ANALIZA DODATNIH DEJAVNOSTI V VRTCU
DOMŽALE
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OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA
ORGAZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO ENOTAH,
ABONMA V KULTURNEM DOMU FRANCA BERNIKA V DOMŽALAH:

SAVSKA (29 otrok), PALČEK (48 otrok), GAJ (48 otrok), CICIDOM (21 otrok),
KRTEK (47 otrok) in OSTRŽEK (21 otrok), RACMAN (47 otrok)

V KD Franca Bernika bodo imeli tri abonmajske predstave.
1. Animirani film z delavnico: RUMENI SLON (21. 10.- 5. 11. 2015)
2. Lutkovna predstava: ZLATA PTICA (6.- 8. 1. 2016)
3. Plesno glasbena predstava: JURI MURI PLEŠE ( 11.-12. 5. 2016)
VRTEC KEKEC (39 OTROK) IN VRTEC MLINČEK (67 OTROK)-LUTKOVNO
GLEDALIŠČE FRU- FRU; 3 PREDSTAVE v Kulturnem domu, Radomlje:

•
•
•

1. 12. 2015 OPIČJA UGANKA
2. 2. 2016 ŠTIRJE MUZIKANTJE
4. 4. 2016 ZALJUBLJENI ŽABEC

ABONMAJI ZA MLAJŠE OTROKE V ENOTI:
•

•

•

•

Enota GAJ- vključenih je 104 otrok; gledališče FRU-FRU - 3 predstave: Muca
Copatarica- 10. 11. 2015; Kdo je Vidku napravil srajčico?-12. 1. 2016;
Zaljubljeni žabec- 17. 3. 2016
Enota RACMAN- vključenih je 54 otrok; gledališče FRU-FRU - 3 predstave:
Opičja uganka- 24. 11. 2015, Štirje muzikantje- 3. 2. 2016, Rdeča Kapica-6. 4.
2016
Enota KRTEK- vključenih je 158 otrok (vse, razen najstarejših); gledališče
FRU-FRU – 2 predstavi: 17. 2. 2016- Zlatolaska in trije medvedi in 18. 5.
2016 - Krtek Zlatko ali kakec, ki je padel z neba
Enota PALČEK- gledališče FRU-FRU: Čebelice (14 otrok)- 2 predstavi;
Pikapolonice (14 otrok), Žabice (19 otrok), Polžki (19 otrok), Račke (20 otrok)3 predstave (25.11.2015 Jabolko, 27.1.2016 Zimska pravljica, 25.4. 2016 Moj
dežnik je lahko balon)
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JESENOVANJE 2015/2016

DAVČEN

TAVČAR

OŽBET

Jesenovanje je potekalo v TREH TERMINIH, in sicer:
Ø 1. TERMIN: 12. — 14. OKTOBER, 2015
Ø 2. TERMIN: 14. — 16. OKTOBER, 2015
Ø 3. TERMIN: 19. – 21. OKTOBER 2015

CENA: 73,50 €
Možnost plačila: dva obroka

1. obrok: OKTOBER – 40 EUR; pred začetkom jesenovanja; plačilo po
položnici.
2. obrok: NOVEMBER – 33,50 eur ; po končanem jesenovanju; plačilo
pri novembrski položnici skupaj z oskrbnino vrtca.
Program je vključeval:
ü Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan,
ü Program in animacija, (ogled in spoznavanje domačih živali, košnja trave,
jahanje konja, pobiranje in prešanje sadja, izlet, peka kruha….)
ü avtobusni prevoz,
ü zavarovanje,
ü plačilo spremljevalcev.
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1. TERMIN; 12. – 14. OKTOBER 2015
KMETIJA ENOTA
ŠTEVILO OTROK
DAVČEN OSTRŽEK
12
SAVSKA
TAVČAR MLINČEK
KEKEC
OŽBET
RACMAN

8
10
6
24

SKUPAJ:

60

SPREMLJEVALCI
TADEJA MIŠMAŠ
MARJETA OSOLIN
SAŠA OŠTIR
GAŠPER CESTNIK
MARTINA PAVLIČ
ANAMARIJA KERMAVNAR
VANDA PREPADNIK
JANA KOTNIK
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2. TERMIN; 14. – 16. OKTOBER 2015
KMETIJA
TAVČAR
OŽBET

ENOTA
GAJ
CICIDOM
GAJ

SKUPAJ:

ŠTEVILO OTROK
7
9
32

48

SPREMLJEVALCI
JASNA BIZJAK
ANA MARAVIČ
PETRA KOCIPER
ANJA REPANŠEK
MIRANDA GROŠELJ
MAJA SVETLIN
6

3. TERMIN; 19. – 21. OKTOBER 2015
KMETIJA
DAVČEN

ENOTA
PALČEK
KRTEK

ŠTEVILO OTROK
12
12

TAVČAR

PALČEK

20

OŽBET

KRTEK

24

SKUPAJ:

68

SPREMLJEVALCI
DARIJA MOČNIK
KATJA FROL ŠTEFAN
MATEJA GABOR
TADEJA LAVTIŽAR
MOJCA FIRM
URŠKA MIKLAVČIČ
KATARINA KOŠENINA
ANJA BEŠTER
TJAŠA ROŽIČ
9

SKUPAJ: 176 OTROK IN 23 SPREMLJEVALK
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1. TERMIN: 12. – 14. OKTOBER 2015
ENOTE: OSTRŽEK, SAVSKA, MLINČEK, KEKEC, RACMAN

Enota OSTRŽEK
Kmetija Davčen, Četena Ravan
12. -14. oktober 2015
12 otrok iz skupine Pikapolonice, stari 4-5 let
Spremljevalki: vzgojiteljici Tadeja Mišmaš in Marjeta Osolin

Ob odhodu avtobusa otroci niso imeli težav pri poslavljanju in stekla ni nobena solzica. Na
turistični kmetiji Davčen so nas toplo sprejeli. V sobi s kmečko pečjo nas je pričakal topel
jabolčni štrudelj in domač čaj. Kar nismo mogli pričakati, da si ogledamo živali. Nakrmili
smo koze in si ogledali hlev z domačimi živalmi. Okusna enolončnica in domači štruklji so
nam dali moči za vzpon do koče na Starem vrhu. Večina otrok je prvič videla vlečnico in
snežni top, zato jih je zanimalo, kako delujeta in kar niso verjeli, da lahko sneg tudi narediš.
Večerni kres nam je pričaral čaroben večer v soju neštetih iskric, ki so otroke vabile, da bi jih
lovili. Otroci so pri pripravi na spanje, umivanju zob, oblačenju... izkazali samostojnost in po
večerni pravljici, uspavankah in poljubčku za lahko noč so brez težav vsi zaspali. Skupina
starejših dečkov se je prebudila že zelo zgodaj in eden za drugim so dečki prihajali v sobo
vzgojiteljic. Gneča na postelji je bila vedno večja, a več kot nas je bilo, bolj dobro smo se
imeli. Po zajtrku z domačim maslom, marmelado in kruhom iz krušne peči nam je gospodar
Frenk pokazal čebelji panj zunaj in znotraj in pripomočke, ki jih uporablja čebelar. V zahvalo
smo mu zapeli pesem Čebelar (ansambel Lojzeta Slaka), ki še vedno odmeva po vrtcu. Pot od
klasa do moke nam je bila nazorno prikazana z vsemi pripomočki od nekdaj in zdaj. Ogledali
smo si še živali v hlevu, nato pa so otroci, ki so želeli, lahko jahali konja. Popoldansko
deževje nas ni preveč motilo, saj smo prepevali ob kitari, brali pošto od domačih, se igrali
pantomimo, se greli na kmečki peči, risali in zamesili kruh.
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Med čakanjem, da kruh vzhaja, smo se v pelerinah posedli na voz in se peljali s traktorjem.
Nato nam je gospodarica Jerneja pokazala, kako naredimo vsak svoj hlebček kruha.
Hlebčki so nam dobro uspeli
in z zanimanjem smo
pogledovali v krušno peč, ko
smo vanjo porinili hlebčke.
Dež je malo pojenjal in
čakala nas je nova naloga.
Nabrali smo jabolka in
hruške in izcedili sok, ki smo
ga čisto svežega popili. Pred
večerjo so otroci pomagali
pri molži, iz mleka pa nam je
gospodinja skuhala mlečni
gres za večerjo. Pečeni
hlebčki kruha so izgledali
zelo okusno, za pokušino pa
smo dobili pico, ki se je
pekla skupaj s kruhom.
Veselili smo se večernega sprehoda, a je preveč deževalo. Tako smo se poigrali z svetlečimi
barvnimi palčkami, ki so nas namesto nočne lučke popeljale v sanje. Naslednje jutro ni bilo
potrebno bujenje in že pred zajtrkom smo brali pravljice, se igrali z lego kockami in pripravili
prtljago. Kruh za zajtrk nam je posebej teknil, saj je bil to kruh, ki smo ga sami spekli, pa še
čokoladni namaz je dodal svoje. Napisali in narisali smo pisma domačim, v katerih smo
povzeli naša doživetja in si ogledali risanko o Čebelici Maji. Lovec nas je popeljal v zanimiv
živalski svet in delo lovcev. Pripeljal je veliko nagačenih živali in nam predstavil njihove
posebnosti, tudi to, da sova lahko zavrti glavo za cel krog. Delo lovca je bilo prikazano kot
lovec-zaščitnik živali in skrbnik ravnovesja v okolju. Kljub skoraj enournemu
pripovedovanju, so otroci pozorno poslušali lovca. Po kosilu nas je že čakal avtobus, na
katerem smo ob petju s spremljavo kitare počakali prijatelje iz enote Racman. Polni vtisov,
malo utrujeni so se otroci razveselili domačih, ki so jih pričakali v Domžalah. Za večerjo je
bilo že poskrbljeno, saj je vsak otrok domov prinesel svoj hlebček kruha.

Tadeja Mišmaš
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Enota SAVSKA
(KMETIJA DAVČEN, 12.10.2015-14.10.2015)

Na letošnje jesenovanje, smo se odpravili v ponedeljek 12.10.2015 ob 9.30 uri izpred
parkirišča Vele. Skupaj je bilo prijavljenih 10 otrok, vendar sta bila dva bolniško odsotna.
Nastanili smo se na kmetijo Davčar, kjer smo preživeli dni, skupaj z vrtcem Ostržek. Otroci so
takoj z vsem navdušenjem sprejeli novo okolje in se hitro namestili. Nad novim okoljem so
bili zelo navdušeni. Že prvi izziv po prihodu so sprejeli odlično in v vsem zelo uživali. Povzpeli
smo se na hrib Stari vrh. Vsak dan nas je spremljal dež, vendar se predvsem otroci niso pustili
motiti in pri tem ovirati. Kljub deževnim dnem smo izvedli zelo veliko dejavnosti. Nihče izmed
otrok ni imel kakršnikoli posebnosti in težav, tako ne pri dejavnosti kot pri rutinah. Program
smo imeli zelo pester in razgiban, vendar mislim da so imeli otroci dovolj časa tudi zase in
svojo igro. Izmed vseh dejavnosti so najbolj uživali v jahanju konja, pri peki kruha in nekateri
pri molzenju krave. Predvsem pa počutili se domače in ljubljeno.

Spremljevalka Saša Oštir
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Enota MLINČEK
KMETIJA TAVČAR
12. 10. – 14. 10. 2015
Na kmetiji Tavčar je letos jesenovalo 10 otrok iz enote Mlinček.
Prvi dan na kmetiji smo si najprej ogledali hlev, osla, konja, pujse, krave, pašnik in nahranili
koze, ovce in zajčke. Vsi otroci so že bili v hlevu in so poznali živali, katere smo videli.
Najbolj jih je navdušilo hranjenje zajčkov. Namestili smo se po sobah. Le te so bile velike,
zelo lepe, urejene in primerne za otroke. Po namestitvi je sledilo jahanje, kres in nočni pohod
s svetilkami. Vsak otrok je dobil svojo svetilko. Na sprehodu so se zelo zabavali, svetili,
raziskovali sence…
Drugi dan smo po zajtrku pekli kruh. Otroci so mesili testo in ga oblikovali v hlebčke. Pri tej
dejavnosti so vsi otroci z veseljem sodelovali in bili nad njo zelo navdušeni, saj so to počeli
prvič. Vsak otrok pa je za domov dobil tudi svoj hlebček kruha.
Družili smo se tudi z otroki iz sosednje kmetije in mešali različna zelišča za čaj, ki nam ga je
skuhala gospodinja.
Zadnji dan nas je obiskal lovec. Predstavil nam je svoj poklic in s seboj prinesel ogromno
nagačenih živali.
Otroci so se na kmetiji naučili in spoznali veliko novih stvari in verjamem da bodo nove
dogodivščine z veseljem delili s svojimi starši. Kljub temu, da je čas hitro minil, so bili otroci
veseli da smo po treh dneh odšli domov, saj je kar nekaj otrok pogrešalo svojo družino.

20. 11. 2015

Gašper CESTNIK
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Enota KEKEC

Na jesenovanje smo se odpravili v ponedeljek, 12. 10. 2015 in se vrnili v sredo, 14. 10. 2015.
Iz vrtca Kekec se je jesenovanja udeležilo 6 otrok, tri deklice in trije dečki. Nastanjeni smo
bili na kmetiji Tavčar skupaj s prijatelji iz vrtca Mlinček.
Vreme nam letos ni bilo naklonjeno, saj je dva dni močno deževalo. Suho vreme smo imeli le
v ponedeljek, a je bilo hladno in megleno. Vendar se nismo vdali. V ponedeljek smo si že
pred kosilom ogledali hlev in živali v njem ( krave, biki, ovce, zajci, telički, kokoši, konj,
osel). Po kosilu smo se odpravili na pohod, na Stari vrh, proti večeru smo kurili kres in se v
temi odpravili na pohod s svetilkami.
V torek smo pekli kruh, obiskali prijatelje na sosednji kmetiji, popoldne pa nam je lastnica
kmetije pokazala kako meša čaj iz zelišč, ki jih naberejo sami.
Sreda je bila v znamenju pospravljanja prtljage, pred kosilom nas je obiskal lovec, ki nam je
povedal veliko novega in nam pokazal veliko živali.
Tudi za igro smo imeli dovolj časa. Noči so bile mirne.
Vse pohvale družini s kmetije Tavčar, ki so zelo lepo skrbeli za nas in nas razvajali z
domačimi dobrotami.

Radomlje, 14. 10. 2015

vzg. Martina Pavlič
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Enota RACMAN
12. 10. 2015 – 14. 10. 2015
KMETIJA PR'OŽBET
V ponedeljek, 12. 10. 2015, zjutraj smo se podali v škofjeloške hribe in brez težav prispeli na
kmetijo. Ob prihodu smo si z otroki najprej ogledali, kje bomo spali in nato pojedli okusno
malico. Nato pa smo odšli na krajši sprehod in si ogledali poslopja kmetije in se ustavili na
otroškem igrišču, kjer smo ostali
do kosila. Ves čas nas je spremljal
gospodar Janez, ki je otroke s
svojim pripovedovanjem zelo
navdušil. Po kosilu smo odšli na
pohod na Stari vrh. Vreme nam ni
bilo najbolj naklonjeno, vendar so
bili otroci kljub temu navdušeni in
dobre volje. Po večerji smo
zakurili kres. Ko je ogenj dogorel
pa smo se odpravili na nočni
sprehod s svetilkami.
Drugi dan smo, kljub deževnemu vremenu,
doživeli veliko lepega. Takoj pa zajtrku
smo odšli v hlev, kjer smo spoznali
domače živali, jih nahranili. Nato smo se
pripravili na jahanje konja. Vsi otroci so
pogumno zajahali konja in pod nadzorom
gospodarja Janeza pojezdili skozi vas. Po
kosilu smo odšli v skedenj, kjer so otroci
lahko videli, kako iz jabolk iztisnemo sok.
S sokom smo se tudi posladkali. Pekli smo
kostanj, zmleli pšenico, zamesili in spekli
kruh in poskusili pomolsti kravo.
V sredo nas je s svojim obiskom in razlago razveselil še lovec in nam pred odhodom popestril
dopoldne. Po kosilu smo se odpravili proti domu. V Domžale smo se vrnili zadovoljni in polni
lepih vtisov. Otroci so doma z veseljem pripovedovali o svojih doživetjih, tako da so vsem,
otrokom, staršem in nam, spremljevalkam, še dolgo po vrnitvi žarele oči.

Otroke smo spremljale: Anamarija Kermavnar, Vanda Prepadnik, Jana Kotnik
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2. TERMIN: 14. – 16. OKTOBER 2015
ENOTI: GAJ IN CICIDOM

Enota GAJ
Jesenovanja se je udeležilo 39 otrok in 5 spremljevalk iz enote Gaj. Kmetija pr'Ožbet in
kmetija Tavčar ležita na 900m nadmorske višine v kraju Četena Ravan, ki je le šeststo metrov
oddaljena od smučišča Stari Vrh. Na kmetiji so nas gostitelji prijazno sprejeli. Hrana je bila
dobra, velikokrat pripravljena iz domačih pridelkov oz. surovin (npr. sami meljejo
polnozrnato moko) in tako le še obogatili ter popestrili našo hrano. Otroci so spoznavali
kmetijo in kmečka opravila. Ob našem prihodu nas je pričakal lovec, ki nam je predstavil
nagačene, večinoma gozdne živali iz svoje zbirke. Pri tem je otroke spodbujal k pogovoru z
odprtimi vprašanji. Dejavnosti so se kar vrstile ena za drugo: v hlevu so otroci hranili krave s
suho travo, seznanili so se s kobilo Mišo in oslico Mono, pujski, kokošmi, prepelico. V
spremstvu gospodarja so otroci jezdili po vasi. Zagotovo je bil to najljubši dogodek večina
deklic, ogledali smo si mletje jabolk in pripravo jabolčnega soka, ki smo si ga z veseljem
nalivali ter uživali v lupljenju sveže pečenega kostanja. V topli kuhinji smo ob demonstraciji
in pomoči gospodinje Milene, spoznavali kako se zamesi in oblikuje hlebček. Kruh smo kot
darilo odnesli našim domačim. Traktor nas je na vozu popeljal po vasi vse do smučišča Stari
Vrh. V skoraj adrenalinski vožnji so najbolj uživali dečki. Prvič, v teh dneh se je za nekaj časa
pokazalo sonce. Vožnja je bila odlična, navdušeni so bili otroci in odrasli. Ostalo nam je še
toliko časa, da smo uspeli rešiti naše delovne liste in izpeljati zabavo v pižamah s svetilkami.
Pa ne pozabimo naših popoldanskih sprehodov v pelerinah in škornjih po dežju in lužah do
bližnje cerkvice na hribu. Zadovoljni in polni prijetnih vtisov smo kljub dežju in slabemu
vremenu, ki nas je spremljalo vse dni, zapustili kmetijo.

Za enoto Gaj napisala Miranda Grošelj

Preserje pri Radomljah, 23. 10. 2015
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Enota CICIDOM
JESENOVANJE NA KMETIJI TAVČAR 14. – 16. OKTOBER 2015
Na kmetijo Tavčar se je prijavilo 12 otrok, od tega so štirje zboleli dan prej, tako da smo imeli
precej odpovedi. Na dan odhoda je prišla še deklica, katere starši so mislili, da so uredili vse
potrebno za prijavo, kar se je kasneje izkazalo, da temu ni tako. Prijavo oz. plačilo so
naslednji dan uredili z upravo. Sodelavka, ki je bila prvotno mišljena za spremstvo, je tudi
odšla nazaj v vrtec, saj je bilo po normativih in zadnjih odjavah dovolj spremljevalk.
Ob prihodu na cilj, nas je prišla pozdravit gospodarica Silva in nas odpeljala do naših
garderob in nas kar takoj postregla s toplim čajem in piškoti. Celotno razporeditev po sobah
so nama z vzgojiteljico iz Gaja prepustili. Sama sem se odločila za večjo sobo, v katero sem
prinesla dve dodatni odeji in blazini, tako da je bilo vseh 9 Cicidomčkov na kupu. Na voljo
smo imeli celo nadstropje, tako da je bilo za igro in sprostitvene dejavnosti dovolj prostora.
Za večerno zabavo v pižamah in svetilkami smo lahko uporabili spodnji prostor, ki je
opremljen z velikimi zvočniki, radijem in računalnikom.
Prvi dan smo spoznali lovca in nekaj živali, ki živijo v naši krajih. Gospod lovec je uspešno
predstavil precejšnje število živali in situacije s katerimi se srečuje. Otroke je pri opisanem
spretno motiviral, tako da so zbrano poslušali in sledili kljub daljši aktivnosti. Ježa kobile
Miše, odhod v hlev in spoznavanje z zajci, kokošmi, teličkom, ovco in kozo nam je zapolnilo
čas do večerje. Imeli smo namreč tudi nekaj sreče z vremenom, da smo se lahko odpravili
ven.
Naslednji dan smo pekli kruh. Pri omenjenem smo spoznali moko in ostale sestavine (voda,
kvas, sol…) ter pripomočke (mentrga, strgalo, pehar…). Krajši sprehod (dolžino katerega je
določil dež), vožnja z vozom, košnja in pobiranje trave, pobiranje jabolk, stiskanje le-teh v
sok, peka kostanja (v sodelovanju z gospodarjem sosednje kmetije) in socialne igre so nam
zapolnili čas do večerje. Pri nekaterih posameznikih se je že začela poznati daljša odsotnost
od staršev. Zaradi omenjenega in slabšega vremena smo izvedli krajši večerni sprehod s
svetilkami. Noč je minila brez zapletov.
Naslednji dan smo z gospodarjevim očetom odšli na daljši pohod do smučišča. Na srečo nas je
ujel dež ravno na poti nazaj, tako da smo imeli popestren sprehod. Po urejanju mokrih oblačil
in pospravljanju sob, smo našli čas za risanko in risanje za družino Tavčar, saj so nam
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pričarali pestro jesenovanje z odlično hrano, urejenimi sobami, zanimivimi dejavnostmi in
dovolj možnosti za igro ter zabavo.
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3. TERMIN: 19. – 21. OKTOBER 2015
ENOTI: PALČEK IN KRTEK

Enota PALČEK
Termin: 19. 10. – 21. 10. 2015
V enoti Palček se je v tem šolskem letu na Jesenovanje prijavilo 32 otrok, od tega 17 otrok iz
Zajčkove skupine in 15 iz Medvedove skupine. Ker je bilo veliko število prijavljenih otrok, so
nas razporedili v zadnji, dodatni termin in to je bil od 19. do 21. 10. 2015. V istem terminu so
bili z nami tudi otroci in vzgojiteljice iz enote Krtek. Razporejeni smo bili na treh kmetijah, ki
so v neposredni bližini. To so bile kmetije Tavčar, Ožbet in Davčen. Na kmetiji Davčen je
bilo nastanjenih 12 naših otrok ter na kmetiji Ožbet 20 otrok. Otroke smo na Jesenovanju
spremljale: Darja Močnik, Mojca Firm, Tadeja Lavtižar in Urška Miklavčič. Na kmetijah smo
spoznali in doživeli veliko novega. Spoznali smo kmetije, hranili živali, jahali konja, stiskali
sok, se peljali s traktorjem, kosili in grabili travo, pekli kruh v krušni peči in še bi lahko
naštevali. Obiskal nas je tudi lovec in nam pripravil zanimivo predstavitev gozdnih živali.
Imeli smo zelo lepo vreme, ki smo ga izkoristili za krajše in daljše pohode. Osvojili smo tudi
vrh smučišča na Starem vrhu, kjer smo se okrepčali z malico. Posebno doživetje za otroke pa
je bil tudi nočni pohod s svetilkami po vasi in druženje ob kresu. Prosti čas smo izkoristili za
igro na igralih iz naravnih materialov, kjer so otroci zelo uživali.
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ENOTA PALČEK: D. Močnik, M. Firm, T. Lavtižar, U. Miklavčič

Enota KRTEK
JESENOVANJE KRTKOVIH NA KMETIJI »DAV EN in O BET«
od 19. do 21. oktobra 2015

Na jesenovanje v Poljansko dolino se je odpravilo 36
otrok iz vrtca Krtek. 15 otrok iz skupine ebelic, 14
otrok iz skupine abic in 7 otrok iz skupine mrljev.
Nameš eni smo bili na dveh kmetijah. 11 otrok na
kmetiji Dav en, pri gospodarju Frenku in gospodinji
Jerneji; 25 otrok na kmetiji O bet, pri gospodarju
Janezu in gospodinji Mileni.
Prav vsi so lepo skrbeli za nas, nam nudili tople
prostore, dobro hrano in nam ponudili veliko
nepozabnih trenutkov na kmetiji.
Otroci so na prijeten na in spoznali ivljenje na kmetiji, stare obi aje in še vedno smo imeli as
za igro na igriš u.
Dejavnosti na kmetijah :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

de even odhod iz Dom al ob 9.30 uri
sprehod po gozdu in v okolici kmetije (sprehod do cerkvice sv. Brikcija)
jahanje konja
nahranili smo ivali v hlevu
ve erni sprehod s svetilkami
izlet na Stari vrh
Ogled traktorja, grabljenje in pobiranje trave
Pobiranje sadja, mletje sadja, prešanje v
sadni sok
Ogled pridelave moke, od zrna do moke
(orodje v asih, mletje mlina)
mol a »lesene« krave
v temi se odpravimo zakurit ogenj, ob njem
zapojemo in se pogrejemo
KRUH – ogledamo si sestavine, zamesimo testo, ga vzhajamo, pregnetemo; peka kruha v
krušni pe i; pred ve erjo kruh poskusimo, vsakemu svoj hleb ek pa gospodinja spe e še za
domov
obisk lovca, predstavi nam razli ne ivali, ki ivijo v naši okolici
son ne trenutke smo izkoristili za igre na prostem, na igriš u, u ivanje na lesenih igralih
son na in prijetna vo nja nazaj domov
Z veseljem bi se še vrnili nazaj.
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Anja Bešter, Tjaša Ro i , Katarina Košenina, Katja Frol Štefan, Mateja Gabor

PLAVALNI TEČAJ 2015/2016

Izvajalec: Azimutsport
Kraj izvedbe: Atlantis Ljubljana
ENOTA

TERMINI

OSTRŽEK

7.3., 9.3., 11.3.,
15.3., 17.3. 2016
7.3., 9.3., 11.3.,
15.3., 17.3. 2016
8.3., 10.3., 14.3.,
16.3., 18.3. 2016
5. 4., 7. 4., 11. 4.,
13. 4., 15. 4., 2016

21

T. Mišmaš, N. Okorn, N. Orehov

21

M. Koželj, A. Andrić, J. Mušić

23

PALČEK

21.3., 23.3., 25.3.,
29.3., 31.3. 2016

55

CICIDOM

22.3., 24.3., 30.3.,
1.4., 4.4. 2016
6.4., 8.4., 12.4.,
14.4., 18.4. 2016
20.4., 21.4., 22.4.,
3.5., 5.5. 2016
22.3., 24.3., 30.3.,
1.4., 4.4. 2016

24

V. Prepadnik, A. Kermavnar, J. Kotnik,
Š. Jeretina
K. Frol Štefan, S. Kunavar, T. Rožič,
M. Gabor, A. Lovšin, J. Bambič, U. Čeh,
M. Vrhovnik, A. Bešter
B. Kunilo, B. Perša, U. Miklavčič,
T. Lavtižar, D. Močnik, A. Kern,
T. Novak
P. Kunstelj, A. Maravič
D. Nograšek, K. Repnik
M. Cerar, P. Miklavc, G. Cestnik,
D. Rode
J. Bizjak, M. Svetlin, P. Kociper,
M. Grošelj, A. Repanšek
M. Pavlič, B. Balažic

SAVSKA
RACMAN
KRTEK

MLINČEK
GAJ
KEKEC
Skupaj:

ŠTEVILO SPREMLJEVALCI
OTROK

63

34
38
14
293

16

Otroci so imeli na začetku in ob zaključku tečaja preverjanje znanje plavanja in prilagoditve
na vodo po merilih za ocenjevanje znanja plavanja V Sloveniji. Po opravljenem tečaju
plavanja je bil opazen napredek pri prilagoditvi na vodo in tehniki plavanja, kar je razvidno
tudi iz spodnje tabele..
REZULTATI PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA IN PRILAGODITVE NA VODO
OCENA

0

1

2

3

4

5

SKUPAJ

PRED
TEČAJEM
PO
TEČAJU

244

44

5

/

/

/

293

73

114

106

/

/

/

293

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

MLINČEK

KEKEC

17

PALČEK

CICIDOM

RACMAN

OSTRŽEK

SAVSKA

18

GAJ
KRTEK

19

CICIBANOVE URICE

ENOTA OSTRŽEK
Dodatna dejavnost Cicibanove urice je namenjena otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, so iz
občine Domžale in so stari od 3 do 6 let.
Dejavnost poteka vsak ponedeljek od 16. do 18 ure.

Zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok se dejavnost ni zvajala.
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BIBA SE IGRA

ENOTA PALČEK
EVALVACIJA: BIBA SE IGRA

šol. leto 2015/2016

V letošnjem šolskem letu je v enoti Palček potekala popoldanska dejavnost Biba se igra vsak
ponedeljek od 17.15 do 18.00. Dejavnost je bila namenjena otrokom, ki ne obiskujejo vrtca,
starim od enega do treh let. Igre in dejavnosti se je udeleževalo 9 otrok, ki so jih spremljali
njihovi starši. Vsak teden smo se pogovarjali, prepevali, brali pravljice in ustvarjali
najrazličnejše izdelke. Ob lepem vremenu smo dejavnosti izvedli zunaj in se poigrali na
vrtčevskem igrišču. Praznovali smo tudi rojstne dneve, kjer smo slavljencu pripravili
presenečenje in skupaj z njim rajali, plesali in prepevali. Naša srečanja so se zelo radi
udeleževali, saj so potekala v sproščenem in prijetnem vzdušju. Pripravila sem tudi zaključno
srečanje, kjer so otroci prejeli manjše darilo za spomin, starši pa so poskrbeli za
sladke prigrizke.

Mojca Firm
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ANGLEŠČINA ZA MALČKE
EVALVACIJA TEČAJA »ANGLEŠČINA ZA MALČKE«
V VRTCU DOMŽALE – ŠOLSKO LETO 2015/2016
IZVAJALEC: Jezikovni svet NAVITAS, inštitut za izobraževanje in celostni razvoj,
(predavateljice: Erika Borštnar, Jerneja Topole Kastelic, Maša Oplotnik)
Tečaj »Angleščina za malčke« je za Vrtec Domžale izvajal zavod Jezikovni svet NAVITAS,
inštitut za izobraževanje in celostni razvoj, kot zunanji izvajalec, za otroke v starostnem
obdobju od 4 do 6 let. Otrokom so na ta način približali zgodnje učenje tujega jezika, in sicer
angleščine. Projekt se je izvajal v 10 skupinah, v 8 enotah, enkrat tedensko po 30 minut
za posamezno skupino, v skupnem obsegu 30 srečanj (po 30 min). Na mesec so bila
približno štiri srečanja (brez novoletnih praznikov, zimskih in prvomajskih počitnic).
Sodelovalo je 90 otrok, ki so bili razdeljeni v skupine od 5 do 13 otrok.
ENOTA
VRTCA
OSTRŽEK
PALČEK

ČAS TEČAJA

GAJ 1 in 2

Ponedeljek,
15.00–15.30
in 15.30-16.00
Ponedeljek,
15.00–15.30
Ponedeljek,
15.15–15.45

SAVSKA
RACMAN
KRTEK 1 in 2

CICIDOM
MLINČEK
IN KEKEC

Torek, 15.00–15.30
Torek, 15.30–16.00

Sreda,
15.00–15.30 in
15.30-16.00
Torek, 15.45 – 16.15
Sreda, 15.40 – 16.10

SKUPINA
OTROK
6 otrok
13 otrok

IN

ŠT.

IZVAJALKA/
PREDAVATELJICA
Erika Borštnar
Jerneja T. Kastelic

Skupina 1: 5 otrok
Skupina 2: 9 otrok
Skupaj: 14 otrok
10 otrok

Jerneja T. Kastelic

8 otrok

Maša Oplotnik,
Jerneja T. Kastelic

Erika Borštnar

Jerneja T. Kastelic
Skupina 1: 10 otrok
Skupina 2: 12 otrok
Skupaj: 22 otrok
10 otrok
7 otrok

Erika Borštnar
Erika Borštnar

Tečaj »Angleščina za malčke« je potekal od 28. septembra 2015 do 19. maja 2016 v osmih
enotah vrtca Domžale po vnaprej določenem urniku.
V vseh enotah je tečaj angleščine potekal v igralnicah, razen v vrtcu Ostržek (pedagoška
soba).
Vizualno in učno gradivo v obliki delovnih listov so otroci tekom tečaja shranjevali v
posebej zanje oblikovane mape, ki so jih po koncu tečaja (na dan zadnjega srečanja) tudi
odnesli domov. Starši pa so dobili po elektronski pošti dostop do gradiva za tečaj tudi preko
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spleta:
http://dostop:vsezoni2015@tecaji.sama-navitas.si/vrtec-domzale-anglescina-gradiva/
(uporabniško ime: dostop in geslo: vsezoni2015)
Teme, ki smo jih v šolskem letu 2015/2016 obravnavali, so bile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predstavitev in pozdravi,
družina,
štetje do 20,
barve,
igrače,
praznovanje rojstnega dne,
hrana in pijača,
deli telesa,
oblačila,
hišni ljubljenčki,
živali na kmetiji,
živali v gozdu,
živali v živalskem vrtu,
hrana (najljubša hrana, sladkarije, zelenjava, sadje) in pijača (voda, sok),
dom, hiša, pohištvo,
igre za otroke (iz različnih delov sveta).

Vse načrtovane vsebine, ki smo jih določili na začetku programa, so bile izvedene. Vsebine
smo obravnavali postopno, letnemu času primerno, jih prilagajali starosti otrok in jih
didaktično postopoma uvajali skozi metode za zgodnje učenje tujega jezika.
Cilji, ki smo jih določili na začetku programa, so bili v celoti doseženi. Otroci so razvijali
jezikovne kompetence in zmožnosti izražanja v angleščini; vadili izgovarjavo, pridobivali
posluh za jezik, usvojili osnovno besedišče in sporazumevanje v angleščini ter razvili
veselje do jezika. S tem so pridobili ključne osnovne kompetence angleškega jezika za
nadaljnje učenje, kar jim omogoča aktivno, uspešno in kritično vključevanje v njihovo
osebno, šolsko in družbeno okolje, v nadaljnje tečaje in šolanje ter bodoče poklicno
udejstvovanje.
Spoznavanje angleščine smo vedno izvajali v sproščenem, igrivem in otroku prijaznem
vzdušju. Uporabili smo metode pogovora, pripovedovanja, plesa, petja, igre, lutke,
risanja, povezovanja, igre vlog, BANS-e itn. Veliko smo uporabljali povezavo med mimiko
telesa in govorom ali petjem. Besedišče v angleščini je bilo podkrepljeno s slikami
(flashcards). Ker so se teme povezovale in nadgrajevale, smo otroke opozarjali na logične
povezave, in sčasoma so tudi sami začeli povezovati pojme, ki smo jih že spoznali, z novimi
vsebinami. Letos so bile v vseh enotah mešane skupine (začetniki in nadaljevalci skupaj), zato
je bilo potrebno veliko prilagajanja in nivojski pristop k poučevanju jezika. Pri vseh skupinah
smo se trudili upoštevati posameznikovo predznanje in tiste, ki so tečaj obiskovali že lani,
spodbujali k utrjevanju, nadgradnji izgovarjave, širitvi besedišča ter jih seznanjali z
osnovnimi stavčnimi strukturami (npr. The door is white., I like ice cream).
Spodbujali smo jih k ustvarjalnemu razmišljanju in jim tako pomagali do pričakovanih
rezultatov.
23

Otroci so prve angleške besede spoznali preko različnih ročnih lutk (mačka »Cat Meow«,
opica »Monkey Momo«), ki so govorile v angleščini. Z lutko so otroci komunicirali tako, da
so se ji predstavili (»Hello, my name is ____«), z njo peli angleške pesmice, spoznavali barve
in dele telesa, celo njen rojstni dan smo praznovali. Po vsakem srečanju so se od nje poslovili
z »Goodbye, …«. Na koncu vsakega srečanja so se otroci prešteli v angleščini in zapeli
najljubšo pesem v angleščini.
Naučili smo se veliko pesmic v kombinaciji s plesom, gibanjem telesa in prstov, npr.:
»Hello«, » Goodbye«, »I can run«, »Hello. How are you today«, »We wish you a merry
Christmas«, »Happy birthday«, »Old MacDonald had a farm«, »One Little Finger«, »The
Eensey Weensey Spider«, »The Wheels of the Bus« in »My family«.
Učno snov smo spoznavali preko iger, ki so značilne za pedagoški proces v angleško
govorečih državah, kakor tudi v našem pedagoškem procesu: dan-noč, spomin, pantomima,
igra vlog, telefon, zgodbice, pesmi, ustvarjanje, risanke v angleščini, igra vroče-hladno
(hot-cold), izštevanka »Eeney Meeney Miney Moe«.
Urili smo se tudi v poslušanju in razumevanju angleškega jezika s pomočjo pravljic,
risank in ilustracij: »Peppa Pig«, »The Snowman story« in »The Little Red Riding Hood«.
Po vsaki zgodbi smo ustvarjali z risanjem, se pogovarjali, utrjevali besedišče s pomočjo
slikovnih kartic in tako podoživljali zgodbo.
Med drugim pa smo tudi barvali, risali, rezali, lepili, izdelovali božično-novoletne voščilnice,
veliko pa smo se tudi pogovarjali v angleščini (z lutko, pozdravi, ob prihodu, odhodu), izdelali
smo živalski vrt in se igrali trgovino.
V drugi polovici maja so v vseh enotah potekali nastopi za starše »Zaključna predstava za
starše«, kjer so otroci predstavili nekaj metod in vsebin, ki so se jih naučili na tečaju: npr.
predstavili so se po angleško, šteli in peli v angleščini, plesali, oponašali živali, poimenovali
živali, barve, dele telesa itn.
Vsebino in potek tečaja »Angleščina za malčke« smo pripravljali s pomočjo gradiv založbe
Rokus Klett »English with Beo« in »Colour Land«, gradiv Pons »Igram se angleščino«,
gradiv »Fairyland 1« za zgodnje učenje angleščine ter dodatnih gradiv za poučevanje
angleščine v predšolskem obdobju iz knjižnic ter dostopnih na internetu (British council,
youtube.com ipd.).
Delo na tečaju smo dokumentirali s pomočjo fotoaparata le občasno, zaključni nastopi za
starše pa so poslikani in posneti s strani zavoda Jezikovni svet NAVITAS. Slike in posnetki s
tečaja so arhivirani na zavodu, posredovani pa so bili tudi staršem otrok in vodstvu Vrtca
Domžale po elektronski pošti. Za slikanje smo na začetku tečaja pridobili dovoljenje staršev.
Tečaj je potekal večinoma nemoteno in po urniku. Kot že pretekla leta je tudi letos prišlo do
sprememb v urniku zaradi tečaja plavanja. S strani vodstva smo bili pravočasno obveščeni in
usklajevanje terminov nadomeščanj je potekalo brez zapletov. Idealno pa bi bilo, če sploh ne
bi prihajalo do prekrivanja dejavnosti, a to najbrž ni mogoče. O spremembah smo po e-pošti
ali telefonu redno obveščali starše, vodje enot ter vodstvo Vrtca. Obvestila so bila večinoma
objavljena tudi na oglasnih deskah v vrtcih, a žal ne vedno, saj informacije od vodij vrtcev
niso vedno prišle tudi do vzgojiteljic in do oglasne deske.
Sodelovanje z vodstvom Vrtca in vzgojiteljicami je bilo zelo korektno in prijetno, saj smo se
vsi držali dogovorov, kar je pripomoglo k nemotenemu poteku pedagoškega dela. Želeli bi, da
bi se naše predavateljice lahko občasno pogovorile z vzgojiteljicami o obravnavanih vsebinah,
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o
problematičnih
in
tudi
o
pozitivno
izstopajočih
otrocih.
Letos je bilo sodelovanje tudi z vodstvom enote Ostržek boljše, le prostor (pedagoška soba) je
bil premajhen za potrebe gibanja otrok na tečaju. Kljub prošnji nismo uspeli najti boljše
rešitve. V tečaj vključeni otroci v tej enoti so bili zelo živahni, a smo z doslednim
upoštevanjem pravil in sodelovanjem s starši uspeli skupaj preživeti uspešno leto.
Menimo, da je bil tečaj »Angleščina za malčke« v vseh enotah uspešno izpeljan, v korist
vključenih otrok. Vse tri predavateljice so se trudile otroke čim bolj motivirati in čim več
naučiti. Upamo, da se bo tečaj angleščine ohranil tudi v prihodnjih letih, saj na podlagi
izkušenj menimo, da je zgodnje seznanjanje z jeziki (tako z angleščino, kot tudi drugimi
jeziki) izredno koristno za nadaljnje hitro usvajanje jezikov, izobraževanje in tudi za
življenje. Predvsem pa je pomembno, da otroci zgodaj razvijejo veselje in ljubezen do učenja
tujih jezikov ter sproščeno spregovorijo (brez strahu in zadreg). Zato smo se vsi skupaj trudili,
da bi jim angleščino približali na način, ki bi v njih vzbudil interes, veselje in voljo do učenja,
eksperimentiranja in igranja z jezikom.
Naslednje leto bi bilo v večjih enotah Vrtca smiselno ponuditi dve stopnji tečaja (začetni in
nadaljevalni tečaj), če se bodo ponovno vključili v tečaj tisti otroci, ki sedaj še ne gredo v
šolo.

Domžale, 25. maj 2016
Pripravili:
Jezikovni svet NAVITAS (Aleksandra Borštnar Maček, prof.) in izvajalke/predavateljice
(Erika Borštnar, Jerneja Topole Kastelic, Maša Oplotnik)
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