav Hrovat
Nina Mav Hrovat
Nina Mav Hrovat
Nina Mav Hrovat
Ana Maravič
Ana Maravič
Ana Maravič
Ana Maravič

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE

O KRALJEVIČU, KI NI MARAL
BRATI

Igrajo:








MATEJA GABOR
FRANCKA KUNAVAR
TADEJA MIŠMAŠ
MAJA NOVAK
ALENKA LOVŠIN
KATARINA KOS JUHANT
ANJA BEŠTER

SCENARIJ IN REŽIJA: NINA MAV HROVAT

RAZPORED NASTOPOV:

 TOREK, 6. 12. 2016 OB 9.00- KRTEK, 10.30- GAJ
 SREDA, 7. 12. 2016 OB 8.45- CICIDOM, 10.15- MLINČEK
 ČETRTEK, 8. 12. 2016 OB 9.00- PALČEK, 10.15 SAVSKA
 PETEK, 9. 12. 2016 OB 8.45- KEKEC
 TOREK, 13. 12. 2016 OB 9.00- RACMAN, OB 10.30- OSTRŽEK
(popoldne za otroke zaposlenih ob 17.30 v Ostržku)

O KRALJEVIČU, KI NI MARAL BRATI
Gledališka skupina Vrtca Domžale je letos na oder postavila predstavo avtorice Nine Mav
Hrovat z naslovom O kraljeviču, ki ni maral brati, ki govori o razvajenem kraljeviču, ki se ne
mara učiti in bi se rad ves dan samo igral. Ko spozna deklico, ki rada bere in mu pripoveduje
pravljice samo na pol, se odloči, da se bo naučil brati, ker si želi slišati zgodbe v celoti. Mladim
gledalcem je zabavna in poučna predstava pokazala, da je učenje pomembno in je lahko tudi
zabavno, družabno in koristno. Zgodba je bila nekoliko bolj namenjena starejšim otrokom,
vendar so jo tudi mlajši spremljali z zanimanje, saj je primerne dolžine in jo odlikuje tudi skrbno
izbrana in interpretirana glasba, ki so jo izbrale strokovne delavke in jo izvajale z igranjem na
kitaro in Orffove instrumente.
Predstavo O kraljeviču, ki ni maral brati so si v decembru ogledali vsi otroci Vrtca Domžale, v
januarju in februarju pa smo gostovali po vseh domžalskih osnovnih šolah za otroke prve triade
ter v vrtcu v Komendi. Povsod smo bili deležni izredno pozitivnih kritik, otroci pa so
nastopajoče nagradili z velikim aplavzom. Povratne informacije odraslih gledalcev in
strokovnih delavcev vrtcev in šol so spodbudne in so nam dale potrditev, da je naše delo dobro
sprejeto in dobro opravljeno, poleg tega se že vnaprej veselijo sodelovanja tudi prihodnje leto.
Predstava gledališke skupine Vrtca Domžale je dobra promocija vrtca in primer dobrega
sodelovanja z drugimi vrtci in šolami, saj na ta način prihaja tudi do izmenjav in gostujočih
predstav drugih izvajalcev, ki prihajajo v naše vrtce in s tem so otroci deležni dodatnih,
brezplačnih ogledov za vse. Letos so v Krtku gostovali iz vrtca Mehurčki, Komenda, s
predstavo Zvezdica zaspanka, v enotah Palček (tudi za Cicidom in Ostržek), Gaj (tudi za Kekec
in Mlinček) ter v Krtku pa so gostovali učenci dramskega krožka iz OŠ Dob s predstavo Peter
Nos in zimski smeh.

GOSTOVANJA S PREDSTAVO O KRALJEVIČU, KI NI MARAL BRATI
Gostovanja gledališke skupine Vrtca Domžale z otroško
predstavo Nine Mav Hrovat: “O kraljeviču, ki ni maral
brati”.
30.1. – 9.10 OŠ IHAN, 10.25 OŠ DRAGOMELJ
10.2. – 9.00 OŠ VENCLJA PERKA, 10.15 OŠ ROJE,
11.30 VRTEC KOMENDA
17.2. – ob 9.00 OŠ RODICA, ob 10.00 PŠ JARŠE, 11.15
OŠ RADOMLJE
22. 2. – ob 9.00 OŠ DOB, ob 10.30 PŠ KRTINA
Tudi letos smo sodelovali s predstavo sodelovali na
festivalu Bralnice pod slamnikom in 25. 4. 2017
gostovali v OŠPP KOZARA V SEŽANI in v VRTCU
SEŽANA, poželi nemalo pohval in v soboto, 3. 6. 2017,
s predstavo sodelovali še NA SREČANJU
NEDONOŠENČKOV v organizaciji Društva za pomoč
prezgodaj rojenim otrokom v RC Mostec v Ljubljani.

Gostovanj so po okoliških
šolah zelo veseli in zato so
na ogled svojih predstav
povabili tudi otroke iz naših
enot, ali pa so nas obiskali
kar v vrtcu, česar smo bili še
posebej veseli.
V naših enotah so gostovali
iz
vrtca
Mehurčki,
Komenda, s predstavo
ZVEZDICA ZASPANKA
(v enoti Krtek), učenci
gledališkega krožka iz OŠ
Dob s predstavo PETER
NOS JE VSEMU KOS: 6.
3. v Gaju za enote Gaj
(Sove, Ptički, Miške),
Kekec
(Metulji)
in
Mlinček(Ribe); 7. 3. v Palčku za enote Palček (Medvedi, Zajci, Metulji), Cicidom (Mucki) in
Ostržek (Pikapolonice) ter v Krtku (Čmrlji, Žabe in Kresničke), otroci iz enote Savska pa so si
ogledali tudi predstavo učencev OŠ Venclja Perka URE KRALJA MINA. K nam v enoto
Palček so v torek, 16. 5. 2017, prišli tudi otroci iz lutkovne skupine Prosvetnega društva
Čemšenik s predstavo Mojca Pokrajculja.

OBISK BOŽIČKA/ DEDKA MRAZA
OBISK BOŽIČKA PO ENOTAH
 Petek, 9. 12. 2016
9:00 CICIDOM (4 skupine)
10:30 SAVSKA(1sk.)Dedek Mraz
 Ponedeljek, 12. 12. 2016
9:00 KEKEC (4 sk.) Dedek Mraz
10:30 MLINČEK (3 skupine)


Torek, 13. 12. 2016

8:30 PALČEK (10 skupin)
(POPOLDNE ZA OTROKE ZAPOSLENIH OB 17.30 V OSTRŽKU)

 Sreda, 14. 12. 2016
8:45 OSTRŽEK (3 skupine)
10:00 RACMAN (4 skupine)
 Četrtek, 15. 12. 2016
9:00 GAJ (8 skupin)
 Petek, 16. 12. 2016
8:30 KRTEK (11 skupin)
EVALVACIJA:

V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah Vrtca Domžale obiskal dobri mož.
V večini enot je bil to Božiček, v Kekcu in na Savski pa Dedek Mraz. O tem, kateri dobri mož
bo otroke obiskal, so se odločili starši na prvem roditeljskem sestanku. Dobri mož je otroke
obiskal v vseh oddelkih, jim povedal zgodbo, ki jo je posebej pripravil na presenečenje otrokom
v dogovoru z vodstvom Vrtca Domžale. Z otroki se je pogovarjal o prijateljstvu, delovni vzgoji,
dolžnostih, radodarnosti in drugih pozitivnih vrednotah. Skupaj z otroki je pel otroške pesmice,
z mlajšimi zaplesal, se fotografiral in vse otroke tudi obdaril. Vzel si je čas za vsakega otroka
posebej in prilagodil svoj nastop otrokovi razvojni stopnji in starosti. Najmlajši otroci so ga
lahko pobožali po bradi, z njimi se je igral bibarije, plesal in se pogovarjal. Pristopil je počasi,
da se otroci niso prestrašili in je bilo prvo tovrstno srečanje pozitivna izkušnja. Starejši otroci
so mu z veseljem zapeli pesmice, ki so se jih naučili, delili nova znanja, ki so jih pridobili v
vrtcu, se pogovarjali, šalili ipd. Glavni cilj obiska je bil razveseliti otroke, hkrati pa smo
vključili tudi vzgojne vsebine predvsem s področja družbe.
Otroci so obljubili, da bodo poslušali starše in vzgojiteljice, pospravljali igrače, skrbeli za
zdravje, pojedli veliko sadja in malo sladkarij, da bodo prijazni in še in še. Dobri mož pa je
obljubil, da jih bo naslednje leto spet z veseljem obiskal.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK
ČEBELARJA
V Vrtcu Domžale dajemo velik poudarek na zdravju in ohranjanju le-tega. Tradicionalni
slovenski zajtrk sestavljajo: črni kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Pri tem je najbolj
pomembno, da je vse iz lokalne, domače pridelave, kar pripomore k ohranjanju kvalitete živil
in pozitivnemu odnosu do okolja, v katerem bivamo. Tradicionalni slovenski zajtrk je tudi
dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh enotah in vseh
oddelkih Vrtca Domžale. Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so
v povezavi z zdravo prehrano in ohranjanjem zdravja. Za ohranjanje zdravja je na prvem mestu
tudi gibanje in le-temu dajemo vsako leto večji poudarek. Zavedamo pa se tudi pomena čebel,
ki s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot
tudi za živali, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike
življenja. Otroke v vseh enotah obiščejo lokalni čebelarji in jim predstavijo skrb za čebele,
čebelje produkte, proizvode in kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci spoznajo tudi
avtohtono vrsto čebele- kranjsko čebelo. Ker so otroci v najnežnejših letih še posebej senzibilni,
v veliki meri izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji,
kmetovanjem in vsem, kar je povezano z naravo. Prav tako pri ostalih ekoloških vsebinah
ugotavljajo, kako pomembno je sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko srečno in zdravo
živeli v sožitju in zdravem okolju in so kritični do nespoštljivega vedenja v naravi in uničevanja.
Tako krepimo zavedanje, da smo vsi, narava in ljudje, povezani.

SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE
VAJE
V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Sledimo
smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo, v oktobru pa
izvajamo tudi vaje evakuacije z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je
uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo vsi uporabniki, torej vsi
otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo informacije o tem, kako se na
situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in podobno- vse z namenom, da
bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano.
V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci, običajno so to predstavniki lokalnih prostovoljnih
gasilskih društev in skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje, otroke seznanijo
s svojim poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v
primeru naravnih in drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in podobno.
Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev
in gašenja požarov, preizkušanja opreme- gasilnih aparatov in čelad, so otrokom najbolj
zanimive, hkrati pa tudi najbolj nazorno pokažejo ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter
ravnanj v primeru nesreče. Otroci med akcijo opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega
ponesrečenca, kako mu nudijo prvo pomoč, kako se dogovarjajo s centrom in reševalci. Delo
gasilcev, gasilska vozila in oprema so otrokom zelo zanimivi in jim burijo domišljijo. Za
dodatno ponazoritev poklica gasilec iz enot Palček in Cicidom obiščejo bližnji Center požarne
varnosti. Vzgojiteljice se z otroki o tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, se
igrajo in berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih, kot so Ježek Snežek in potres, Ježek Snežek in
112, Ježek Snežek in požar ter druge. Z igranjem, oziroma igro vlog gasilci, utrjujejo
pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije (knjige, internet,
TV…). Sodelovanje s PGD in CPV pomeni tudi dodatno varnost za vse uporabnike vrtca, saj
ob obisku preverijo tudi ustreznost evakuacijskih poti, požarnih načrtov, oznak, gasilnih
aparatov in hidrantov.

DELOVNA AKCIJA
Vse enote Vrtca Domžale so se pridružile čistilni akciji: »Očistimo vrtec in okolico 2017«.
Delovna akcija je potekala od srede, 15. 3. do petka, 17. 3. 2017 v dopoldanskem času. Otroci
so skupaj s strokovnimi delavci očistili in uredili igrišča, okolico vrtca, atrije, igrala, dvorišča
ter vrtičke in gredice. Z omenjenimi akcijami ozaveščamo otroke na pomen ločevanja
odpadkov, spodbujamo delovne navade in navajamo otroke na odgovoren odnos do narave.
Enota Mlinček
Delovna akcija v Mlinčku je bila
15.3.2017. Po dolgi in mrzli zimi, smo tudi
letos komaj čakali, da pripravimo igrišče
na sezono igranja na prostem. Takoj po
zajtrku, smo se vse tri skupine zbrale na
našem igrišču in v prijetnem ter
sproščenem vzdušju skupaj pobrali smeti,
pometli igrišče, pograbili travo in listje, v
obeh lopah odstranili polomljene in
neuporabne igrače, uredili zeliščna korita
in pomili zunanje mize in klopi. Ob koncu
delovne akcije pa smo se okrepčali s sadno
ploščico in sokom.
Enota Kekec
Vrtec Domžale v skrbi za čisto okolje,
vsako leto organizira spomladansko
delovno akcijo. Tej akciji so pridružimo
tudi otroci in zaposlene v vrtcu Kekec.
Letos smo jo izvedli 15. marca.
Sodelovali so otroci skupine »medvedi«,
»polži« in »metulji«. Otroci so pobirali
smeti, veje, pometali in grabili. Večina
otrok ima delovne navade, saj skozi celo
leto čistimo površine na in ob igrišču.
Najrajše uporabljajo metle za pometanje.
Napolnili smo nekaj vrečk, ki smo jih
odnesli v smetnjake. Seveda se je na
koncu opravljenega dela prilegla malica.

Enota Ostržek

Dne 16. 3. 2017 smo vse tri Ostržkove skupine
izvedle čistilno akcijo na našem igrišču in v
neposredni okolici vrtca. Delo smo si razdelili
glede na starost otrok . Starejši otroci so skupaj z
vzgojiteljicami pometli parkirišče in pobrali smeti
med obema ograjama ob Mlinščici, , otroci srednje
skupine so pograbili travo, pometli igrišče in
skrbno pobrisali mize in stole pod nadstreškom.
Najmlajši so pometli svoj atrij in obrisali svoja
igrala. Vzgojiteljice smo skupaj z "najmočnejšimi"
otroci prekopale peskovnik, ki je bil v zimskem ni
bil v uporabi. V veliko veselje otrok in vzgojiteljic
smo s ponovno uporabo peskovnika vstopili v
pomlad na čisto očiščenem igrišču.
Enota Savska

V mesecu marcu-16.3.2017 smo
imeli delovno akcijo. Urejali smo
naše igrišče.
Otroci so hitro v roke prijeli
metle, grablje, pobirali vejice in
kaj hitro smo uredili naše igrišče.

Enota Racman
V petek, 17. 3. 2017 smo otroci in vzgojiteljice vrtca Racman izvedli pomladansko delovno
akcijo. Po zajtrku smo otroci starejših skupin odšli na igrišče, medtem ko so naši najmlajši
poskrbeli za urejanje in čiščenje atrija. Z otroki
smo si nadeli zaščitne rokavice in si razdelili
delovna opravila na igrišču. Pograbili in
razrahljali smo travo, pobrali smeti in kamne,
prekopali peskovnika, uredili leseni lopi z
igralnimi pripomočki, s krpami očistili hišice in
klopi. Najmlajši so z velikim veseljem in ob
pomoči vzgojiteljic očistili svoja vozila, hišico,
in ograjo. Pometanje se jim je zdelo prav
zabavno. Čiščenje je potekalo v sproščenem in
delovnem vzdušju, velika motivacija vsem
otrokom pa je bil posladek ob zaključku delovne
akcije.

Enota Gaj
Delovna čistilna akcija je v enoti Gaj potekala
na našem igrišču. Otroci in vzgojiteljice
starejših skupin so urejali igrišče: pometali,
grabili in urejali svoje začimbne gredice ter
uredili lopo z igračami. Igrače so otroci
razvrščali, očistili in pospravili v namenjene
škatle. Mlajše skupine pa so očistile in uredile
svoje atrije. Preko delovne čistilne akcije so se
otroci seznanjali s pravilnim ločevanjem
odpadkov in odgovornim odnosom do narave.

Enota Cicidom
Na delovni akciji je bilo prisotnih 59 otrok in strokovne delavke s štirimi starši oz. starimi starši,
ki so nam priskočili na pomoč pri urejanju igrišča. Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo
uspeli pregledati igrače in igrala ter odstraniti neželene »vsiljivce« (mivka izven peskovnika,
plevel, vejice in listje na poteh ipd.). Uredili smo tudi parkirišče in zunanje območje ob ograji.
Nismo pa pozabili na ločevanje oz. smo smeti delili v vreče za biološke odpadke in smeti, ki so
se zavrgle v druge smetnjake. Po tako napornih zadolžitvah je bila malica še kako dobrodošla,
da smo si lahko povrnili moči.

Enota Krtek
Čistilno akcijo smo v letošnjem letu izvedli od 13. Do 17. marca. Skupine so po predhodno
pripravljenem načrtu očistile okolico vrtca, prelopatile peskovnike, uredile vrtiček. Za
najmlajše otroke smo pripravili navidezno onesnaženje in jih tako motivirali h čiščenju in
razvrščanju
odpadkov.
Otroci so bili zelo aktivni.
Očistili smo tudi atrije in
oprali igrače, ki jih
uporabljamo za igro na
prostem. Ugotovili smo, da
so igrače dobro ohranjene
in da lepo skrbimo zanje. V
dveh starejših skupinah se
je otrokom pri čiščenju
pridružilo tudi nekaj starih
staršev. S skupnimi močmi
smo poskrbeli, da je okolica
našega
vrtca
dobila
pomladno svežino.

Enota Palček
V sredo, 15. marca smo v enoti Palček izvedli
delovno akcijo, v kateri smo sodelovale vse
skupine. V mlajših skupinah smo pometali in
urejali travo ter tlakovce pred atriji. Po svojih
močeh smo si uredili in očistili tudi igrala –
tobogani, hiške, igrače. Starejše skupine so
urejale igrišče, grabile travo, pometale poti, plele
plevel in pobirale kamenje. Uredili smo tudi
notranje parkirišče. Zadovoljni, ker smo dobro
opravili delo smo se še okrepčali z malico, ki
nam je šla zelo v slast.

VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU
OBISK POLICISTA V ENOTAH VRTCA DOMŽALE
V skladu z Letnim delovnim načrtom je vse enote Vrtca Domžale obiskal policist iz policijske
enote Domžale. V nekaterih vrtcih je bila to policistka, v drugih pa policist. Otroke je uradna
oseba motivirala, da so vseskozi aktivno sodelovali, poslušala množico otroških vprašanj in
nudila otrokom razumljive odgovore. Najbolj je otroke navdušila demonstracija pomena
uporabe kolesarske čelade. Pri poskusu z jajcem namesto človeške glave in čelado ustrezne
velikosti so otroci nazorno videli, da pri padcu jajce s čelado ostane nepoškodovano, medtem
ko se jajce brez čelade razbije. Vsak otrok je dobil tudi pobarvanko o prometu in tokrat so se
nekateri prvič podpisali na poseben, popolnoma svoj način – na pobarvanke so otroci odtisnili
svoje prstne odtise.
Otroci so se seznanili s cestno prometnimi pravili, s poudarkom na varni udeležbi otrok v
prometu, saj se v promet vključujejo kot pešci, kolesarji v spremstvu odraslih ali kot sopotniki
(npr. v avtomobilih). Policisti so ugotovili, da otroci o tem že veliko vedo. Vsako vključevanje
v promet zahteva previdnost in upoštevanje pravil in navodil, s katerimi vzgojiteljice skozi celo
leto seznanjajo in poučujejo otroke v vseh starostnih skupinah na primeren način, glede na
njihovo starost in zrelost. Zavedamo se, da tudi starši ne ravnajo vedno prav in smo do tega
kritični, zato posledično vplivamo tudi nanje kot otrokove spremljevalce. Otroci se preko
različnih dejavnosti seznanjajo z uporabo zaščitnih sredstev (čelade, odsevnih jopičev…),
pravil (pri prečkanju ceste, hoja po pločniku, kolesarska steza ipd.,), prepoznavajo prometne
znake in pravila vedenja udeležencev v prometu (uporaba varnostnega pasu, nevarnost igre ob
cesti, vedenje na avtobusu ipd.). Za varen prehod čez cesto otroci uporabljajo izraz: »Dvignjena
roka, za varnost otroka.«
S tovrstnimi dejavnostmi dodatno spodbujamo otroke k večji previdnosti, hkrati pa spoznajo
poklic policista, vozilo, oznake Policije, telefonske številke in navodila, kako ravnati v primeru
nesreče.
Z obiskom policista v vrtcu vplivamo na osveščenost otrok ter ozaveščanje skrbi za lastno
varnost. Policist se predstavi kot uradna oseba in pove, kako policiste prepoznati po uniformi,
znački in drugih oznakah, kako jih pokličemo in v kakšnih primerih. Pri tem otroci premagajo
morebiten strah, ki ga ob srečanju z uradno in uniformirano osebo imajo, saj je obisk policista
prijetna in hkrati poučna izkušnja.

ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V
POSAMEZNIH ENOTAH

ENOTA MLINČEK

1. KNJIGA MOJA PRIJATELJICA
V vrtcu Mlinček sem ob petkih izvajala obogatitveno dejavnost Knjiga moja prijateljica.
Dejavnost je potekala od oktobra 2016 do maja 2017, od 9 do 10 ure. Vključeni so bili otroci
iz vseh treh skupin.
Z otroki smo spoznavali različne knjige, slikanice, pravljice in pripovedke, poučne knjige,
knjige za odrasle, knjige za slepe in slabovidne, zvočnice in druge. V naprej sem otrokom
pripravila knjige, katere so si najprej ogledali, prelistali in nato so lahko izbrali dve, tri knjige,
ki smo jih bolj podrobno pregledali, prebrali in se pogovarjali.
Prišla sem do ugotovitve, da imajo otroci knjige radi, zlasti pravljice in pripovedke. Zelo radi
pa poslušajo tudi basni. Kmalu so ugotovili, da imajo živali človeške lastnosti in tudi nauk
zgodbe so dobro prepoznali. Radi so jih poslušali tudi zato, ker so kratke in zabavne.
Skozi naša druženja smo tako spoznali veliko različnih knjig ( ki nam jih v vrtcu ne manjka ),
razvijali pozitiven odnos do knjige, potovali v svet pravljic, pripovedk, basni…
Otroci so zelo dobro sodelovali - kot pozorni poslušalci in pripovedovalci. Radi so prihajali in
želim si, da so ob naših druženjih razvili pozitiven odnos do knjige, pisane in govorjene besede.

Radomlje, 31. 5. 2017

Izvajalka: Mojca Novak, Mlinček

2. ODKRIVAJMO TIŠINO
Na potovanje po odkrivanju tišine smo se z otroci najprej podali z vprašanjema kaj sploh je
tišina in kje jo najdemo. Zanimivih odgovorov smo našli kar nekaj, vsi pa smo ugotovili, kako
pomembno jo je sploh slišati.
Da nas je tišina prišla obiskat, smo si najprej našli miren in udoben kotiček, kjer smo se udobno
namestili na blazine. Priklicali smo jo z odkrivanjem našega telesa, telesnimi sprostitvenimi
vajami, z vajami joge, z masažami, z raznimi sprostitvenimi igrami,...pomagali pa smo si tudi
z instrumenti ( oceanski boben, trstenke, kamni, orehove lupine,... ).
Odkrivanje tišine pa ni potekalo kot samostojna vodena dejavnost, temveč kot zabavna in
sproščena vzporedna dejavnost k drugim področjem dejavnosti. Priložnosti za to je bilo veliko.
Tako smo na primer izkoristili čakanje na kosilo ali čakanje v vrsti, ...
Otroci so dejavnost z veseljem obiskovali, vse v mesecu septembru zastavljene cilje pa smo
uresničili.

Radomlje, 31. 5. 2017

Izvajalka: Petra Miklavc, Mlinček

4. GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI
Obogatitvena dejavnost je ob petkih ob 9. uri obiskalo v povprečju 8 - 14 otrok iz srednje in
starejše skupine. Otroci iz mlajše skupine so se nam pridruževali postopoma, ko jim
vključevanje ni več povzročalo težav. Sestava skupine je bila vsak teden drugačna, saj so v
delavnico prihajali otroci, ki so v njej želeli sodelovati. Vzporedno so potekale še tri delavnice.
Osnovni namen obogatitvene delavnice je otrokom omogočiti različne izkušnje in doživljanje
glasbene umetnosti. Otrok je ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec glasbenih dejavnosti.
Ob tej dejavnosti imajo otroci možnost razvijanja in odkrivanja specifičnih nadarjenosti in
sposobnosti.
Ponudila sem jim veliko različnih možnosti izražanja skozi glasbo od poslušanja, poustvarjanja,
izmišljanja, petja ob spremljavi instrumentov, igranja na instrumente, gibanja ob glasbi, plesa,
raziskovanja ritmov, izdelave instrumentov….
Otroci zelo radi glasbeno ustvarjajo in tudi sami iščejo načine izražanje skozi glasbo.
Ob zaključku dejavnosti v maju smo pripravili mali koncert v naravi za starše srednje skupine.

Radomlje, 31. 5. 2017

Izvajalka: Dragica Repanšek, Mlinček

5. ABONMA ZA MLINČEK IN KEKEC
V letošnjem letu smo se odločili za Miškino gledališče. Izbrali smo 4 predstave, ki so
nas prav vse zelo navdušile, saj so bile pripravljene po meri otrok , brez nepotrebne
navlake. Otroci so vsakič še nekaj časa po predstavi govorili o njej in se vedno z
navdušenjem odzvali na povabilo na abonma. Za abonma so se odločili vsi starši iz
skupine Ribic in Ptičkov, otroci iz skupine Mišk pa so se nam pridružili pri zadnji
predstavi. Abonma si je ogledalo 91 otrok. Vse predstave so potekale v Kulturnem domu
v Radomljah.

Radomlje, 31. 5. 2017

vzgojiteljica: Dragica Repanšek, Mlinček

ENOTA KEKEC
EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI »KEKČEV DAN«
CI LJ: Prijetno druženje s prijatelji, integracija otrok

Kekčev dan je potekal v celi enoti, tedensko, ob petkih. Otrokom smo pripravile zanimive
dejavnosti, ki so zajemale vsa področja Kurikula. Otroci so si po želji izbrali dejavnost. V
garderobi so potekale gibalne dejavnosti, za katere je bilo zanimanje največje.
Občasno smo pripravile dejavnosti tudi z nestrukturiranim materialom. Pokazala se je
ustvarjalnost in domišljija otrok.
Otroci so se petkov zelo veselili. V začetku šolskega leta so mlajši otroci potrebovali nekaj
spodbude, da so odšli v igralnice starejših otrok. V veliko pomoč pri socializaciji so bili starejši
bratje in sestre.
Med seboj so si pomagali, se spodbujali in krepili prijateljske odnose.

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI »PIKAPOLONICA NA
OBISKU«

V skupini pikapolonice smo v letošnjem šolskem letu izvedli obogatitveno dejavnost, ki smo
jo poimenovali Pikapolonica na obisku.

Kdo je pikapolonica? To je plišasta igrača, ki je v nahrbtniku z vsakim otrokom odšla domov
ob prav posebni priložnosti, to je ob praznovanju rojstnega dne. Otroci so bili nad tem
navdušeni. Pikapolonica je z otroki seveda sodelovala na praznovanjih, odšla z družinami na
izlete, z otroki je spala, nekatere je tolažila med boleznijo.

Vsakič je bil ob pikapolonici v nahrbtniku tudi zvezek vtisov. Vanj so starši pridno beležili
dogodke, dodali so kopico fotografij, risbic ter tudi pohval. Z otroki smo jih skupaj prebrali,
posamezne fotografije so z veseljem komentirali.

Skupaj s pomočnico ugotavljava, da je bila ideja, da pikapolonico otroci odnesejo na
praznovanje, zelo dobra. S tem sva dosegli, da so prav vsi otroci prišli na vrsto. Moram tudi
poudariti, da so otroci in starši lepo skrbeli za pikapolonico, saj se je vedno vračala čista in
nepoškodovana.

Jana Ljubi, Jana Orehek

ENOTA PALČEK
SKUPINA SOVICE

V SVETU GLASBE
Rdeča nit obogatitvene dejavnosti je bilo vsakodnevno prepevanje. V vsako dejavnost sva
vnašali nove pesmice, ki so jih otroci skozi celo leto postopoma usvajali. Sami smo izdelali
preproste inštrumente: ropotulje, bobni,…, na katere smo izvajali glasbo. Na obisku smo imeli
učenca in učenko glasbe šole Domžale, ki sta nam predstavila klasični inštrument violončelo.
Otrokom sva tedensko igrali pesmi na različne inštrumente, otroci pa so tudi sami spontano
izvajali ritmično melodične vzorce na male ritmične inštrumente. Spoznali smo tudi nov
inštrument kovinski boben, na katerega so najraje izvajali zvoke. Velik poudarek sva namenili
poslušanju glasbe. V ta namen sva večkrat preuredili prostor, tako da so otroci lahko sproščeno
poslušali glasbo in jo doživljali.
Glasbo sva povezovali tudi z drugimi področji, kot je ples – bansi in likovno ustvarjanje.
Otroci so glasbo z različnimi spodbudami raziskovali in doživljali veselje ter sproščenost na
drugačen način.

SKUPINA ČEBELICE
PEDENJPED
CILJI:
-doživljanje vrtca kot prijetnega okolja
-otok sodeluje pri negi telesa
-otrok pridobiva spretnosti in znanja potrebna za samostojnost in sodelovanje v skupini

Ker so otroci v skupini po starosti precej različni, smo se veliko problemov lotili individualno.
Tako so se otroci počasi, a uspešno odvajali od »dnevnih« dud, nato pa še od »spalnih«. Kjer
so tudi starši pri odvajanju od dud zavzeto sodelovali, smo bili seveda najbolj uspešni.
Vsi otroci so osvojili pitje iz lončkov oz. skodelic, zato stekleničk v vrtcu ne uporabljamo več.
Vsi otroci se samostojno hranijo z žlico, vsi med obroki sedijo pri skupni mizi in vsi sodelujejo
pri pripravi na obroke (umivanju rok, postavljanju stolov k mizi, pospravljanju slinčkov po
obrokih…).
Pri preobuvanju in preoblačenju sodelujejo vsi otroci. Vsi se sami sezujejo in pospravijo
obuvala na ustrezno mesto, posamezniki pa se tudi obujejo sami. Vsi poznajo svojo garderobno
omarico in svoja oblačila. Pri slačenju so že precej uspešni, pri oblačenju pa še potrebujejo
pomoč.
Tudi pri pospravljanju igrač večina krasno sodeluje in uspešno razvršča igrače na ustrezna
mesta. Otroci poznajo svoj simbol s katerim je označena polička za shranjevanje domačih igrač
in ga pravilno uporabljajo.
Vsi otroci uspešno sodelujejo pri krajših skupinskih dejavnosti. Zelo radi poslušajo zgodbice in
pravljice primerne njihovi starosti, radi plešejo ob glasbi in rajajo v krogu enostavne rajalne
igre in se igrajo glasbeno didaktične igre. Uspešno krajši čas skupaj likovno ustvarjajo in si
ogledajo predstavo. Vsak torek radi vadijo na poligonu v telovadnici, pri čemer večina že
upošteva zaporedje vaj.
Od aprila dalje se uspešno privajajo na varne sprehod z »bibo«, ter tako spoznavajo vrtec in
bližnjo okolico.
V toplih dneh bomo s posameznimi otroki začeli s toaletnim treningom.

BRALNICE POD KROŠNJAMI
CILJ: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do
literature

Ker je imela večina otrok v skupini izmed vseh igrač najraje slikanice, smo že zelo zgodaj začeli
s prebiranjem kratkih zgodbic. Sprva sva jim zgodbice ob ilustracijah le pripovedovali, kasneje
pa smo zgodbice, krajše pravljice ter otroško poezijo tudi brali. Otroci so imeli najraje slikanice
z zavihki in zvočne slikanice, saj so jim le te omogočale aktivno sodelovanje.
Med letom smo imeli pravljične kotičke kar na preprogi v igralnici, v toplih dneh pa smo se
preselili v atrij in v senco pod drevesa.

SKUPINA PIKAPOLONICE
KNJIŽNI NAHRBTNIK
»Družinsko branje je »zibelka branja«, ki odločilno vpliva na kasnejše otrokovo učenje branja
in uspešno učenje, na razvoj njegove bralne pismenosti, literarne dojemljivosti in celo na
njegovo bralno kulturo v odraslem obdobju.«
Otroci so z velikim veseljem in navdušenjem nosili domov knjižni nahrbtnik, v katerem so bile
knjige primerne njihovi starosti. Poleg tega so domov dobili CD s pesmicami in ljubkovalno
igračo, ki jih je razveseljevala v igri in zvezek vtisov. Knjižni nahrbtnik je zaposlil vse
družinske člane, saj so pravljice brali starši in tudi njihovi starejši bratci in sestrice. Da pa je
bilo branje še bolj pestro so v poseben zvezek skupaj risali, dodali različne družinske slike in
napisali, kako so otroci gledali knjige ter doživljali pravljice. Odziv otrok na knjige je bil
različen, najbolj jim je bila všeč pravljica »Resnično dobri prijatelj« ter knjiga z vozili. Seveda
pa so tudi zaplesali ob poslušanju pesmic in se zvečer, ko je bil čas za spanje, stisnili k
pikapolonici. Nekateri otroci pa so samo gledali knjige, saj se veliko časa igrajo zunaj in so
zvečer že preutrujeni. Starši so povedali, da so bili otroci zelo veseli knjižnega nahrbtnika,
hkrati pa skupaj ob branju knjig doživljali lepe trenutke. Zavedati pa se moramo, da toplina, ki
jo otroci in starši čutijo ob tem, ko z otrokom v naročju listajo po knjigi, si ogledujejo ilustracije,
prebirajo navihane pesmice ali si zastavljajo uganke je resnično zelo dragocena in jo velja gojiti
kot del vsakdanje rutine.

BRALNICE POD KROŠNJAMI
Bralnice pod krošnjami je celoleten projekt, ki ga izvajava ob različnih priložnostih. V
jesenskem in zimskem času sva pravljice brali v igralnici. Bralni kotiček z različnimi knjigami
je otrokom na razpolago ves čas. Otroci zelo radi gledajo knjige, se pogovarjajo in preživljajo
čas v kotičku. V prihajajočih toplejših dnevih bova otrokom prebirali pravljice zunaj. Knjige
bodo otroci imeli na razpolago vsakodnevno.

MALI SONČEK in TELOVADBA V TELOVADNICI
Otroci potrebujejo veliko gibanja na prostem, pomembno pa je tudi, da hodijo na sprehode in
spoznavajo različne aktivnosti, ki so pomembne pri otrokovem gibalnem razvoju. Projekt
zajema vse elemente gibalnih aktivnosti. Zelenica pred atrijem in atrij nam je služil, da smo se
vozili z različnimi vozili brez pedal, igrali z žogo, in na različnih otroških igralih razvijali
različne gibalne spretnosti. Na daljših sprehodih ob Kamniški Bistrici smo razvijali pristne
prijateljske odnose, saj so bili otroci sproščeni, vedoželjni, družabni in gibalno aktivni. Šli smo
tudi do vrtca Cicidom in Gaj. Pot je bila dolga in na koncu smo imeli utrujene noge, vendar
smo bili veseli, da nam je uspelo. Na otroškem igrišču ob Kamniški Bistrici so se otroci spuščali
po velikem toboganu, se gugali na mreži, plezali in hodili po premikajočih stopnicah, kar je
bilo za otroke velik izziv. Še posebno veseli so bili, ko smo šli na igrišče tudi z babicami in
dedki. Projekt Mali sonček pa vključuje tudi starše, ki so z otroki izvedli športni izlet v bližnji
ali pa tudi malo bolj oddaljeni hrib-Mengeška koča, Dobeno, Tamar, Bled…. Škoda da nam je

ponagajalo vreme in nismo mogli izvesti tudi športnega popoldneva s starši. Vsako sredo pa
smo telovadili v telovadnici. Otroci so spoznavali različne športne pripomočke, pri izvajanju
gibalnih aktivnostih so morali dobro poslušati in upoštevati najina navodila, biti strpni drug do
drugega in se športno obnašati. Za uvod v telovadbo smo tekli v krogu, ki je bil v začetku manjši
potem pa čedalje večji. Vsi otroci so se naučil kje tečejo in v kateri smeri. Nato smo pripravili
poligone s postajami, ki so vključevali hojo po različni površini, plazenje, premagovanje ovir,
plezanje po lestvi in spuščanje po toboganu, skok v globino in višino, kotaljenje...Gibanje smo
zaključili z rajalnimi igrami in sprostitvenimi dejavnostmi.

TEDEN OTROKA
Ob tednu otroka smo povabili Babice in dedke. Otroci so bili zelo veseli, saj so se nam pridružili
na sprehodu ob Kamniški Bistrici. V jutranjem krogu smo za dobrodošlico zapeli pesmico, nato
pa odšli do otroškega igrišča, kjer so otroci s pomočjo babic in dedkov preizkusili vsa igrala
(tobogan, plezalo, mrežo za guganje, premikajoče stopnice). Seveda pa je bila zelo pomembna
tudi malica, ki so jo z užitkom pojedli. Med potjo in na igrišču smo se tudi družili in kakšno
rekli. V zahvalo za prijetno druženje smo jim dali tudi spominek, ki so se ga dedki in babice
razveselili. Ob tednu otroka smo se ob glasbi družili tudi s polžki in žabicami.

SKUPINA POLŽKI
PRAVLJIČNI NAHRBTNIK
CILJI:

otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo
ter pridobiva pozitiven odnos do literature;
Pravljični nahrbtnik je potekal od septembra 2016 do
aprila 2017.
Pravljični nahrbtnik je potoval od otroka do otroka; pri
vsakem je bil enkrat in sicer za teden dni. Otroci so se pravljičnega nahrbtnika razveselili, ko
so ga lahko odnesli domov. V njem je bil priročnik za starše : Kako biti boljši starši . Knjige za
otroke : Kako živijo živali?; Različna sva, rada se imava; An,ban,ciciban.
Letos sva dodali še 22 parov sličic (otroci in vzgojiteljice iz naše skupine) , s katerimi so se
otroci igrali skupaj s starši igro spomin. Starši so zapisali ,da so bili te igre vsi zelo veseli.
Starši so zapisali dogodivščine ter priložili fotografije otrok ,ko so uživali s knjižnim
nahrbtnikom.
Zastavljen cilj smo uresničili, saj so se otroci prihoda pravljičnega nahrbtnika veselili in so, po
pričevanju staršev ter tudi zapisov v dnevniku, ob knjigi doživljali ugodje, veselje, zabavo ter
tako pridobivali pozitiven odnos do literature.

MALI SONČEK (MODRI IN ZELENI )
CILJI:



Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
Razvijanje gibalnih sposobnosti

Mali sonček (MODRI IN ZELENI) je potekal od septembra 2016 do maja 2017.
Izvajali smo različne dejavnosti . Izvajali smo naravne oblike gibanja na prostem in v vrtcu , se
igrali igre z žogo, ustvarjali z gibanjem in ritmom, igrali igre na prostem , se vozili s poganjalci,
igrali igre brez meja. Skupaj smo odšli na daljši sprehod ob Kamniški Bistrici ter do Anjinega
doma v mesecu maju 2017.
Nekateri od staršev so nam tudi prinesli potrdila o izletih v gore in to smo pripeli v knjižice.
Otroci se vedno radi gibljejo, so aktivni. Letos so nekateri otroci posebej čakali na dan, za
vadbeno uro v telovadnici. Gibalne minutke pa so bile tudi na dnevnem redu.

MALI EKOLOG
CILJI:




skrb za ekološko osveščenost in čisto naravo;
Skrb za čisto naravo
Ločevanje papirja, embalaže, bioloških odpadkov

Obogatitvena dejavnost: Mali ekolog je potekal od septembra 2016 do maja 2017. V skupini
imamo koše za ločevanje odpadkov (za papir, embalažo ter biološke odpadke) in s tem so nam
omogočili res skrbno ločevanje odpadkov. Tako so otroci vsakodnevno ločevali odpadke. Če
so bili v dvomu, kam sodi odpadek so naju vprašali in tako pravilno razvrstili odpadke.
Tudi skupaj smo skrbeli za čisto igrišče, ki smo ga pometali ter jeseni grabili listje.
Skrb za čisto naravo in ločeno zbiranje odpadkov smo dopolnili z udeležbo v čistilni akciji
Očistimo Slovenijo, ki je potekala v aprilu 2017. S skupnimi močmi smo skrbno očistili igrišče
vrtca ter skrbno ločevali zbrane odpadke.

BRALNICE POD KROŠNJAMI
CILJ: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do
literature
Bralnice pod krošnjami so potekale v lepem vremenu na našem igrišču. Zato smo skupaj s
skupino žabice brali in peli pod našimi drevesi v senci.
V mesecu maju pa se nam je nekaj staršev tudi pridružilo iz naše skupine in nam tako prebralo
zgodbo… pod drevesom in s tem razveselili tako svojega otroka kot ostale.
Vsakodnevno pa smo brali zgodbe, deklamacije… tudi po zajtrku ali pa pri počitku. Otroci
imajo bralnice zelo radi in bomo s tem nadaljevali še naprej.

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V
SKUPINI RAČKE
NAŠA ČETICA KORAKA
CILJI:




Spoznavanje ožjega in širšega družbenega, kulturnega in naravnega okolja ter
seznanjanje s kulturo, tradicijo, zgodovino in običaji.
Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi in
kakovostjo življenja.
Omogočanje in spodbujanje gibanja v naravi ter spoznavanje varne hoje v prometu.

Skozi celo šolsko leto se je obogatitvena dejavnost Naša četica koraka izvajala tedensko.
Izvajalki sva bili obe strokovni delavki. Povezovala je tudi otroke starejših starostnih skupin,
predvsem na skupnih sprehodih po bližnji in daljni okolici vrtca, saj so se nam na sprehodu do
Domžal, Grobelj in po Viru pridružili otroci in vzgojiteljice iz skupine Zajci.

GIBALNICA V TELOVADNICI
CILJI:











Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja;
razvijanje koordinacije, skladnosti gibanja celega telesa, moči,
pomoč starejših otrok mlajšim;
razumevanje in upoštevanje pravil iger,
omogočanje raznovrstnih športnih dejavnosti;
spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, spoštovanje in sprejemanje
različnosti,
razvijanje vzdržljivosti,
usvajanje osnovnih načinov gibanj z žogo,
sprejemanje zmage in poraza kot sestavnega dela igre.
sproščanje z gibanjem in drugimi oblikami.

Ponedeljkovo gibalno dejavnost sva v šol. letu 2016/2017 izvajali obe strokovni delavki. V
okviru dejavnosti sva izvajali tudi projekt Mali sonček. Glede na prostor in število otrok sva
uporabljali različne učne metode ( demonstracija, razlaga, pogovor) in oblike dela ( frontalna,
skupinska, individualna). Dejavnost je bila organizirana tako, da je vedno potekala tekoče,
brez zastojev. Otroci so v gibalnih igrah, v preizkušanju gibalnih spretnosti v gibalnem
poligonu, v sprostitvenih in ritmičnih dejavnostih razgibali svoje telo, se učili sodelovanja in
športnega vedenja, lažje prenesejo poraz, so bolj empatični in sodelovalni.

IGRE V NARAVI
V celoletni dejavnosti smo si vzeli čas za interakcijo z naravo, nabirali izkušnje preko
nestrukturirane igre in materialov. Letnim časom primerno smo spoznavali zdrav način
življenja, razvijali odgovornost do svojega telesa, se učili z lastnim zgledom, skrbeli za živali
ptice in soljudi. Spodbujali sva igrivost v naravi – travnik, gozd. Veliko pozornosti sva
namenjali raziskovalni, doživljajski igri v naravi, ločevanju odpadkov v igralnici, saj z z
lastnimi ravnanji pripomoremo k ohranjanju našega ožjega, širšega okolja, pa tudi planeta.
CILJI:







Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje,
vzgoja za zdrav način življenja, v zdravem in spodbudnem okolju,
raziskovanje, čuvanje narave,
igra v naravi v različnih vremenskih pogojih.
Doživljajska igra v naravi.
Igra in ustvarjanje z nestrukturiranimi material

Aleksandra Andrić

NITKE PRIJATELJSTVA
CILJI:



Krepiti prijateljstvo med otroki, sprejemanje sebe in drugih ljudi.
Sodelovalna, ustvarjalna igra.

Druženje otrok in vzgojiteljic skupine Ptički in Račke je potekalo večinoma ob petkovih
dopoldnevih, kjer so imeli otroci možnost prehajanja med skupinama, ali pa so se izvajale
skupne igralne, umetniške in gibalne dejavnosti v igralnici, v telovadnici pa tudi na prostem.
Druženja otrok obeh skupin smo ob posebnih priložnostih – praznični dnevi, pust, ob tednu
otroka, poglobili, nadgradili s še bolj zanimivimi druženji. Skupaj smo krasili smrečico in
telovadnico, se družili v prednovoletnem in pustnem plesu, skupaj smo se igrali kino in senčno
gledališče, v popoldanskem času pa smo se družili tudi s starši in čarodejem. Prav posebno
druženje otrok obeh skupin je bil piknik v naravi, kjer smo skupaj zaključili šolsko leto v
gibalnih igrah, plesih in prepevanju pesmi na prav posebno lepem travniku ob reki Kamniški
Bistrici.

Aleksandra Andrić, Lili Jereb

SKUPINA PTIČKI
DNEVI BREZ IGRAČ
Cilji:
-otrok v igri uporabi odpadno embalažo in naravne materiale, ter ob njih išče različne igralne
možnosti
-razvijati ustvarjalnost, sodelovanje, delavnost, domišljijo..

Za dneve brez igrač sva se odločili, ker sva želeli otroke spodbuditi k razmišljanju,
ustvarjalnosti pri igri z naravnim in odpadnim materialom ter k spodbujanju domišljije. Želeli
sva spodbuditi tudi večjo povezanost in pristnost med otroki. Vse to sva dosegli, saj so otroci
neizmerno uživali ob igri. Otroci so poslušali drug drugega, sprejemali predloge in se skupno
odločali. Veliko so se igrali v dvojicah, trojicah in prav to je zelo pomembno za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih. Igrali so se igre vlog, saj so se sami prelevili v
očke, mamice, šoferje, kuharje….
Otrokom sva vsakič ponudili drugačne materiale za igro, kot so npr.: kartonske škatle, les,
plastično embalažo… Najbolj so bili navdušeni nad igro s starimi oblačili, ki sva jih midve
prinesli od doma( to jim je bilo še posebno zanimivo, saj so se lahko oblekli v najina oblačila..)
in tudi od doma so prinesli očkov klobuk, kravato, mamino ogrlico, rutko… Otroci so stopili
v svet odraslih in takrat je bilo veliko preoblačenja in predvsem smeha, pogovora in druženja.
Zelo redko se je med igro zgodilo, da kdo izmed otrok ni vedel kaj in kako bi se igral…takrat
sva priskočili na pomoč s kakšno idejo za igro in že je njegova domišljija, ustvarjalnost našla
pravo pot..

Lili Jereb

PTIČKOV BRALČEK
Cilji:
- spodbujati otroke k pripovedovanju
- sodelovanje med starši, otroki in vrtcem

Branje knjig otrokom ustvarja toplino in krepi čustvene vezi v družini. Otroke tudi spodbuja k
ljubezni do knjig, slikanic.. Zato sva se letos odločili, da izvedeva Ptičkovega bralčka, ki je
potekal v oktobru in maju. Otroci so z navdušenjem pripovedovali izbrane deklamacije in
pravljice s seznama, ki sva jim ga posredovali. Starši so nama povedali, da so otroci komaj
čakali, kdaj bodo lahko pripovedovali vsebino svoje izbrane slikanice. Večina otrok je izbrala
pripovedovanje pred skupino, nekateri pa so želeli pripovedovati individualno. Otroke sva
sproti nagradili s štampiljko, zaključili pa smo s podelitvijo bralnih priznanj ter skromnim
darilom.

Lili Jereb

SKUPINA ŽABICE
ŽABICA PRIPOVEDUJE PRAVLJICO/ ZGODBICO
CILJ: Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do
literature ter vsebino spozna preko ročne lutke ŽABICE ŽANE.
Skozi celotno šolsko leto nam je žabica Žana pripovedovala različne zgodbice in nam prebirala
lit. Dela za otroke primerne naši starosti. Otroci so vedno z velikim navdušenjem prisluhnili
njenim vsebinam, ki jih je izbrala glede na vsebino, ki smo jo takrat obravnavali. K nam je
prišla vedno ob petkih. Žabica Žana pa je potovala tudi k našim otrokom v Knjižnem
nahrbtniku, zato so jo bili otroci še toliko bolj veseli. Otroci so bili velikokrat bolj motivirani
za poslušanje , kot če sva zgodbe pripovedovali sami.

ŽABJA TELOVADBA IN MALI SONČEK
CILJ: Omogočanje
dejavnosti otrok

in

spodbujanje

gibalne

Izvajanje gibalnih dejavnosti ob četrtkih v
telovadnici in na prostem
Ta obogatitvena dejavnost je potekala skozi celotno
šolsko leto, izključno ob četrtkih, ko imamo na
razpolago našo telovadnico (večnamenski prostor).
Velikokrat smo prostor izkoristili za različne
poligone pri katerih sva uporabili orodja in tel.
pripomočke primerne za starost naše skupini.
Hkrati sva poskrbeli vedno za ustrezno težavnost
vaj (postaj) in varnost otrok. Omenjena
obogatitvena dejavnost se je povezovala s
projektom Mali sonček. V tem letu sva veliko
pozornosti namenili temu, da sva čim več
dejavnosti izvajali zunaj na prostem in na ustreznih
površinah.

POLŽABJI VRT
CILJ: Otrok spoznava različne vrtnine, jih okuša in skrbi za
njihovo rast
Skupaj s skupini Polžki smo skozi celotno leto skrbeli za naš vrt.
V jeseni smo pobrali vse pridelke in vrt pripravili na počitek.
Spomladi pa smo na vrt nasuli nekaj nove zemlje, vrt prekopali,
prerahljali in ga pripravili za sajenje in sejanje. Posadili smo
krompir in fižol. Sedaj pa že nestrpno čakamo, da bomo lahko to
zelenjavo okusili in jo pojedli.

ŽABICE POJEJO
CILJ: - Otrok uživa v umetnosti – petju pesmi
Obogatitvena dejavnost je potekala skozi celotno šolsko leto, v
vseh dnevih v tednu. Vsakodnevno je bilo v naši skupini prisotno
petje in glasba. Igranje na inštrumente in poslušanje glasbe nas je
skozi celotno leto spremljalo. Naučili smo se veliko novih pesmi.

Tina Vozel
SKUPINA ZAJČKI
MOJA MAPA
V letošnjem šolskem letu smo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost Moja mapa. Vsak
otrok je imel svojo mapo v katero je vlagal svoje izdelke, preproste naloge in vanjo shranjeval
svoja doživetja in vtise. V svoji mapi imajo otroci shranjene tudi vse pesmi in deklamacije, ki
smo se jih naučili tekom šolskega leta. Namen projekta je bil zbiranje, shranjevanje in
dokumentiranje njihovih izdelkov. Svoje mape so zelo radi pregledovali in vanjo vlagali svoje
izdelke. Ker odhajajo v šolo, jim bo mapa v lep spomin na vrtčevska doživetja. Vsebine in cilje,
ki smo si jih v okviru projekta zastavili, smo skozi celo šolsko leto tudi uspešno realizirali.

SKUPINE: METULJI, ZAJČKI, MEDVEDI
PETKOV VRTILJAK

Obogatitvena dejavnost je potekala 1x mesečno ob petkih oz. po dogovoru med skupinami. V
času petkovega vrtiljaka so se otroci ob igri in različnih pestrih dejavnostih med seboj
spoznavali, družili, ustvarjali in se veselili. Otroci so se iz vseh skupin skozi leto povezovali in
si pripravljali različne pisane dejavnosti kot so: dramatizacije, glasbeno-didaktične igre,
pevsko-plesne nastope, likovne ustvarjalnice, montessori igre, palčkove bralnice in skupinske
gibalne igre… Otroci so radi sodelovali in uživali ob druženju PETKOVEGA VRTILJAKA.

Strokovne delavke

ENOTA OSTRŽEK
NARAVOSLOVNE DELAVNICE
vključene skupine: Medvedki, Metulji, Pikapolonice
Delavnice smo izvajali ob ponedeljkih najmanj enkrat mesečno, sz mlajšimi otroci v
dopoldanskem času, s starejšimi otroci pa tudi v času počitka.
Z naravoslovnimi delavnicami sem sem si zastavila cilje:
 spodbujati občutljivost in spoštovanje otroka do žive in nežive narave in zavedanja
lastne vpletenosti v njuno povezanost.
 otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega
raziskovanja,
 otroka spodbujamo k uporabi vseh čutil pri raziskovanju,
 otroka spodbujamo k postavljanju vprašanj in
samostojnemu izvirnemu iskanju odgovorov nanje.
Cilji so bili doseženi z uporabo sledečih metod:
zaznavanje, primerjanje, opazovanje, merjenje, razvrščanje,
preizkušanje, sporočanje, sklepanje, napovedovanje, oblikovanje
hipotez, zastavljanje vprašanj, pogovor.
Delavnice so potekale v skupinah, individualno ali v parih.
Izvedli smo vse načrtovane dejavnosti razen poskusov z elektriko.
Dejavnosti s področja KEMIJE (oktober, november, december):
 raziskovalne igre s snovmi v vrtcu (moka, kamnine, mivka,
les, papir, sladkor, sol, vosek, olje, milnica,voda, …),
 otroci ob pomoči vzgojiteljice pripravijo in izvedejo
poskuse (mešanje snovi, barvanje, topljenje…).
Dejavnosti s področja FIZIKE (januar, februar, marec):


poskusi na teme: Zrak, Voda, Gibanje, Svetloba, Zvok,
Magnetizem.

Dejavnosti s področja BIOLOGIJE (april, maj, junij):





izdelava herbarija,
izdelava določevalnih ključev (cvetlice),
sajenje cvetličnih semen in opazovanje rasti cvetlic,
»barvanje« cvetlic.
vodji dejavnosti:Tadeja Mišmaš, Marjeta Osolin
LIKOVNE USTVARJALNICE

vključene skupine: Medvedki, Metulji, Pikapolonice
Likovne delavnice enkrat mesečno kot glavna dejavnost, ki so jo sočasno izvajale vse tri
skupine, enkrat tedensko pa so bile ponujene kot ena od dejavnosti na petkovih Igrarijah.
Izvedli smo različne delavnice, na katerih so bili otrokom ponujeni različni materiali, naloge in
izzivi. delavnice smo izvajali v starostno mešanih skupinah.

Primeri dejavnosti:









oblikovanje iz žice,
modeliranje (plastelin, glina, slano testo),
barvanje (odpadna embalaža),
konstrukcije (iz pobarvane embalaže…),
novoletne čestitke in okraski,
oblikovanje snega in barvanje z ledenimi kockami,
izdelava preprostega nakita,
cvetlični venček…

Cilji dejavnosti so bili:







doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije
z zamišljanjem in ustvarjanjem,
ustvariti sproščeno, ustvarjalno vzdušje,
spoznati različne materiale in likovne tehnike,
spodbujati samostojnost pri delu (priprava
prostora, zaupanje v svoje zamisli, upoštevanje
razvojne stopnje otrok),
pripraviti takšne delavnice pri katerih otrok lahko
sam izvede vse postopke.

Cilji so bili doseženi.
Vodji dejavnosti: Lidija Peterka, Nataša Okorn

OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE in BRALNICE POD KROŠNJAMI
vključene skupine: Medvedki, Metulji, Pikapolonice
Ostržkovo pravljično dopoldne sem sem v jesenskih mesecih izvajala le v srednji in starejši
starostni skupini, kasneje pa so se večkrat vključevali tudi najmlajši. Vsebine knjig so bile
prilagojene načrtom posameznih skupin, letnim časom, praznikom in starosti otrok. Pravljično
dopoldne sem izvajala s posameznimi skupinami ali s starostno mešanimi skupinami. Pravljične
dopoldneve sem izvajala v različnih prostorih (igralnica, pravljična soba, vrtčevska knjižnica,
večnamenski prostor, kotički na igrišču vrtca). Ostržkovo pravljično dopoldne je bilo tudi del
Bralnic pod krošnjami.

Zastavljeni cilji so bili
doseženi.
o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in
drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika; s književno osebo se
identificira ter doživlja književno dogajanje
o otrok razvija sposobnost domišljijskega
sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta
(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora)
o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke
o otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje
in pridobiva pozitiven odnos do literature
o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu
vodja dejavnosti: Nataša Okorn

ABC GIBANJA
vključene skupine: Medvedki, Metulji, Pikapolonice
Gibalna dejavnost je potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca, v
igralnicah in v naravi, v dopoldanskem času dvakrat
tedensko, po skupinah. Vadba je bila prilagojena razvojni
stopnji otrok in njihovim interesom. V dejavnost so bili
vključeni vsi otroci enote Ostržek.
Pri dejavnosti ABC gibanja so bili zastavljeni cilji:












Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim
bodo predstavljale ustrezne izzive.

Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da
otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
- poudarek je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju ustvarjalnosti.
Igra kot motiv za delo. Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri tem
izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi.
Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih športnih
pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.
Gibanje naj daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje
sposobnosti.
Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.
Otrok postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti.
Omogočanje različnih senzoričnih zaznav.
Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…).
Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil.
Spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Vsi zadani cilji so bili doseženi z različnimi metodi dela in pestrimi dejavnostmi, ki so nudile
gibalne izzive in preko reševanja gibalnih problemov omogočile razvoj otroka na vseh
področjih.









izvedbe nalog na različnih poligonih,
vadba po postajah,
elementarne igre z naravnimi
oblikami gibanja in uporabo športnih
rekvizitov (osnovne prvine športnih
iger),
osnovne prvine gimnastike in
atletike (prevali, opore, vese, skoki,
meti),
čutne poti,
vaje sproščanja,
navzkrižna gibanja.

vodja dejavnosti: Tadeja Mišmaš
OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE

vključene skupine: Medvedki, Metulji, Pikapolonice

Obogatitveno glasbeno dejavnost sem vodila enkrat mesečno, v prazničnem decembru pa bolj
pogosto. Dejavnost je združevala vse tri starostne skupine.
Prepevali smo otroške in ljudske pesmi, poslušali glasbo, igrali na male in lastne instrumente
ter spoznavali nove instrumente, kot spodbuda za primerno petje in prijetno čustveno ozračje
pa sem vključevala tudi lutke in glasbeno pravljico.

Cilji dejavnosti (spodaj) so bili doseženi:
- razveseljevati, bogatiti otrokovo umetnostno naravnanost,
- glasba naj dobi pomen za druženje in praznovanje,
- razvijati estetski glasbeni okus, odkrivati kvalitetne glasbene vsebine,
- ohranjanje ljudskega izročila.
vodja dejavnosti: Marjeta Osolin
IGRARIJE

vključene skupine: Medvedki, Metulji, Pikapolonice
Dejavnost smo izvajali ob petkih. Pri Igrarijah so se družili otroci različnih starosti in s tem
spoznavali pomen sodelovanja, prilagajanja, dogovarjanja in veselja ob igri in druženju.Otroci
so si sami izbirali družbo otrok in ponujene dejavnosti. Prednost so imele nekonstruirane igrače,
različnimi konstruktorji, igre z lutkami in dejavnosti s področja umetnosti.
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Mlajši in starejši otroci so povezani, starejši so do mlajših
zaščitniški, mlajši pa se učijo od starejših otrok in jih učijo potrpežljivosti.

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.)
 Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja
razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja,
utemeljenega v neomejevanju pravic drugih.
 Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi
in enakovrednost vseh.
 Zadovoljstvo v skupni igri.
 Sprostitev.

vodje dejavnosti: vse strokovne delavke Ostržka

ENOTA SAVSKA
NAŠA ČETICA KORAKA
Po navadi se je »naša četica« odpravila na sprehod vsak ponedeljek, kjer smo raziskovali bližnjo
in širšo okolico. Spoznavali smo življenje na travniku, v gozdu, večkrat smo obiskali tudi
prijatelje v vrtcu Ostržek. Spoznali smo tudi vrtec Palček, kjer smo si ogledali planetarij.
Na teh sprehodih so se otroci naučili kako pomembna je pripadnost skupini, saj smo se po
navadi skupaj z glasovanjem odločili kako bodo potekali sprehodi.

KNJIŽNI KOVČEK
S to novostjo sem starše seznanila na roditeljskem sestanku. Kovček je namenjen otrokom in
staršem. Kovček je začel potovati oktobra in vsaka družina ga je imela 14 dni.
V kovčku so knjige, ki si jih je otrok sam izbral, dodala pa sem tudi knjigo za starše.
Večina staršev si je kovček izposodila, pri vrnitvi pa so nam zadovoljno pripovedovali kako
so otrokom prebirali pravljice in se ob tem tudi sami zabavali.

ČETRTKOVO GIBALNO DOPOLDNE
To dejavnost izvajamo že kar nekaj let in tudi letos smo s tem nadaljevali. V letošnjem letu pa
smo to dejavnost povezali skupaj z Biba pleše. Gibalne dejavnosti smo ob lepem vremenu
izvajali zunaj, ob slabem pa v igralnici. Pri tem smo sproščeno izvajali vse oblike na primer:
gibanja na igrišču- premagovali smo različne ovire in izvajali prijateljske odnose, pomoč drug
drugemu
pri
tem
pa
poskrbeli
za
prijetno
in
sproščeno
vzdušje.

VSEBINE:
-Vadbene ure po postajah
-Različni poligoni
-Spoznavanje čutnih poti
-igre z žogami
-Igre na snegu
-Gibalni sprehodi
-Različne gibalne in rajalne
igre

PRAVLJIČNI PALČEK
Projekt Pravljični palček je potekal v naši skupini od oktobra do februarja.
Na prvem roditeljskem sestanku sem starše seznanila s pomenom slikanice v predšolskem
obdobju. Otroci s pomočjo staršev, ki so jim doma prebirali pravljice, pripravili predstavitev
pravljic. Nekateri so ob tem premagovali svoje težave pred nastopanjem in pripovedovanjem
pred svojimi prijatelji in s tem krepili svojo samopodobo in samozavest.
Maja se je Pravljični palček zaključil s krajšo delavnico v knjižnici Domžale in podelitvijo
diplom.

ENOTA KRTEK
BRALNICE POD KROŠNJAMI (ZDRAVILNE ZGODBICE)
Letošnje Bralnice pod krošnjami je v skupini Polžev povezovala rdeča nit Zdravilnih zgodbic
(M. Bone, P. J. Ujawe). Z branjem, poslušanjem, obnovo pod krošnjami naravnih in umetnih
dreves, sva poskušali otrokom vzbuditi občutek zavedanja, da sva njihove stiske opazili. S
pomočjo tiskane besede, smo jih tako skupaj veliko lažje premostili, s tem pa razvijali tudi
občutek zaupanja in samostojnosti. S pomočjo izbranih vsebin, s toplimi besedami, s
prepletanjem domišljije in resničnosti, z opisi junakov in junakinj in z risanjem ter likovnem
in glasbenem ustvarjanjem po poslušanju, smo premagovali majhne in velike težave. Zgodbice
so bile kratke in zanimive, tako da so tudi
najmlajši otroci ohranili pozornost. S
skupnimi močmi smo premagali strah pred
temo, bojazen pred zdravnikom in
zobozdravnikom, premostili težave ob
prihodu v vrtec in samostojnem spanju v svoji
postelji. Preko zgodb smo se spoprijeli s trmo,
z grizenjem, brcanjem in neprimernimi
besedami ter premagali odpor do pokušanja
neznanega sadja in zelenjave.

IGRALNI DNEVI Z NARAVNIMI IN NESTRUKTURIRANIMI MATERIALI
Namen igralnih dni z naravnimi in nestrukturiranimi materiali je bil ponuditi otrokom možnost,
da razvijajo svojo ustvarjalnost, domišljijo in pridobivajo izkušnje. V samem začetku sva
opazili, da so imeli kar nekaj težav z igro z naravnimi in nestrukturiranimi materiali, saj jih niso
poznali oziroma so se igrali samo z izdelanimi igračami, kjer je igra z igračo največkrat že
določena. Z naravnimi in nestrukturiranimi materiali pa so imeli otroci možnost, da so se z
istim predmetom igrali na različne načine in so si s tem razvijali divergentno mišljenje ter svojo
domišljijsko in simbolno igro. Materiale, smo si priskrbeli sami v naravi ali s pomočjo
sodelovanja s starši ter z njihovo pomočjo
uresničevali cilje iz vseh področij kurikula.
Vzporedno pa smo razvijali tudi komunikacijo,
medsebojne
odnose,
sodelovanje
in
dogovarjanje, pogovore in reševali konfliktne
situacije.

Slavi Perpar Ibrčič

SLIKANJE
V letošnjem letu sem se odločila, da otrokom v skupini Mravljice ponudim dodatno dejavnost
slikanje. Dejavnost je potekala od oktobra do maja. Z otroci smo spoznavali nove tehnike
ustvarjanja in slikanj(slikali smo na svilo, kaširali beneške maske, oblikovali ure iz gline, slikali
akvarel, risali s svinčnikom…). Otroci so pri dejavnostih uživali in zelo lepo sodelovali.
Zahtevnost sem prilagodila starosti otrok. Izdelke in slike smo razstavljali v garderobi, kjer so
jih občudovali tudi starši. Cilje smo realizirali.

Martina Svetlin

MALI EKOLOG
Otrokom sva preko igre predstavili različne odpadke. Spoznavali smo različne odpadke in jih
ločevali v smetnjake. Otroci so sodelovali v čistilni akciji, saj so uredili in očistili igrala v
atriju. Otroke sva navadili, da samostojno pospravijo robčke v smetnjak. Tudi slinčke sami
pospravijo v za to namenjen koš.

MOJ KRAJ

Z otroci smo se večkrat odpravili na sprehod v naši okolici. Opazovali smo okolico, kraj in se
ob znamenitostih oz. različnih krajih tudi fotografirali. Otroci so nato že samostojno
poimenovali določene objekte. Seznanili smo se tudi z novostjo v kraju- osnovno šolo.
Opazovali smo delo in sledili spremembam.

TEDEN OTROKA
V tednu otroka, sva otrokom pripravili različne dejavnosti. Odšli smo na naš prvi skupni
sprehod z vozičkom, zaplesali ob plesni glasbi in ob milnih mehurčkih, izdelali sadni napitek,
spoznavali različne naravne materiale, z njimi ustvarjali in naredili jesensko razstavo. Med
seboj smo se družili in se imeli lepo.

IGRA BREZ IGRAČ- NESTRUKTURIRAN MATERIAL
Otrokom sva ponudili igro z nestrukturiranim materialom. Material sva večinoma sami poiskali
in prinesli od doma ali pa sva ga našli v vrtcu. Otroci ta čas niso pogrešali že izdelanih igrač. Z
nestrukturiranim materialom so vedno našli nove ideje za igro in raziskovali. Tudi sami sva
izdelali nekaj igrač iz odpadnih materialov.

POGOVOR MALO DRUGAČE- ZNAKOVNI JEZIK
Ker so otroci v govoru izjemno hitro napredovali, znakovnega jezika v tej smeri nismo
uporabljali. Znakovni jezik sva vključili v prednostno nalogo naše enote in sicer pri
vljudnostnih izrazih. Skupaj smo se naučili kretenj za prikaz vljudnostnih izrazov (prosim,
hvala, oprosti, dober dan...), jih nato fotografirali in obogatili notranjo stran naših vrat. Otroci
so se tako z veseljem opazovali in ponavljali izraze, tudi s pomočjo kretenj. Ne samo pri otrocih,
veliko navdušenja na končni izdelek so pokazali tudi starši in drugi obiskovalci v naši igralnici.
Z znakovnim jezikom sva podprli tudi nekaj pesmi, ki smo se jih učili. S tem sva dosegli večjo
motivacijo pri sodelovanju otrok, ter lažjo zapomnitev pesmi.

Katarina Košenina in Karin Ropotar

SONČKI POJEMO IN PLEŠEMO
Dejavnost je potekala od oktobra 2016 do maja 2017. V tem času smo spoznali veliko novih
pesmic, bibarij in enostavnih plesov. Otroci so predvsem v drugi polovici leta pokazali zelo
velik interes za petje in ples. Petje smo tako uporabljali za umiritev, kadar so bili otroci nemirni
ter tudi za zabavo in sprostitev. Pesmice, ki smo se jih naučili, smo zbrali v manjšo pesmarico,
ki jo zelo radi prelistamo in pesmice tudi ponovimo.

Anja Bešter
BIBA TELOVADI
Gibalno dejavnost so imeli otroci zelo radi. Najraje so šli v telovadnico, kjer je res ogromno
prostora za prosto in usmerjeno gibanje. Kadar je bila telovadnica prosta smo jo tako z veseljem
izkoristili. Sicer pa smo nekaj vadbenih ur izvedli tudi na igrišču, v naravi, v gozdu.
Otroci so nadgrajevali, razvijali svoje
gibalne sposobnosti in predvsem iskali
lastne poti za reševanje gibalnih ovir.
Veliko časa smo namenili tudi igranju
raznih gibalnih iger, kjer je bil poudarek
na tem, da so se otroci postopoma začeli
držati pravil in seveda v igri tudi uživali,
se razgibali.
Ob koncu šolskega leta je opazen velik
napredek v gibalnem razvoju vseh otrok v
skupini. Vsak pa je seveda napredoval v
okviru svojih individualnih zmožnosti.

ČEBELJI KROG
Preko celega leta je potekala dejavnost »ČEBELJI KROG«, pri kateri so se otroci učili
sproščati, se umirjati. Običajno so bili razdeljeni v dve skupini. Prav kmalu so se naših skupnih,
umirjenih druženj že zelo veselili.
Seznanila sem jih z osnovami joge, meditacijo ob umirjeni glasbi, elementi masaže ter z raznimi
sprostitvenimi igricami. Otroci so se vedno uspeli umiriti, vživeti v moje pripovedovanje. Velik
poudarek sem namenila tudi besednemu izražanju njihovih občutij. Predvsem sem se potrudila,
da so začeli z besedami opisovati tudi slabe občutke, nelagodje, ki se je pojavilo med
dejavnostjo ali tudi sicer.

DRUŽENJA SONČKOV, POLŽEV IN ČEBEL
Med petkovimi druženji so se predvsem krepili medsebojni odnosi med skupinami, otroci in
vzgojiteljicami. V skupinah je veliko otrok iz istih družin (bratov, sester) in zato so bila
druženja še bolj prijetna, zanimiva. Starejši otroci so se učili kako skrbeti za mlajše in kako jim
pomagati pri različnih dejavnostih, mlajši pa so se od starejših učili samostojnosti.

GLASBENE URICE
Med glasbenimi uricami so se otroci seznanili z različnimi malimi in večjimi instrumenti (od
večjih instrumentov s kitaro in električno klaviaturo). Vsak otrok je tudi preizkusil vsak
inštrument in takoj se je izkazalo koga od otrok glasba nekoliko bolj zanima kot ostale. Vsi brez
izjeme pa so z velikim veseljem preizkušali male inštrumente in se učili novih pesmic ob
klaviaturni spremljavi .

GOZD SKOZI LETNE ČASE
Skozi celo šolsko leto smo redno hodili v gozd. Otroci so se naših »gozdnih« obiskov res
veselili. Omogočili sva jim predvsem to, da so sami raziskovali in sami iskali različne načine
kako preživeti prosti čas v gozdu brez vseh pripomočkov, ki bi jih prinesli s sabo.
Otrokom seveda ni zmanjkalo idej. Vsakič znova so se prilagodili vremenu, pripomočke za igro
pa so si poiskali v gozdu. Skupaj smo ugotovili, da je gozd zelo zanimiv v vseh letnih časih.

MALČEK SKAKALČEK

Dejavnost je potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru vrtca oziroma v primeru
lepega vremena zunaj. Izvajali smo različne dejavnosti, da so se otroci res dodobra razgibali.
Poudarek je bil na premagovanju ovir na različnih poligonih. Za umirjanje ob koncu vadbenih
ur sem uporabila različne elemente masaž, sprostitvenih iger in joge.

BRALNICE POD KROŠNJAMI Z LUTKO IN BIBARIJO
Dejavnost je potekala dvakrat mesečno zunaj pod krošnjo v lepem vremenu oziroma v primeru
slabega vremena sem izvajala to dejavnost v večnamenskem prostoru. Namen te dejavnosti je
bila, da sem otroke seznanila z bibarijami, deklamacijami, prstnimi igrami, ljudskimi
pravljicami,klasičnimi in avtorskimi pravljicami kvalitetne otroške literature.

PRAVLJIČNI GOZD

Gozd kot smo ga mi poimenovali je res svojevrsten svet. Spoznali smo prostor, kjer smo se
igrali in si izbrali vsak svoje drevo.
Igra v gozdu je umirjena, otroci sodelujejo med seboj, najbolj pa jim je bilo všeč, da so se lahko
igrali s palicami.Pot v gozd ni bila dolgočasna. Na neprometnih delih smo lahko tekli, kar je
bilo še posebej zanimivo. Opazovali smo živali na poti in poslušali ptice v gozdu.Obiskali smo
tudi palčkovo hišo.Imeli smo se lepo in se veselimo naslednjega obiska palčkov.

VRTČEVSKO LETO PRI PIKAPOLONICAH
V letošnjem šolskem letu sva otrokom ob koncu leta podariti mapo z naslovom
VRTČEVSKO LETO PRI PIKAPOLONICAH.
V mapi je zbirka otrokovih izdelkov, opremljenih z osnovnimi podatki. Vsebovala je zbirko
gradiv in del posameznika, ki kažejo njegov napredek in dosežke na posameznih področjih, v
določenem času.
V mapo so vključeni različni izdelki otrok s komentarji vzgojiteljic ter fotografije.

Janja Dragar Ribič

SKUPNA DRUŽENJA: MIŠKE, MRAVLJICE, KRESNIČKE IN POLŽKI
Skupine Miške, Mravljice, Kresničke in
Polžki smo se v letošnjem letu srečali
štirikrat. Skupina Miške smo oktobra
2016 pripravili jesenski kros po
posameznih kategorijah za otroke vseh
štirih skupin in jim ob koncu podelili
medalje. Skupina Polžki je v decembru
2016 pripravila ledeno srečanje – ples v
zimskem času na prostem, kjer so se
otroci družili, plesali in veselili v
prazničnem času. V mesecu februarju
2017 je skupina Mravljice pripravila
Kulturno dopoldne z ustvarjalno
delavnico, kjer so otroci najprej
poslušali recitacijo Prešernovih pesmi,
pesmi iz Pedenjpeda itn. nato pa so ustvarjali na ustvarjali delavnici (izdelovanje kipa Prešerna,
risanje njegovega portreta, delali odtise slovenskih kovancev, gradili Prešernovo domačo hišo
itn.). Zadnje srečanje v mesecu februarju 2017 je pripravila skupina Kresničke, ko nas je obiskal
pravi kurent – nam pokazal kostum, masko, plesal in zvonil z zvonci.
Alenka Lovšin

KNJIGA, MOJ SVET
Od prvega do zadnjega tematskega sklopa je slikanica predstavljala izhodišče za načrtovanje
tematskega sklopa v naši skupini. Pot nas je vodila preko trinajstih različnih slikanic, s pomočjo
katerih smo izvajali različne dejavnosti na vseh kurikulanih področjih ter tako spoznavali
samega sebe in svet okoli sebe ter razvijali sposobnost domišljijskega sooblikovanja in
doživljanja literarnega sveta. Izbirali smo temeljna literarna dela za otroke, kjer so bile
vključene slovenske in tuje avtorske slikanice. V igralnici smo uredili knjižni kotiček, kjer so
bile otrokom knjige ves čas na voljo. Na ta način smo otroke navajali tudi na skrb za knjige
(zlaganje knjig, ustrezno listanje in na
splošno lepo ravnanje s knjigami). V ta del
književne vzgoje smo vključili starše, s tem
ko so ob praznovanju rojstnih dni prinašali
otrokove najljubše slikanice. Knjižni del
vzgoje pa je zajemal spoznanje, da
predstavlja knjiga vir informacije, ki pa je
bil za otroke 1. starostne skupine še
nekoliko prezahteven. Kljub temu, so se k
iskanjem informacij vključevali starejši in
bolj vedoželjni otroci iz skupine. Preko leta
smo povečali interes otrok za poslušanje
zgodb (tudi daljših) in vplivali na odnos do
knjige (lepo ravnanje).

TO SEM JAZ (OTROKOV PORTFOLIO)
Starši vseh otrok so na začetku šolskega leta prinesli zvezek s trdnimi platnicami, ki je služil za
zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov ter spremljanje razvoja in učenja otrok. Vsebina
zvezka je vključevala izdelke otrok, fotografije, anekdote, pomembne datume in dogodke, ki
so nakazovali na razvojni napredek posameznega otroka ter dodatno gradivo (pesmi z notnimi
zapisi, deklamacije in bibarije). Z obogatitveno dejavnostjo smo uspešno dosegli vse
zastavljene cilje ter s tem približali delo in življenje v vrtcu.

MALI KUHAR
Obogatitveno dejavnost »mali kuhar« smo načrtovali z namenom, da otrokom na igriv način
približamo zdravo prehrano ter jih dolgoročno navdušimo za samostojno pripravo
različnih jedi in napitkov. Vsak mesec smo si pripravili različno jed ali napitek, ki je bila,
kolikor se je le dalo, tematsko povezana s sklopom. Naredili smo si sadno kupo, jabolčno
čežano, spekli krompir, skuhali korenčkovo juho, iztisnili pomarančni in grozdni sok iz svežega
domačega grozdja, na koncu pa smo na pomoč poklicali tudi babice in dedke, ki so nam
pomagali pri peki zdravih piškotov. Ugotovili smo, da je za 1. starostno obdobje primerna
priprava preprostih jedi in napitkov, saj so
bili otroci lahko le tako samostojni. Preko
dejavnosti so spoznavali, da jim uživanje
različne zdrave hrane pomaga ohranjati
zdravje. Med samo izvedbo smo imeli
možnost otroke navajali tudi na negovanje
svojega telesa (umivanje rok pred pripravo
hrane), kar je tudi ključnega pomena za
ohranjanje zdravja. Otroci so s pripravo jedi
in napitkov razvijali občutek zadovoljstva
ob končnem izdelku, kar se je kazalo z
nestrpnim čakanjem pred zaužitjem.
GIBANJE JE ZDRAVO

Otrokom je potrebno nuditi kvalitetno in pestro vadbo, saj je gibanje osnovna otrokova potreba
– od tukaj je izhajala tudi zamisel o obogatitveni dejavnosti »gibanje je zdravo«. Tekom leta
(vsaj 1x mesečno) smo sistematično načrtovali različne gibalne dejavnosti, ki so zajemale
elementarne igre, naravne oblike gibanja, gimnastično in atletsko abecedo ter motoriko z žogo.
Otroci so se z veseljem priključevali k vsem gibalnim nalogam ter vidno razvijali svoje gibalne
sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost, preciznost, vzdržljivost). Preko
dejavnosti smo vzpostavljali tudi trd temelj zdravega življenjskega sloga ter gojili sproščeno
obdobje otroštva.

IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM
Zamaški, koruza in drugi naravni plodovi, blago, časopisni papir, stiroporne krogle, tulci
različnih oblik in velikosti… sprva ni bilo ravno jasno, kaj početi s tem, a zelo kmalu so otroci
ob ustreznih spodbudah začeli razvijati igro ter tako kazati svojo kreativnost in razmišljanje.
Najprej so materiale uporabljali za igro v obliki obmetavanja, prenašanja iz enega na drugi del
igralnice, kasneje pa so se zamaški spremenili v gosenice, blago je postalo pokrivalo za
dojenčke, pripomoček za ples in podlaga za hojo, časopisni papir pripomoček za »kurjenje
ognja«, stiroporne kroglice za žaganje,
tulci za grajenje hiš ter opora pri hoji
(bergle), koruza pa se je spremenila v
kavo, juho in bila uporabljena za tovor
(in še bi lahko naštevali). Z otroki smo
izkoristili nestruktoriran material tudi za
izdelavo različnih izdelkov ter tako
spoznali, da je odpadno uporabno.
Preko
igre
z
nestruktoriranim
materialom smo preko leta, ki je bil
otrokom na voljo večino časa, dosegli
idejnost po načelu »manj materiala, več
domišljije«.

GOZD SKOZI LETNE ČASE
Gozd je skrivnosten, očarljiv in neprecenljiv del našega planeta, ki v vsakem letnem času sije
v svoji barvi. V gozd smo se odpravili jeseni, pozimi in pomladi, kjer nam je bilo ponujenih
ogromno možnosti za opazovanje, primerjanje, razlikovanje in eksperimentiranje. Igrali smo se
z gozdnimi plodovi, opazovali drevesa in poskušali biti tako visoki kot so oni, poslušali zvoke
in ugotavljali smer od koder ti prihajajo, iskali živali in se izražali z ustvarjalnim gibom ter
preštevali še zadnje jesenske liste, ki so se držali vej… predvsem pa smo razvijali naklonjen,
spoštljiv in odgovoren odnos do gozda. Z obogatitveno dejavnostjo smo dosegli bistveni cilj,
saj smo ugotovili, da se gozd skozi letne čase spreminja.

Tjaša Stopar

KROS
Kros smo izvedli meseca oktobra in maja. Povezali smo ga z zdravim načinom življenja.
Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je gibanje, kako pomembna je hrana, katera hrana
je zdrava in katera ne preveč zdrava. Otroci vedo, da je gibanje pomembno in da se je potrebno
gibati na svežem zraku. Njihov razvoj pa jim pravzaprav ne dopušča, da bi mirovali, ves čas se
gibajo in to je zelo dobro za njihovo zdravje.
DRUŽENJE S ČMRLJI
Enkrat mesečno smo se družili s skupino Čmrlji. Skupaj smo hodili na izlete, na sprehode in
imeli skupne delavnice. Skupaj smo se igrali in krepili medsebojne odnose. Otroci so enako
stari, tako da se bodo videvali še naprej v šoli, zato je prav, da se poznajo in da imajo nek
medsebojni odnos, prijateljski odnos.

BRALNICE POD KROŠNJAMI
Z otroki smo celo leto veliko brali. Iskali smo različne lokacije in kotičke za branje. Otroci radi
poslušajo pravljice in lepo jim je bilo, ko smo se odpravili s knjigo v naravo. Prav je, da je
otrokom knjiga blizu, da je njihova prijateljica in prav je, da jim nekako pride v navado, da
konec koncev knjigo lahko vzamemo kamorkoli in beremo kjerkoli. Otroke je potrebno
spodbujati k branju, k prebiranju knjig.

Katja Frol Štefan

GOZDNI DNEVNIK
V skupini Mravljice smo v dodatni dejavnosti spoznavali gozd v vseh letnih časih. Spoznavali
smo ga s pomočjo knjige, kjer smo iskali predvsem informacije o tem življenjskem prostoru in
njegovem pomenu in z obiski le tega. Gozd smo spoznavali s čutili, se v njem igrali in se
sproščali. V njem smo iskali plodove, majhne talne živali in zanimivosti. Otroke sva s
pomočnico spodbujali, da v gozdu dobro opazujejo in poslušajo. Po petju smo spoznavali ptice
in ugotavljali, da nekatere živali najdemo tudi gozdu in ne samo v vrtcu, na travniku, doma,
ampak tudi v gozdu.
Na sprehodu skozi gozd smo nabirali tudi različne
materiale, ki smo jih prinesli v vrtec in kasneje uporabili
pri svojem delu(storži, veje, kamni, rogovile, mah…) .
Otroci so bili pri vseh dejavnostih aktivni, zelo radovedni
in zgovorni. Prihajali so do lastnih ugotovitev in
zaključkov. Svoje obiske v gozd smo dokumentirali s
fotografijo, risbo in besedo.
Zaradi starostno mešane skupine(2-4 let),smo bili v
jesensko zimskem času primorani obiskovati le bližnji
gozd, saj mlajši otroci niso zmogli daljšega sprehoda, v
pomladnem času pa smo se odpravili tudi malo dlje.
Dejavnost je vsem predstavljala veliko veselja, vizuelnih,
slišnih in tipnih občutkov in nas je obogatila za nova
spoznanja.

Andreja Matkovič

GIBALČEK pri KRESNIČKAH
Gibalne ure so bile otrokom zanimive. Trudili sva se da so bile vse načrtovane dejavnosti
raznolike in tekom leta stopnjevali zahtevnost določenih nalog. Nekaj gibalnih dejavnosti smo
izvedli tudi v obliki skupnih druženj s skupinama Čmrlji in Žabe.

PRAVLJIČNI NAHRBTNIK pri KRESNIČKAH
Na pravljični nahrbtnik so otroci težko čakali, da so bili na vrsti, da ga odnesejo domov. Zapisi
staršev o otrokovih doživetjih so bili dokaj obširni, opremljeni tudi s fotografijami ter risbami
otrok, kar nama je dalo neko obliko povratne informacije, da je tudi staršem ta oblika
sodelovanja vrtca z domom prijetna, nekateri starši so se nam pridružili tudi kot »pravljičar za
en dan«. Otroci so poleg nahrbtnika od doma prinašali tudi svoje najljubše knjige, pravljice, ki
smo jih nato prebirali skupaj.

Špela Zemljič Kociper

ENOTA RACMAN
RAČKE SE IMAMO LEPO
(Račke)

V skupini Račke tudi to šolsko leto poteka obogatitvena dejavnost opazovanja in spremljanja
otrok. Od septembra do junija sva otroke fotografirali pri različnih dejavnostih, igri in
sprehodih. Spremljali sva otrokov razvoj in napredek. S tem želiva staršem približati in pokazati
življenje in delo v vrtcu. Ob koncu šolskega leta bodo otroci dobili album z njihovimi
fotografijami in zapisi.

Natalija Lukman

GLASBENI KOTIČEK
Obogatitvena dejavnost je bila namenjena otrokom druge starostne skupine. Izvajala sem jo dva
krat mesečno v sklopu Racmanovih umetniških delavnic. Obiskovali so jo otroci, ki jih je
dejavnost zanimala. Seznanili so se z malimi ritmičnimi instrumenti, s tolkali in Orffovim
instrumentarijem. Naučili so se rokovanja z instrumenti, ritmičnega udarjanja in enostavnih
melodij. ritmični in melodični posluh smo razvijali z različnimi glasbeno didaktičnimi igrami,
ki so jim bile v veliko veselje. V vrtcu smo bogato opremljeni z različnimi instrumenti, zato
sem lahko kvalitetno izvajala.

Katarina Kos Juhant

ZELENI DAN – igra in bivanje v naravi
(Žabice)
Obogatitvena dejavnost ZELENI DAN – igra in bivanje v naravi je potekala v šolskem letu
2016/17. Namenjena je bila otrokom skupine Žabice, starim 4–5 let. Sodelovalo je 24 otrok.
Obogatitveno dejavnost sem z otroki najpogosteje izvajala v gozdu, ki je bil tudi letošnja
prioritetna naloga vrtca Domžale. Otroci so spoznavali, doživljali, raziskovali in se sproščali
med igro in dejavnostmi v naravnem okolju. Pri načrtovanju slednjih sva s pomočnico Majo
stremeli k temu, da so otroci gozd doživljali in raziskovali v vseh letnih časih in vremenskih
razmerah. Otroci so se spoznavali plodove, liste, rastline in živali preko naravoslovnodidaktičnih iger in prostega raziskovanja. Pri seznanjanju otrok sem uporabljala naravni in
slikovni material, pri določenih igrah pa smo uspešno združili naravno okolje in uporabo
odpadnih materialov (npr. zamaški, trak iz blaga).
Obogatitveno dejavnost smo izvajali tudi v drugih naravnih okoljih (npr. travnik, reka).
Omenjena naravna habitata sta s svojo raznovrstnostjo pritegnila otroke k raziskovanju,
doživljanju in spoznavanju žive in nežive narave. Otroci so našli veliko polžev in travniških
rastlin. Barvna paleta narave nas je očarala in svoje poglede smo prenesli tudi na papir. Nekatere
dejavnosti smo prepletli tudi s področja umetnosti, kar je otroke izjemno pritegnilo.
Bivanje v naravi sva s sodelavko izkoristili tudi za ozaveščanje otrok o varovanju okolja. Kadar
smo med svojim bivanjem v naravi opazili smeti, smo jih na varen način odstranili in jih v vrtcu
ustrezno reciklirali. Tudi sami smo pazili, da smo po odhodu v vrtec za seboj naravno okolje
pustili snažno.
Dejavnost zelenega dne je temeljila na načelu »vrtec v naravi, narava v vrtcu«, kar pomeni, da
smo naravno okolje, v največji dovoljeni meri, prenesli tudi v svojo igralnico. Že v začetku leta
smo oblikovali Zeleni kotiček, ki je bil obogaten z nestrukturiranim materialom ali pa se je na
potrebe dejavnosti spremenil v »živi kotiček«. V igralnici smo v pomladnih mesecih gojili žabje
paglavce in se učili odgovorne skrbi za živa bitja. Živa, drobna bitja smo opazovali tudi v
gozdnih tleh ali pa jih našli na igrišču vrtca. V okviru obogatitvenih dejavnosti smo izvajali tudi
naravoslovne poskuse in ob njih spoznavali različne snovi.

Anja Volčini

MOJI DNEVI V VRTCU
(Žabice)
Obogatitvena dejavnost Moji dnevi v vrtcu je potekala v šolskem letu 2016/17. Namenjena je
bila otrokom skupine Žabice, starim 4–5 let. Sodelovalo je 24 otrok.
V začetku šolskega leta je vsak otrok prinesel zvezek, ki smo ga vseskozi bogatili z otrokovimi
izkušnjami v vrtcu. V zvezek so otroci shranjevali likovne in druge izdelke. Vanj smo risali,
pisali, barvali, ustvarjali in vseskozi razvijali svoje prstne spretnosti. Redno smo zbirali in
shranjevali fotografije posameznega otroka, ki so nastale ob posameznem tematskem sklopu.
Osebne mape otrok so krasila tudi besedila pesmi in deklamacij, ki smo jih z otroki usvojili
skozi leto. Dokumentacijo pa smo popestrili tudi s kakšnim komentarjem ali izjavo otroka, ki
bogati bivanje otrok v vrtcu.

Anja Volčini

PRAVLJIČNI PALČEK
(Žabice)
Obogatitvena dejavnost Pravljični palček je potekala v šolskem letu 2016/17. Namenjena je
bila otrokom skupine Žabice, starim 4–5 let. Sodelovalo je 24 otrok.
V tem šolskem letu, smo se prvič vključili v projekt Pravljičnega palčka, sodelovali so vsi otroci
iz skupine in pripovedovali različne pravljice in pesmice. Nekateri otroci so svoje pravljice
ostalim vrstnikom pripovedovali zelo doživeto in pogumno, nekaj otrok pa je to počelo raje
individualno.
Zaključno srečanje in podelitev pohval pa je potekalo v okviru mladinskega literarnega
festivala Bralnice pod slamnikom v Knjižnici Domžale. Otroci so ob zaključku prisluhnili
pripovedovanju pravljice, jo izdelali še sami in zasluženo prejeli priznanje ob uspešno
zaključenem projektu.

Dragomelj, 26. 5. 2017

Saša Šinkovec

SKUPINA ŽELVICE
PRAVLJIČNI PALČEK
Tudi letošnje šolsko leto smo v najstarejši skupini, otroci skupaj s starši »brali« in pripovedovali
pravljice, pesmice ali zanimivosti iz poljubno poučnih knjig. Vse od septembra in do konca
meseca februarja so v vrtcu vsebine zgodb radi podajali svojim vrstnikom, ki so jih z velikim
zanimanjem poslušali.

V marcu smo izdelali skupni izdelek na temo moja lastna slikanica, ki je bil razstavljen v
Knjižnici Domžale in smo si ga lahko tam ogledali v aprilu.
V okviru mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom pa smo so se v
Knjižnici Domžale udeležili zaključka Pravljičnega palčka, projekta družinskega
branja. Otroci so ob zaključku prisluhnili pravljici, jo izdelali še sami in zasluženo prejeli
priznanje ob uspešno zaključenem projektu.

Dragomelj, 26. 5. 2017

Vanda Prepadnik

LIKOVNE USTVARJALNICE

Vsak drugi četrtek, so v sklopu Racmanovih umetniških dejavnosti, otroci iz starejših treh
skupin prehajali iz igralnice v igralnico, kjer jih je čakalo vedno kaj zanimivega.
V naši, najstarejši igralnici so si otroci prevzeli vloge likovnih ustvarjalcev. Preko ustvarjanja
so spoznavali različne likovne tehnike s katerimi smo izdelali tematsko obarvane izdelke.
Zaradi razpona otrok v letih, od 2 do 6 let, je bilo potrebno tehnike in način ustvarjanja
prilagoditi.

Ustvarjalnice so razvijale otrokove ustvarjalne sposobnosti, občutek za lepo, otroško domišljijo
in spomin, ročne spretnosti, interes, smisel in ljubezen za likovne vrednote. Ob ustvarjanju je
bilo opaziti kreativno sposobnost otrok in ob samem druženju otrok veliko prijateljstva in
veselja.

Dragomelj, 26. 5. 2017

Vanda Prepadnik

ENOTA GAJ
EKOLOŠKI KOTIČEK
Tudi v naši enoti se skozi celo leto v vseh starostnih skupinah trudimo otrokom približati skrb
za čistejše okolje, kar nam ekološki kotički tudi omogočajo. Skozi celo leto se v vseh starostnih
skupinah dotaknemo tudi tem, povezanih z ohranjanjem okolja ter s tem spodbujamo tako starše
kot otroke k skrbi za čistejše okolje. Tekom celega leta otroci prinašajo različne odpadne
embalaže, ki jih v kotičkih pravilno razvrščamo ter s pomočjo ustvarjalnosti iz njih naredimo
uporabne izdelke ter unikatne umetnije, ki nam polepšajo naš vrtec. Vsako leto tudi
organiziramo čistilno akcijo, tako znotraj kot zunaj vrtca in s tem doprinesemo tudi k širitvi eko
zavesti izven našega vrtca. Naša enota dvakrat letno organizira odvoz papirja in s pomočjo
staršev nam vsako leto uspe »rešiti vsaj eno drevo«. Veseli smo, da s pomočjo projekta v zavesti
naših najmlajših delamo prostor za lepši in čistejši jutri.

IGRAJMO SE SKUPAJ
Projekt, Igrajmo se skupaj, smo izvajali od oktobra do junija. Način izvajanja je bil pester in
prilagojen starostni stopnji otrok. Ob posebnih priložnostih kot so npr. pustovanje, novoletni
ples itn. smo načrtovali druženja na ravni cele enote, sicer pa po dve skupini skupaj. Za druženje
smo izkoristili večnamenski prostor, telovadnico, igrišče in pa tudi bližnjo okolico, kamor smo
se podali na skupne sprehode. V okviru projekta smo otrokom omogočili možnost razvijanja
sposobnosti in načinov za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim
ali več otroki.

ZBIRAMO ZAMAŠKE
Tudi letos v enoti Gaj poteka zbiranje zamaškov v sodelovanju s humanitarno organizacijo
NEVER GIVE UP. Njeni člani po dogovoru z nami poskrbijo za odvoz zamaškov. Na začetku
šolskega leta nas obvestijo za koga bomo zbirali zamaške. V naši enoti starši in otroci z veliko
vnemo sodelujejo in tako pomagajo osebam oz. otrokom s posebnimi potrebami.

Strokovni delavci enote Gaj
Preserje pri Radomljah, 25. 5. 2017

ENOTA CICIDOM
MALI SONČEK
Mali sonček so opravljali vsi otroci. En otrok, ki je preskočil eno skupino, je izvajal modri
sonček; trije otroci, ki so še eno leto ostali s skupini Miške so izvajali oranžni sonček; vsi ostali
otroci pa zeleni sonček. Igre brez meja nismo izvedli zaradi slabih vremenskih razmer. Vsi
otroci v skupini so opravili vsaj 5 nalog in si s tem prislužili priznanje.

KNJIŽNI NAHRBTNIK
Otroci so knjižni nahrbtnik odnesli domov in je vseboval 3 otroške slikanice ter zvezek, v
katerega so otroci narisali kar so si pri branju najbolj zapomnili, starši pa so le to še zapisali.
Nahrbtnik je imel otrok doma en teden in nato ga je odnesel domov naslednji otrok. Staršem in
otrokom je bil knjižni nahrbtnik všeč, otroci so ga ponosno odnesli domov, saj je za njih
predstavljal vez med vrtcem in domom. Ko so knjižni nahrbtnik vrnili, smo pogledali njihove
risbice ter prebrali doživetja ob branju zgodbic, ki so jih napisali njihovi starši.

Zajci
VESELO TELOVADIM
Dejavnost je potekala enkrat tedensko, skozi celotno šolsko leto, tako je bilo vključenih vseh
14 otrok skupine Zajci. Namen dejavnosti je bil dosežen, saj so otroci skozi igro razvijali in
utrjevali svoje motorične sposobnosti. Uporabljali smo različne pripomočke, s katerimi smo
spodbujali vse vrste naravnih oblik gibanj otrok. Nismo bili omejeni le na telovadnico, saj smo
dejavnost izvajali tudi na zunanjem igrišču, bližnjem hribčku, na in ob poteh ter igriščih, ki so
ob Kamniški Bistrici…

IGRE NA SNEGU
V januarju smo nekaj dni na igrišču izkoristili sneg za igro in poizkuse. Sneg smo opazovali, se
seznanili z ledom, gradili snežene skulpture in odtisnili svoje snežene podobe.

MALA BIBA PLEŠE
Vključenih je bilo vseh 14 otrok skupine Zajci. Otroke
sem spodbujala k radovednosti in veselju do plesnih
dejavnosti ob doživljanju ugodja ob plesu. Ples je bil
namenjen razvijanju koordinacije oziroma skladnosti
gibanja, usvajanje osnovnih gibalnih konceptov z
zavedanjem prostora, kjer se telo giblje, načina kako se
telo giblje, spoznavanju različnih položajev in odnosov
med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med
ljudmi. Otroci so spoznavali ples v različnih plesnih
formacijah, ob govoru, petju, glasbi, brez in z rekviziti.

LUTKOVNA PREDSTAVA
Z otroki smo se najprej naučili prstno igro Mire
Voglar, Bratci so po svetu šli. Vsak otrok si je
izbral enega od bratcev, ki mu je bil najbolj
všeč. Ko smo kasneje izdelovali prstne lutke so
si otroci izbrali vlogo, ki jim je najbolj ugajala,
oziroma jim je bila najbolj všečna. Vsi so si
izdelali svojo prstno lutko, s katero so zaigrali
predstavo, ki smo jo nato v naslednjih dneh še
večkrat zaigrali.

ZAJČEK SE POTEPA
Našega zajčka Potepina je zanimalo, kaj delajo
njegovi otroci, ko niso v vrtcu. Zato se je
odločil, da bo vsakega otroka to leto enkrat
pospremil, in preživel vikend z njim doma. S
seboj je imel dnevnik, v katerega so otroci s
pomočjo staršev zapisali utrinke, mi pa smo jih
potem skupaj pregledali in prebrali.

LETNI ČASI NA OBISKU

Otrokom naše enote so bili predstavljeni letni časi na poseben način. Ob vsakem prehodu v nov
letni čas je ena od strokovnih delavk, za vse skupine v naši enoti pripravila predstavitev, ki je
bila otrokom malo drugačna, posebna, a otrokom
blizu in zanimiva, saj so tako na prikupen način
spoznavali posebnosti posameznega letnega časa.

ANALIZA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU
2016/2017

ENOTA MLINČEK
EVALVACIJE SKUPNIH PROJEKTOV

1. MALI SONČEK:
RUMENI: RIBICE 5 – 6 LET
V skupini Ribice smo letos v okviru projekta Mali sonček izvajali program rumeni, ki je
namenjen najstarejšim otrokom v vrtcu (5 – 6 let). V okviru naloge »rumeni planinec« smo
odšli na krajše in daljše sprehode v okolici. Ob Kamniški Bistrici smo v mesecu maju izvedli
kros. Pozimi smo izvedli igre na snegu na vrtčevskem igrišču, igrišču enote Kekec ter na
Vrbičevem hribu. Tekom celotnega
šolskega leta smo izvajali dejavnosti
atletske abecede, izvajali igre z žogami,
ustvarjali z gibanjem in ritmi. V mesecu
maju smo športu posvetili tudi tematski
sklop v okviru katerega so otroci
spoznavali različne športne discipline, se
igrali z različnimi športnimi pripomočki
in se v nekaterih tudi preizkusili.
Dejavnosti smo prilagajali zmožnostim
otrok. Otroci so pri dejavnostih v okviru
Malega sončka zelo radi sodelovali in
pridobivali gibalne spretnosti.

ZELENI: PTIČKI 4 – 5 LET
Projekt je potekal preko celega leta. V programu so sodelovali vsi otroci. 19 otrok je izvedlo
oranžni program, 5 otrok pa modri program. Otroci so pridobili veliko gibalih spretnosti.

MODRI: MIŠKE 2 – 3 LET
V naši skupini smo izvajali mali sonček –
Modri. Izvajati smo ga začeli v mesecu
oktobru in sicer z jesenskim izletom na
Homec. Izletom smo dodali še izlet na
Škrjančevo, izlete ob Kamniški Bistrici in
izlet na Hudo. Konec meseca maja pa smo
s starši odšli na Mengeško kočo. Zimske
radosti, ki jih je bilo zaradi obilice snega kar
veliko, smo izkoristili na bližnjem hribčku
pri vrtcu Kekec. Ob lepem vremenu smo se
vozili s pognjalci in trokolrsniki, se žogali,
se gibali in plesali. Spomladi smo vse tri
skupine sodelovale na krosu ob Kamniški
Bistrici.
Pri projektu je sodelovalo vseh 14 otrok.

2. BRALNICE POD KROŠNJAMI

Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali s projektom Bralnice pod korošnjami. Nadaljevali smo z
namenom samega projekta in sicer spodbujanje bralnega opismenjevanja otrok in bralne
kulture. Na igrišču imamo prostor namenjen prebiranju knjig. Otrokom smo ponudili različne
slikanice in knjige, katerih so se z veseljem posluževali. Velikokrat so prisluhnili branju
strokovnih delavk in delavca vrtca. Obenem so imeli na razpolago tudi liste in bravice, da so
slišano lahko prenesli na papir.

3. IGRE IN IDEJE BREZ MEJE
Sam projekt je bil zasnovan kot igra z različnimi nestrukturiranimi materiali, ki smo jih našli v
naravi ali so nam jih prinesli starši, nekaj smo jih priskrbele tudi vzgojiteljice. Otroci so ob igri
materiale spoznavali s tipom, vonjem , tudi
okusom. Preskušali so gradbene sposobnosti,
oblikovne zmožnosti, iskali novo namembnost.
Raziskovali so čas, trajanje, obstojnost……
Materiale so lepili, strigli, mečkali, lomili,
barvali… Ob idejah so se dogovarjali, pogajali,
merili, šteli, urejali, primerjali….. Sama
dejavnost je vedno povezovala vsa vzgojna
področja in spodbudila kreativnost, domišljijo
in ustvarjalnost. Otroci so bilo polni novih idej
za uporabo.

4. KEKČEVI IN MLINČKOVI SMO PRIJATELJI
Tako kot vsako šolsko leto, smo tudi letos
aktivno sodelovali z enoto Kekec. Že nekaj let
skupaj v kulturnem domu v Radomljah
obiskujemo abonmajske predstave. Veliko
igrišče v Kekcu nam pogosto pride prav za bolj
sproščeno gibanje in skupna druženja. V
decembru se podružimo na novoletni čajanki.
Že kar nekaj let pa gostujemo v Kekcu ob
podaljšanih praznikih in v času poletnih
počitnic.

Mlinčkovi

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE MIŠK
STAROST OTROK: 2 – 3
NOSILEC IZVEDBE: Damjana Rode, Gašper Cestnik

1. MIŠKINA SENZORIČNA ŠKATLA SKOZI ČAS
V naši senzorični škatli se je skozi leto našlo veliko različnega materiala za raziskovanje. Preko
igre so otroci razvijali različna senzorična področja. Tako so v škatli lahko tipali, opazovali,
vohali in poslušali zvoke različnih materialov.

dipl.vzg.Damjana Rode in vzg.Gašper Cestnik

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI
STAROST OTROK: 4 – 5
NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Mojca Novak

1. ZELENA POBUDA ALI TELOVADBA V NARAVI
Ta projekt smo uvedli kot spodbudo in raziskovanje možnosti za gibanje v naravi. Igrišče, ki je
nastalo ob Kamniški Bistrici na Škrjančevem nam nudi obilo možnosti gibanja in sprehodov v
naravo. Rekreacijska os regije, ki poteka ob Kamniški Bistrici nam je ponudila nove možnosti
za gibanje, raziskovanje in bivanje v naravi. Opazovali smo obvodni svet, nabirali zelišča,
spoznavali odnos človeka do narave, tekli po urejenih poteh, posvojili drevo, ki ga vse leto
obiskujemo, spoznavali smo posebnosti reke, ob tem pa raziskovali različne možnost gibanja,
od hoje pa vse do krosa… Otroci so postali gibalno veliko bolj spretni, zmogljivost se je zelo
povečala, ni več odklanjanja gibanja. Še tako nenavadno pot smo bili sposobni premagati brez
težav.
Otroci se v naravnem okolju sprostijo, pomirijo in uživajo ob gibalnem raziskovanju. Veliko
otrok pove, da se tudi s svojimi starši pogosto sprehajajo, tečejo, vozijo s kolesi, hodijo ob »
naši« Bistrici.

dipl.vzg.Dragica Repanšek in vzg. Mojca Novak

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE RIBICE
STAROST OTROK: 5 – 6
NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar, Petra Miklavc

1. GOZDNE SKRIVNOSTI
Namen projekta, ki je potekal skozi celo šolsko leto je bil spoznavanje gozda ter njegovih
značilnosti v vseh letnih časih. V igralnici smo uredili »gozdni kotiček«, ki smo ga urejali v
skladu z letnimi časi. Dodajali smo liste,
plodove, izdelovali ptičje hišice... V
kotičku so imeli otroci tudi na voljo
naravi material, ki smo ga nabrali med
sprehodi v gozdu. Z njim so se lahko
igrali, spoznavali značilnosti. Redno smo
tudi obiskovali gozd, opazovali njegove
značilnosti in ga izkoristili za igralnico v
naravi kjer smo izvajali različne
dejavnosti pri katerih so otroci zelo radi
sodelovali. Projekt smo povezovali z
različnimi kurikularnimi področji. Preko
projekta so otroci pridobivali tudi
spoštljiv odnos do narave.

2. IZ NAŠE PRETEKLOSTI
Celoletni projekt se je navezoval na projekt, ki smo ga v oddelku izvajali že preteklo šolsko
leto, ko smo spoznavali značilnosti Slovenije. Letos smo projekt nadgradili in bolj podrobno
spoznavali slovensko kulturno dediščino. Projekt smo povezali z vsemi kurikularnimi področji
ter različnimi dejavnostmi. S projektom smo povezali tudi simbole otrok. Ti so bili značilnosti
Slovenije kot so lectovo srce, kurent,
narodna noša, lipicanec... Značilnosti
smo spoznavali preko različnih
sredstev. Otroci so v vrtec prinašali
fotografije, knjige ter tudi različne
predmete, ogledali in poslušali smo
različne posnetke, peli smo ljudske
pesmi, prebirali ljudske pravljice,
spoznavali kako so ljudje živeli nekoč,
kakšne igre so se otroci nekoč igrali...
V okviru projekta smo v igralnici
uredili kotiček »Slovenija«, ki so ga
otroci lahko tudi sami urejali... V
povezavi s projektom pa smo obiskali
tudi Narodni muzej Slovenije.

ABECEDARIJA
Projekt je potekal skozi celo šolsko leto in je bil nadaljevanje projekta, ki smo ga imeli preteklo
leto. Osrednji cilj projekta je bil razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti. Oblikovali smo
različne dejavnosti preko katerih so otroci
spoznavali predvsem pa utrjevali črke,
igrali smo se z glasovi, oblikovali črke z
različnimi
likovnimi
tehnikami,
prepoznavali črke v knjigah, jih s prsti
pisali v mivko... V igralnici smo uredili
tudi kotiček, kjer smo imeli slikovno
abecedo, tablo, magnetne črke s katerimi
so se otroci igrali, pisali črke... Oblikovali
smo tudi dejavnosti pri katerih so otroci
razvijali prstne spretnosti, pridobivali
ustrezen prijem pisal na različne in za
otroke zanimive načine.
3. ŽELIM SI...
Namen projekta je bil otrokom omogočiti večjo participacijo pri izbiri in oblikovanju
dejavnosti. Potekal je skozi celo šolsko leto. Otroci so različno sodelovali, nekateri so
potrebovali več spodbude, drugi pa so imeli veliko različnih idej. Možnost participacije so imeli
pri že izbranih tematskih sklopih, ki sva
jih izbrali vzgojiteljici. Pri tem so otroci
na predlagano temo sami lahko izbrali
kaj bi se o dani temi pogovarjali, kakšne
dejavnosti si pri tem želijo. Prav tako so
lahko tudi sami izbrali samostojne
dejavnosti, pri čemer sva jih spodbujali
tudi k dogovarjanju med seboj. Izbrane
dejavnosti so bile zelo različne. Otroci
so participirali tudi pri praznovanju
rojstnih dni, ko so slavljenci izbrali
dejavnosti, ki smo jih izvajali na njihov
rojstni dan.
4. PRAVLJIČNI PALČEK
Projekt smo izvajali v sodelovanju s Knjižnico Domžale. Potekal je v času od septembra do
začetka marca. Otroci so imeli možnost izbiro literature izmed predlagane, prav tako pa so si
knjige lahko izbrali poljubno. Nekateri otroci so s projektom zelo hitro zaključilo. Največ otrok
je izbralo knjige, ki niso bile na seznamu, nekatere so bile tako vsebinsko kot tudi po zahtevnosti
neprimerne za njihovo starost. Poudarjali sva, da je pomembno, da otroci skupaj s starši
prebirajo knjige in ne zgolj, da zaključijo projekt. Cilj je bil otroke navdušiti nad prebiranjem
različne literature, pridobivanje pozitivnega odnosa do knjig, razvijanje bralne kulture.
Pravljičnega palčka je v oddelku opravilo je 13 otrok.
Radomlje, 30. 5. 2017
dipl.vzg. Maja Cerar in vzg. Petra Miklavc

ENOTA KEKEC
EVALVACIJA PROJEKTA »KEKEC PLANINEC«
SKUPINA: METULJI
STAROST: 5 -6
VZGOJITELJICA: MARTINA PAVLIČ
POM. VZGOJITELJICE: BERNARDA BALAŽIC
POTEK PROJEKTA:
-

Okvirni načrt z otroki
Postavitev domnev
Iskanje informacij
Predvidene dejavnosti: pogovori otrok s starši, pogovori v vrtcu, zbiranje literature,
pohodne opreme, zemljevidi, ……
Organizacija in izvedba izletov (od manj zahtevnih do zahtevnejših)
Ugotovitve
Uporaba informacij
Zaključek

CILJI:
-

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti
Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi
Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave
Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo.

Projekt Kekec planinec je potekal skozi celo leto. Otroci so prinašali
planinsko opremo, planinske izkaznice, hodili na izlete s starši, zbirali
članke, fotografije na temo pohodništva, se udeležili izleta, ki ga je
organiziral vrtec Domžale…
Tudi v naši skupini smo imeli v načrtu izvedbo štirih planinskih
izletov, ki pa jih zaradi otroka s posebnimi potrebami nismo izvedli.
Ker nam je prioriteta varnost, tako otrok in odraslih, smo se na
drugem roditeljskem sestanku odločili, da izvedbo dveh izletov
odpovemo ( Čemšeniška planina, Šmarna gora). Stanje dečka se ni
izboljšalo, vendar poslabšalo, zato tudi izleta na Dobeno in Primoža
nismo izvedli. Smo pa izvedli nekaj izletov v bližnji okolici, ki so
otrokom veliko pomenili (arboretum, Rova, športni park,….).
Veliko smo se pogovarjali o varnosti v planinah, bontonu, vremenu, rastlinah, živalih,…
Mislim, da so otroci kljub vsemu dobili pozitivno sliko o planinah in jih bodo radi obiskovali.
Izlet na Veliko planino s starši pa je bili tudi zaključni izlet, ki smo ga vključili v projekt Kekec
planinec.

EVALVACIJA PROJEKTA »KAKO SEM PRIŠEL NA SVET«
SKUPINA: POLŽI
STAROST: 3-5
VZGOJITELJICA: ANDREJA BIGEC
POM. VZGOJITELJICE: MARTA ŠTRAJHAR

POTEK PROJEKTA:
Skupaj z otroki smo ob opazovanju noseče mamice sestavili formacijo projekta. Postavili smo
domneve in jih napisali na plakat. Raziskovanje se je pričelo. Otroci so povedali zanimive
izjave. Vse smo zapisali na plakat.
-

Iz trebuščka pride ven, ko ima mamica mleko.
Čez luknjico pride.
Ne zvali se iz jajčka, iz trebuha se rodi.

Ker so se posamezne domneve med seboj zelo razlikovale smo se odločili, da bomo poiskali
točne informacije in jih tako preverili. Nato smo pričeli iskati slikanice, knjige, fotografije,
albume in videokasete. Tudi to smo zabeležili na plakat. Domenili smo se, da bodo otroci
povprašali svoje starše in ugotovili, da so nekateri starši z otroki govorili odkrito, večina pa je
bila s svojimi informacijami bolj«pravljična«. Prinašali so različne knjige na to temo. Pripravili
smo knjižni kotiček in se veliko pogovarjali. Otroci so veliko spraševali. Obiskala nas je noseča
Evina mamica. Otroci so bili navdušeni, ko so se lahko dotaknili njenega trebuha in čutili, kako
dojenček brca. V skupino smo povabili medicinsko sestro Vilmo iz Porodnišnice v Ljubljani.
Povedala in pokazala nam je kako je potrebno dojenčka negovati, previjati, pestovati in kopati.
Otroci so se v tem tudi sami preizkusili. Uporabili smo lutke dojenčke. Otroci so bili kljub temu
zelo nežni in pazljivi pri negi in kopanju. Ob koncu projekta je Evina mamica rodila dečka
Matica. Prinesla nam je njegovo
fotografijo, mi pa smo zanju
narisali risbice.
Pri projektu je najbolj dragocena
aktivnost otrok. S tem so dobili
občutek, da so pomembni,
okrepila se je tudi pripadnost
skupini. Vesela sem, da so
sodelovali tudi starši.

ENOTA OSTRŽEK

Projekt OSTRŽKOVA CVETLIČNA ZAKLADNICA
vključene skupine: Medvedki, Metulji, Pikapolonice
Cilji, ki smo si jih zastavili, so bili:
- živeti z naravo, jo odkrivati in negovati
- sodelovati s starši
- spoznavati naravne lepote
- zbirati cvetlice iz okolice
- oblikovati zbirko cvetlic in pripraviti razstavo
V celoti smo jih realizirali.

V vrtcu smo na izletih, sprehodih in drugih krajih nabirali najlepše, najzanimivejše, ali pa
čisto vsakdanje, vsem znane cvetlice. Posušili smo jih in iskali načine, s katerimi smo
spoznavali ta čudoviti del narave.
Pozno jeseni smo posadili čebulice
tulipanov in opazovali, dogajanje na
cvetličnem vrtu. Spomladi smo vsak
nov cvet občudovali.
Meseca maja smo pripravili razstavo
cvetlic, šopkov, fotografij, herbarijev
in
ustvarjalno zbirko otroških
umetniških del na temo cvetlic.
S
projektom
smo
popestrili
sodelovanje vrtca s starši. Otroci so
prinašali od doma cvetje, največkrat
šopke, ki so krasili mize. Otroci so z
vedoželjnostjo in z novimi spoznanji
gojili naklonjen odnos do narave v
njeni raznolikosti.
vodja dejavnosti: Marjeta Osolin

ENOTA KRTEK
1. DELAVNO – TEHNIČNI KOTIČEK

Področje tehnika ima pomemben vpliv na razvoj otrokove osebnosti že v predšolskem
obdobju. Tehniko smo uspešno vključili tudi v skupino Polžkov, saj v njej prevladujejo dečki,
ki se najraje zadržujejo v kotičku Dom - mojster. Večkrat so se jim pridružile tudi deklice,
zato smo obstoječi kotiček razširili v številne tehnične delavnice. Preko različnih dejavnosti in
vsebin smo se najprej seznanili z varno
uporabo različnih orodij in s prvo
pomočjo. Spoznavali smo različna
orodja in materiale, pomen in namen
reciklaže ter njene različne vrste.
Seveda pa nam je bilo najbolj všeč
urjenje in preizkušanje v številnih
tehničnih opravilih kot so: rezanje,
žaganje, striženje, žebljanje, lepljenje
in preizkušanje funkcionalnosti. Otroci
so tako dobili tudi nazoren vpogled, kaj
vse je potrebno, da na koncu igrača
pristane v njihovih rokah.
Slavi Perpar Ibrčić

2.MALI SONČEK
Dejavnosti za projekt Mali sonček v skupini Miške so
v letošnjem letu obsegale gibalne dejavnosti z žogo,
kolesarjenje s kolesi, ki so jih otroci pripeljali s seboj
v vrtec, imeli smo jesenski kros, hodili na izlete (do
vagona, do drsališča, na Tabor, do palčkove hiše),
izvajali poligone v večnamenskem prostoru, igrali
smo na male inštrumente in izvajali vsakodnevne
gibalne minutke (joga in tibetančki za otroke).
Športno popoldne smo odpovedali zaradi neugodnih
vremenskih razmer ter razmočenih tal. Otroci so se
vsakodnevno gibali in aktivno preživljali čas, ko so
bili v vrtcu.

Izlet na Tabor do cerkve sv. Kunigunde, marec 2017

3.MONTESSORI KOTIČEK
V šolskem letu 2016/17 sva strokovni delavki v skupini Miške uredili Montessori kotiček v
katerega sva dali različne ročno izdelane Montessori igrače in Montessori material. Vse igrače
so namenjene razvijanju fino motorike (uporaba škarij, nizanje itn.), razvrščanju po barvi,
velikosti, sestavljanju po danih predlogah, razvijanju vsakodnevnih veščin (pometanja,
obešanje perila). Montessori igrače in materiale so otroci imeli na voljo vsakodnevno, z njimi
so se zelo radi igrali.

Igra z igračami iz Montessori kotička

Alenka Lovšin
4.MOJ PRVI ALBUM
Pri projektu sva strmeli k temu, da se čim bolj posvetiva vsakemu otroki v skupini in mu za
konec šolskega leta izročiva album, katerega si bo lahko skupaj s starši tudi ogledal. V album
sva vstavili mesečne opise dogodkov, slike vsakega posameznika, pesmice in deklamacije ter
nekaj likovni izdelkov.
Starši bodo tako lahko opazili celoletni napredek svojega otroka ter se tako vsaj malo približali
otrokovemu življenju v vrtcu. Otrokom pa bo služil kot nekakšen spomin na skupino Sončkov.

Anja Bešter

ENOTA GAJ
EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »POLŽKI«

Oddelek: 1 – 2 leti
Šolsko leto 2016/2017

PROJEKT: FOTO UTRINKI PRI POLŽKIH
V skupini Polžki smo v šolskem letu 2016/2017 izvajali projekt Foto utrinki, ki nam je služil
kot izhodišče za spremljanje otrokovega razvoja. Skozi celo leto smo pred igralnico in v sami
igralnici izobešali različne slike dejavnosti in slike otrok ter se ob njih pogovarjali, primerjali
ter spontano posegali tudi na področje projekta Čas. Otroci so ob slikah se prepoznavali tako
sebe kot svoje sovrstnike, širili besedni zaklad, ponavljali, se zbliževali ter opazovali kako
rastemo in kaj vse smo že spoznali. V igralnici smo si ustvarili tudi kotiček s fotografijami naših
najbližjih in tako marsikdaj v njegovem zavetju rešili trenutno stisko. V našo mapo utrinkov
smo tudi skozi celo leto zbirali fotografije posameznika, ki nas sedaj ob koncu šolskega leta,
razveseljujejo in so lep spomin na preteklo šolsko leto.

Preserje pri Radomljah: 29. 5. 2017

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak
Pomočnica vzgojiteljice: Tjaša Rožič

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »LISIČKE«

Oddelek: 3 – 4 leta
Šolsko leto: 2016/2017

PROJEKT: LISIČJI ZELIŠČNI KOTIČEK
V projekt Lisičji zeliščni kotiček smo vključili tui starše in stare starše, ki so nam pridno
pomagali zbirati zdravilna zelišča. Na ta način smo krepili medgeneracijsko druženje. V skupini
smo si jih ogledali, jih vonjali in spoznavali. Pripravili smo razstavo le teh. V mesecu marcu pa
smo vsi skupaj pili domač čaj, ki smo ga v dopoldanskem času skuhali v skupini in tako prijetno
zaključili projekt.

PROJEKT: LISIČJI VIKEND
Tokrat je vsak petek z enim otrokom potovala domov naša lisica. Cel vikend se je z njo igrala
cela družina, starši pa so utrinke dogajanj zapisali v priloženi zvezek. Zvezek je bil vsak teden
bolj poln, otroci so uživali ob poslušanju lisičjih dogodivščin. Na zelo nevsiljiv način smo
povezali celo družino otroka z vrtcem. Otroci pa zelo radi gledajo fotografije in risbe, ki
bogatijo naš zvezek.

PROJEKT: LISICE POJEMO IN PLEŠEMO
Projekt smo uresničevali vsak torek v večnamenskem prostoru vrtca. Otroci so utrjevali njim
že znane plese, spoznavali so nove plese, dobro so uporabljali svoje telo, čutili glasbo, veliko
pa so se tudi posnemali. Ob petju pesmi so se pričeli spontano gibati in tu je prišla na plan
njihova domišljija. Prav vsi so zelo radi sodelovali in se veselili torkov.

PROJEKT: LISICE TEČEMO
V projektu Lisice tečemo so otroci razvijali svoje gibalne sposobnosti, saj smo se pred tekom
dobro razgibali. Postopoma smo tekali ob Bistrici, izvedli pa smo jesenski in spomladanski
kros. Otroci so se potrudili, se borili do ciljne črte in razveselili medalje.

Preserje pri Radomljah: 23. 5. 2017

Vzgojiteljica: Sonja Orešek
Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Gerbic

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »MIŠKE«

Oddelek: 4 – 5 let
Šolsko leto: 2016/2017

PROJEKT: UTRINKI SKUPINE MIŠKE

V okviru projekta, »Utrinki skupine Miške«, smo staršem s pomočjo fotografij in kratkega filma
približali življenje otrok v vrtcu in s tem razveselili tako otroke kot starše. Starši so fotografije
prejemali priložnostno, glede na teme in dogajanja v vrtcu, preko eAsistenta. V mesecu
februarju sva za starše in otroke pripravila film utrinkov naše skupine. S starši smo si ga ogledali
na drugem sestanku za starše, z otroki pa tekom dopoldneva.

PROJEKT: JURČKU BOMO POMAGALI ...

Projekt, katerega cilj je bil, seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v življenje otrok
v vrtcu, smo realizirali postopno, od septembra do junija. Otroci so dnevno sodelovali pri
skupnem pospravljanju igrač, pripravi mize za obroke, skrbi za čisto umivalnico. Mesečno so
sodelovali pri urejanju igrišča in igralnice; pomagali so pometati, urejati kotičke, brisati prah,
mize, stole ... Delovno-čistilno akcijo, v okviru katere smo svoje delo opravili še posebej vestno,
smo realizirali meseca marca.

PROJEKT: PUNČKA IZ CUNJ

Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. V
sodelovanju s starši smo izdelali pet punčk. Tri so z otroki naše skupine potovale na njihove
domove, kjer so otroci ob pomoči staršev oblikovali tudi dnevnik. Na koncu leta smo vseh pet
punčk poslali na Unicef in na takšen način omogočili, da bo cepljenih kar nekaj otrok v Afriki.
Tri punčke z dnevniki so bile v mesecu juniju razstavljene tudi na prodajni razstavi v
Konzorciju v Ljubljani.

PROJEKT: ZDRAVO IN VARNO

V okviru projekta »Zdravo in varno« smo spoznavali, kaj vse je pomembno za ohranjanje
našega zdravja, kako lahko sami skrbimo za svoje zdravje in varnost. V letošnjem šolskem letu
smo posebno pozornost namenili zdravju naših zob, ki so jih otroci v vrtcu, po obrokih, dnevno
splakovali. Na pomembnost rednega čiščenja zob in uživanja zdrave hrane, nas je ob svojem
obisku, opozorila tudi zobna asistentka. Vsakodnevno smo izvajali gibalne minute in gibalne
odmore, tedensko pa realizirali več krajših in daljših sprehodov. Z zdravim in varnim življenjem
smo se seznanjali tudi preko različnih slikanic in lutkovnega filma Ostal bom zdrav, ki nas je
še dodatno spodbudil k pitju vode, namesto soka, in dnevnemu uživanju sadja in zelenjave.
Varnosti smo, preko različnih dejavnosti, posebno pozornost namenili meseca oktobra, ko so
nas obiskali gasilci in meseca maja, ko nas je obiskala policistka.

PROJEKT: IGRA MALO DRUGAČE
V okviru projekta »Igra malo drugače«, ki nam je bil dobro znan že od minulega leta, smo
skupaj z otroki in ob sodelovanju s starši oblikovali kotiček poln različnega nestrukturiranega
materiala. Tako imenovani »igri malo drugače« smo čas namenili vsak torek, ko so imeli otroci
za igro na voljo le nestrukturiran material. Pri igri z nestrukturiranim materialom so bili otroci
polni domišljije in novih idej jim kar ni in ni zmanjkalo, tako da so se naših malo drugačnih
torkov veselili znova in znova. Ob igri z nestrukturiranim materialom so otroci spoznavali
lastnosti različnih materialov in iskali različne igralne možnosti ter spoznavali, kako vse lahko
uporabimo odpadno embalažo, iz katere smo izdelali tudi kar nekaj različnih izdelkov.

PROJEKT: LIBA LACA LAK
V okviru projekta, »Liba, laca, lak«, smo z otroki izvajali različne govorne igre in vaje za
krepitev govornega aparata. Otroci so se naših zabavnih vaj veselili, se pri izvajanju zabavali
in tekom leta tudi govorno zelo napredovali. Poleg omenjenega smo celo šolsko leto razvijali
pozitiven odnos do knjig in v igralnici oblikovali udoben knjižni kotiček, v katerem smo knjige
menjavali po predlogih otrok. Otroci so se v kotičku zelo radi zadrževali in pogosto prinesli
tudi knjige od doma.

PROJEKT: PRAVLJIČNI PALČEK
Projekt Pravljični palček smo izvajali v sodelovanju s Knjižnico Domžale. Namen projekta je
bil spodbujanje družinskega branja in pridobivanje pozitivnega odnosa do literature. Otroci so
s svojimi starši zelo radi prebirali knjige in v vrtcu vrstnikom predstavljali njihovo vsebino.
Otroke je pri pripovedovanju še dodatno motiviral naš t. i. pravljični stol in pa oblikovanje
kazalke. Otroci so kazalko oblikovali tako, da so si za vsako predstavljeno knjigo ali pesem
prislužili nalepko, ki so jo nato nalepili na kartonček po njihovi barvni izbiri. Kar nekaj otrok
je povedalo več kot le priporočeno število knjig, njihove navdušenje je bilo tako veliko, da smo
s projektom nadaljevali vse do konca meseca maja. Prav vsi otroci so tekom šolskega leta zelo
napredovali pri samostojnem govorjenju in izpostavljanju pred vrstniki.

Preserje pri Radomljah: 23. 5. 2017
Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar
Pomočnik vzgojiteljice: Peter Tomažin

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »PTIČKI«

Oddelek: 4 – 6 let
Šolsko leto: 2016/2017

PROJEKT: POTUJEMO PO SLOVENIJI

Pri projektu Spoznavajmo Slovenijo sva želeli, da otroci spoznajo svojo državo tako po
geografskih značilnostih kot po njenih simbolih. S pomočjo simbolov, kot so himna, zastava,
jezik, smo krepili narodno zavest in pripadnost. Otroci so s petjem Zdravljice presenetili starše,
stare starše, vzgojiteljice in otroke iz drugih skupin. Slovenska himna je postala najljubša pesem
naše skupine. Starše sva prosili, da nam s svojih družinski izletov prinašajo fotografije, brošure,
razglednice. Te so otroci v vrtcu nalepili na zemljevid Slovenije, ki smo ga izdelali sami. Na
njem smo najprej označili naš vrtec, nato glavno mesto in kasneje dodajali slike krajev ter
kulturne in naravne znamenitosti naše dežele, ki so jih otroci obiskali s starši. Nekaj krajev
izven domačega okolja smo spoznali tudi z vrtcem (Ljubljano, Kekčevo deželo, Domžale). V
igralnici smo imeli razstavljena dva velika zemljevida, na katerih so otroci iskali kraje, ki so jih
obiskali. Posebno pozornost smo namenili tudi praznikom. O njih smo se pogovarjali, odkrivali
navade in običaje in jih praznovali na ustrezen način.

PROJEKT: URA TEČE NIČ NE REČE

Projekt je bil zelo uspešen, saj so otroci preko njega razvili predstavo o dnevih v tednu, o
trajanju neke dejavnosti ter o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. V ta namen
smo naredili veliko ur. Ena je prikazovala dneve v tednu, druga mesece, tretja letne čase, četrta
dejavnosti v vrtcu, peta uro s številkami, itd. Otroci so imeli ogromno veselja pri vsakodnevnem
opazovanju in nastavljanju ur. Proti koncu leta so zelo dobro usvojili predstavo o dnevih v tednu
ter o poteku dejavnosti v vrtcu. Nekateri otroci so večkrat dnevno opazovali pravo uro in na
narejeni iz papirja nastavljali velik in majhen kazalec tako, da sta bila enako postavljena kot na
pravi uri. Pomembne dogodke smo s simboli označili na koledarju, nato pa šteli dneve do njih.
Pri merjenju časa smo si pomagali s peščenimi urami. Otroci so pridobivali občutek, koliko
časa pomeni 1 minuta, 5 minut in 10 minut. Ugotavljali so, kako hitro se obujejo, pojedo kosilo,
umijejo roke, itd. Večkrat so s peščeno uro sami določili trajanje neke dejavnosti. Pri igri so
uporabljali različne ure - stenske, namizne, ročne, budilke. Zelo dobro so spoznali števila do
12, saj so opazovali ure ter naju spraševali, koliko je ura. Menim, da smo s številnimi
dejavnostmi in pripomočki otrokom približali čas, ki je sicer zanje precej abstrakten pojem.
PROJEKT: PTIČKI POJEMO, PLEŠEMO IN RAJAMO

Projekt je bil namenjen vsem otrokom naše skupine. Želela sem privabiti predvsem otroke, ki
so na plesnem področju bodisi manj nadarjeni bodisi manj motivirani. Zato smo pri plesnem
ustvarjanju izhajali iz različnih zgodb, ki smo jim najprej dodali glasbo, nato pa še gibalno
ponazoritev. Otroci, ki sicer ne radi plešejo, so se skozi izmišljene zgodbe tako vživeli v
dogajanje, da pravzaprav niso opazili, da sodelujejo pri gibalno - plesni dejavnosti. Otroci so
imeli možnost spoznati različne plesne zvrsti, jih sami tudi preizkusiti in se uveljaviti na
plesnem področju. Naša skupina je razvila posebno obliko dejavnosti in sicer takšno, pri kateri
so deklice nastopale za dečke in obratno. Deklice so uživale v baletu, dečki pa so bili navdušeni
nad poplesavanjem v stilu uličnih plesov. Zelo radi so imeli plese kraljev in kraljic, v katerih
so deklice nastopale kot baletke, dečki pa kot vojaki. Tudi gusarske zgodbe so jih zelo
pritegnile, saj so prav vsi otroci uživali v gibalni ponazoritvi iskanja zaklada. Največji uspeh je
bil, ko je en deček prvič nastopal tako za starše kot za stare starše. V šolskem letu smo imeli tri
nastope – za starše, babice in dedke ter za otroke in vzgojiteljice iz mlajših skupin. Menim, da
je bil projekt uspešen, saj smo pri vseh otrocih uresničili doživljanje, spoznavanje in uživanje
v glasbeni in plesni umetnosti.

Preserje pri Radomljah: 23. 5. 2017
Vzgojiteljica: Tinkara Avsec
Pomočnica vzgojiteljice: Lili Panič

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »SOVE«

Oddelek: 5 – 6 let
Šolsko leto: 2016/2017

PROJEKT: PRAVLJIČNI PALČEK

Knjižnica Domžale v sodelovanju z vrtci in šolami izvaja projekt družinskega branja. Glavni
namen projekta je spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom. V skupini Sove so otroci
skupaj s starši brali od oktobra do februarja. Zaželeno je bilo, da preberejo čim več, a najmanj
eno ljudsko in dve avtorski deli s seznama, ki ga je pripravila knjižnica. Na pamet so se morali
naučiti tudi pesmico. Pripravili smo velik plakat z razpredelnico in imeni otrok. Po
pripovedovanju so otroci izbrali štempiljko in z njo označili, koliko so že prebrali. Interes
otrok je bil velik. Do konca leta je večina otrok že končala pravljičnega palčka, le nekaj
posameznikov je s pripovedovanjem nadaljevalo v novem koledarskem letu. Pripovedovanje je
potekalo zelo različno. Večina otrok je ob fotografijah obnovila pripravljeno in prebrano
zgodbo. Nekaj otrok je s svojim besednim zakladom, svojo samostojnostjo in zanimivim
pripovedovanjem pritegnilo vse otroke in vzgojiteljice.

PROJEKT: UTRINKI SKUPINE SOVE

Fotografije sem v tem šolskem letu urejala in hranila v Easistentu ter jih tedensko pošiljala
staršem. S fotografijami, ki so bile skrbno izbrane, sem staršem želela prikazati utrinke naših
dejavnosti. Izbrane videoposnetke otrok, od vstopa v vrtec do letošnje pomladi, sem sestavila v
kratek film, ki smo si ga s starši in otroki ter babicami in dedki ogledali na naših srečanjih.
Otrokove risbe in različni delovni listi, ki so bili vezani na tematske sklope, so se hranili v mapi
otroka, ki jo na koncu šolskega leta odnese domov. Razvoj in napredek otroka sva tako
spremljali in beležili z različnimi pristopi.

PROJEKT: PRVI NARAVOSLOVNI KORAKI

Projekt je v skupini potekal preko šolskega leta in je zajemal različne teme iz narave. Ko zapoje
zvonček v uri in Gremo v vesolje sta bila tematska sklopa, ki sta pustila močno sled tako pri
otrocih kot vzgojiteljicah. V januarju smo spoznavali kako so ure sestavljene, njihove
mehanizme, kako delujejo, kakšne ure poznamo… Ure smo prenesli na vsa področja: otroci so
jih risali v različnih tehnikah, v različnem slikovnem gradivu smo prebirali zanimivosti o urah,
uživali so v plesu tiktakanja ur, kjer so se prepustili glasbi in uživali v izraznem plesu. Izdelali
smo ure iz kartona in jih preko dopoldneva ob različnih dejavnostih uskladili s stenskimi urami,
ki so krasile steno. Ogled planetarija v vrtcu Kekec, ki je bil izhodišče za tematski sklop, Gremo
v vesolje, pa nas je že pred tem popeljal visoko v nebo. V večnamenskem prostoru, našega
vrtca, sem uvod v naše osončje, predstavila preko 3D animacije na velikem platnu. Otroci so v
vrtec vsakodnevno in to ves mesec nosili različno literaturo o vesolju, modele, plakate…
Kaširali in izdelali smo planete in pripravili vesoljski kotiček v naši igralnici, kjer so se otroci
radi igrali in manipulirali z vesoljskimi predmeti. Izdelali smo lunine kamne in pesek za igro
na luni, pripravila sem več poskusov, ki smo jih izvedli in ponovili večkrat. Na planete smo
potovali domišljijsko, preko risbe in pesmi, prebirali smo zanimivosti o planetih in jih tako
pobliže spoznali. Tedensko smo imeli kviz o našem osončju. Otroci so imeli možnost, da sami
izberejo, pripravijo in predstavijo naravoslovni poskus otrokom in vzgojiteljicam. Največji vtis

je pustil deček, ki je otrokom predstavil poskus »plavajočega jajca«. Naravoslovne dejavnosti
so otrokom omogočale, da razvijajo predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, uporabljajo in
spoznavajo tehnične predmete ter razvijajo tehnično ustvarjalnost, ki so jo prenesli v svojo igro.

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj
Pomočnica vzgojiteljice: Anja Repanšek

Preserje pri Radomljah, 28. 5. 2017

ENOTA CICIDOM
IGRAJ SE Z MANO
Vzgojiteljici sva pripravili vrečko, ki je vseboval 5 namiznih družabnih iger in dve knjigi za
starše ter zvezek za pisanje vtisov. Otroci so vrečko lahko sposodili za en teden in se igrali
družabne igre doma skupaj s svojimi starši ter bratci in sestricami. Starši pa so si s prebiranjem
knjig lahko podkrepili svoje znanje o vzgoji. V projektu je sodelovalo 20 družin. Nekateri so si
vrečko z igrami izposodili dvakrat. Otrokom in staršem je bil projekt všeč. S projektom sva
uspešno dosegli zastavljeni cilj - spodbujanje povezovanja med družinskimi člani.

RAD IMAM DRUŽABNE IGRE

Vsak 1. in 3. petek v mesecu sva se vzgojiteljici z otroki igrali namizne družabne igre. Otroci
so lahko prinesli družabne igre od doma. En dan prej smo se z otroki dogovorili katerih 5 otrok
prinese svoje igre. Vzgojiteljici sva poskrbeli za to, da so imeli vsi otroci priložnost prinesti
svojo družabno igro. Obveščali sva tudi starše preko eAsistenta, vendar se nekateri kljub temu
niso odzvali vabilu. Družabne igre je prineslo 20 otrok, ostalim sva ponudili družabne igre, ki
jih imamo v vrtcu. Otroci so imeli v začetku nekoliko slabšo koncentracijo, tekom leta pa so jo
pridobili. Večjo vztrajnost so imele skupine, pri katerih se je z njimi igrala ena od vzgojiteljic.
Nekatere igre so jim bile bolj zanimive kot druge. Zastavljeni cilji so bili doseženi: Spodbujanje
skupinske igre; Otrok se uči prilagajati skupini in upoštevati pravila, Otrok pridobiva na
koncentraciji.

PRAVLJIČNI PALČEK
Na začetku se je za sodelovanje odločilo 19 otrok. Med letom so otroci pripovedovali pravljice
svojim vrstnikom v času krajšega počitka po kosilu, ko so ostali ležali na blazinah. Za zaključek
smo obiskali Knjižnico Domžale, kjer smo spoznali stavbo in njen namen ter poklic
knjižničarja. Knjižničarka je otrokom povedala novo pravljico Medvedova knjižnica in
razdelila priznanja. Projekt je uspešno zaključilo 16 otrok.

JAZ, CICIDOMČEK
Vzgojiteljice smo skozi vso leto beležile napredek in razvoj otrok preko njihovih risbic ob
posameznih dogodkih v vrtcu, odtisa rok in nog, merjenja in tehtanja, vnašale pa smo tudi slike
otrok pri dejavnostih. Otroci so si občasno ogledovali zvezek, slike in se ob tem pogovarjali.
Otroci bodo dobili zvezke ob koncu šolskega leta domov na vpogled. Tisti, ki bodo šli v šolo
bodo imeli spomin na vrtčevske dni, ostali otroci pa bodo naslednje leto dodajali nove utrinke.
Zastavljen cilj, utrditev naših spoznanj, čim več novih načinov spremljanje otrokovega
napredka in razvoja, smo realizirale.

LOČUJEMO SKUPAJ
Projekt je potekal celo leto in je bil uspešno realiziran. Otroci so se seznanjali z ločevanjem
odpadkov v različne koše in sicer koš za bio odpadke, papir, embalažo ter ostale odpadke.
Vsakodnevno so ločevali odpadke oz. so
sproti vprašali za razvrščanje, če niso vedeli
v kateri koš spadajo smeti. Koše smo
opremile z različnimi barvnimi oznakami za
lažje razvrščanje. Seznanili smo se tudi z
ekološkim otokom, ki je v bližini vrtca.
Poudarek je bil tudi na varčevanju z
energijo, saj smo pazili da nam niso po
nepotrebnem svetile luči ali pa nam ravno
tako po nepotrebnem ni tekla voda. Za piko
na i je bila izvedena tudi čistilna akcija,
katere so se udeležili trije starši oz. stari
starši.

DOBER DAN, PRIJATELJ
Projekt smo izvajali enkrat mesečno in sicer po vnaprej določenem razporedu. Tako smo se
skozi leto družili z vsemi skupinami otrok. Nekateri so se med seboj igrali, drugi spoznavali,
nekateri pa so bili le opazovalci. Nekajkrat letno, ob posebnih priložnostih kot so bili novoletno
rajanje, ples maškar, letni časi na obisku, pa smo se družili vsi otroci iz vrtca skupaj.

NITKE PRIJATELJSTVA
Nitke prijateljstva v skupini Zajci so bile namenjene
krepitvi prijateljstva med otroki, sprejemanju sebe in
ostalih ljudi, druženju z otroki enote Gaj, skupine Zajčki,
ki so nas obiskali v naši enoti. Srečali smo se tudi na
igrišču ob Bistrici in jih obiskali v enoti Gaj, kjer smo se
v igri družili in igrali v njihovem atriju.

