ANALIZA OBOGATITVENIH
DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV V VRTCU
DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI,
KI POVEZUJEJO VSE ENOTE

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM
MALI SONČEK
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:
ü Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki
vključujejo sodobne športne pripomočke.
ü Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
ü Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa.
ü 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:
Ø Igre na snegu in učenje smučanja
Ø Rolanje
Ø Spretnosti vožnje s kolesom
Ø Plavalni tečaj (v Vodnem mestu Atlantis; izvajalec: Azimut šport)
Ø Skupaj v gore
Ø Športno popoldne
Ø Biba pleše in Mala biba pleše
Ø Športna vadba v telovadnici
Zaradi slabega vremena je jesenski kros na Viru (izvajalec: Zavod za šport in rekreacijo
Domžale) odpadel. Predviden termin pa je bil 7. 10. 2015.

Realizacija programa mali sonček v šolskem letu 2015 2016:

PROGRAM

MODRI
za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI
KEKEC

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

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

OSTRŽEK

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

ŠTEVILO OTROK

13
14
16
9
10
16
20
22
14
18
21
23
/
6
13
10
14
9
17

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

13

za otroke od 5. – 6. leta starosti
KRTEK

MODRI

38

za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI

52

za otroke od 3. –4. leta starosti
ORANŽNI

40

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

46

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

24

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

48

za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI

14

za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI
CICIDOM

14

za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI

15

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

11

za otroke od 5. – 6. leta starosti
MODRI

27

za otroke od 2. – 3. leta starosti
ZELENI
PALČEK

37

za otroke od 3. – 4. leta starosti
ORANŽNI

56

za otroke od 4. – 5. leta starosti
RUMENI

48

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

M: 158

Z: 204 O: 222 R: 230
814

PLESNA DEJAVNOST
BIBA PLEŠE IN MALA BIBA PLEŠE

ENOTA MLINČEK
BIBA PLEŠE - Miške
Ples, glasba, ritmi, poslušanje, gibanje…. Otroka sproščajo. Spoznavali smo različne vrste
plesov, ki so od otrok zahtevali določeno sledenje, koncentracijo in zanimanje. Otroci radi
plešejo in se ustvarjalno gibajo ob glasbi. Ples otroke pomirja, sprošča, povezuje, odpravlja
napetosti, omogoča učenje motivov na nevsiljiv način. Uporabili smo voden ples, ustvarjalni
gib, poslušanje in izražanje glasbe v povezavi z drugimi področji, ob praznovanjih smo
uporabili svoje znanje. Ob plesu smo uporabljali različne pripomočke za ples in se posluževali
najrazličnejše glasbe. Ob zaključku so otroci dobili priznanja za sodelovanje.

Dragica REPANŠEK, dipl. vzg.

BIBA PLEŠE - Ptički
Zaposlitve v okviru obogatitvene dejavnosti Biba pleše so bile v tem šolskem letu izbrane in
oblikovane predvsem v povezavi s projektom Moja Slovenija, kjer smo spoznavali temeljne
značilnosti Slovenije. Spoznavali smo nošo ter različne ljudske plese prilagojene za otroke, ki
so značilni za posamezne slovenske pokrajine. Ob tem smo se učili tudi različne ljudske
pesmi, ki smo jih ob plesih prepevali. Ob njunem obisku sta z nami zaplesali tudi ljudski
pevki. Poleg ljudskih plesov so imeli otroci možnost prostega plesnega ustvarjanja z
različnimi sredstvi (instrumentalna glasba, rutke, trakovi, listi dreves, žoge, baloni...). Tu so
otroci razvijali čutno doživljanje z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenju telesa,
razvijali spretnosti, spoznavali, raziskovali in eksperimentirali s telesom. Biba pleše je bila
oblikovana v treh delih. V uvodnem delu smo se pozdravili s plesnim pozdravom, izvajali
bans, se ogreli. Osrednji del je bil namenjen predvsem ljudskim plesom, v zaključnem delu pa
smo izvajali zaposlitve po željah otrok. Zaključili smo običajno tudi s sprostitveno igro
oziroma vodeno vizualizacijo.

Maja CERAR, dipl. vzg.

BIBA PLEŠE – Ribice
Brezplačna obogatitvena dejavnost Biba pleše je potekala skoraj vsak petek dopoldne. Število
otrok je sovpadalo številu otrok tistega dne, ko sem dejavnost izvajala. Skoraj vedno so
sodelovali vsi prisotni otroci. Spoznali smo veliko gibalnih iger, ki sem jih uporabila za
uvodni del, spoznali smo veliko novih plesov, smo pa tudi utrjevali plese, ki smo jih spoznali
že lansko leto. Ob zaklučnem delu smo se sproščali ob različnih sprostitvenih igrah.
Otroci so za sodelovanje v dejavnosti, prejeli priznanje.

Damjana RODE, dipl. vzg.

ENOTA KEKEC

BIBA PLEŠE V ENOTI KEKEC
ŠOLSKO LETO 2015/2016
V plesni dejavnosti Biba pleše je letos sodelovalo vseh 21 otrok iz skupine Metulji, starih od 4
do 6 let. Plesne urice so potekale ob petkih dopoldne. Bile so zanimive in prijetne.
Otroci so med plesom uživali, se razgibali, sprostili in nasmejali. Omogočeno jim je bilo
sodelovanje v parih in v skupini. Ob glasbi so večkrat individualno ustvarjali in se plesno
izražali s trakovi, baloni, žogami…
S preprostimi, malo zahtevnejšimi rajalnimi in ljudskimi plesi, ki sem jih priredila za otroke
smo ohranjali tudi ljudsko izročilo. Med plesom so otroci veselo prepevali, saj so se hitro
naučili marsikatero besedilo. Naučili so se tudi več ljudskih šaljivih iger.
Otroci so doživljali umetnost kot del družbenega in kulturnega življenja. V decembru so se s
plesom kljub mrazu dobro ogreli na novoletnem bazarju pod okrašeno smrečico.
Svoje plesno znanje so predstavili tudi v KD Radomlje, kjer so premagali strah pred
nastopanjem, saj so samozavestno nastopili na predstavi ob 30. letnici Društva upokojencev.
Na občnem zboru DU Radomlje so še posebej razveselili svoje dedke in babice, ki so ponosno
spremljali njihov nastop.
Ob koncu smo urice zaključili z umirjanjem. Izvajali smo različne sprostitvene igre za otroke,
ter se umirili ob instrumentalni glasbi.
Dosegla sem zastavljene cilje, otroci pa so za sodelovanje pri dejavnosti prejeli priznanje.

Radomlje, maj 2016

Bernarda Balažic

OBOGATITVENA DEJAVNOST BIBA PLEŠE
V letošnjem šolskem letu je v naši skupini Polži prvič potekala obogatitvena dejavnost Biba
pleše. Otroci so bili stari od 3 – 4 leta in so se vsi z veseljem vključevali v dejavnost. Glavno
vodilo mi je bilo, da so pri plesu uživali in se sprostili. Želela sem, da so glasbo doživeli in se
po njej gibali, kot so čutili. Spoznali smo različne zvrsti plesa: ustvarjalni ples, rajalni ples,
skupinski ples, bežno pa smo se že srečali tudi z ljudskimi plesi.
Zastavljene cilje smo dosegli.
Otroci so pri dejavnosti uživali in na koncu prejeli priznanja za sodelovanje.

Vrtec Kekec
Marta Štrajhar

ENOTA PALČEK

PLESNI TE AJ BIBA PLEŠE
V ENOTI PAL EK za šolsko leto 2015/16
Tudi letos je v enoti Pal ek potekala dodatna dopoldanska dejavnost Biba
pleše in Mala biba pleše. Vodili sva ga, Sanja Miki , v skupini abice, Pti ki
in Zaj ki, in Tadeja Lavti ar, v skupinah Medvedki in Metulji.

Biba pleše smo imeli v dopoldanskem asu, abice v ponedeljek, Pti ki v
torek, Zaj ki v etrtek. Na za etku smo se vedno pozdravili z Biba
pozdravom. Sledil je glavni del. Pri abicah smo spoznavali glasbo, ritem,
ples… v skupini Pti ki smo plesali, ustvarjali koreografije na razne otroške
pesmi, banse, ter ustvarjali plese ob klasi ni glasbi. V najstarejši skupini
Zaj ki smo se osredoto ili na ljudske pesmi in plese. Otroci so plesali tudi z
raznimi pripomo ki (traki, obro i, stoli…) s katerimi so se plesno izra ali in
pri tem zelo u ivali. Z veseljem so hodili na plesne vaje, ker so se nau ili
razne plese, se sprostili in u ivali v plesu. Na koncu pa smo se sprostili ob
klasi ni glasbi, jogi in masa i.
Za starše smo pripravili kratek nastop, kjer smo zaplesali in pokazali, kaj
smo se skozi celo leto nau ili pri plesni dejavnosti Biba pleše. Na koncu so
otroci prejeli diplome.

Izvajalki: Sanja Miki

in Tadeja Lavti ar

ENOTA OSTRŽEK
MALA BIBA PLEŠE
skupina Medvedki, enota Ostržek

V skupini 2—3 leta je od oktobra 2015 do konca aprila 2016 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.

Nena Orehov

BIBA PLEŠE
Skupina Metulji, enota Ostržek

V metuljevi skupini smo od oktobra do maja ob torkih redno izvajali plesno dejavnost
Biba pleše. V dejavnost pa so bili vključeni vsi otroci.
Izmenično smo posegali po različnih vsebinah. Izbirala sem glasbene podlage za
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, pa tudi otroci
so bili pomembni predlagatelji našega plesnega izvajanja, saj so nekateri pokazali posebno
veselje za različne zvrsti plesa.
Plesni nastop je bil v več delih. Pomembnejši del je bil ob praznovanju štiridesetletnice
vrtca, kjer so otroci v dveh točkah prikazali veliko plesne aktivnosti. Delno smo prikazali naše
delo na srečanjih za starše in otroke, kot so popoldanska druženja in zaključno srečanje ob
koncu šolskega leta.

Marjeta Osolin

BIBA PLEŠE
v skupini Pikapolonice, enota Ostržek
V skupini Pikapolonice (4–6 let) je dejavnost Biba pleše potekala enkrat tedensko od oktobra
do junija. Glede na izbrane dejavnosti in cilje sem otroke razdelila v dve skupini ali pa so
izvajali plesne dejavnosti sočasno.
Doseženi so bili zastavljeni glavni cilji:
Ø otroci začutijo ritem, ga znajo ponoviti,
Ø komunikacija med člani v skupini, povezovanje skupine, upoštevanje navodil,
Ø sprostitev, uživanje v gibanju, plesu, poslušanju glasbe,
Ø spoznati, kaj zmoremo narediti s svojim telesom,
Ø vključevanje vseh čutov,
Ø izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem.
Dejavnosti:
ü rajalne igre (»Potujemo v Rakitnico«, »Abraham«, »Bela lilija«),
ü gibalne igre (»Okameneli« , »Nevihta«, »Živali«),
ü izmišljanje in uprizarjanje bansov (»Svet je kakor ringaraja«)
ü igranje na orffova glasbila in povezava s plesom
ü ustvarjanje ritmov, ponavljanje ritmov (zveneči stol, hopi žoga, deli telesa)
ü izmišljanja gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, raziskovanje prostora,
iskanje lastnih poti pri reševanju problema
ü ples na različnih nivojih (leže, sede, stoje)
ü improvizacije z rekviziti (kocke, trakovi, papirnate žogice, palice …) in brez
rekvizitov ob ritmu, glasbi ali brez spremljave,
ü ples v različnem tempu in ritmu (»Ostržek« , »Robotek«, plesi v koloni…),
ü ples s soplesalcem v paru in skupini ter skupinski plesi (novoletni ples, ples ob
praznovanju rojstnih dni, otroški in družabni plesi)
ü igre zaupanja,
ü sproščanje ob glasbi ali ob poslušanju zgodbe,
ü masaže (z balonom, s plavalnim črvom, s hopi žogo, z žogo; sami, v paru, v skupini),
ü pravljična joga in gibalne zgodbe (»Pomladni travnik«, »Potovanje do zvezdice
Zaspanke«…)
ü elementi folklore (»Marko skače«, »Ob bistrem potoku«, rašpla, sedemkoračni ples).

Veliko plesnih dejavnosti smo izvajali v naravi, predvsem ob in okoli »našega« drevesa – lipe
na koncu drevoreda Lipje na Mengeškem polju. Okoli lipe smo zarajali v krogu, oponašali
smo gibanje drevesnih listov, stali pri miru kot lipa in raztezali roke kot drevesne veje. Za
sprostitev smo objemali drevesa in občutili strukturo lubja, listov, zemlje…Izmišljali smo si
zgodbe, si jih pripovedovali in jih gibalno uprizarjali. Pod lupo smo opazovali gibanje žuželk
in posnemali njihovo gibanje.

Učili smo se ljudske pesmi in plese, ki smo jih predstavili mlajšim otrokom v Ostržku. Z
različnimi sredstvi smo delali ritme in jih ponavljali z gibanjem rok, nog, glave…Otroci so
zelo radi plesali s trakovi in navdušili tudi najmlajše, ki so se jim večkrat pridružili.

Tadeja Mišmaš

ENOTA SAVSKA
BIBA PLEŠE v enoti Savska, v šol. l. 2015/2016
Evalvacija izvajanja dodatne dejavnosti v Enoti Savska
Skozi celoletno plesno dejavnost so otroci skupine Medvedi in Ježi v ljudskih in izraznih
plesih ter gibalno – rajalnih igrah spoznavali, preizkušali in usvajali lažje plesne motive na
različnih gibalnih nivojih ter usvojili ljudski ples Ob bistrem potoku je mlin, Kužek nima repa
več in druge. Spoznali so nekaj novih pesmic in jih gibalno prikazali v bansih. Sproščali in
umirjali so se v masažah in spoznavali telovadbo za možgane. Pri tem so bili še posebej
usmerjeni na položaj telesa, na dihanje in občutenje v telesu. Otroci so imeli možnost
ustvarjanja lastnih plesnih motivov, plesnih korakov ob glasbi in brez nje. Ob poslušanju
šumov, zvokov, klasične instrumentalne glasbe ter otroških in ljudskih pesmi so se otroci
kreativno izražali, sproščeno družili, razvijali domišljijo in ustvarjali z gibom ter
eksperimentirali s telesom. Plesali so z različnimi plesnimi rekviziti, (listje, rutice, trakovi,
baloni, blago, papir, plišaste igrače…) spoznavali svoje telo, iskali lastne poti pri reševanju
gibalnih problemov, se prepustili gibanju ter v igrah v parih zaupali prijatelju, vzpostavljali,
vzdrževali in uživali v plesni umetnosti in prijateljskih odnosih.
Aleksandra Andrić, vzgojiteljica

ENOTA KRTEK
MALA BIBA PLEŠE
Št. Udeležencev: 19
MIŠKE: Starost: 2-4
Izvajalki: Špela Zemljič Kociper, Mateja Gabor
Cilji:
•
•
•
•
•

usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger
doživljanje umetnosti, kot del družabnega in kulturnega življenja
razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav o
umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih
negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenju telesa
razvoj motorike, koordinacije, telesne sheme, orientacije v prostoru, razvoj
občutka za ritem

Z dodatno dejavnostjo Mala biba pleše sva želeli otroke seznaniti in vključiti v raznolike
plesne dejavnosti. Otroci so se tekom leta seznanili z različnimi zvrstmi plesa, ljudskimi plesi,
rajalnimi igrami, plesnim izražanjem glede na občutja, ritem. Pri tem sva jih spodbujali, da so
raziskovali svoje telo in sami ustvarjali gibe glede na glasbo (tempo, ritem). Otroci so se
preko teh dejavnosti povezovali in ustvarili nove prijateljske odnose. Pri izbiri glasbe sva se
trudili otrokom predstaviti drugačne zvrsti glasbe, ne le znane otroške pesmi temveč tudi
klasično instrumentalno glasbo, glasbo z različnih delov sveta.

Špela Zemljič Kociper

OBOGATITVENA DEJAVNOST: MALA BIBA PLEŠE
SKUPINA: MRAVLJICE (2–4 leta, 19 otrok)
IZVAJALKA: Alenka Lovšin
V skupini Mravljice smo izvajali tudi Malo bibo pleše (plesne urice), cilji so bili skupni za ves
vrtec Domžale, plesne koreografije sem prilagodila starosti in interesom otrok, posvetili smo
se predvsem ljudskim plesom ter plesom na otroško glasbo. Plesne urice so potekale od
oktobra 2015 do maja 2016.
Plesne urice sem izvajala ob različnih dnevih, vendar vsaj enkrat ali dvakrat mesečno. Otroci
skupine so z izrednim veseljem sodelovali in plesali. Plesne urice so potekale tako, kot sem si
jih zamislila: najprej ogrevanje z gibalnimi igrami, nato ples oz. plesna koreografija ter
ponovitev prejšnjih plesov. Na koncu ure je sledilo sproščanje s sprostitveno igro, da smo se
umirili. Otroci so ta način že poznali iz prejšnjega leta, otroci, ki so se nam pridružili na
začetku leta pa so za to potrebovali malo dlje časa, zlasti dve mlajši deklici, ki sta nas na
začetku pri plesu zgolj opazovali. Koreografije sem izbirala glede na temo, letni čas, glede na
besedila. Preko različnih plesov ter glasbe sem razvijala predvsem: različne oblike plesa
(skupno, individualno), organizacijo skupin (krog, kolona, po parih), nivoji plesa (nizko,
srednje, visoko), hitrost (hitro – počasi), gibčnost, spretnost, koordinacijo v prostoru ter
ritmični posluh in motorični spomin.
Plesnih uric so se otroci veselili in radi plesali. Vsi otroci so ob zaključku plesnih uric prejeli
tudi priznanja za sodelovanje pri dejavnosti Mala biba pleše.

… in sproščanje
Plesne urice …

Alenka Lovšin

Skupina METULJI:1-2 let
Projekt: MALA BIBA PLEŠE
V metuljevi skupini sem v dopoldanskem času enkrat tedensko izvajala dejavnost v obliki
plesnih ur z naslovom MALA BIBA PLEŠE.
V dejavnost so bili vključeni vsi otroci, ki so radi plesali, se gibalno izražali in plesno
ustvarjali.
VSEBINE:
- OTROŠKI IN DRUŽABNI PLESI
- RAJALNE IGRE IN PLESI
- LJUDSKE IGRE IN IZŠTEVANKE
- SPROŠČANJE OB GLASBI
- IMPROVIZACIJA; PLES Z REKVIZITI
- INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI PLESI
Plesne ure so bile prijetne, v tem času smo se razgibali, sprostili, naplesali in tudi nasmejali.

ENOTA RACMAN
MALA BIBA PLEŠE

Malo bibo pleše plesne vaje sem v tem šolskem letu izvajala v svoji skupini 2 do 3 leta starih
otrok. Sodelovalo je 14 otrok. Dejavnost je potekala enkrat tedensko. Otroci so dobro in z
veseljem sodelovali pri plesni dejavnosti. Naučili smo se poseben biba pozdrav, s katerim
smo začeli in končali »biba pleše«.
Kot sem načrtovala že v začetku šolskega leta smo plesali ob različnih glasbenih podlagah,
se naučili nekaj preprostih rajalnih iger, izvajali Bibarije in plesali ob pripomočkih. Plesali smo
ob klasični glasbi za ogrevanje in sproščanje.
Učili smo se tudi preprostih sprostitvenih masaž in sproščenega plesa ob klasični glasbi.
Otroci so se uvajali v plesno gibalno dejavnost, prvi stiki z masažo, dotikom in vodenim
plesom.
Uporabila sem različno posneto glasbo, spremljali pa smo se tudi z lastnim petjem.
Nastopali smo za starše, babice in dedke ter otroke iz vrtca in šole. Nastopili smo tudi na
deseti obletnici našega vrtca.

Katarina Kos Juhant

BIBA PLEŠE
SKUPINA RAČKE
STAROST OTROK: 3–4 leta

Projekt Biba pleše smo izvajali tedensko, od oktobra do konca maja. Vključenih je bilo 19
otrok. Otroci so se tedensko veselili plesnih dejavnosti, strokovni delavki pa sva se trudili, da
je bil izbor le-teh kakovosten in raznolik.
Letošnji poudarek je bil na spoznavanju slovenskih plesov (npr. Katarina Barbara, Ob bistrem
potoku je mlin, Peričice) in različnih rajalnih iger. Pri dejavnostih sva strokovni delavki
stremeli k temu, da so plesne zaposlitve potekale v manjših skupinah. Na omenjen način so se
otrokovi potenciali bolj izrazili, delo pa je potekalo bolj lahkotno. Plesna dejavnost je v prvi
vrsti dobila svoj namen, in sicer da so otroci sprostijo in izrazijo skozi in z umetnostjo.
V ospredju je bil tudi poudarek na raziskovanju lastnega telesa. Otroke sva spodbujali, da so
se osredotočili na lastno telo in njegove dele. Otroci so pri tem vidno napredovali. Uporabljali
smo tudi različna sredstva, zlasti nestrukturiran material (npr. blago, tulci, pena). Velik
poudarek je bil prav tako na plesu ob in brez glasbe. Razliko smo z otroki spoznavali v okviru
tematskega sklopa Lutka ljubljenec skupine – vsi drugačni, vsi enaki, v okviru katerega smo z
lutko Lili spoznali drugačnost skozi podobo njenih gluhih prijateljev. Otroci so se pri tem
osredotočili na svoj sluh, ki je v umetniškem izražanju tudi pomemben dejavnik.
V mesecu maju smo se s plesnimi dejavnostmi pripravljali na nastop ob 10. letnici enote
Racman. Del predstavitve naše skupine je bil tudi ples ob inštrumentalni glasbi, kar sva skozi
leto s strokovno delavko pogosto izvajali. Uporabljali sva tako zvočne posnetke klasične
glasbe in nenazadnje tudi nekaj zabavnih glasb. Cilji obogatitvene dejavnosti so bili
uresničeni.

Izvajalka: Saša Šinkovec (od 6. 4. 2016 izvajala Anja Volčini)

SKUPINA ŽABICE
STAROST OTROK: 4 – 6 let

Plesna dejavnost Biba pleše smo izvajali od oktobra do junija. Sodelovali je vseh 21 otrok in
sicer je dejavnost potekala enkrat tedensko.
Ples sem z otroki izvajala individualno, skupinsko in skupno. Otroci so izjemno radovedno in
veselo pristopili k dejavnosti. Plesali smo ob klasični glasbi, sodobni in ljudski glasbi. Spoznali
smo masaže, banse, gibalne in rajalne igre ter ravnali z malimi instrumenti.
Vsaka dejavnost je prinesla nekaj novega, nova spoznanja, včasih so se prebudile tudi nove
ideje, ki jih bom v nadaljnjem delu z otroki lahko uporabila. Najbolj pomembno mi je bilo to,
da so otroci resnično uživali ob zaposlitvah ter me včasih tudi presenetili.
Z velikim veseljem smo vse naše koreografije predstavili otrokom ostalih skupin, staršem,
starim staršem in vsem ostalim prisotnim na obletnici našega vrtca. Veselim se že nadaljnjega
dela z otroci, spremljana njihovega in lastnega napredka
Cilji, ki sem si jih zastavila, so bili realizirani.

Izvajalka: Vanda Prepadnik

SKUPINA ŽELVE
STAROST OTROK 5-6 LET
V skupini Želve je dejavnost potekala vsako sredo od oktobra do konca maja. Otroci so bili
stari 5-6 let. Sodelovalo je 23 otrok. Otroci so dobro in z veseljem sodelovali pri plesni
dejavnosti.

Spoznavali so različne plesne in druge gibalne igre, ustvarjali z gibi telesa ob klasični glasbi
in spoznali več slovenskih ljudskih pesmi in ob njih tudi zaplesali. Igrali smo se različne
ljudske in novejše plesne igre. Kot sem načrtovala že v začetku šolskega leta smo plesali ob
lastnem petju, se naučili nekaj preprostih ljudskih plesov in rajalnih iger. Pri delu sem
uporabila zgoščenke s slovenskimi ljudskimi pesmimi, ki jih izvajajo otroci. Za ogrevanje in
sproščanje pa sem otrokom ponudila klasično glasbo v izvedbi simfoničnega orkestra, panove
piščali ali sprostitveno glasbo povezano z zvoki iz narave. Učili smo se tudi preprostih
sprostitvenih masaž, pantonime, bansov in sproščenega plesa ob klasični glasbi. Otroci so
spoznavali različne dejavnosti, ki so vključevala pravljično jogo. Pri izvajanju dejavnosti mi
je bilo v veliko pomoč gradivo profesorice Schmidt in profesorice Bernarde Rakar. Spoznali
smo vodeno vizualizacijo in gibalne zgodbe.

Z otroki sem pripravila več nastopov. Nastopali smo za starše, babice in dedke ter otroke iz
mlajših skupin. Plesne dejavnosti so se otroci veselili in radi plesali. Otroci so zaplesali tudi
na javni prireditvi ob 10. Obletnici enote Racman. Vsi otroci so ob zaključku prejeli priznanja
za sodelovanje pri dejavnosti Biba pleše.
Izvajalka: Anamarija Kermavnar

ENOTA GAJ
ANALIZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

MALA BIBA PLEŠE
Šolsko leto: 2015/2016

V brezplačno obogatitveno dejavnost Mala biba pleše smo bili to šolsko leto vključeni tudi
zajčki. Vsak torek so otroci v večnamenskem prostoru spoznavali različne ljudske plese,
plesali ob petju, plesno pa so tudi spontano ustvarjali ob glasbi. Plese smo nadgrajevali, saj
smo plesali že lansko leto. Ritem so dobro osvojili in ples jim ni predstavljal nobenih težav.
Spoznavali so tudi ples v paru in kačo, kar jim je šlo z vsakim tednom bolje, v ples pa smo
vključili tudi trakove. Otroci so tako na zelo nevsiljiv način razvijali koordinacijo celotnega
telesa ter preizkušajo meje telesa.
Prav vsi, tako otroci, kot jaz, smo v plesu aktivno sodelovali in na nek način navezovali še
bolj pogljobljen stik.

Preserje pri Radomljah, 23. 5. 2016
Pavlišič

Izvajalka: Sonja

ANALIZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

BIBA PLEŠE
Šolsko leto: 2015/2016
Brezplačno obogatitveno dejavnost, Biba pleše, smo izvajali enkrat tedensko, in sicer ob
petkih dopoldne. Otroci so v okviru dejavnosti doživljali ugodje v gibanju, se zavedali
lastnega telesa,
spoznavali različno glasbo, razvijali koordinacijo oz. skladnost gibanja, usvajali osnovne
gibalne koncepte npr. zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje),
spoznavali različne položaje in odnose med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med
ljudmi.
Plesali smo ob petju in glasbi, gibanje spremljali z malimi instrumenti, ob spontanem plesu
preizkušali možnosti gibanja različnih delov telesa ter v ples vključili rekvizite npr. rute,
trakove. Seznanjali smo se z različnimi formacijami. Plesali individualno, v krogu, v koloni,
večjih in manjših skupinah, oblikovali tudi dvojice. Utrjevali smo že znane plese in
spoznavali nove. Tekom šolskega leta smo v okviru dejavnosti spoznavali tudi različne
sprostitvene in socialne igre. V mesecu decembru smo realizirali plesno delavnico s starši, na
kateri smo skupaj preplesali kar nekaj plesov.
Tako otroci, kot tudi jaz, smo se dejavnosti vedno znova veselili in radi aktivno sodelovali,
tako se vsi skupaj veselimo novega šolskega leta, ko bomo lahko ponovno uživali v plesnih
dejavnostih.

Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar

Preserje pri Radomljah, 29. 5. 2016

ANALIZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

BIBA PLEŠE
Šolsko leto: 2015/2016
Letos prvič vodim plesno dejavnost Biba pleše. Ta ples je namenjen otrokom, ki radi plešejo,
rajajo, se gibalno izražajo in se med seboj družijo. Pri plesu je sodelovalo 24 otrok, 7 deklic in
17 dečkov.
Cilji, ki sem jih zastavila in tudi realizirala so bili:
• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
• doživljanje umetnost kot del družabnega in kulturnega življenja,
• spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenje telesa, spoznavanje in poslušanje sebe,
• razvijanje gibalno plesnih spretnosti
Plesna dejavnost je potekala vsak četrtek od oktobra do maja v dopoldanskem času od 10 – 11
ure. Otroci so radi prihajali na ples. Plesali smo ljudske plese, moderne plese, družabne plese
in skupinske plese. Z otroki sem se igrala tudi rajalne, glasbeno – didaktične igre, ljudske igre
in izštevanke. Veliko smo tudi improvizirali, rajali in se sproščali ob glasbi. Imeli smo tri
nastope. Prvič smo se predstavili babicam in dedkom, drugič na nastopu v kulturnem domu
Radomlje in tretjič na zaključku za starše. Za novo šolsko leto že pripravljam in iščem nove
ideje ter zamisli.

Preserje, 23.5.2016
Kociper

Petra

ANALIZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

BIBA PLEŠE
Šolsko leto: 2015/2016

Plesno dejavnost Biba pleše sem izvajala od oktobra do junija, enkrat tedensko po eno uro.
Vanjo so bili vključeni vsi otroci naše skupine, 10 deklic in 9 dečkov. Kot že nekaj let
zapored, smo tudi letos spoznavali ljudske pesmi in plese, rajalne igre in plesne igre. Večji
poudarek smo namenili plesom v parih. Otroci so se na ta način spoznavali in zbližali med
seboj, saj so zamenjali veliko soplesalcev. Poslušali smo različne zvrsti glasbe ter gledali in
izvajali razne plesne zvrsti. Med vsemi se je deklicam najbolj priljubil balet, dečkom pa
sodoben ples podoben hip - hopu. Kadar so imeli otroci možnost izbire glasbe in plesa, so
izbrali ti dve zvrsti. Otroci so večkrat odločali bodisi o glasbeni podlagi za ples bodisi o plesu
samem. Na ta način sem ohranjala visoko stopnjo motivacije in veselja do plesne dejavnosti
skozi celo leto. Nekaj naših plesnih veščin smo pokazali tudi
staršem in starim staršem na nastopu.

Izvajalka: Tinkara Avsec

Preserje pri Radomljah, 29. 5. 2016

ANALIZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

BIBA PLEŠE
Šolsko leto: 2015/2016
Vsak četrtek smo v večnamenskem prostoru enote plesali z Bibo. Vsi smo komaj čakali, da
nas obišče, priklicali smo jo z Biba pozdravom in se vsak četrtek družili 45 minut.
Obogatitveno dejavnost sem prilagajala na željo otrok. Upoštevala sem nihove interese in
izhajala iz njihove naravne potrebe po gibanju, plesu, starosti otrok in letnemu času.
Otroci so skozi leto osvojili plese, ki so vključevali ples v paru, prehajanje pozicije ena v
drugo, formacija kroga in mostovni plesi. V ples sem vključevala različne rekvizite (rutice,
plesni trakovi...) Uporabila sem različno glasbo, spremljali pa smo se tudi z lastnim petjem.
Na koncu vsakega druženja je sledila umiritev z glasbo.
Cilji, ki sem si jih zastavila so bili realizirani;
- Doživljanje umetnosti kot družbenega in kulturnega življenja.
- Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.
- Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi, plesom in njegovimi izraznimi lastnostmi.
- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane
pozornosti telesa, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja.
Pri skupnih druženjih je bil namen, da se otroci sprostijo, uživajo v lastnem telesu in se
povežejo med seboj. Skupaj nam je bilo lepo, otroci so konec leta predstavljali določene plese
brez odrasle pomoči.

Preserje pri Radomljah, 23. 5. 2016
Repanšek

Izvajalka: Anja

ANALIZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

BIBA PLEŠE
Šolsko leto: 2015/2016

V skupini Sove smo obogatitveno dejavnost Biba pleše spoznavali že lansko leto, zato smo v
letošnjem letu pričeli predvsem z utrjevanjem že znanih plesov in iger ter jih nadgradili s
spoznavanjem ljudskega izročila.
Spoznali in zaplesali smo veliko preprostih in enostavnih ljudskih plesov, ki smo jih
spoznavali tudi ob slikovnem ter AV gradivu.
Otroci so z velikim veseljem opazovali ples vrstnikov svoje starosti in izbrane elemente
poskušali prenesti v naš ples. V začetku smo imeli nekaj težav pri osvajanju prostora ter
usklajenostjo kar pa nam je z vajo tudi uspelo.
Ob materinskem dnevu nam je tako uspelo prikazati izbrane ljudske plese in igre, ki smo jih
povezali z igrami naših dedkov in babic. Preoblekli smo se v ljudska oblačila in na nastopu
doživeli velik uspeh in iskreno občudovanje naši staršev ter dedkov in babic.
Bibo pleše smo povezovali tudi z malimi ritmičnimi inštrumenti, preprostimi pripomočki ter z
projektom Pravljična joga ter prstnimi igrami, ki so se jih naši otroci zelo radi igrali in jih
prenašali na mlajše sestrice in bratce v naši enoti.

Preserje pri Radomljah, 24. 5. 2016

Izvajalka: Jasna Bizjak

ENOTA CICIDOM
MALA BIBA PLEŠE
Otroke smo se mesečno seznanile z novo bibarijo, prstno igro ter rajalno igro. Prstne igre in
bibarije smo izvajali ob različnih priložnostih, po zajtrku, pred kosilom in po igri. Vsak drugi
torek smo izvajale mamo bibo pleše in otroci so radi rajali, se spontano odzivali na različne
glasbene zvrsti. Takrat so se ob plesu in petju sprostili tudi otroci, ki se niso želi individualno
izpostavljati. Na začetku so bili nekateri otroci le opazovalci, kasneje pa so z velikim
navdušenjem po novih rajalnih igrah in
plesnem izražanju plesali prav vsi otroci.

BIBA PLEŠE
V skupini Miške so plesne urice potekale enkrat tedensko v telovadnici. Potekale so v dveh
skupinah. Otroci so spoznavali ljudske plese in igre (Abraham `ma sedem sinov, Rdeče
češnje, Ob bistrem potoku, Ali je kruh že pečen...). Ob klasični glasbi so prosto ustvarjali brez
rekvizitov in z različnimi rekviziti. Spoznavali so različne nivoje in plesne formacije. Plesali
so individualno, v paru in skupinsko. Skupaj smo ustvarili ples naše skupine na pesem Miška

in mavrica, ki smo jo uporabili za rajalni ples pri praznovanju naših rojstnih dni. V marcu smo
pripravili nastop za starše, kjer smo jim predstavili delček našega ustvarjanja.
Otroci skupine Mucki in vzgojiteljici smo prav tako izvajali projekt enkrat tedensko. Na
začetku smo se ukvarjali predvsem z orientacijo v prostoru in različnimi nivoji gibanja.
Kasneje smo prešli na oblike (krog, vrsta, kolona) in ples v paru ali prosto. Plese, pri katerih
so otroci pokazali največ navdušenja in spretnosti, smo uporabili oz. predstavili na nastopu, ki
smo ga izvedli v aprilu. Zaplesali smo
tako na ljudske in moderne ritme,
deklamirali, se postavili v vrsto po
velikosti in se le enkrat čisto na hitro
zmotili ter na koncu poželi velik aplavz
in pohvale s strani staršev, sorojencev in
starih staršev.

IGRE NA SNEGU
V skladu z Letnim delovnim načrtom 2015/ 2016 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, ko so bili za to primerni pogoji
(sneg), po urniku, ki so ga pripravile vzgojiteljice v enoti.

ENOTA

TERMIN IZVEDBE

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
OTROK

IZVAJALCI
(STROKOVNI DELAVCI)

MLINČEK

4. 1. – 8. 1. 2016

cca. 60

Vsi strokovni delavci

KEKEC

4. 1. – 8. 1. 2016

20

M. Pavlič
B. Balažic

CICIDOM

4. 1. – 7. 1. 2016

37

P. Kunstelj, K. Repnik,
A. Maravič, D. Nograšek

PALČEK
OSTRŽEK

4. 1. – 8. 1. 2016
4. 1. – 8. 1. 2016

196
54

Vse strokovne delavke
Vse strokovne delavke

SAVSKA

4. 1. – 7. 1. 2016

29

Vse strokovne delavke

KRTEK
RACMAN

4. 1. – 8. 1. 2016
4. 1. – 8. 1. 2016

cca. 160
77

Vsi strokovni delavci
Vse strokovne delavke

GAJ

4. 1. – 8. 1. 2016

cca. 140

Vsi strokovni delavci

ENOTA MLINČEK

ENOTA
KEKEC

ENOTA

PALČEK

ENOT

A
CICIDO
M
ENOTA OSTRŽEK

ENOTA RACMAN

ENOTA SAVSKA

ENOTA KRTEK

ENOTA GAJ

UČENJE ROLANJA
Vrtec Domžale je v vseh enotah organiziral tečaj rolanja za otroke, rojene v letih 2009 in
2010.
Tečaj so izvajali strokovni delavci Vrtca Domžale v mesecu aprilu in maju.
Na tečaju so otroci 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.
Za sodelovanje so na koncu tečaja vsi udeleženci prejeli diplome.

ENOTA

TERMIN IZVEDBE

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
OTROK

IZVAJALCI

MLINČEK
KEKEC
CICIDOM
PALČEK
OSTRŽEK
SAVSKA
KRTEK

11. – 15. 4. 2016

22

G. Cestnik

18. – 22. 4. 2016

15

M. Pavlič

4. – 11. 5. 2016

8

D. Nograšek

11. – 15..4. 2016

46

D. Močnik, T. Lavtižar

18. – 22. 4. 2016

21

T. Mišmaš. N. Okorn

23. – 27. 5. 2016

5

P. Keržan

24.5-3.6.2016
11.,17.,18.5.2016
9.,10.,16.,17.5.2016
6.,9.,10.,16.5.2016
18. - 22. 4. 2016

7
5
13
17
27

N. Fortuna
K. Frol
K. Košenina
M. Vrhovnik
K. Kos Juhant, J. Kotnik

18

Jasna Bizjak in Tamara Ćosić

20

Maja Svetlin in Petra Kociper

RACMAN
GAJ
SKUPAJ

19. 5., 20. 5., 23. 5.,
24. 5. in 26. 5. 2016
9. 5. - 11. 5. in
16. 5. - 17. 5. 2016

224

MLINČEK

KEKEC

OSTRŽEK

GAJ

SAVSKA

CICIDOM

KRTEK

PALČEK

RACMAN

SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM

ENOTA

TERMIN IZVEDBE

ŠTEVILO
SODELUJOČIH
OTROK

IZVAJALCI

MLINČEK
KEKEC
CICIDOM
PALČEK

20. 5. 2016

40

M. Cerar, G. Cestnik

3. – 6. 5. 2016

19

M. Pavlič

25. – 27. 5. 2016

16

A. Maravič

4. 4. – 7. 4. 2016,
19. 5. in 20. 5. 2016,
26. 5. 2016,
25. 5. 2016,
6. 5. 2016

24
24
24
23
21

B. Kunilo
D. Močnik
P. Korošec
L. Jereb
T. Mišmaš

5. 5. 2016

29

M. Koželj, A. Andrić

17.5.2016
30.9.2015
18.5.2016
20.5.2016
13.4.2016
8.6. 2016
13.6.2016
18. 5. 2016
15. 4. 2016
6. 5. 2016

19
22
19
18
19
18
21
20
22
22

N. Fortuna
K. Frol, S. Kunavar
K. Košenina, T. Rožič
A. Bešter, M. Vrhovnik
A. Lovšin, M. Novak
A. Kermavnar
V. Prepadnik
Jasna Bizja in Tamara Ćosić
Maja Svetlin in Petra Kociper
Miranda Grošelj in Anja Repenšek
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ŠPORTNO POPOLDNE
V vseh enotah Vrtca Domžale je v torek, 19. 4. 2016 potekalo 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 in izvedli različne oblike športnih dejavnosti:
krožne vadbe po postajah, poligone,
orientacijske pohode,
družabne, tekmovalne, skupinske, štafetne igre,
čutne poti,
Ob zaključku dejavnosti so vsi otroci prejeli medaljo za sodelovanje.
Veseli nas, da je bil odziv za Športno popoldne res velik:
Enota
Mlinček
Kekec
Cicidom
Palček
Ostržek
Savska
Krtek
Racman
Gaj

Število sodelujočih
104 udeleženci
36 družin
22 družin
111 družin
8 družin
15 družin
280 udeležencev
96 udeležencev
85 družin

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI MLINČEK
ORIENTACIJSKI POHOD OD RADOMELJ NA HOMŠKI HRIB V
ORGANIZACIJI VRTCA DOMŽALE, ENOTA MLINČEK RADOMLJE
START: zbor pri kapelici v Homcu (pri mostu čez K. B.).
1. Zbor ob 16.30.
2. Razdelitev zemljevidov z navodili in nalogami.
3. 16.45 start skupine.
4. Pohod z vadbenimi postajami na Homški hrib.
5. Cilj – podhod predvidoma po 1 uri orientacije.
NALOGE:
1. Na travniku pri kapelici: Kolebnice in hoja po klopeh.
2. Pri jezu na Homcu: Vesa z vzgibi.
3. Zavijemo proti Nožicam: orientacija po zemljevidu.
4. Na travniku ob znamenju: tek v vrečah, razdelimo vodo.
5. Na hrib do vežic: lovljenje z zapikom.
6. Po poti v smer Radomlje: tek in hoja do cilja.
CILJI:
-

SPODBUJANJE GIBALNE AKTIVNOSTI UDELEŽENCEV.

-

SPROŠČENO IZVAJANJE NARAVNIH OBLIK GIBANJA.

-

SPOZNAVANJE VLOGE NARAVE IN OKOLJA V POVEZAVI ZGIBANJEM V NARAVI.

-

SPOZNAVANJEZNAČILNOSTI OKOLJA, KI SO POMEMBNE ZA LOKALNO SKUPNOST IN
ŠIRŠE OKOLJE.

-

RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE V
PRIJATELJSKIH ODNOSIH MED OTROKI IN STARŠI IZ VSEH SKUPIN, MEDSEBOJNO
POVEZOVANJE.

EVALVACIJA:
ŠPORTNO POPOLDNE V MLINČKU; 19. 4. 2016
Športno popoldne v Mlinčku je potekalo v obliki orientacijskega pohoda na Homški hrib.
Vsaka družina je dobila zemljevid z označeno potjo in nalogami. Začetek poti je bil pri mostu
čez Kamniško Bistrico v Homcu, z nalogo skakanja čez ovire. Pot so nadaljevali ob Kamniški
Bistrici do jezu, kjer so opravili nalogo vesa z vzgibi. Pot jih je vodila do mostu v Nožicah,
kjer so opravili nalogo skakanja v vrečah. Po opravljeni nalogi so se povzpeli na Homški hrib.
Na cilju jih je čakala voda in jabolka ter skupno druženje. Otroci so uživali v tekanju in
lovljenju, starši pa so izkoristili ta čas za prijeten klepet in druženje. Na poti so bili otroci in
starši zadovoljni, veliko so se pogovarjali in opazovali, samo pot pa so premagali veliko
hitreje kot smo načrtovali. Tako so zadnji na cilj prispeli po 45 minutah. Druženje smo
zaključili z odhodom domov na šest različnih smeri, ki jih ponuja Homški hrib.

Radomlje,

20.

4.

Mlinčkovi

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KEKEC

2016

PRIPRAVA
- Športne dejavnosti bodo organizirane v obliki vadbe po postajah na igrišču vrtca. Ko otrok s
staršem opravi nalogo na določeni postaji, gre na naslednjo postajo... Ko zaključita vadbeni
krog, lahko nadaljujeta ponoven cikel.
- Izbrali smo dejavnosti primerne za vse starostne skupine otrok in njihove starše. Vse
dejavnosti izvaja otrok skupaj s staršem.
- Strokovne delavke bomo razporejene po postajah.
- Postaje bodo označene s številkami in opremljene z navodili za izvedbo. Označena bo smer
gibanja in za vsako opravljeno nalogo bodo otroci prejeli žig.

KROŽNA VADBA PO POSTAJAH
1.postaja
Hoja na hoduljah na asfaltiranem igrišču (lesene in plastične hodulje).
2.postaja
Premagovanje ovir navzgor po hribu in vijuganje med ovirami navzdol (travnik zadaj).
3.postaja
Starši nosijo otroka »štuporamo« med ovirami
4.postaja
Prehod pajkove mreže, ki bo razpeta med nogami miz (v nizu bo več miz)
5.postaja
Med drevesi bo napeta vrv za hojo
6.postaja
Skakanje z žogami
ZAKLJUČEK
Igra skakanje v vrečah (mamice: očkom, deklice: dečkom...) na travniku zadaj za vrtcem
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”

EVALVACIJA:

Na športnem dnevu, dne 19. aprila 2016, je bilo prisotnih več kot polovica naših varovancev
in njihovih staršev (53%).
Večina staršev je sodelovala skupaj z otrokom, nekaj posameznikov pa je svoje otroke le
spremljalo pri vadbi. Prisotni so bili tudi starejši brati in sestre. Pri izvajanju nalog so bili
otroci spretni, če jim ni šlo so jih spodbujali in jim pomagali starši. V veliki večini so bili
otroci strpni in počakali, da pridejo na vrsto. Zelo velika motivacija so bili žigi, ki so jih
prejeli ob opravljeni nalogi. Zaključili smo s skakanjem v vrečah. Med seboj so se pomerili
očki, mamice in otroci, vsi zbrani pa smo jih spodbujali s ploskanjem. Otroci so bili ponosni,
ko so ob zaključku prejeli »medalje« za sodelovanje.

vodja enote
Miranda Krištof

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI PALČEK

program za športno popoldne v enoti Palček:
1. postaja: PADALO (vodita Melita in Vera) - na travniku
2. postaja: METANJE NA KOŠ (vodi Petra K.) - prostor pred gugalnicami
3. postaja: RISTANC in GUMITVIST (vodita Lili in Vesna) - tlakovci
4. postaja: VOŽNJA S POGANJALCI (vodita Tina in Elizabeta) - veliki atrij
5. postaja: KOLESARSKI POLOGON (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 (vodita Mojca in Nataša) - zelenica pred
vrtcem
8. postaja: ŠTAFETNE IGRE (Darija M. in Tadeja) - zelenica in tlakovci
na igrišču
9. postaja: TUNELI (Anita in Ana) - veliki atrij
10. postaja: DRUŽABNE - GIBALNE IGRE (Anja in Urška M.) vrtcem

zelenica pred

MALICA: Tatjana in Urška D.
FOTO: Sanja Mikić

EVALVACIJA:
V enoti Palček je športno popoldne potekalo v sproščenem vzdušju. Otroci so skupaj s svojimi
starši in starimi starši prehajali skozi devet postaj, ki so bile smiselno razporejene po celotnem
prostoru. Nekatere naloge so bile postavljene tako, da so bili lahko aktivni otroci in odrasli,
kar je bilo še bolj vzpodbudno. Otroci so ob koncu dobili še medalje.

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI OSTRŽEK

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI SAVSKA
UVODNA SKUPNA DEJAVNOST STARŠEV IN OTROK

•

SKUPINSKA GIBALNA IGRA - METANJE ŽOGIC V NASPROTNIKOVO
POLJE
Namen igre: spoznavanje skupine, razgibavanje.
OSREDNJI GIBALNI DEL

•

TEKMOVALNE GIBALNE IGRE PO POSTAJAH
Razdelitev otrok s starši po postajah, s pomočjo barvnih trakov. V vsaki igri sodelujejo
izmenično enkrat otroci, drugič starši.

•
•
•

KDO BO PRVI - SKAKANJE V VREČI,
TRI V VRSTO – TEKALNA IGRA Z OBROČI IN ŽOGICAMI,
BLAZINA POTUJE – SKAKALNA IGRA PRENAŠANJA BLAZINE.
Vsaka vzgojiteljica vodi, usmerja in spodbuja otroke in starše na svoji gibalni postaji –
igri. Ko se igra konča, usmerja otroke in starše na novo postajo.

ZAKLJUČEK

•

GIBALNI POLIGON ZA OTROKE (tek mimo ovir, prestopanje čez ovire in pod
ovirami, poskoki v obroče, plezanje po letveniku, plazenje skozi tunel…),
PODELITEV MEDALJ, MALICA.

•
•
•
•
•
•

Cilji:
Izvajanje različnih naravnih oblik gibanja;
razvijanje koordinacije gibanja celega telesa, ravnotežja, moči;
zavedanje prostora (kje se telo giblje) in načina (kako se telo giblje);
spoznavanje pomena upoštevanja pravil za nemoten in prijeten potek gibalnih vaj,
razvijanje občutka za sodelovanje v skupini in odnosa do medsebojne pomoči,
zadovoljstvo v druženju.

•

Vloga - zaposlitev vzgojiteljic :
Aleksandra Andrić
•

Idejna zasnova iger, dogovor o izvedbi š. popoldneva z ostalima vzgojiteljicama,
priprava, postavitev in pospravljanje športnih rekvizitov, vodenje - izvedba gibalne
igre TRI V VRSTO, pisanje priprave in evalvacije športnega popoldneva,
fotografiranje.

Mojca Koželj
•

Priprava barvnih trakov za označitev skupin, priprava, postavitev, in pospravljanje
špošportnih rekvizitov, vodenje in izvedba gibalne igre SKAKANJE V VREČI,
uvodni in zagljučni nagovor staršem in otrokom.

Saša Oštir
•

Priprava medalj, priprava, postavitev in pospravljanje športnih rekvizitov, vodenje in
izvedba igre BLAZINA POTUJE, razdelitev malice in medalj.

Evalvacija športnega popoldneva – Enota Savska, april 2016
Športnega popoldneva se je udeležilo petnajst družin. Vse gibalne dejavnosti so potekale po
predvidenem načrtu, otroci in starši so v gibalnih nalogah aktivno sodelovali, upoštevali so
pravila iger, se športno vedli in prijetno družili. Še posebej všeč sta jim bili tekmovalni igri
blazina potuje in skakanje v vrečah, v katerih so se preizkusili otroci in starši izmenično.
Starši so pohvalili zamisel in izvedbo športnega popoldneva, spremljali, spodbujali, pa tudi
skrbeli so za pravilno izvedbo gibalnih nalog na določeni gibalni postaji. Druženje smo
končali s prepevanjem vrtčevske himne Naš vrtec je domek, ki so jo tokrat najprej zapeli
starši, kasneje pa tudi otroci. Ker je pom. vzg. Saša Oštir te dni bolniško odsotna, se nam je na
športnem popoldnevu pridružila Nena Orehov, ki je prevzela vodenje dejavnosti na gibalnem
poligonu. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, otroci, starši in vzgojiteljice pa razgibani
in zadovoljni.
Aleksandra Andrić

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KRTEK

PROGRAM DEJAVNOSTI ŠPORTNEGA POPOLDNEVA
STAROST OTROK: 1–3
SKUPINE: Sončki, Metulji, Pikapolonice in Gosenice
CILJI:
– aktivno preživljanje prostega časa staršev z otroki,
– povezovanje staršev, strokovnih delavcev vrtca ter otrok,
– razvijanje športne naravnanosti pri otrocih,
– optimalen razvoj gibalnih sposobnosti,
– seznanitev otrok s čim več različnimi gibalnimi dejavnostmi,
– sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
– razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja,
– iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,
– razvijanje prstne spretnosti, oziroma t.i. fine motorike.
VSEBINE:
Športno popoldne za otroke stare od 1 do 3 leta bo potekalo na notranjem igrišču vrtca, in
sicer v obliki postaj.
1. Postaja: Pajkova mreža
– pripomočki in rekviziti: vrvica
– vodja postaje: Tjaša
2. Postaja: Met obročev na stožec z rožo
– pripomočki in rekviziti: obroči treh osnovnih barv ter stožci z rožo istih barv kot
obroči
– vodja postaje: Barbara
3. Postaja: Prevažanje tovora s samokolnico
– pripomočki in rekviziti: samokolnica (3x), vrvica za označitev poti (3x), stožci (8x),
velike Lego kocke
– vodja postaje: Andreja
4. Postaja: Tunel iz kartonastih škatel
– pripomočki in rekviziti: kartonaste škatle od plenic
– vodja postaje: Andreja
–
5. Postaja: Plezanje skozi obroče v različnih višinah
– pripomočki in rekviziti: obroči in vrvice (3x)
– vodja postaje: Valentina
6. Postaja: Metanje žoge iz časopisnega papirja v tarčo
– pripomočki in rekviziti: časopisni papir, vrteks

–
–

naloga otrok in staršev je, da iz časopisnega papirja sami naredijo žogo. Poskušati
morajo zadeti simbol skupine, ki ji pripadajo, le-ta pa bo narisan na vrteksu
vodja postaje: Slavica

7. Postaja: Kotaljenje po hribu
– pripomočki in rekviziti: ponjava
– vodja postaje: Tjaša
8. postaja: Zatikanje krpic v luknje
– pripomočki in rekviziti: različne krpe, zaščitna ograja za radiatorje.
– vodja: Janja
9. postaja: Mini poligon
– hoja po vrvici, preskok ovire, spust po nizkem toboganu
– pripomočki in rekviziti: vrvica, 4x stožci in 2x palici, tobogan
– vodja postaje: Janja
Hrana in pijača bo na voljo v atriju pri Pikapolonicah. Za bo skrbela Marina Bradač.
ZADLOŽITVE:
Pikapolonice: plastificiranje medalj, izdelava kartona, napis imena skupine na karton,
označitev postaj in plastificiranje
Metulji: izdelava rož za na stožce, rezanje medalj za svojo skupino, pomoč pri fotokopiranju
kartonov, napis imena skupine na karton
Sončki: poslikava vrteksa, rezanje medalj za svojo skupino, napis imena skupine na karton
Gosenice: Priprava vrvice, rezanje medalj za svojo skupino, napis imena skupine na karton,
izdelava welcome plakata

ŠPORTNO POPOLDNE (SKUPINE 2-4; MRAVLJICE, MIŠKE IN
POLŽI; IGRIŠČE STARI DEL)
Športne dejavnosti bodo potekala po postajah po celotnem igrišču. Otroci bodo dobili
kartončke na katerih bodo zbirali štampiljke- za vsako opravljeno postajo bodo dobili 1
štampiljko. Postaje bodo označene s številkami.
Pri vhodu na igrišče na zunanji ograji pred vhodom na igrišče bo z znaki skupin označeno,
katere skupine izvajajo športne dejavnosti ter zemljevid kje potekajo športne dejavnosti. Starši
in otroci se lahko športno udejstvujejo povsod-tudi pri športnih dejavnostih ostalih skupin
vrtca. Na vratih igralnic bo obvestilo za starše, na katerem delu vrtca bodo potekale športne
dejavnosti naših skupin.
1.
2.
3.
4.
5.

Postaja: Vožnja drv v samokolnici
Postaja: Hoja po štorih
Postaja: Vožnja po toboganu
Postaja: Pajkova mreža preko peskovnika
Postaja: Ristanc

6. Postaja: Prenašanje žogice na žlici
7. Postaja: Skakanje v vrečah
8. Postaja: Hoja s hoduljami
9. Postaja: Podiranje stopla iz pločevink
10. Postaja: Ciljanje z žogo v luknjo na škatli
11. Postaja: Postavljanje stolpa iz PVC lončkov
ZADOLŽITVE:
Vzgojiteljice iz skupine Polži priskrbita štore za hojo, drva ter vrv za pajkovo mrežo.
Vzgojiteljice iz skupin Mravljice in Miške priskrbijo pločevinke, škatlo za ciljanje ter žlice in
žogice. Vse skupine zbirajo PVC lončke (od jogurtov) ter pripravijo igrišče in preostale
postaje pred izvedbo Športnega popoldneva. Vsaka skupina poskrbi za obvestilo na vratih
svoje igralnice.
CILJI:
-

Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja
Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov

Kresničke, Čmrlji, Žabice in Čebelice
DEJAVNOSTI:
-

•

Labirint (Jože)
Vožnja s samokolnico med ovirami (Mateja)
Skakanje z žogo med ovirami/stožci (Anja)
Čutna pot z ovirami (Katarina)
Hoja z zavezanimi nogami in nošenjem žogice na loparju (Tjaša)
Igra:Poskakuj s kamenčki (Simona)
Igra: Labirint(Katja)
CILJI:
Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega
telesa, rok in nog), ravnotežje
• razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti
• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki,
valjanje, plezanje, plazenje itn
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo
giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in
odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi
• iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
• spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in
"športnega obnašanja"

•

•

Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in
sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje
in udobje.
Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.

Koordinatorke dejavnosti po posameznih starostnih skupinah:
1-3 let:Tjaša Stopar
2-4 let:Špela Zemljič Kociper
4-6 let: Katarina Košenina
EVALVACIJA ŠPORTNEGA POPOLDNEVA V ENOTI KRTEK
Športne dejavnosti smo izvedli na treh lokacijah. Najmlajši otroci so telovadili na notranjem
vrtu enote, najstarejši otroci so skupaj s starši telovadili na asfaltnem dvorišču. Skupine otrok
starih 2-4 let pa so gibale na vrtu starega dela vrtca.
Vzgojiteljice smo mnenja, da smo dejavnosti skrbno izbrale in kakovostno pripravile in
popestrile z zanimivimi rekviziti, ki so pritegnili tako otroke kot starše. Imeli smo zelo veliko
obiskovalcev. Po pregledu smo ugotovile ad blizu dvesto. Vsi so bili športno aktivni, večina
staršev je sodelovala z otroki in jih spodbujala pri gibanju. Večina obiskovalcev je obiskala
vsa tri vadišča in se tako družila z vsemi. Vsi prisotni so bili dobre volje, na koncu smo bile
zadovoljne tudi vzgojiteljice. Skupaj smo preživeli res prijetno popoldne.
Andreja Matkovič

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI RACMAN

DIRKE Z BALONČKI
Sredstva: baloni napolnjeni z vodo, 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. Komur se bo posrečilo čim več balončkov pripeljati do vedra v določenemu času
bo zmagal.
POLIGON
Sredstva: obroči, palice, stopnice, kvadri za namestitev palic, ravnotežnostna pot, vrv, stožci
Potek dejavnosti: Izvajanje naravnih oblik gibanja preko različnih ovir, razvijanje
koordinacije in ravnotežja.
POSKOKI Z ŽOGO MED NOGAMI
Sredstva: 2 žogi, 2 kocki
Potek dejavnosti: Dva tekmovalca sonožno poskakujeta z žogo, ki jo stiskata med koleni.
Skačeta do oznake (kocka), nazaj neseta žogo v naročju. Zmaga tisti, ki pride prvi na začetno
pozicijo.

ŠTAFETNA IGRA V HRIB
Sredstva: 2 žogi (1 rumena, 1 oranžna), 4 obroči (2 rumena, 2 oranžna)
Ob vznožju hriba se otroci in starši postavijo v dve koloni. Prva tekmovalca držita v rokah žogo. Na
naš znak stečeta na hrib do označenega mesta. Od tam žogo zakotalita po hribu navzdol, da jo ujame
naslednji tekmovalec. Sam pa ostane na vrhu hriba. Ko so vsi tekmovalci in žoga na hribu se igra
konča. Zmaga skupina, ki prva stoji popolna na hribu.

KDO JE HITREJŠI
Sredstva: žogice
Potek dejavnosti: otroci in starši so razdeljeni v dve skupini. Vsaka skupina se postavi na
označeno mesto na igrišču, tako da sta postavljeni ena proti drugi. Na sredino med skupinama
namestimo posodo z žogicami. Na znak vsi stečejo proti vedrom. Vsak lahko pobere eno
žogico in jo odnese na za to določeno mesto. Nato lahko steče po drugo. Igra se konča ko
zmanjka žogic. Zmaga tista skupina, ki nabere več žogic.
POSKOKI V OBROČE
Sredstva: obroči, palice

Štafetna igra. Na ravnino položimo po štiri obroče v dveh kolonah. Starši in otroci naredijo
dve koloni in izvajajo 'zajčje' poskoke. V rokah držijo krajšo palico. Ko izvedejo vse poskoke
v obroče, tečejo po ravnini nazaj in predajo palico drugemu tekmovalcu v svoji koloni. Zmaga
ekipa, ki hitreje pride na cilj.
KRATKA EVALVACIJA
V enoti Racman smo pripravile različne športne dejavnosti, ki so potekale na igrišču. Otroci in
starši so imeli priložnost za gibanje in razgibavanje na šestih postajah.

Športnega popoldneva se je udeležilo veliko družin. Vseh udeležencev je bilo 96. Otroci in
starši so imeli priložnost, da so izvajali naravne oblike gibanja (tek, poskoki, plazenje, hoja),

hoja po brvi), razvijali in krepili so ravnotežje ter koordinacijo, razvijali so moč, natančnost,
hitrost in vztrajnost.

S starši in otroki smo preživeli prijetno in razgibano popoldne, ki ga je polepšala tudi lepa
udeležba vseh , ki so in ki še obiskujejo naš vrtec.

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI GAJ
ŠOLSKO LETO 2015/16

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI GAJ – 19. 4. 2016
Globalni cilj: pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.

SKUPINA,
ODDELEK
1. POLŽKI
1 – 2 leti
2. MEDVED
KI
2 – 3 leta
3. ZAJČKI
2 – 3 leta

IZVAJALCI

PROSTOR
na igrišču

IME
POSTAJE

CILJI

Vzgojiteljica:
Barbara Modic Ilnikar

atrij skupina
POLŽKI

IGRE Z
ŽOGAMI

-usvajanje osnovnih načinov gibanja z
žogo

Pomočnica vzgojiteljice:
Saša Pogačar
Vzgojiteljica:
Maja Novak

Atrij skupina
MEDVEDKI

ČUTNA POT

- Otrok preko gibanja spoznava
različne materiale in strukturo le teh.

Pomočnica vzgojiteljice:
Katja Cerar
Vzgojiteljica:
Sonja Pavlišič

atrij skupine
ZAJČKI

POLIGON NA
BLAZINAH

-iskanje lastnih poti pri reševanju
gibalnih problemov

Pomočnica vzgojiteljice:
Francka Kunavar

4. JEŽKI
3 – 4 leta

Vzgojiteljica:
Mira Vladimira Vrankar

atrij skupine
JEŽKI

PREMAGAJMO
OVIRE

asfaltno
krožišče

POLIGON NA
KROŽIŠČU

Hrib

PO HRIBČKU
GOR IN DOL
TER NAOKOLI

Iskanje lastnih poti pri reševanju
gibalnih problemov.
Razvijanje gibalnih spretnosti.

Asfaltna
površina pod
nadstreškom

Z ŽOGO IN
TRAMPOLINO
M

- igre z žogo
- sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja
-razvijanje koordinacije in ravnotežja

Hrib

PO HRIBČKU
GOR IN DOL
TER NAOKOLI

Iskanje lastnih poti pri reševanju
gibalnih problemov.
Razvijanje gibalnih spretnosti.

Pomočnik vzgojiteljice:
Peter Tomažin

5. LISIČKE
4 – 5 let

Vzgojiteljica:
Tinkara Avsec
Pomočnica vzgojiteljice:
Lili Panič

6. MIŠKE
4 – 5 let
7. PTIČKI
5 – 6 let

Vzgojiteljica:
Miranda Grošelj
Pomočnica vzgojiteljice:
Anja Repanšek
Vzgojiteljica:
Maja Svetlin
Pomočnica vzgojiteljice:
Petra Kociper

8. SOVE
5 – 6 let

Vzgojiteljica:
Jasna Bizjak
Pomočnica vzgojiteljice:
Tamara Čosič

- Sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja.
- Razvijanje koordinacije in
ravnotežja.
- Iskanje lastne poti pri reševanju
gibalnih problemov.
Iskanje lastnih poti pri reševanju
gibalnih problemov.
Razvijanje gibalnih spretnosti.

EVALVACIJA DODATNE DEJAVNOSTI
Športno popoldne je bilo v naši enoti zelo dobro obiskano, saj se je druženja udeležilo več kot
dve tretjini naših družin. Številne gibalne postaje so otrokom omogočale, da se preizkusijo in
razvijajo različne motorične spretnosti. Zapletena pajkova mreža, mini poligon na športnih
blazinah, čutna pot in bazen z različnimi žogami, so bile gibalne postaje, ki so jih vzgojitelji
pripravili v atrijih. Na igrišču je bilo tokrat krožišče spremenjeno v krožni poligon, kjer so
otroci premagovali različne gibalne naloge. Valjanje po mehkem filcu je potekalo s hriba. Tja
so se otroci lahko povlekli z vrvjo. Za hribom je otroke pričakal naslednji poligon, sestavljen
iz več klopi in različnih ovir. Zahteval je natančnost in spretnost. Vsak otrok se je lahko
preizkusil na trampolinu in v metanju žoge na koš. Razigrani in dobre volje so si otroci lahko
oddahnili v kotičku, kjer so si privoščili malico. Druženje staršev, staršev in vzgojiteljev, je
potekalo sproščeno in v prijetnem klepetu. Nagrada za naše vloženo delo, so bile zagotovo
pohvale staršev, ki so se nam zahvalili za odlično pripravljeno in izvedeno športno popoldne.

Preserje pri Radomljah, 20. 4. 2016

Za enoto Gaj zapisala Miranda Grošelj.

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI CICIDOM
V Cicidomu, bomo letos izvedle gibalne igre, ki za svojo izvedbo nujno potrebujeo
sodelovanje vseh članov skupine. Z igrami predvsem želimo aktivno vključiti starše. Štarše in
otroke bomo razdelile v dve ali tri enakovredne skupine (odvisno od števila udeležencev), ki
bodo tekmovale med seboj. Skupine bodo sestavljene tako, da bodo v vsaki otroci iz obeh
starostnih skupin. Dogajanje se bo odvijalo na vrtčevskem igrišču.

DLEJENJE PRI VHODU (Katja in Leja)
Vsak udeleženec bo dobil trak ustrezne barve, s katerim se bo identificiral kateri skupini
priprada.
UVODNI POZDRAV (Polona)
OGREVANJE (Ana in Danijela)
IGRE (vsaka strokovna delovka priskrbi pripomočke za izvedbo vaj, ki so ji določene in nato
tudi poda navodila za izvedbo vaje)

1. VLEČENJE VRVI (Ana in Danijela)
Skupine se pomerijo v moči med seboj. Skupina, ki prava nasprotnike povleče čez črto
zmaga.
2. SLALOM Z ŽOGICO NA ŽLICI (Maja in Petra)
Prenos manjše PVC žogice na žlici. Za otrke prilagojeno, prenos na lopatki. Zmaga
skupina, katere udeleženci prvi vsi opravijo vajo.
3. GORDIJSKI VOZEL (Polona in Katja)
Vsaka skupin zamiži in prime za roko dva sočlana. Na voditeljev znak odprejo oči in
se poskusijo razvozlati, brez da bi spustili roke. Zmaga skupina, ki se prva razvovzla.
4. PRENOS OTROK (Maja, Petra, Darja)
Dvema staršema zvežemo nogi skupaj. Z zavezanimi nogami morata prehoditi
določeno razdaljo in pri tem prenesti otroke na drugo stran. Zmaga skupina, ki prva
vse otroke prenese v cijno polje.
5. SKULPTURA TELES (Polona in Katja)
Vsi udeleženci skupine morajo sestaviti skulpturo teles. Voditelj igre omeji število rok
in nog, ki morajo biti na tleh (le teh naj bo manj kot je sesštevek vseh rok in nog
udeležencev). Zmaga skupina, ki prva uspe postaviti takšno skulpturo.
6. LEBDEČI OBROČ (Polona in Katja)
Vsaka skupina dobi nekaj obročev. En obroč je namenjen 5 članom skupine. Vseh pet
članov položi svoj kazalec pod obroč, nato poskušajo obroč spraviti na tla brez
pogovarjanja. Zmaga skupina, ki prva spravi vse obroče na tla.
7. POTUJOČI OBROČ (Ana in Danijela)
Vsi člani skupine se primejo za roke in naredijo krog, pred tem voditelj enemu iz
skupine obesi obroč na roko. Obroč mora prepotovati skozi vse člane skupine brez da
bi se le ti spustili. Zmaga skupina, ki prva pošlje obroč okrog.
8. SLALOM S ČRVOM (Ana in Danijela)
Skupina naredi krog. Med člani potuje penasti črv (plavalni črv). Črv mora narediti
slalom okrog nog vseh članov skupine. Skupina ki prva spravi črva okrog zmaga.
9. Z ŽOGO MED NOGAMI NA DRUGO STRAN (Živa in Leja)
Prvi starš v skupini prejme penasto žogo, ki si jo da med noge (kolena). Z žogo med
nogami mora prepotovati določeno razdaljo. Pri tem mora nesti enega otroka na drugo
stran. Ko otroka odloži, steče nazaj in poda žogo naslednjemu staršu v skupini. Zmaga
skupina, ki prva prenese vse otroke v ciljno polje.

REZULTATI (Leja)
Po vsaki izvedeni vaji, se zabeleži rezultate. Skupina, ki zmaga dobi največ točk, vsaka
naslednje uvrščena eno točko manj. Po izvedbi vseh vaj komisija prešteje točke, med tem
udeleženci prejmejo malico.

MALICA (Živa, Maja in Petra)

RAZGLASITEV REZULTATOV (Polona ... ostale pomagajo deliti medalje)

Zmagovalci prejmejo medalje z rdečo vrvico, poraženci z modro. Tisti, ki izgubijo pomagajo
pospraviti športne rekvizite.

EVALVACIJA
Letos se je na povabilo odzvalo 22 družin. Udeležence smo že takoj ob prihodu razdelile v tri
skupine. Zavezovanje trakov na zapestja se je precej dobro obneslo. Le nekaj najmlajših je
bilo potrebno malo prepričati. Eden izmed ciljev, ki smo si jih zastavile je bilo aktivno
vključiti starše. Z delitvijo v skupine in oblika sodelovanja pri posameznih nalogah nam je
omenjeno v veliki meri tudi uspelo. Nekaj posameznikov se namreč še vedno ni vključilo v
dogajanje in so trud sotekmovalcev zgolj opazovali iz varne razdalje. Posledično je bilo nekaj
malega negodovanja iz strani dveh družin, ki so bili v skupini, ki je zasedla tretje mesto. Na
izrečene obtožbe se je odzvala vodja, ki je v zaključnem govoru poudarila pošteno delitev v
skupine (glede starosti otrok in števila sodelujočih) in pomembnost sodelovanja vseh.
Načeloma sklepamo, da so bile družine zadovoljne, saj so bile precej prešerne volje. Doletelo
pa nas je tudi nekaj hudomušnih izjav. Končna podelitev medalj je potekala precej slovesno,
saj je večina staršev dajala vtis, da jim medalje nekaj pomenijo. Pričakovano je bila
najglasnejša skupina, ki je zasedla prvo mesto in je bila tudi najštevilčnejša po aktivni
udeležbi.
Glede na prejšnja leta je bil letos odziv staršev najbolj skromen. Glede na različna športna
udejstvovanja (imeli smo že poligon, postaje in orientacijski pohod ob Kamniški Bistrici) si
omenjenega ne znamo razložiti. Res je, da je bilo vreme precej neodločno in je med
dopoldnevom padlo nekaj kapelj dežja. Med samo izvedbo pa nam je celo sijalo sonce.

SKUPAJ V GORE

Lepi kamen (888 m)

SPOŠTOVANI STARŠI!
V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale organiziramo in vas
vabimo na izlet pod imenom Skupaj v gore.

KAM? LEPI KAMEN v Kamniški Bistrici.

KDAJ? V soboto, 2. 4. 2016.

KDO? Izlet je primeren za otroke od 3. leta dalje in njihove družine. Mlajše
otroke boste verjetno morali nositi.

ZBOR? Ob 10.00 pri Domu v Kamniški Bistrici.

OPIS GORE:
Cilj: Lepi kamen (888 m). To je preklan ledeniški balvan, eden izmed dokazov,
da je bil v dolini Kamniške Bistrice ledenik. Dokaz je tudi sama oblika doline,
značilni robovi čelnih ledeniških grabelj (moren) in veliko ledeniških klad,
balvanov, ki so ostale, ko se je ledenik stopil (iz SSKJ: balván -a m (ȃ) knjiž.
velika, navadno osamljena skala). Nekoč je bila najbrž ena ledeniška klada,
dolga in široka več deset metrov in visoka okoli 10 metrov. Preklana je na dvoje,

ima razpoko, zato govorimo o dveh skalah. Njune stene (razen ene) so navpične,
celo previsne. Zgoraj sta porasli z drevjem. Lovci so na eno postavili lovsko
kočo, na drugo visoko prežo, povezali so ju z lesenim mostičkom. V okolici je
še več velikih skal- dva balvana, in sicer Sivnica ter Žagana peč.
IZHODIŠČE: Dom v Kamniški Bistrici.
OPIS POTI (POT BO OZNAČENA):
Parkiramo pri Domu v Kamniški Bistrici. Od Doma v Kamniški Bistrici gremo
po cesti, ki vodi v na Kokrsko sedlo. Ko pridemo z označene poti spet na cesto,
jo prečkamo in nadaljujemo pot cca. 300 m, nato na križišču zavijemo desno.
Smeri se držimo največ 50 metrov, nato zavijemo levo na kolovoz. Po tej cesti
se nato vzpenjamo na zgornji rob morene do Lepega kamna. Ob zmerni hoji na
vrh prispemo v dobri uri.
Priporočljivo je, da imate s seboj malico.
Nazaj se vrnemo po isti poti.
V primeru, da ne boste našli izhodišča, nas lahko pokličete na št. 051/ 758 – 173
VRNITEV:
Z izletom bomo predvidoma končali okoli 13. ure.

OBVEZNA OPREMA
Dobra obutev (gojzarji, uhojene superge), nahrbtnik, majica s kratkimi rokavi,
dolge hlače, pulover ali termo jopica, vetrovka ali anorak, rezervno perilo,
malica in pijača (najbolje negazirana pijača v plastenki, ki dobro tesni in v kateri
lahko otrok nadzoruje porabo), zaščitna krema proti klopom, kos izolacijske
podloge za sedenje na tleh (kos armafleksa), zložljiv dežnik, vrečka za smeti.
DEŽ
V primeru dežja bo izlet prestavljen na soboto, 9. 4. 2016.

VARNOST
STARŠI STE ZA VARNOST OTROK DOLŽNI POSKRBETI SAMI !

PRIJAVE
Prijavo oddajte vaši vzgojiteljici do torka, 29. 3. 2016. Ob prijavi navedite ime
otroka in število drugih udeležencev (starši, otroci...).

Dom v Kamniški Bistrici

lovska koča

PRIPRAVILI:
Petra Kociper in Sonja Pavlišič

EVALVACIJA
SKUPAJ V GORE:

LEPI KAMEN

Starši, otroci ter nekaj strokovnih delavcev Vrtca Dom ale smo se v soboto,
2.4.2016, odpravili skupaj v gore – projekt Vrtca Dom ale, ki je namenjen
otrokom in njihovim staršem iz vseh enot. Naš cilj je bil Lepi kamen v Kamniški
Bistrici, ki pa smo ga seveda tudi prav vsi osvojili. Vreme nam je res dobro slu ilo
in po asi smo se za eli zbirati na parkiriš u v Kamniški Bistrici. Otroci so bili
vseh starosti in prav vse enote Vrtca Dom ale so bile zastopane, odziv pa je bil
odli en, saj nas je bilo vseh udele encev skupaj 211. Po slabi uri hoje so bili prvi
e na cilju in so se ob spremstvu svojih staršev lahko povzpeli na Lepi kamen in
u ivali v pre udovitem razgledu. Kmalu so nas dohiteli tudi ostali in na cilju je
prijala osve ilna pija a ter seveda malica iz nahrbtnika. Dopoldan je minil v
prijetnem dru enju in prav vsi udele enci izleta smo se imeli lepo.
Zahvala gre vsem staršem in otrokom, ki ste se nama pridru ili na izletu, prav
tako pa se zahvaljujeva tudi Miri, Lili in Petru za pomo pri izvedbi skupnega
izleta. Razšli smo se zadovoljni in prijetno utrujeni v pri akovanju naslednjega
skupnega izleta v gore.

Vodji izleta:
Petra Kociper
Sonja Pavliši

in

Kulturno dopoldne v Vrtcu Domžale (Pisateljica pripoveduje )
V skladu z Letnim delovnim na rtom Vrtca Dom ale,
smo v mesecu februarju 2016 izvedli:

Pravlji arka in pisateljica Nina Mav Hrovat, mag. predš. vzg., je v mesecu
kulture predstavila otrokom svoje pravljice.

Bran je otroku prinaša spoznanja o
neskončno raznoliki naravi življenja.

VRTEC

DATUM

URA

GAJ (2 sk.)

Ponedeljek, 1. 2. 2016

9.00 – 10.00

CICIDOM (1 sk.)

Torek, 2. 2. 2016

9.00 – 9.30

RACMAN (1 sk.)

Torek, 2. 2. 2016

10.00 – 10.30

KRTEK (2 sk.)

Sreda, 3. 2. 2016

9.00 – 10.00

SAVSKA (1 sk.)

Sreda, 3. 2. 2016

11.00 – 11.30

PAL EK (2 sk.)

etrtek, 4. 2. 2016

9.00 – 10.00

KEKEC (1 sk.)

Sreda, 10. 2. 2016

8.45 – 9.15

MLIN EK (1 sk.)

Sreda, 10. 2. 2016

9.30 – 10.00

OSTR EK (1 sk.)

Sreda, 10. 2. 2016

10.30 – 11.00

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo tudi letos tradicionalno obeležili mesec kulture z
obiskom pravljičarke in pisateljice Nina Mav Hrovat, ki je otrokom predstavila svoje
pravljice, pogovarjali so se o pisateljevanju in o tem, kako pripovedovati pravljice. Svojo
pravljico O miški, ki je zbirala pogum je predstavila tudi z lutkami. Pogovarjali so se o branju,
knjigah in odnosu do teh v vrtcu, Sloveniji in po svetu. Otroci so bili zelo aktivni pri
pogovoru o strahovih, ki jih pestijo in reševanju le-teh.

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 predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost
domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in
čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.
Z obiskom osebe, ki ni del vsakodnevnega bivanja v oddelku, otrokom nudimo pestrost pri
promocija branja in spodbujanju bralne kulture, kot tudi pozitiven odnos do knjige in jezika.
Kot dodatno spodbudo so otroci dobili še nekaj novih slikanic za svoje bralne kotičke v vrtcu.

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE

O MIŠKI, KI JE ISKALA PRIJATELJA
Igrajo:
•
•
•
•
•

MATEJA GABOR
POLONA KUNSTELJ
TADEJA MIŠMAŠ
TADEJA LAVTIŽAR
FANI KUNAVAR

GLASBA: ALENKA LOVŠIN
MALI INSTRUMENTI: KATARINA KOS JUHANT, TINA
VOZEL
AVTOR GLASBE: mag. BERNARDA RAKAR

SCENARIJ IN REŽIJA: NINA MAV HROVAT

RAZPORED NASTOPOV:

Ø PONEDELJEK, 7. 12. 2015 OB 9.00- KRTEK, 11.00- SAVSKA
Ø TOREK, 8. 12. 2015 OB 8.45- CICIDOM, 10.15- GAJ
PALČEK (popoldne za otroke zaposlenih ob 17.30)
Ø ČETRTEK, 10. 12. 2015 OB 9.00- RACMAN, OB 10.30- OSTRŽEK
Ø PETEK, 11. 12. 2015 OB 9.00- PALČEK
Ø TOREK, 15. 12. 2015 OB 8.45- KEKEC, 10.15- MLINČEK
Gledališka skupina Vrtca Domžale je letos na oder postavila predstavo avtorice Nine Mav
Hrovat, z naslovom »O miški, ki je iskala prijatelja«, ki je nastala po pravljici »Miška želi
prijatelja«, in govori o prijateljstvu, osamljenosti, medsebojnemu razumevanju in strpnosti.
Mladim gledalcem je razgibana in mestoma duhovita predstava pričarala obilo užitka ter jih
obenem podučila o pomembnih vrednotah, kot so strpnost, sprejemanje in preseganje
predsodkov. Živalski junaki, poleg protagonistke miške, so: kresnička, krt in dihur, ki so

nosilci pozitivnih lastnosti, kot so prijaznost, gostoljubnost in radodarnost, hkrati pa so nosilci
miški motečih lastnosti oziroma posebnosti, ki pa jih glavna junakinja po daljšem premisleku
oziroma »prevetritvi« svojih predsodkov prepozna kot napako, zmoto in se iskreno opraviči
za svoje neprijazno vedenje. Predstavo odlikuje izvirna zgodba, ki otrokom na zabaven in
igriv način pokaže, kako predsodki in stereotipi ovirajo. Miškino pesem in glasbo, ki so jo
izvajale strokovne delavke Vrtca Domžale na Orffove instrumente je napisala mag. Bernarda
Rakar. Predstavo 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. V sklopu mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom smo letos 19.
4. gostovali še v Knjižnici Idrija in 23. 5. 2016 v Knjižnici Domžale. Poseben dogodek in
izkušnja je bilo sodelovanje v oddaji Dobro jutro, kjer smo se predstavili s predstavo in novo
izdano slikanico Nine Mav Hrovat, po kateri je nastala predstava, ter tako poskrbeli za
promocijo Vrtca Domžale. Povsod smo bili deležni izredno pozitivnih kritik, otroci pa so
nastopajoče nagradili z velikim aplavzom in se pesmico o miški naučili kar spotoma. Povratne
informacije odraslih gledalcev in strokovnih delavcev vrtcev, šol in knjižnic so spodbudne in
so nam dale potrditev, da je naše delo dobro sprejeto in dobro opravljeno. Tako sezono
zaključujemo z dobrimi občutki in se veselimo nove sezone.

GOSTOVANJA V JANUARJU in FEBRUARJU
OŠ DOMŽALE

Sreda, 27. 1., ob 8.30- v avli

OŠ VENCLJA PERKA

Sreda, 27. 1., ob 10.30- v glasbeni učilnici-vhod
iz parkirišča

PŠ JARŠE

Četrtek, 28. 1., ob 9.30

OŠ RODICA

Četrtek, 28. 1., ob 10.30

PŠ IHAN

Petek, 29. 1., ob 8.30

OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

Petek, 29. 1. 2016, ob 9.30
KULTURNI DOM RADOMLJE

OŠ DRAGOMELJ

Petek, 29. 1., ob 10.30

OŠ DOB

Ponedeljek, 1. 2., ob 9.30

PŠ KRTINA

Ponedeljek, 1. 2., ob 10.00

VRTEC KOMENDA

Sreda, 3. 2. 2016, ob 9.00 in 9.30

OŠ ROJE

Sredo, 3. 2., ob 11.00

KNJIŽNICA IDRIJA

21. 4. 2016

KNJIŽNICA DOMŽALE

23. 5. 2016

OBISK BOŽIČKA/ DEDKA MRAZA
V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah Vrtca Domžale obiskal dobri
mož- Božiček ali 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 in obdarovanju, sprejemanju in dajanju, ne
le daril, ampak tudi pozornosti, ljubezni, prijaznosti, kar se je navezovalo na domačo
predstavo O miški, ki je iskala prijatelja, ki so si jo v decembru ogledali vsi otroci Vrtca
Domžale. Skupaj so peli otroške pesmice, z mlajšimi zaplesali, se fotografirali 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 in zaplesal. 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, povedali svoje občutke, želje, tudi
strahove. Dobri mož je prisluhnil vsakemu posebej, bolj plašne otroke je posebej prijazno
ogovarjal in jih spodbujal, da so imeli priložnost tudi sami kaj povedati ali vprašati. 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: črn kruh, maslo, med, mleko in jabolka, vse iz domače pridelave, je zelo
dobra in zdrava popotnica pri ohranjanju zdravja, hkrati pa je tradicionalni slovenski zajtrk
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. V zvezi s pridelavo medu, otroke
obišče čebelar in jim predstavi skrb za čebele, namen tega in kaj čebele pomenijo za naše
življenje. Otroci spoznajo tudi avtohtono vrsto čebele- kranjsko čebelo, 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.
Tradicionalni zajtrk pomeni slavnostno in družabno obliko druženja ob uživanju zdrave hrane
z zavedanjem, da smo vsi, narava in ljudje, povezani.

SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE
VAJE

OKTOBER- MESEC POŽARNE VARNOSTI V VRTCU
DOMŽALE
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 (PGD ali CPV) 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. Seveda pri tem aktivno sodelujejo tudi
otroci v različnih vlogah, za katere se prostovoljno javijo. Otroci se seznanjajo s
preventivnimi ukrepi, načini, v za to pripravljenih namišljenih situacijah, kako se zavarujemo
in podobno. Zelo jih zanima delo gasilcev, gasilska vozila in oprema. Otroci iz enot Palček in
Cicidom obiščejo gasilce v Centru požarne varnosti, kjer še bolj nazorno vidijo delo gasilcev,
vključno z obveščanjem. 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…). V enoti Krtek so z gasilci stkali posebno prijateljstvo, saj so jim podarili
»jabolko prijateljstva«.

DELOVNA AKCIJA
Vse enote Vrtca Domžale so se pridružile čistilni akciji: »Očistimo vrtec in okolico 2016«.
Delovna akcija je potekala od četrtka 17. 3. do ponedeljka 21. 3. 2016 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
Delovne akcije smo se tudi letos lotili po dolgi,
mrzli malce zasneženi in deževni zimi. Komaj
smo čakali, da pripravimo igrišče na sezono
igranja na prostem. Vse tri skupine smo v
prijetnem in sproščenem vzdušju skupaj
pometli in pograbili igrišče, pobrali smo smeti,
v obeh lopah smo odstranili vse polomljene in
neuporabne igrače, uredili naša zeliščna korita,
na koncu pa smo pomili še zunanje mize in
klopi. Vsi otroci so ves čas pomagali in
sodelovali. Na koncu, ko smo vse očistili, pa
smo se posladkali z žitnimi ploščicami in
sokom.
Enota Kekec
Kot vsako leto smo se tudi letos
pridružili ostalim našim enotam
Vrtca Domžale v skrbi za čisto
okolje.
Skozi celo leto tedensko čistimo
površine na in ob igrišču.
Tako nam akcija, ki smo jo izvedli
21. marca ni povzročala težav.
Sodelovali so otroci skupine
»medvedi«, »polži« in »metulji«.
Otroci so pobirali smeti, veje,
pometali in grabili. Večina otrok
ima že delovne navade. 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
V četrtek, 17. marca 2016, smo v enoti Ostržek izvedli
čistilno akcijo. Vsak je pripomogel po svojih močeh .
Najstarejši otroci so očistili parkirišče in bližnjo okolico
vrtca, malo mlajši so pobrali kamenje in vejice po
zelenicah, najmlajši pa so nas predvsem spodbujali pri delu
in se nekateri prvič preizkusili v pometanju. Pometli smo
igrišče in preverili, ali že poganjajo koprive in
bršljan. Prekopali smo še gredico za rože in jo pripravili za
nasaditev v toplejšem vremenu. Da bo igrišče še
prijaznejše, smo na vrvice obesili še ptičke za okrasitev.
Dan po čistilni akciji se je skupina najstarejših otrok podala
na pot po Mengeškem polju in očistila prehojeno pot
odpadkov. Veseli smo bili, ker jih nismo veliko našli, kar
pomeni, da za okolje Domžalčani lepo skrbimo.

Enota Savska
V Enoti Savska smo v okviru ekološkega tedna, ki smo ga poimenovali Zeleni otroci,
vzgojiteljice ozaveščale otroke o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki
preko različnih dejavnosti. 21. 3. 2016 smo izvedli čistilno delovno akcijo, kjer so otroci po
svojih
zmožnostih
sodelovali pri vrtnih
opravilih; pobirali so
palčke
in
vejice,
pometali in grabili so,
pulili so plevel, pobirali
so smeti, ki jih je veter
zanesel
na
otroško
igrišče in dvorišče. Na
koncu čistilne akcije
smo vse
pobrano
razvrstili v primerne
zabojnike za smeti in
zadovoljno pogledovali
po urejenem vrtčevskem
dvorišču in igrišču.

Enota Racman
Delovna akcija je v enoti Racman potekala v petek, 18. 3. 2016. Igrišče enote Racman je
pomagalo polepšati in urediti 56 otrok in 7 strokovnih delavk. Prekopali smo peskovnike,
pograbili listje, odnesli kamenje, ki je
ležalo med travo nazaj ob steno zgradbe
in pometli ter opleli tlakovane poti na
našem igrišču. Otroci so sodelovali pri
vseh dejavnostih. Pregledali smo igrače
za igro na igrišču in odstranili, kar je bilo
polomljenega. Pregledali smo kolesa in
poganjalce. Uredili smo notranjost obeh
lesenih hišic. Ugotavljamo, da bo nujno
potrebno sanirati eno od hišic, saj spodnji
del trohni zaradi vlage. Prav tako bi
potrebovale nekaj dodatnih polic v eni od
lesenih hišic. Potrebovali bi še nekaj
čelad. Če bi bilo mogoče tri. Veliki tobogan je še vedno neuporaben, ker še ni bila
odpravljena poškodba. Pred vrtcem smo oplele in uredile zelenico in parkirišče. Zaradi vlage
in pretežne sence je na zelenici pred vrtcem veliko mahu. Da bi bila zelenica lepša bi ga želele
odstraniti in posejati novo travo.
Otroci so zavzeto sodelovali pri urejanju igrišče, pred vrtcem pa smo, zaradi varnosti, čistile
strokovne delavke same.
Po končani akciji smo otroke razveselile s sokom in Frutabelo. Delovno dopoldne pa nam je
vsem polepšalo čudovito sončno in toplo vreme.

Enota Gaj
V okviru delovno-čistilne akcije, ki je v naši
enoti potekala 21. marca, smo otroci in
vzgojitelji poskrbeli za čistejše atrije, igrišče
in bližnjo okolico. Otroci in vzgojiteljice iz
mlajših skupin so urejali svoje atrije: očistili
površino atrija, očistili igrala, klopi, mize,
ograjo ter igrače namenjene igri v atriju.
Starejše skupine smo si delo na igrišču in
njegovi okolici razdelile. Nekateri so čistili
površine na igrišču – pometali in grabili,
drugi so poskrbeli za urejenost lope in
športnih pripomočkov, tretji pa za čistejšo okolico našega vrtca. Vsaka skupina je uredila tudi
svojo začimbno gredico. Otroci so se tekom akcije seznanjali s pravilnim ločevanjem
odpadkov in pomembnostjo ločevanja le teh. Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren
odnos do narave ter spoznavali, kako lahko sami dejavno prispevamo k varovanju in
ohranjanju naravnega okolja.

Enota Cicidom
Delovno akcijo v naši enoti smo izvedli
v ponedeljek, 21. marca. Tudi letos
smo povabili starše in ostale družinske
člane, da se nam pridružijo. Prva
starostna skupina otrok je urejala
svoje igrišče, druga starostna skupina
pa s pomočjo dveh mamic in dijaka na
praksi svoje igrišče, parkirišče pred
vrtcem in rob ceste na koncu igrišča.
Pri delu smo posvetili precej časa
razvrščanju igrač in ostalih
pripomočkov za igro na prostem.
Lopat, grabelj in veder imamo dovolj.
Pri metlah za otroke pa smo ugotovile, da so precej dotrajane in bi prosile za nove. Ponjave
na peskovnikih so še nepoškodovane, le mivke je ponovno manj in tudi letos prosimo za
dodatno. Z novo nasaditvijo cvetlic je naše igrišče ponovno urejeno, cvetoče in pripravljeno
na novo sezono bivanja na svežem zraku. Z obnovitvijo žive sence upamo na prijetno in
zanimivo preživljanje zunanjih dejavnosti, ko bo bolj vroče.

Enota Krtek
V enoti smo letošnjo akcijo izvedli v dneh od 17. 3.-21.3.2016. Predhodno smo si razdelili
naloge in področja, ki jih bo posamezna skupina očistila in uredila. Mlajši otroci so urejali
okolico v notranjih vrtovih,
starejši pa v okolici vrtca.
Pograbili smo listje, pometli
parkirišča, pobrali odpadke.
Vzgojiteljice so skupaj z
otroki uredile vrtiček ob
vrtcu, pregledali pa smo tudi
ustreznost igrač, ki jih
uporabljamo za igro na
prostem. Z opravljenim
delom smo zelo zadovoljni,
naše igralno okolje pa je čisto
in urejeno.

Enota Palček
V petek, 18. marca smo se takoj po
zajtrku odpravili na naše igrišče in v
okolico vrtca, z namenom, da
pospravimo in uredimo okolico vrtca.
Mlajše skupine so urejale in pometale
atrije in bližnjo okolico. Otroci so
spretno uporabljali metle, v samokolnice
nalagali smeti in suho listje ter vse
skupaj odvažali na dogovorjeno mesto.
Pri tem smo utrjevali tudi razvrščanje
odpadkov. Ugotovili smo, da s skupnimi
močmi zmoremo urediti naše veliko
igrišče in parkirišče. Razveselili smo se
malice, s katero smo se po napornem
delu okrepčali.

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, tokrat je bila v večini vrtcev policistka, ga. Nataša Jančar. 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). 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.). Letos
je bil poseben poudarek na uporabi čelade pri kolesarjenju in pravilna namestitev le-te. Za
popestritev so si otroci ob prisotnosti policistke pogledali tri risane filme iz zbirke Zelena luč
z vzgojno tematiko iz področja prometne vzgoje. 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.

OBISK POLICISTA V ENOTAH VRTCA DOMŽALE
V skladu z Letnim delovnim načrtom je vse enote Vrtca Domžale, razen Cicidoma, obiskal
policist iz policijske enote Domžale. V Cicidomu pa je letos otroke obiskal policist iz
policijske enote Ljubljana-Moste. 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). 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.). S

ANALIZA PROJEKTOV IN OBOGATITVENIH
DEJAVNOSTI V POSAMEZNIH ENOTAH

PROJEKT: MOJ KRAJ
V vseh enotah Vrtca Domžale je že v šolskem letu 2014/2015 potekal obsežen projekt na
temo Moj kraj s skupnim ciljem: poznavanje in prepoznavanje domačega kraja in okolice. V
šolskem letu 2015/ 2016 smo s projektom nadaljevali na izvedbeni ravni, saj so otroci
pridobljena znanja in spoznanja utrjevali in nadgrajevali. Otroci ob zaključku projekta Moj
kraj simbole kraja, kot so zastava, grb, krajevne oznake in simboli, maskota občine DomžaleHrošček Simon in zgodovino kraja, v katerem bivajo. Skupine drugega starostnega obdobja
obiskujejo bližnje enote in se družijo s prijatelji drugih enot, kar otroke posebej povezuje. Ne
le najstarejši, ampak tudi mlajši, so se veliko naučili o kraju in bližnji okolici, znajo pokazati,
kje so doma in kje je vrtec, ki ga obiskujejo. S projektom smo želeli strokovnim delavkam v
skupinah pomagati pri poznavanju kraja, v katerem je enota, v kateri delajo, saj to običajno ni
v njihovem domačem kraju, ampak strokovne delavke prihajajo od drugod. Za dobro
sodelovanje z okoljem je poznavanje kraja nujno potrebno in projekt je bil vzgojiteljicam v
pomoč pri spoznavanju okolja in pridobivanju informacij. Za ozaveščanje javnosti in
promocijo Vrtca Domžale smo pripravili obsežnejšo razstavo v Knjižnici Domžale, ki je
trajala od 12. 10. 2015 do 25. 10. 2015. Z razstavo smo raziskovanje svojega kraja in občine
Domžale predstavili širši javnosti in poželi veliko pohval in pozitivnih odzivov.
Vodja projekta »Moj kraj«, Nina Mav Hrovat, je skupaj s koordinatoricami iz posameznih
enot Vrtca Domžale zbrala in uredila informacije, prispevke in fotografije, ki so nastale med
projektnim delom. Zbrane in pridobljene informacije o posameznih krajih v občini Domžale s
primeri dejavnosti, ki so primerne za otroke različnih starosti, smo zbrali v zborniku z
naslovom »Moj kraj: hrošček Simon in otroci Vrtca Domžale raziskujejo občino Domžale« ,
ki ga bomo izdali jeseni 2016.
Več o projektu na spletni strani Vrtca Domžale na http://www.vrtec-domzale.si/.

ENOTA MLINČEK
EVALVACIJA PROJEKTOV
Skupina: MIŠKE (2 – 4 LET)
Projekt: EKOLOGIJA VSAK DAN
Ekologija ja del dnevne rutine, tako poteka prav vsak dan. Da lahko dosežemo ekološko
ozaveščenost otrok, pa je potrebno vsebine poglobiti, jih preplesti v vsa dogajanja v vrtcu. Pri
mlajših otrocih je to še toliko bolj pomembno. V skupini Mišk smo se tako z ekologijo
spoznavali vsak dan. Kontinuirano navajanje na
ločevanje odpadkov, načrtovane čistilne akcije, skrb
za varčno uporabo vode, elektrike, recikliranje
materialov je samo nekaj vsebin, ki smo jih vključili
v ekološko osveščanje. Končni rezultat je v večini
pravilno ločevanje odpadkov, otroci opazijo
nepravilna ravnanje in opozorijo tudi druge. V
širšem okolju prepoznavajo pravilna in nepravilna
ravnanja in se do njih opredelijo. Pozorni so na
vedno več podrobnosti, tudi sami že dajejo pobude
za recikliranje materialov. Del projekta je bila tudi
Izmenjevalnica oblačil in igrač za gumbe, ki smo jo
izvedli v sodelovanju s starši v okviru novoletnega
sejma v Radomljah.

Projekt: TO SMO MI
Projekt smo nadaljevali od lanskega leta. Cilj
projekta je bilo spoznavanje družin, njihovih
posebnosti. Vsaka družina se je predstavila na
nekaj straneh in nastala je čudovita knjiga, ki
jo skupaj z otroki pregledujemo, na koncu pa
ostane spomin na skupino. Starši so se zelo
potrudili pri predstavitvah, odzvale so se vse
družine. Vrtec in dom sta se tako še bolj
povezala in že tako dobro sodelovanje s starši
se je še obogatilo. Vzgojiteljici pa sva dobili
tudi vpogled v dejavnosti družine, ki lahko
ponudi še boljše razumevanje družine, otrok
in staršev.

Projekt: KAKO SE POČUTIM
Projekt spoznavanja čustev, prepoznavanja počutja, pomoč in ravnanja ob neugodnem počutju
je bila osnovna usmeritev projekta. Najprej smo prepoznavali posamezna čustva in občutke,
ugotavljali, kako se počutimo, poskušali smo ubesediti negativna in tudi pozitivna čustva in
ravnanja. S čustvi smo se spoznavali vsak mesec poglobljeno. Otroci so namreč obremenjeni
z vplivi okolja, ki jim pogosto dovoljuje nepravilna ravnanja, ne nauči pa jih, kako naj se z
njimi spopadejo ali kako naj ravnajo, da ne
prizadenejo drugih. Pri mlajših otrocih se
pojavlja ljubosumje, iskanje pozornosti,
egoizem, posledično pa veliko nepravilnih
ravnanj, ki prizadenejo druge. Spoznavali smo
strategije ravnanj, različne možnosti rešitve
problema. Otroci so postali bolj pozorni drug na
drugega, pomagali so si med seboj. Če je bil
nekdo prizadet so mu skušali pomagati ali pa so
zanj poiskali pomoč. Manj je nestrpnosti ali pa
se iščejo nenasilne rešitve. Splošna klima v
skupini se je zelo izboljšala.

Dragica REPANŠEK, dipl. vzg.

Skupina: PTIČKI (4 – 5 LET)
Projekt: ABECEDARIJA
Osrednji cilj projekta je bil spoznavanje simbolov pisnega jezika. Otroci so spoznavali ter
prepoznavali črke, jih zapisovali, se igrali z njimi. Spoznavanje je potekalo preko različnih
zaposlitev, ki so bile prilagojene razumevanju otrok glede na starost in razvoj. V igralnici smo
imeli slikovno abecedo, kjer so bile ob črkah slike predmetov, ki se začnejo na določen glas.
Črke smo oblikovali iz različnih modelirnih mas, jih sestavljali iz kock in različnega
nestrukturiranega materiala, s telesi formirali
črke... Veliko smo si tudi pripovedovali in
izmišljevali uganke, pesmi, se igrali z glasovi
ter prebirali pravljice o črkah. Spoznavanje
črk smo povezovali z vsemi kurikularnimi
področji.

Projekt: MOJA SLOVENIJA
Projekt Moja Slovenija je potekal skozi celotno šolsko leto. Namen je bil spoznavanje
Slovenije, geografskih, kulturnih značilnosti. V okviru Biba pleše smo spoznavali slovenske
ljudske plese, ki so značilni za posamezno regijo, prepevali slovenske ljudske pesmi ter
poslušali narodno-zabavno glasbo. Ogledali smo si različne posnetke, spoznavali inštrumente
značilne za to zvrst glasbe. Obiskali sta nas ljudski pevki, ki sta predstavili narodno nošo ter z
nami prepevali ljudske pesmi. Pripovedovali
smo slovenske ljudske pravljice in legende.
Pri spoznavanju pomembnejših znamenitosti,
krajev (prebiranje knjig, revij, izdelovanje
plakatov...), smo se pogovarjali tudi o šegah
in navadah. Pri realizaciji projekta so z
idejami in željami participirali tudi otroci, ki
so tako v veliki meri oblikovali dejavnosti.
Projekt smo povezovali tudi z drugimi
projekti
(Biba
pleše,
Mali
sonček,
Razmigajmo možgančke).

Projekt: TUDI TI SI MOJ PRIJATELJ
Projekt je potekal celo šolsko leto. Cilj je bil, da so otroci imeli možnost razvijati sposobnosti
in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih. Otroci so bili
preko različnih socialnih iger spodbujeni, da so sami skušali reševati konflikte, se dogovarjali,
pogajali. Poudarek je bil na vljudnosti in spodbujanju dobrega medsebojnega komuniciranja,
medsebojni pomoči. Projekt je potekal v okviru različnih vsebin, ki so potekale načrtovano in
spontano. Preko iger s slikami, so otroci imeli v kotičkih slike s svojimi simboli, tako so imeli
spodbudo in možnost sodelovati tudi s tistimi s katerimi običajno niso bili vključeni v igro.

Projekt: PRALNI STROJ
Cilj projekta je bil, da so se otroci učili prepoznavati in govoriti o lastnih čustvih, počutju ter
sprejemanju drugih. Projekt je pripomogel tudi k usvajanju osnovnih pravil medsebojnega
komuniciranja in spoštovanja drugih. V jutranjih krogih oziroma po potrebi so otroci
pripovedovali o tem kako se počutijo.. Če je bil npr. otrok žalosten, so bili otroci spodbujeni k
iskanju rešitev. Na željo otroka, je otrok narisal sebe kako se v določenem trenutku počuti.
Njegovo sliko smo položili v »pralni stroj«. V času »pranja« pa smo se pogovarjali in skušali
pomagati prijatelju. Pralni stroj za dobro voljo so otroci izdelali sami.

Projekt: RAZMIGAJMO MOŽGANE
Projekt, ki je potekal skozi celotno šolsko leto je vključeval dejavnosti vseh kurikularnih
področij. Na različne načine smo oblikovali čim bolj stimulativno učno okolje, spodbujali
razmišljanje, spoznavali preko asociacij... Vsebine so bile oblikovane po načinu dela
programa NTC (Nature of talented children). Program zajema tri stopnje, ki so dodatna
stimulacija razvoja sinaps, spodbujanje razvoja asociativnega razmišljanja, spodbujanje
razvoja funkcionalnega znanja. Pesmi, nove pojme so se otroci učili preko asociativnega
učenja (slikovno), gibalne igre so bile
oblikovane tako, da so poleg razvoja
gibalnih spretnosti spodbujale razvoj
mišljenja...Projekt
smo
predvsem
povezovali s projektom Moja Slovenija.

Nosilka izvedbe: vzgojiteljica: Maja CERAR, dipl. vzg.

Skupina: RIBICE (5 – 6 LET)
Projekt: ČUTIM, MISLIM
Projekt sva nadaljevala s prejšnjega šolskega leta. Celo leto sva v dejavnosti sva vključevala
veliko socialnih iger, ki se navezujejo na projekt, kar je izredno pozitivno delovalo na otroke.
V jutranjem krogu smo se pogovarjali o svojih občutjih. Iskali smo dobre lastnosti prjateljev.
Medsebojno spoštovanje pa smo gradili tako, da smo z drobnimi presenečenji osrečili
»skritega« prijatelja, da smo se za negativne reakcije opravičili (agresivno dejanje...). Otroke
sva vzpodbujala, da so izražali svoja čustva, tako pozitivna kot negativna. Otroci so preko
projekta postajali vedno bolj pozorni na svojega prijatelja.

Projekt: IGRE SKOZI ČAS
Pri tem projektu smo spoznavali različne slovenske, ljudske in otroške igre, ki se prenašajo
preko več generacij. Tako smo se spoznali z igrami kot so npr. Rdeče češnje rada jem, Bela,
bela lilija, Ristanc, Ali je kaj trden most, Črni mož, Lovljenje, skrivanje, Rinčke talat,
Telefon, Barvice, Leti, leti, Pepček, Med dvema ognjema, Gnilo jajce...

Projekt: SPOZNAVAMO POKLICE
Glavni cilj projekta je bil, da otrok spoznava različne poklice in delo, ki ga ta oseba opravlja.
Skoraj vsak mesec smo spoznali kakšen nov poklic. Videli smo kako opravljajo svoje delo
gasilci, v knjižnici smo spoznali delo knjižničarke, v vrtcu nas je obiskala zemeljska
stevardesa, ki nam je predstavila kaj vse delajo stevardese, obiskal nas je frizer, kaliografinja.
Obiskal nas je čebelar, v Ljubljani v Mladinski knjigi smo si ogledali delo knjigovezov,
pravljičark, urednikov...Na RTV- ju v Ljubljani smo si ogledali snamanje oddaje Krtek
Zlatko, v Preserje pri Radomljah smo odšli pogledat Klarino mamico, ki dela v fotokopirnici
Lipa, obiskala sta nas policist in fotograf. Z modelarjem, ki nas je obiskal v vrtcu, pa smo
izdelovali lesene mlinčke. V Jaršah v industrijski coni, pa smo obiskali kamnoseško
delavnico. V Minicitiju v Ljubljani pa so otroci imeli možnost pristnega stika z različnimi
poklici (prodajanje izdelkov v trgovini, pilotiranje, pleskanje, zdravljenje, zobozdravnik, peka
piškotov...)

Projekt: PRAVLJIČNI PALČEK
Projekt je potekal od septembra do marca, v sodelovanju s Knjižnico Domžale. Vanj so bili
vključeni vsi otroci iz skupine. Doma so skupaj s starši brali knjige in slikanice, se učili
pesmice, jih prinašali v vrtec in vsebine pripovedovali svojim prijateljem. Vsak izmed njih je
brez težav predstavil vsebine pred
vsemi. Otroci so v projektu pridobili
veliko
samozavesti,
govornih
sposobnostih,
samostojnosti,
domiselno so pripovedovali, razvijali

so besedni zaklad. Obiskali smo knjižnico v osnovni šoli v Radomljah, kjer nam je gospa
Amanda z veseljem predstavila knjižnico in otroke popeljala v svet pravljic.Otroci so na
koncu prejeli priznanje na katerega so bili zelo ponosni.

Damjana RODE, dipl.vzg
Pomočnik vzgojiteljice: Gašper CESTNIK

EVALVACIJA SKUPNIH PROJEKTOV ENOTA MLINČEK
Projekt: MAVRICA UTRINKOV
Projekt je bil zastavljen kot multimedija. Fotografije, ki nastajajo med dejavnostmi so pogosto
le shranjene , zato smo se odločile za mesečno predstavitev posnetkov na televiziji v
garderobi. Nastalo je nekaj kratkih filmov opremljenih s fotografijami in glasbo. Otroci so si
posnetke večkrat ogledali, ob zaključku leta pa jih bodo starši dobili v trajno last. Predstavitve
smo še obogatili, ko so nam namestili projektor in platno. Tako si lahko ogledamo posnetke
dejavnosti ali druge predstavitve v skoraj kino
izvedbi. Projekt smo zaključili z ogledom
projekcijskih naprav v KD Radomlje in
vodenjem po razstavi o fotografiji. Starejša
skupina si je ogledala pravi snemalni studio
na RTV Slovenija.

Projekt: RADOMLJE NEKOČ IN DANES
Spoznavanje kulturne dediščine kraja, prenašanje izkušenj iz roda v rod, medgeneracijsko
povezovanje in še bi lahko naštevali. V našem vrtcu že nekaj let posvečamo posebno
pozornost povezovanju s krajani, prenosu vrednot med generacijami. Pri otrocih spodbujamo
narodno zavest in pripadnost, obenem pa občutljivost in sprejemanje različnih skupin ljudi, ki
živijo v našem okolju. Spodbujali smo kulturo komunkacije, spoznavali smo kraj, prebivalce,
posebnosti in značilnosti kraja in ljudi, simbole, ki nas definirajo kot narod , kraj in vrtec.
Primerjali smo posamezna dogajanja skozi zgodovino z današnjim časom.

Za enoto: Dragica REPANŠEK, dipl. vzg.
Projekt: KEKČEVI IN MLINČKOVI MELJEMO PRIJATELJSTVO
Tako kot vsako šolsko leto, smo tudi letos v naši enoti aktivno sodelovali z enoto Kekec. Že
nekaj let si 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. Sodelovanje z enoto Kekec je vedno
prijetno, tako, da senaslednjih druženj se že zelo veselimo..

Projekt: BRALNICE POD KROŠNJAMI
V letošnjem letu smo nadaljevali s projektom Bralnice pod krošnjami. Nadaljevali smo z
osnovnim namenom samega projekta, ki je spodbujanje bralnega opismenjevanja otrok in
spodbujanje bralne kulture. Na igrišču smo otrokom ponudili košarice s knjigami, keterih so
se kar pridni posluževali. Pogosto so izražali željo po branju ali pripovedovanju istih pravljic
ali zgodb. Zgodbe so brale vse vzgojiteljice in pomočnice in pomočnik, poslušalci so bili iz
vseh treh skupin. Na bližnji mizi smo pripravili barvice in liste, tako so otroci lahko likovno
izrazili svoja doživetja ob poslušanju in gledanju knjig, revij, slikanic, slik… kotiček smo med
letom večkrat premaknili, saj se pogoji bivanja na našem, majhnem igrišču spreminjajo. V
zimskem času, pa smo košarice s knjigami pripravili kar na mizi v garderobi.

Za enoto: Damjana RODE, dipl. vzg
Projekt: IGRE IN IDEJE BREZ MEJE
Projekt Igre in ideje brez meje je potekal na nivoju enote in sicer skozi celotno šolsko leto.
Predvsem ob petkih smo več časa namenili medsebojnemu druženju ter igri z nestrukturiranim
materialom. V garderobi in v igralnicah smo po kotičkih otrokom ponudili različen naravni
material ter tudi material iz umetne mase (različna embalaža). Otroci so rokovali z
materialom, ga sestavljali, kombinirali različna sredstva med seboj, se družili, dogovarjali,
sodelovali..., kar je spodbujalo razvoj otrokove domišljije ter tudi krepilo medsebojne
odnose. Projekt je zelo dobro zaživel, saj so otroci radi sodelovali.

Za enoto: Maja CERAR, dipl. vzg

EVALVACIJA MALI SONČEK
MALI SONČEK - Miške
Spodbujanje gibalne aktivnosti otrok je
vsakodnevna dejavnost. Zagotavljanje
možnosti za vse vrste gibalnih aktivnosti

je za otroke, ki so pogosto premalo gibalno aktivni, je velika prednost. Otroci so bolj spretni,
bolje se znajdejo, ni jih strah gibanja, spretnost in sposobnost doseči posamezne izzive se je
močno povečala. Tudi starši se , vsaj z nekaterimi otroci veliko več gibajo v naravi. Vsi otroci
so dosegli občuten napredek na gibalnem področju in prav vsi so dosegli priznanje za program
v katerega so bili razvrščeni.

Dragica REPANŠEK, dipl. vzg.

MALI SONČEK – Ptički
V skupini Ptički smo letos izvajali projekt Mali sonček - oranžni, ki je namenjen otrokom
starim 4 – 5 let. V okviru naloge mali planinec smo se odpravili na daljše sprehode v okolici
ter na orientacijski pohod s starši na Homški hrib. Ob Kamniški Bistrici smo izvedli jesenski
in spomladanski kros. Igre na snegu smo pozimi izvajali na igrišču našega vrtca ter ob enoti
Kekec.
Tekom
celotnega
šolskega leta smo izvajali igre z
žogami, različnimi športnimi
pripomočki,
ustvarjali
z
gibanjem in ritmi. V mesecu
maju pa smo vse te gibalne
zaposlitve še nadgrajevali v
okviru
tematskega
sklopa
»Olimpijske igre«. V okviru
sklopa so otroci spoznavali
različne športne discipline, ki
smo jih prilagojeno tudi izvajali.
Pri tem pa smo hkrati razvijali
še domišljijo, saj so nekatere
športne
pripomočke
otroci
izdelali sami.
Maja CERAR, dipl. vzg.

MALI SONČEK - Ribice
V letošnjem šolskem letu, sva v naši skupini izvajala program malega sončka in sicer
oranžnega in rumenega.V projektu Mali sonček – Rumeni je sodelovalo 21 otrok, 3 otroci pa
je sodelovalo pri oranžnem malem sončku. Hodili smo na izlete. Vozili smo se s skiroji in
kolesi, se žogali, se gibali in plesali. Za starše in otroke smo pripravili tudi Športno popoldne
in sicer orientacijski pohod na Homški hrib. 23 otrok je utrjevalo svoje plavalne sposobnosti
na plavalnem tečaju v Atlantisu. Smo pa tudi rolali in kolesarili.

Pri projektu je sodelovalo vseh
24 otrok in vsi otroci so ob
koncu prejeli priznanje.

Damjana RODE, dipl. vzg.

ENOTA KEKEC
EVALVACIJA PROJEKTA »KEKČEV DAN«
CI LJ: Prijetno druženje s prijatelji, integracija otrok
Kekčev dan je potekal 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.
Vsak prvi petek mesecu smo pripravile dejavnosti z nestrukturiranim materialom, kar je pri
otrocih povzročilo malo zmede, vendar so hitro našli nekaj zase.
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 PROJEKTA: SKRB ZA OKOLJE
Nadaljevali smo s projektom Skrb za okolje. Skrbeli smo za urejenost igralnic, garderobe,
kopalnice. Vsak torek smo temeljito počistili igrišče.
V jeseni smo imeli res veliko dela s spravilom
odpadlega listja, spomladi pa s pometanjem. Otroci
so vešči opravil. Postali so tudi bolj skrbni in veliko
dela postorijo že sproti. V mesecu marcu smo imeli
tudi čistilno akcijo.
Za okolje pa skrbimo tudi z natančnim ločevanjem
odpadkov, z ekonomično uporabo vode, mila in
papirja za brisanje. Odpadni material smo večkrat
uporabili kot sredstvo za razgibavanje ali pri likovnih
dejavnostih, v sklopu Kekčevega dne smo ga
otrokom ponudili za igro kot nestrukturiran material. V začetku niso vedeli, kako bi ga
uporabili, kasneje pa njihovim idejam ni bilo videti konca.

EVALVACIJA PROJEKTA »RAD POMAGAM«

Tudi letos smo v vrtcu Kekec s pomočjo staršev zbirali prazne, obrabljene kartuše, tonerje in
zamaške.
Tudi letos smo zbirali za deklico Loti, ki se ja rodila 11 mesecev prezgodaj in trpi za hudo
obliko cerebralne paralize. Vsak zamašek, ki ga zberemo se pretvori v Lotino dobro. Zbrana
sredstva bodo namenjena preoblikovanju programa telovadbe, razvojne terapije ter posledično
izboljšanju motorike deklice. Zbiranje zamaškov je v našem vrtcu potekalo zelo uspešno. Pri
zbiranju pa so nam bili v veliko pomoč starši in tudi krajani. Z zamaški smo se v vrtcu tudi
igrali: razvrščali smo jih po barvah, polagali na narisane predloge, izdelali grb občine
Domžale…..S tem smo otroke navajali na medsebojno nesebično pomoč ter skrb za ljudi.
S skupnimi močmi smo olajšali življenje Loti. S tem bomo nadaljevali še v prihodnje.
Slovenski klovni zdravniki so organizirani v obliki društva, kot samostojna, neprofitna
in nevladna organizacija – Društvo za pomoč bolnim in trpečim.
Klovni zdravniki uporabljajo edinstveno metodo - terapijo humorjem, s katero se otrokom
približajo, obenem pa jim prinašajo zaupanje in življenjski pogum.
V vrtcu v garderobah imamo veliki škatli, ki so nam jih prinesli iz Društva za pomoč bolnim
in trpečim. Starši so skozi celo šolsko leto škatli pridno polnili. V mesecu januarju smo
skupaj napolnili eno škatlo. Upamo, da bomo eno napolnili še v maju. Zelo smo veseli, da za
vsako prazno kartušo ali toner društvo prejme 1€. No, res ni veliko, a bomo s projektom
nadaljevali tudi v prihodnje.
Klovni zdravniki prinašajo nasmeh na obraze malih pacientov, njihovih staršev in bolniškega
osebja.
Mi v vrtcu Kekec pa smo ponosni, da jim lahko pomagamo.

Kekčeve

ANALIZA PROJEKTA »PIKAPOLONICA NA OBISKU«

V skupini pikapolonice smo v letošnjem šolskem letu izvedli projekt, ki smo ga 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, 1-2-leti
1. SOVICA PRIPOVEDUJE
Projekt je potekal od januarja do konca junija. Otroci so za teden dni prejeli knjižno vrečko s
knjigami in ročno lutko sovo. Knjige so bile primerne njihovi starosti. Namen projekta je bil,
da otroci skupaj s starši razvijajo bralne navade in pravilnega ravnanja s knjigami. V ta namen
je bil priložen tudi zvezek, v katerega so starši tudi zapisali svoja opažanja, doživljanja ob
gledanju slikanic. Starši so pohvalili izbor slikanic kot tudi samo idejo, nekateri pa so imeli
težave s tem, da lahko njihovi otroci v tem obdobju že spremljajo zgodbe.

2. V SVETU GLASBE
Rdeča nit tega projekta je bilo vsakodnevno prepevanje. S tem so se otroci umirili in sprostili.
V vsako dejavnost sva vnesli nove pesmice, ki so jih postopoma usvajali. Poslušali so igranje
na različne inštrumente. Na obisku smo imeli učenca in učenko glasbe šole Domžale, ki sta
nam predstavila klasični inštrument violončelo. Nastopal je tudi narodno zabavni ansambel in
folklorna skupina z ljudskimi pesmimi.
Otrokom sva enkrat tedensko igrali pesmi na različne inštrumente, otroci pa so tudi sami
spontano izvajali ritmično melodične vzorce na male ritmične inštrumente. Ob klasični glasbi
smo tudi likovno ustvarjali in se sproščali na blazinah.
Glasba nas je spremljala skozi celo šolsko leto, katero smo vpletli v vsakodnevne dejavnosti.

3. SVET GIBANJA, ZDRAVJA…
Projekt je potekal od oktobra do konca junija. Izvajal se je vsak dan, v različnih oblikah –
gibalne minutke, sprehodi, poligoni, … Ker otrokov gibalni razvoj, predvsem v tem zgodnjem
obdobju potrebuje veliko naravnih oblik gibanja, sva se odločili za oblike gibalnih dejavnosti,
ki so otrokom blizu in jim istočasno dajo možnost zavedanja lastnega telesa in doživljanja
ugodja v gibanju.

Gibalne minutke smo izvajali vsak dan v igralnici in v atriju. Otroci so razvijali koordinacijo
rok, nog ter ravnotežje na različno pripravljenih poligonih. Vzpodbujali sva plazenje in
plezanje ter hojo. Kasneje sva dodali še elemente poskoka, petim otrokom je v mesecu maju
to tudi uspelo. V te dejavnosti sva vnašali tudi kratka pravila. Ker z gibanjem vplivamo na
zdravje, smo bili veliko na prostem, v vseh vremenskih razmerah, kar nam omogoča pokrit
atrij.
Otroci so v gibalnem smislu preko celega šolskega leta zelo dobro napredovali, postali so bolj
spretni, samozavestni, kar pa je bil tudi glavni cilj projekta.

Tatjana Molk in Urška Dragar

ČEBELICE, 1-2 leti
PEDENJPED
CILJ: navajanje na samostojnost
Vsak mesec sva si zadali nove cilje pri katerih sva upoštevali starostno stopnjo otrok in
individualne razlike med njimi. Otroci so pridobivali navade o negi telesa (toaletni trening,
umivanje,rok, pospravljanje slinčkov..), se učili samostojnega hranjenja z žlico in pitja iz
lončka, se uspešno odvajali od dude, sodelovali pri preoblačenju in preobuvanju, se urili v
varni hoji ob »bibi« in sodelovali pri pospravljanju igrač.

KDO JE DANES NA OBISKU V VRTCU
CILJ: aktivno vključevanje staršev v vzgojno delo, medgeneracijsko druženje
Od oktobra dalje smo v vrtcu gostili stare starše, ljudske pevke, folkloriste, harmonikaša,
baletko, violončelista, gasilce, policista…
Od januarja dalje so starši lahko aktivno sodelovali pri izvajanju dejavnosti v vrtcu. Dve
mamici sta sodelovali pri zajtrku, pet staršev pa je sodelovalo pri izvajanju dejavnosti: vadba
na poligonu, delavnica z glino, naravoslovna dejavnost, pravljični kotiček in daljši sprehod.

DAN BREZ IGRAČE
CILJ: spodbujanje ustvarjalnosti
Otroci so imeli poleg standardnih igrač na voljo različne nestrukturirane materiale, s katerimi
so se najprej prosto igrali ,nato pa smo iz njih izdelali instrumente, nekaj smo jih porabili za
likovne izdelke, z nekaterimi smo telovadili, preizkušali kotaljenje tulcev po klančini, gibanje
teles v vodi…

Vera Kolenc in Melita Volf

RAČKE, 3-5- let
Zdravje v vrtcu
Projekt Zdravje v vrtcu se je v skupini Račke odvijal skozi celo šolsko leto.
Otroci so spoznavali načine in se učili, kako sami lahko poskrbijo za svoje
zdravje. Spoznavali so skrb za svojo osebno higieno - predvsem je bil
poudarek na pravilnem umivanju rok pred vsakim obrokom in po
»umazanih« dejavnostih, na tem kako si pravilno obrišejo nos in
preprečevanju širjenja bolezni. Pri tem so se otroci seznanjali s tem kako
bolezen nastane in kako ravnajo kadar kihajo in kašljajo, da s svojim
ravnanjem preprečijo nadaljnje širjenje bolezni.
Pogovarjali smo se tudi o pomembnosti zdrave prehrane in telesni
aktivnosti. Enkrat tedensko smo imeli gibalno urico, dnevno smo izvajali
gibalne minutke, veliko časa pa smo preživeli tudi na prostem in se gibali v
naravi.V okviru projekta Zdravje v vrtcu nas je jeseni in spomladi obiskala
tudi zobna asistentka Nataša, ki je otrokom predstavila pravilno umivanje in
skrb za zobe.
Cilj je bil realiziran.

Moj kraj
Glavni cilj projekta Moj kraj je bil, da otroci spoznavajo, se seznanjajo in odkrivajo
značilnosti kraja v katerem živijo. Skozi celo šolsko leto smo raziskovali bližnjo okolico vrtca
(sprehodi po okolici vrtca). V mesecu maju pa smo obravnavali tudi tematski sklop Moj kraj,
kjer smo se še bolj podrobneje posvetili raziskovanju našega kraja in občine Domžale.
Obiskali smo objekte v bližini vrtca, ki so pomembni za kraj in si ogledali znamenitosti v
bližnji okolici vrtca. Odpravili smo se na izlet do drevoreda Lipce v Grobljah, do Šumberka in
do Športnega parka na Viru. Na temo videnega smo tedensko izdelali tudi plakat, katerega
smo nato obesili na razstavo pred našo igralnico.
Ker je občina Domžale velika in ima veliko znamenitosti, katerih niso vse v bližini vrtca, smo
v raziskovanje kraja vključili tudi starše. Otroci so si skupaj s starši ogledali eno znamenitost
v občini Domžale, ter na nato na temo znamenitosti izdelali plakat, kjer je bil večji poudarek
na slikovnem prikazu videnega. Otroci so nato plakat v vrtcu predstavili še preostali skupini.
Cilj je bil realiziran.

Ekološki kotiček
Cilj Ekološkega kotička je bil, da otrok pridobi izkušnje, kako lahko varuje in ohranja naravo
in se nauči ločevati odpadke. Projekt je potekal skozi celo šolsko leto.
Glavni poudarek projekta je bil, da otrok spozna kako pravilno ločujemo odpadke. Koše za
smeti smo v igralnici ustrezno označili z barvami (modra, rjava, črna, rumena). Izdelali smo
tudi plakate, na katerih smo prikazali, v kateri barvni koš spadajo določeni odpadki. Plakate
smo nato nalepili na steno ob koše za smeti, da si otroci v primeru, da niso popolnoma
prepričani, lahko pomagajo z njimi.
Jeseni in spomladi je bila na ravni vrtca organizirana tudi zbiralna akcija papirja. V marcu pa
smo imel tudi čistilno akcijo okolici vrtca, kjer so otroci pomagali pri čiščenju igrišča.

Dnevno smo se pogovarjali tudi o varčevanju z elektriko in vodo. Večji poudarek je bil na
varčevanju z vodo, saj so se otroci navajali na samostojno umivanje rok pri tem pa, predvsem
na začetku, večkrat pozabili na to, da je potrebno zapreti vodo.
Pri pogovorih o tem kako lahko varujemo in ohranjamo naravo smo si prebrali tudi nekaj
tematskih knjig.
Cilj je bil preko izvedenih dejavnosti realiziran.
Mali sonček
Glavni cilj projekta Mali sonček je bil razvijanje gibalnih sposobnosti in veselja do gibalnih
dejavnosti. V okviru projekta je bilo izvedenih več različnih gibalnih dejavnosti, igre na
snegu, izleti, kros in kolesarski dan.
Ker je skupina heterogena, sem pripravila dejavnosti primerne za modri sonček in oranžni
sonček. Otroci so pri gibalnih dejavnostih radi sodelovali. Nekateri so bili sprva bolj zadržani
in so potrebovali več spodbude, da so pridobili zaupanje v spoje sposobnosti.
Cilji so bili realizirani.

Pravljična vrečka
Projekt Pravljična vrečka se je v skupini Račke odvijal od oktobra do marca. Glavni cilj
projekta je bil razvijati veselje ob prebiranju knjig, utrjevati vezi med otroki, starši in vrtcem.
Pri projektu so sodelovali vsi otroci. Vsak ponedeljek je eden od otrok domov odnesel
pravljično vrečko, ki je vsebovala račko, različne knjige in zvezek v katerega so starši in
otroci napisali/narisali svoje vtise in doživetja. Vrečko je imel otrok doma en teden. v
ponedeljek, je nato vrečko prinesel nazaj in poročal kaj je delal z vrečko, katera knjiga mu je
bila všeč, kaj mu ni bilo všeč. Skupaj smo prebrali in pregledali tudi zvezek z vtisi.
Cilj je bil realiziran.
Račke in Ptički se igrajo in ustvarjajo skupaj
Projekt se je odvijal v času od oktobra do junija, enkrat tedensko. Glavni cilj projekta je bil
otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. Drugi cilj projekta je bil spodbujanje radovednosti
in veselja do umetniških dejavnosti.

Vsak petek so imeli otroci iz skupine Račke in Ptički možnost druženja med seboj. Prehajali
so iz ene igralnice v drugo, kjer so imeli na voljo različne igre in dejavnosti. Otrokom smo
pripravile različne tematske kotičke npr. glasbeni kotiček, likovni kotiček... V mesecu
februarju smo otrokom zaigrale tudi lutkovno predstavo Povodni mož. Za zaključek so otroci
iz skupine Račke Ptičkom pripravili zaključno predstavo, kjer so pokazali kaj vse so se naučili
v preteklme šolskem letu.
Otroci so imeli možnost druženja z otroki iz druge skupine, se igrati v sosednji igralnici in se
udeležiti aktivnosti v drugi skupini.
Cilj je bil realiziran.
Nitke prijateljstva
Projekt Nitke prijateljstva je imel dva cilja in sicer krepitev prijateljstva med otroki,
sprejemanje sebe in ostalih ljudi in druženje z otroki iz enote Cicidom – skupina Medvedi.
Zaradi menjave vzgojiteljice med šolskim letom, se je skupina Račke v vrtec Cicidom na
obisk odpravila le enkrat in sicer v mesecu oktobru, kjer so se otroci družili z otroki iz skupine
Medvedi.

Dnevi brez igrač
Dneve brez igrač smo organizirali od oktobra do junija. Glavna cilja projekta sta bila, da se
otrok igra z igračami, ki jih ustvari sam in da se otrok seznanja in igra z naravnimi materiali
(papir, karton, voda, kamenje, različna semena,..).
V okviru projekta smo organizirali tudi modno revijo. Otroci so od doma prinesli stara
oblačila s katerimi so se v vrtcu nato igrali, se oblačili in ob zaključku »Igralnega dneva brez
igrač« pripravili tudi modno revijo.
Cilja sta bila preko izvedenih dejavnosti realizirana.
V svetu glasbe, pravljic in plesa
Projekt smo v skupini izvajali od meseca oktobra do junija. Glavni cilj je bil, da se otrok
seznani z različnimi ljudskimi in otroškimi plesi, glasbo, glasbenimi pravljicami in otroško
literaturo.

Otroci so imeli dnevno možnost, da se udeležijo različnih glasbenih dejavnosti in plesa,
dnevno pa smo tudi brali različne pravljice in zgodbe. Predvsem dekleta so rade sodelovale
pri plesnih dejavnosti, dečki pa so pri tem potrebovali več spodbude. Otroci so z navdušenjem
igrali tudi na glasbila, zato sem jim v mesecu marcu in aprilu enkrat tedensko pripravila
glasbeni kotiček, kjer so lahko prosto igrali na inštrumente.
Vse kar smo se skozi celo šolsko leto naučili smo predstavili tudi na nastopu Pozdravljena
pomlad, ki smo ga v mesecu maju pripravili za starše. Otroci so na nastopu staršem predstavili
svoje najljubše pesmi, deklamacije, rajalne plese in glasbeno pravljico.

Starši na obisku v vrtcu
Glavni cilj projekta je bil, da starši predstavijo svoj poklic, se seznanijo z dnevnim utripom
vrtca in pomagajo pri izvedbi dejavnosti v skupini. Projekt se je odvijal v mesecu marcu in
aprilu.
Zaradi službenih obveznosti staršev se je na obisk v vrtcu odzvalo manjše število staršev.
Starši so predstavili poklic učitelj, novinar, slaščičar in gasilec. Obiskala pa nas je tudi babica
od enega iz med dečkov, ki je otrokom predstavila delo z glino.
Pred obiskom v vrtcu so se starši posvetovali z mano o primernosti dejavnosti, ki so jo želeli
predstaviti otrokom. Na kratko smo se pogovorili kako so si zamislili dejavnost in kaj
potrebujejo za izvedbo. Starši pri sami izvedbi niso imeli večjih težav. Otroci so jih z
zanimanjem poslušali in so aktivno sodelovali.
Cilj je bil realiziran.
Nataša Podobnik in Darja Svetlin Kovič

METULJI, 4-5 let
MOJ ZVEZEK
Cilj: Razvijanje grafomotoričnih sposobnosti
Projekt »moj zvezek« je potekal skozi celo šolsko leto. Pri projektu je sodelovalo vseh 24
otrok. Vsak otrok je imel svoj zvezek za katerega je skrbel, vanj risal, pisal, lepil. V zvezku je
nastalo veliko različnih izdelkov na različno temo. Zvezek se je skozi mesece dopolnjeval in
skozi njega je viden dober pregled napredka otroka. Otroci so zelo radi ustvarjali v zvezek.
Glavni cilj projekta »moj zvezek« je bilo razvijanje grafomotoričnih sposobnosti, cilj je bil
realiziran.

UMETNOST ZA OTROKE
Cilj: Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
Projekt »umetnost za otroke« je potekal skozi celo šolsko leto. Pri projektu je sodelovalo vseh
24 otrok. Otroci so skozi šolsko leto spoznavali različne zvrsti umetnosti. Gledali in poslušali
so različne zvrsti od glasbe, plesa, raznovrstnih lutkovnih predstav, se seznanili z vedenjem na
obiskih predstav, opere, kina, ustvarjali izdelke z različnimi materiali. Glavni cilj projekta je
bilo doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. Cilji so bili realizirani.

PRAVLJIČNI PALČEK
Cilj: Spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, družinsko branje.
Projekt »pravljični palček« je potekal skozi celo šolsko leto. Pri projektu je sodelovalo vseh
24 otrok. Otroci so skozi šolsko leto pripovedovali krajše, daljše zgodbe, pravljice, prepevali
pesmi. Otroci so se na pripovedovanje zgodb pripravljali doma, skupaj s svojimi starši, bratci,
sestricami. Otroci so z veseljem v vrtec prinesli knjigo in ob njej pripovedovali. Po končanem
projektu smo se z otroki odpravili na podelitev priznanj v knjižnico Domžale, kjer nam je
knjižničarka ob koncu projekta prebrala zgodbo in podelila priznanja. Glavni cilj projekta je
bilo spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, družinsko branje. Cilji so bili realizirani.

Polona Korošec in Barbara Perša

SKUPINA 4-5 LET (PTIČKI)
PROJEKT: DNEVI BREZ IGRAČ
CILJ: -otrok v igri uporabi odpadno embalažo in naravne materiale ter ob njih išče različne
igralne možnosti
-razvijati ustvarjalnost, sodelovanje, delavnost, domišljijo..
Dnevi brez igrač so potekali enkrat mesečno, otrokom sva vsakič dali drugačen material za
igro. Otroci so uporabljali svojo domišljijo, ustvarjalnost ob papirnati, plastični embalaži,
starih oblačilih, lesu, blagu… Prav zanimivo jih je bilo opazovati, ker so se v začetku le
gledali in kar niso vedeli, kako naj se igrajo. Ob najini spodbudi, naj malo razmislijo, se je
igra le začela odvijati. Med njimi je bilo veliko dogovarjanja, sodelovanja… Nekaterim
otrokom sva med igro pomagali s kakšno idejo, katero so z navdušenjem sprejeli in jo
nadgradili. Ko so ugotovili, kaj vse se lahko igrajo, so le s težavo prekinili igro, ko je bilo

potrebno vse pospraviti. Prav po vsakem dnevu brez igrač so otroci izjavili, da jim je bilo zelo
všeč in da niso pogrešali drugih igrač.

PROJEKT: PRAVLJIČNA VREČKA
CILJ: - razvijati veselje ob prebiranju knjig
-utrjevati vezi med otroki, starši in vrtcem

Pravljično vrečko, v kateri so bile izbrane slikanice, uganke,
deklamacije ter strokovna knjiga za starše, je vsak otrok
odnesel za en teden domov. S starši so slikanice lahko
prebirali, gledali in se ob tem povezovali. Otrok je tudi
narisal risbico najljubše slikanice, ob kateri smo se potem
pogovarjali. Otroke sva spodbujali k pripovedovanju,
opisovanju… Otroci so bili zelo zgovorni in polni
navdušenja, kako so jim starši brali( nekateri so želeli
poslušati vsak dan isto pravljico, drugi vse naenkrat…).
Tudi s strani staršev sva dobili pozitivne informacije. Všeč
jim je bilo, da sva v vrečko dali tudi strokovno knjigo in so
se hkrati zahvalili za prijetne bralne trenutke

PROJEKT: RAČKE IN PTIČKI SE IGRAJO IN USTVARJAJO SKUPAJ
CILJ: - otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki
Račke in Ptički so se lahko družili vsak petek, saj smo takrat odprle vrata naših dveh igralnic.
Otroci so po želji izbirali, kje se bodo igrali, ustvarjali, kje so jim bolj všeč sredstva za igro,
kje je njihov prijatelj.. Bilo je zelo različno, včasih je bila polna naša igralnica, včasih njihova,
včasih pa je večina ostala kar v svoji igralnici. Otroci so se med seboj dobro razumeli in ni
prihajalo do nesoglasij. Naša druženja smo popestrili tudi z različnimi dogodki( skupni ples,
kino, modna revija, sprehodi, predstava vzgojiteljic-Povodni mož…). Za zaključek našega
druženja so nas račke povabile na ogled njihove dramatizacije, mi pa smo njih povabili, da si
ogledajo naš nastop s petjem in plesom.

Sodelovali smo tudi v projektih cele enote.
Vesna Pestotnik in Lili Jereb

PIKAPOLONICE, 2-3 leti
MEDVEDEK RADOVEDEK POTUJE

Otroci radi gledajo knjige in poslušajo pravljice, zato so z velikim veseljem in ponosom nesli
domov knjižni nahrbtnik. V njem so bile slikanice, pravljice, CD zgoščenke in seveda tudi
igrača, ki je otroke pocrkljala in šla večkrat z njimi spat. Otroci so lepo skrbeli za knjige in
tudi medvedka, da mu ni bilo
dolgčas. Skupaj z družino pa so
njihova doživetja ob branju knjig
opisali tudi v pravljičnem zvezku in
bilo jim je lepo. Otroci so narisali
lepe risbice, pomagali pa so jim tudi
starejši bratci in sestrice. Ob
prebiranju knjig so nastale tudi
fotografije, ki so jih otroci nalepili v
zvezek in ponosno pokazali še
ostalim prijateljem. Pravljični
nahrbtnik je potoval od oktobra do
maja.

PIKINI EKO KOTIČKI

V začetku leta smo se s starši dogovorili, da bomo zbirali odpadni material, ki ga bomo v
vrtcu reciklirali in uporabili pri igri in ustvarjanju »Eko« kotička. Pika, naša lutka, ki je
skrbela za kotičke, je bila zelo vesela,
saj smo z otroki kmalu izdelali prva
glasbila (ropotulje, bobne, strgala) in
didaktične igrače (vstavljanke, puzzle
in sestavljanke). Otroci so v kotičkih
radi raziskovali in se igrali. Ob igranju
na različne inštrumente, ki so jih sami
izdelali, se je zaslišal pravi otroški
orkester. Velikokrat so tudi zraven
zapeli. Seveda smo s kotički
pripomogli tudi k ohranjanju bolj čiste
narave, saj embalaža, papir in ostali
odpadki niso pristali v zabojnikih.

MALI SONČEK

V sklopu projekta Mali sonček smo izvajali različne gibalne aktivnosti, primerne naši starosti
in gibalnim sposobnostim. Izvajali smo naravne oblike gibanja kot so hoja, tek, lazenje,
plazenje, plezanje, skoki; igre na prostem, sprehodi, izleti, orientacijski pohod, igre z žogo,
športno popoldne s starši, igre brez meja, ustvarjanje z gibom in ritmom, vožnja s kolesi brez
pedal in trikolesniki, igre na snegu in druge oblike gibanja/športa.. Za pridobitev nalepke
Modri sonček so morali otroci sodelovati vsaj v petih panogah. V zimskem času, ko je
zapadel sneg, smo gazili po celem snegu, delali kepe, naredili snežaka in se kepali ter se
igrali na snegu. Na sprehodih smo bili gibalno aktivni. Z »Bibo« smo se učili hoditi v koloni,
po pločniku, ko pa smo se sprehajali po sprehajalni poti, pa smo tekli in se preizkušali kdo bo
hitrejši. Pri tem smo športno navijali in jih spodbujali, da so prišli do cilja. Večkrat smo šli do
igrišča ob Kamniški Bistrici, kjer smo plezali in se spuščali po toboganu ter se igrali na vseh
igralih, ki nam jih ponuja igrišče. Izvedli smo tudi dva izleta, šli smo v vrtec Cicidom in
obiskali Lovra na njegovem domu, en izlet pa so otroci naredili s starši. Spoznali smo različne
igre z žogo in se učili, kako se žoga podaja, ujema in meče v koš. Imeli smo tudi športno
popoldne s starši, ki se ga je udeležilo veliko staršev. V sončnih dneh, ko smo zunaj, se otroci
vozijo s kolesi brez pedal in trikolesniki. Za zaključek šolskega leta pa bomo izvedli še pohod
na Mengeško kočo.

TEDEN OTROKA

V tednu otroka smo spoznavali družine otrok in njihove družinske člane. Otroci so prinesli
fotografije, ob katerih smo se pogovarjali. Naredili smo tudi družinsko drevo in spoznali
veliko družinskih članov. Šli smo na obisk k Lovrovi družini. Ponosno je pokazal svojo
sestrico Klaro, ki pa je še dojenčica in je mirno spala v maminem naročju. Spoznali smo tudi
babico in dedka, pa seveda tudi njihovega kužka. Babice in dedke pa smo tudi povabili, da se
nam pridružijo v vrtcu. Pripravili smo jim presenečenje in uživali v skupnem ustvarjanju in
igri.

Ana Čebulj in Anita Kern

POLŽKI, 2-4 leti
PRAVLJIČNI NAHRBTNIK
CILJI: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do
literature;
Projekt pravljični nahrbtnik je potekal od oktobra 2015 do februarja 2016.
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. Žreb je
določil h komu gre nahrbtnik.
V njem je bil medved Piko (plišasta igrača), štiri štampiljke, tri knjige: Žiga špaget gre v širni
svet , Kdo je Vidku napravil srajčico, in Enci benci na kamenci ter zvezek, kamor so lahko
zabeležili svoje vtise. Za starše pa sva dodali »otrokove nasvete za starše » ter knjigo z
naslovom : V kletki ljubezni.
Starši so zapisali dogodivščine, otroci pa so skupaj z bratci, sestricami ilustrirali svoje
dogodivščine ob branju knjig ter igranju z medvedkom. 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.
Projekt je bil odlično sprejet tako s strani otrok kot tudi s strani staršev in zato imamo namen s
podobnimi projekti nadaljevati tudi v prihodnje.

MALI SONČEK (MODRI IN ZELENI )
CILJI: - Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
n Razvijanje gibalnih sposobnosti
Projekt Mali sonček (MODRI IN ZELENI) je potekal od septembra 2015 do maja 2016.
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 –pozimi, se vozili
s poganjalci, igrali igre brez meja. Skupaj smo odšli na daljši sprehod ob Kamniški Bistrici ter
do Anjinega doma v mesecu maju 2016. S starši pa smo izvedli sprehod ob Kamniški
Bistrici z lučkami.
Nekateri od staršev so nam tudi prinesli potrdila o izletih v gore in to smo pripeli v knjižice.
Projekt Mali sonček je bil dobro sprejet tako s strani staršev kot otrok. Otroci se vedno radi
gibljejo, so aktivni. Letos so nekateri otroci posebej čakali na petek, saj je bil to naš dan za
vadbeno uro v telovadnici. Gibalne minutke pa so bile tudi na dnevnem redu.
S projektom Mali sonček pa smo še več pozornosti namenili ravno področju gibanja in s tem
razvoju gibalnih sposobnosti, ki so izrednega pomena za celostni razvoj otroka.

MALI EKOLOG
CILJI:
skrb za ekološko osveščenost in čisto naravo;
Skrb za čisto naravo
Ločevanje papirja, embalaže, bioloških odpadkov
Projekt Mali ekolog je potekal od septembra do maja 2015. 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 2015. S skupnimi močmi smo skrbno očistili
igrišče vrtca ter skrbno ločevali zbrane odpadke.

MOJ KRAJ
Cilj: - spoznavanje vrtca, kraj Vir, občine, spoznavanje simbolov
Z otroki smo spoznali našo enoto Palček, naš simbol vrtca Domžale, simbol Palčka. Ko smo
se sprehajali v okolici vrtca smo bili pozorni tudi na spomenik padlim borcem. Ob pustni
sekciji smo si ogledali Strička ,ki je prav posebej znan za to okolje. Celo leto pa smo imeli
simbole in zemljevide kraja izobešene, nalepljene v igralnici in se ob tem pogovarjali.

BRALNICE POD KROŠNJAMI
Cilj: Otrok ob knjigi doživlja
ugodje, veselje, zabavo ter
pridobiva pozitiven odnos do
literature.
V jeseni in pomladi smo otrokom
prebrali zgodbice pod našimi
drevesi na igrišču. Otrokom smo
popestrili branje tudi s kitaro , na
katero je igrala vzgojiteljica Tina
iz skupine Žabice ob tem pa smo
ostale otroke spodbujale s petjem.

POLŽEK POJE
Cilj: Spodbujanje veselja do petja in igranja na instrumente. Otrok poje, pripeva , poje
izmišljarije.
Otroci zelo radi prepevajo in zato smo ob vsakem tematskem sklopu popestrili dejavnosti s
petjem, igranjem na male ritmične instrumente, prepevali ob vzgojiteljičinem igranju na
sintetizator. Zvezek z vsemi pesmicami smo imeli čez celo leto pred igralnico in so si jo starši
lahko izposojali domov in tako z otroki peli še doma. Rojstni dnevi so bili namenjeni
slavljencu in njegovi izbiri pesmic. Pesmi so bile popotnica tudi na naših sprehodih.

Elizabeta Milunić in Anja Jovan Juteršek

ZAJCI, 5-6 LET

MOJA MAPA
V letošnjem šolskem letu smo v skupini Zajci izvajali projekt 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.
MOJE DREVO
Skozi celo šolsko leto smo v skupini Zajci izvajali projekt Moje drevo. V okviru projekta smo
gozd obiskali v vsakem letnem času in tako primerjali spremembe življenja v gozdu. V
zimskem letnem času, smo drevesa opazovali in spoznavali v bližini vrtca, saj se zaradi
vremenskih razmer nismo mogli uskladiti in odpraviti v gozd. Uporabili smo tudi različne
vire, kjer smo pridobili informacije in nova spoznanja. Veliko novega smo spoznali ter
doživljali gozd v vsej njegovi raznolikosti in spreminjanju glede na letni čas. Otroci so pri
dejavnostih v naravi zelo dobro sodelovali, saj jih je naravno okolje in gozd zelo močno
motiviral k igri in raziskovanju. Igrali in ustvarjali smo z naravnimi materiali, ki smo jih
nabrali v gozdu, primerjali listavce in iglavce skozi letne čase in raziskovali živo in neživo
naravo na gozdnih tleh. Zastavljene cilje in vsebine, ki smo si jih zastavili na začetku šolskega
leta, smo realizirali.

Darja Močnik in Mojca Firm

ŽABICE 2 - 4
ZDRAVO ŽIVIM
Skozi celotno šolsko leto smo skrbeli za naše zdravje in zdravje drugih otrok v vrtcu. Skrbeli
smo za to, da smo si redno umivali roke. Skozi celotno leto smo se v skupini odvajali od
plenic in se privajali na wc školjko ter pisoar. Glavni cilj tega projekta je bil, da otroci
postanejo samostojni pri izvajanju vsakodnevnih higienskih opravilih ter, da skozi celotno
šolsko leto okušamo raznovrstno zdravo hrano in se nanjo tudi privadimo.
IGRAJMO SE SKUPAJ
Projekt je potekal skozi celotno šolsko leto 2015/2016. Cilj tega projekta je bil, da otroci
preko igre vzpostavljajo socialni stik med seboj. V začetku so se otroci najraje igrali sami,
kasneje je igra postala skupinska oz. v dvojicah. Nekateri otroci so potrebovali dalj časa, da so
vzpostavili stik z drugimi, nekateri pa manj. V veliko pomoč pri vzpostavljanju in
vzdrževanju ter uživanju v prijateljskih odnosih so jim bile lutke, katerih so se kar velikokrat
posluževali in preko njih komunicirali.
ŽABICA NA OBISKU
Ker se naša skupina imenuje ŽABICE, sva projekt Pravljični nahrbtnik poimenovali Žabica
na obisku. Žabica Žana je lutka, katera nam je do meseca marca zbrano in vestno
pripovedovala pravljice in zgodbice ob petkih dopoldan. V mesecu marcu pa se je odločila, da
obišče vsakega otroka posebej pri njem doma. Tako je žabica obiskovala družine naših otrok
od meseca februarja do meseca junija. Odzivi in zapisi staršev o njenem obisku so bili zelo
zanimivi, otroci pa so radi pripovedovali kaj vse je počela z njimi.
MALI SONČEK
Gibalni projekt sva izvajali skozi celotno šolsko leto 2015/2016. Glavni cilj projekta je bil pri
otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju. Izvedli sva vse
dejavnosti z različnimi pripomočki, kateri so izpostavljeni pri določenih nalogah.
DRUŽBA-MOJ KRAJ
Tudi ta projekt je potekal skozi celotno šolsko leto 2015 / 2016. Namen tega projekta je bil, da
otroci čim bolj spoznajo bližnjo in daljno okolico vrtca. Osredotočili smo se predvsem na
soseske, kjer živijo otroci iz naše skupine. V ta namen smo bili na obisku doma pri treh
otrocih iz naše skupine. Povsod so nas z velikim veseljem sprejeli in nas pogostili. Otroci so
se lahko igrali na njihovih igralih.
ŽABJA TELOVADBA
Ta projekt je potekal 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. Omenjeni
projekt se je povezoval s projektom Mali sonček.

POLŽABJI VRT
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 grah in posejali
korenje, solato, rukolo in peteršilj. Sedaj pa že nestrpno čakamo, da bomo lahko to zelenjavo
okusili in jo pojedli. Projekt se je povezoval tudi s projektom Zdravo živim.

Tina Vozel in Sanja Mikić

SKUPINA MEDVEDKI (5-6)
Vzgojiteljici: Barbara Kunilo, Tadeja Lavtižar
Pomočnica vzgojiteljice: Urška Miklavčič (do 1.5.), nato Saša Stopar in Katja Novak

KNJIŽNI NAHRBTNIK
Cilj: Otrok spoznava besedo kot vir informacij, posluša, razumeva in doživlja jezik ter razvija
veselje do knjig
Tudi letos smo izvedli projekt domačega branja, s knjigami, primernimi za predšolske otroke,
v katerih je bila tudi vzgojna nota. V nahrbtniku je bila tudi plišasta igrača – medvedek.
Otroci so se nahrbtnika zelo veselili in v zvezek, ki je bil v nahrbtniku v ta namen, tudi risali
in napisali svoje občutke. Otroci kar niso mogli dočakati, kdaj bodo oni na vrsti za nahrbtnik.
Vsi so zelo lepo skrbeli za knjige in za medvedka, iz tedna v teden je medvedek dobival
drugačno ime. V nahrbtniku je bila tudi knjiga namenjena staršem, ki so jo tudi radi vzeli v
roke in brali.

PRAVLJIČNI PALČEK
Cilj: Otrok primerno ravna s knjigo, posluša branje odraslega in samostojno obnavlja zgodbo

V sodelovanju s Knjižnico Domžale smo tudi letos izvajali ta projekt. Otroci z veseljem
gledajo in prebirajo knjige, vendar so nekateri ugotavljali, da je o vsebini knjige težje
pripovedovati. Eden otrok je za pripovedovanje izbral mirnejši prostor in vsebino knjige
povedal le vzgojiteljicama. Nekateri otroci so zelo pozno začeli z branjem in
pripovedovanjem ali pa so si vsebino težko zapomnili. Take otroke je bilo treba večkrat
spodbuditi, da se bliža čas, ko bomo s tem projektom zaključili. Najprej so otroci prebili led z
deklamiranjem pesmic, čeprav je bilo potrebno povedati le eno. Večinoma pa so otroci po
prebranih obveznih knjigah prebirali še naprej in pripovedovali pravljice v času počitka po
kosilu. Vsi otroci so projekt bralne značke opravili in v knjižnici Domžale dobili priznanje.

MALI SONČEK
Cilj: Razvijanje veselja do raznih športnih zvrsti in razvijanje gibalnih sposobnosti
Iz tedna v teden smo izvajali tudi projekt Mali sonček, z različnimi vajami gimnastične
abecede. V vremensko primernih dnevih smo hodili na daljše sprehode ob Kamniški Bistrici
vse do gozda Šumberk. Otroke smo spodbujali v igri z različnimi žogami, kolesarili, rolali in
se igrali na snegu. Nekateri otroci so se udeležili plavalnega tečaja, kjer so se igrali v vodi in
se učili plavanja.

NAŠA KULTURNA DEDIŠČINA
Cilj: Otrok odkriva in spoznava družbene in kulturne značilnosti domačega in širšega
slovenskega okolja
Projekt smo izvajali celo leto in v ta namen že v mesecu septembru načrtovali različne
dejavnosti na to temo. Načrtovali in izvedli smo različne izlete, in sicer Izlet v Račo pri
Moravčah, kjer so otroci spoznavali tradicionalno gradnjo (hiše, kozolci, mlini) ter dejavnosti
povezane s tem (kamnite »pralne stroje«) ter manjši domači muzej, v katerem so otroci lahko
spoznali tipično sobo nekdanjih časov ter različne predmete in naprave iz vsakdanjega
življenja. Naslednji izlet je bil na Bled v deželo ljudskih pravljic, kjer so spoznali prave
pravljične junake znanih ljudskih pravljic. Obiskali smo tudi letališče Brnik in delovanja letega z opazovanjem in spoznavanjem starih letal Edvarda Rusjana. V sklopu projekta kulturne
dediščine smo v vrtec povabili babico našega varovanca, ki se ukvarja z ročnimi deli
(klekljanje), ki je s svojimi kolegicami iz upokojenskega društva Moravče pripravila
ustvarjalno delavnico za otroke. V marcu smo v sodelovanju z lokalnim gasilskim društvom
organizirali izdelovanje gregorčkov ter spuščanje le-teh v Bistrico. Prav tako smo v
sodelovanju s starši in starimi starši otrok naše skupine zbirali stare predmete in nato
pripravili pravo muzejsko razstavo, ki smo jo predstavili tudi drugim otrokom v vrtcu. Otroci
so tako spoznali stare predmete in njihovo uporabo, otroci naše skupine pa so bili tudi
ponosni, ker so le-te lahko predstavljali drugim. S kulturno dediščino smo se letos zares
veliko ukvarjali in tako smo obiskali tudi dve kulturni ustanovi, in sicer Narodno galerijo v

Ljubljani, kjer so otroci preko raziskovalne igre iskali stare slike in spoznavali našo slikarsko
dediščino ter Operno hišo v Ljubljani, kjer so prisostvovali baletni predstavi Picko in Packo.

ENOTA OSTRŽEK
ABC GIBANJA
projekt skupine Pikapolonice, enota Ostržek
starost otrok 4 - 6 let

Cilji projekta ABC GIBANJA so bili :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

razvoj motoričnih sposobnosti preko gibalnih iger in z uporabo različnih pripomočkov
razvijati pozitivno samopodobo posameznika,
krepiti povezanost skupine,
vsakodnevna športna vadba na prostem ali v večnamenskem prostoru vrtca – živeti v
gibanju naj bo način življenja,
povezava gibanja z drugimi področji kurikula (družba, narava, matematika, jezik,
umetnost),
spoznati športne pripomočke,
usvojiti osnovne elemente akrobatike (prevali, kotaljenja, vese, opore),
usvojiti osnovne prvine atletike (skoki, meti, preskoki, tek),
reševanje gibalnih problemov (poligoni…),
opraviti naloge za Mali sonček in nekatere naloge nadgraditi.

Gibalne aktivnosti smo redno, vsakodnevno izvajali. Gibanje smo vključili tudi v druge
dejavnosti, področja (matematiko, umetnost, jezik, naravo, družbo). S pridobitvijo
večnamenskega prostora imamo zelo dobre pogoje za vadbo tudi v objektu. Z donacijo smo
dobili večnamensko plezalo Oti, ki ga redno vključujemo v vadbo, predvsem v postavitev
poligonov. Sprehodi, ki smo jih na začetku šolskega leta označevali za dolge sprehode, jih ob
koncu leta označujemo za krajše. V sprehode vključujemo dodatne gibalne naloge,
elementarne igre, ples, opazujemo naravo, okolje, štejemo, pojemo, se igramo…Veseli me, da
otroci v gibanju uživajo in da se dan začenja z vprašanji: Ali bomo danes skakali v
telovadnici? Ali nas boš naučila narediti stojo? Ali boš danes z mano v štafeti? Ali bomo šli v
drevored in tekli do lipe? A bomo lahko na skiroju dvignili »balanco«? Katero igrico se bomo
danes naučili?...

Na pomladnem Ostržkovem krosu so nam bila dejanja otrok res
v ponos. Tekli so vsi, vztrajno in v športnem duhu. Ker dva
najhitrejša dečka iz skupine nista želela biti prva, da ne bi bil
drugi žalosten, sta se pred tekom zmenila, da se primeta za roke
in čez cilj pritečeta skupaj. Tako sta zmagala oba.

Tadeja Mišmaš

OSTRŽKOVA DREVESNA ZAKLADNICA
2015/16
V letošnjem projektu »Ostržkova drevesna zakladnica« smo v sodelovanju s starši
in otroki načrtovali opazovanje, dokumentiranje, zbiranje, razvrščanje, ustvarjanje in še
druge vsebine, ki so jih dodali otroci tekom leta. Vir vsega našega dela je bil svet dreves.
Vključili smo posamezna drevesa, sadovnjak in gozd, pa grmovje in rastje ob reki in še kaj
bi se našlo. Tako smo ob različnih priložnostih v vrtcu in doma spoznavali del čudovite
narave, zbirali drevesne dele, ustvarjali na temo dreves in gozda in maja pripravili razstavo,
kjer smo vse zbrano zaobjeli v celoto. Otroci vseh treh skupin so opazovali vsak svoje
izbrano drevo skozi letne čase in beležili spremembe (risanje, fotografiranje, zbiranje listja,
ustvarjanje…).
Projekt je povezoval vrtec in starše z novo obliko sodelovanja, otroci in odrasli smo
razvijali vedoželjnost, se učili oblikovati dober odnos do narave, spoznavali živo in neživo
naravo v njeni raznolikosti, razvijali interes za opazovanje okolice, razvijali estetski čut in
ustvarjalnost.

Ostržkove
OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE
vse skupine enote Ostržek

V šolskem letu 2015/16 sem v našem vrtcu izvajala obogatitveno dejavnost, ki je
najmanj en krat mesečno združevala vse tri Ostržkove starostne skupine, v veselem decembru
pa so bila ta srečanja vsakodnevna.

Otroci so bili deležni raznoraznih knjižnih zvrsti. Zbujali, razvijali, poglabljali smo
veselje do knjige, otrokom sem omogočala prijetno doživljanje pravljic ter vplivala na prijetna
čustva ob aktivnem sodelovanju. Velik poudarek sem namenila slovenskim ljudskim
pravljicam.
Povezovalo nas je:

-

druženje ob poslušanju pravljic in zgodb,
spoznavanje ljudskega izročila,
branje v mesecu decembru skoraj vsak dan ob okrašenem drevescu,
vključevanje otrok pri dramatizaciji z lutkami.

Nataša Okorn

RIŠEM.
projekt skupine Pikapolonice, enota Ostržek
Cilji projekta RIŠEM. so bili:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

razvoj otrokove ustvarjalnosti,
izraženje otrokovih doživetij preko risbe,
spodbujanje otrokove izvirnosti in spontanosti pri likovnem izražanju,
razvoj grafomotorike,
spremljanje otrokovega razvoja skozi razvoj otrokove risbe.

Otroci so risali:
ü
ü
ü
ü
ü

objekte ob direktnem opazovanju ali po spominu,
osebe (avtoportret, portret prijatelja, figura),
doživljanje (po ogledu predstav, po plesnem izražanju, po poslušanju glasbe, …),
kompozicije, ki so jih sami sestavili,
črke in številke.

Otroci so risali z mehkim svinčnikom, z ogljem, s tušem, črnim flomastrom in suhimi
barvicami.
Otroci so bili svobodni pri likovnem izražanju, vseeno pa sem želela, da upoštevajo navodila
za teme risanja in tehnike risanja. Še vedno je opaziti prerisovanje med prijatelji v skupini,
predvsem pri otrocih, ki niso prepričani v svoje sposobnosti.
Zakaj risanje?
Otrok je občutljiv in odprt za likovno govorico. Umetnost je v naravi vsakega posameznika in
pripada njegovemu življenju. Skozi likovno izražanje otroci vstopajo v svet, ki se razlikuje od
sveta realnosti, vstopajo v svet ugodja, igre, iskanja, spoznavanja.

Poleg emocij, interesov, motivacije, navad, pozornosti, koncentracije, so otroci pri risanju
razvijali tudi intelektualne funkcije. Likovna umetnost je pomembna pot nebesednega

izražanja stvari, ki jih težko osvestimo in besedno izrazimo, lajša delo z domišljijo in
podzavestjo, spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje, lajša dojemanje, razumevanje,
sprejemanje težko razumljivih snovi, je posebna vrsta učenja, povečuje osebno kompetentnost
in samopotrjevanje posameznika preko dela, izdelkov, skupna dejavnost sprošča delovno
energijo, vzpodbuja komunikacijo, pripadnost skupini, sodelovanje in medsebojno pomoč.
Otroci so radi predstavili svoje izdelke, se o njih pogovarjali, risbe pa so bile tudi iztočnica za
nekaj zgodb. Iz risb je spoznati zelo očiten razvoj otroka v starosti od 4 do 5 let, leto kasneje
pa so predvsem opazne razlike v sami tehniki, natančnosti in podrobnostih.

Tadeja Mišmaš

OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE
vsi otroci enote Ostržek

V šolskem letu 2015/16 sem v enoti Ostržek izvajala obogatitveno glasbeno dejavnost,
ki je najmanj en krat mesečno združevala vse tri Ostržkove starostne skupine. V veselem
decembru so bila taka srečanja mnogo pogostejša z nekoliko manj obsežno vsebino. Zelo radi
so se na Ostržkovih karaokah predstavili »mladi pevski talenti«.
Prav tako nas je glasba pogosteje družila v času pred praznovanjem 40 letnice vrtca.
Otroci so bili deležni raznovrstnih glasbenih aktivnosti. Zbujali, razvijali, poglabljali smo
veselje do petja, igranja na male instrumente, poslušanja glasbe. Otrokom sem pripravila
prijetno doživljanje glasbe tudi preko glasbene pravljice. Dala sem jim možnost, da so
razvijali naklonjen odnos do glasbene umetnosti ob aktivnem sodelovanju. Oblikovali so
glasbeni okus s primernim petjem in igranjem na male instrumente, spoznavali pa so tudi
nekatere nove instrumente. Ohranjali smo ljudsko izročilo in povezovali glasbo z drugimi
področji.
Sama sem za spremljavo največkrat uporabila kitaro, otroci pa so poleg igranja na
instrumente iz glasbene košare spoznali še nekaj drugih instrumentov.
Oblikovali smo tudi Ostržkov pevski
zbor, ki je združeval tiste pevce iz starejše
skupine, ki so petju še nekoliko bolj
naklonjeni. Nastopali so na prireditvi ob
praznovanju vrtca.
Na našem zadnjem glasbenem
dopoldnevu so otroci spoznali instrument,
ki ima v svojem obsegu skritih mnogo
raznovrstnih
instrumentov,
melodij,
ritmov in drugih zvokov. Otroci so se na
njem predstavili kot pravi mladi glasbeni
umetniki.

Marjeta Osolin

ENOTA SAVSKA
OBOGATITVENA DEJAVNOST
ČETRTKOVO GIBALNO DOPOLDNE
V naši enoti so vsi četrtki namenjeni gibanju. Starši so bili s tem seznanjeni, tako da so na ta
dan otroci športno oblečeni in lahko aktivno sodelujejo. Dejavnost poteka v obeh skupinah,
vzgojiteljice si razdelimo delo, vsaka vodi eno skupino. Telovadimo po celem vrtcu (
igralnice,hodnik, stopnice...) Ob lepem vremenu izvajamo dejavnosti izvajamo na igrišču,
oziroma smo se odpravili na gibalne sprehode.
Pri tem smo omogočali in spodbujali gibalne dejavnosti otrok, razvijanje koordinacije gibanja,
starejši otroci so pomagali mlajšim, in vsi skupaj spoznavali pomen sodelovanja v igralnih
skupinah, medsebojne pomoči in športnega vedenja.

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

KOŽELJ MOJCA

NAŠA ČETICA KORAKA
Ta dejavnost je potekala vsak ponedeljek in je bila po navadi vezana na vsebine, ki smo jih
izvajali med tednom. Obe skupini smo se skupaj odpravili na potep, raziskovanje bližnje in
daljne okolice. Obiskali smo kar nekaj domov otrok, spoznavali gozd v različnih letnih časih,
na polju opazovali živali ( zajce, srne, polže ).
Ta dejavnost je ljuba tako otrokom kot vzgojiteljicam in z njo bomo nadaljevali tudi v
naslednjem šolskem letu.

KOŽELJ MOJCA

PALČEK BRALČEK
Obogatitvena dejavnost je v naši skupini potekala celo leto. Spoznavali smo različne pravljice
v vseh letnih časih, pri tem so otroci imeli možnost proste izbire. Pri temu so se po navadi
odločili za pravljice, ki jih že poznajo in pri tem tudi aktivno govorno sodelovali. Predstavila
sem jim tudi nekaj slikopisov, kjer smo spoznavali nove besede in otroke sem pri tem
vzpodbujala k pripovedovanju. Obiskali smo tudi knjižnico, kjer nam je knjižničarka
predstavila samo knjižnico in nam povedala pravljico.
Otroci so si velikokrat vzeli različne slikanice, jih sami gledali oziroma skupaj brali.
Vzpodbujala sem jih na pravilno uporabo knjig, redno pospravljanje po uporabi.
Pripravili smo tudi ustvarjalno igro z vlogami- knjižnica, kjer so se otroci družili, zabavali in
ob tem spoznavali, kaj vse lahko dobimo ob gledanju in prebiranju knjig.

KOŽELJ MOJCA

ZELENE URICE – igre v naravi – evalvacija projekta
Enota Savska, šol. l. 2015/2016, skupina Ježi
Zelene urice – igre v naravi je celoletni projekt, v katerem smo si v skupini Ježi vzeli čas za
interakcijo z naravo, kjer smo 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 – posadili rastlino, skrbeli za živali
- ptice in ljudi. Spodbujala sem igrivost v naravi – polje, travnik, gozd. Veliko pozornosti
smo namenjali ločevanju odpadkov, saj z z lastnimi ravnanji pripomoremo k ohranjanju
našega planetu. Medse smo povabili vse, ki s svojim znanjem in zgodbami pripomorejo k naši
notranji rasti in širjenju obzorij.
Vrsta aktivnosti, ki v skupini poteka na tem področju tedensko in skozi celo leto otrokom
pomaga približati naravo in jih osveščati o njenem pomenu za človeka in vsa živa bitja. Da bi
izboljšali odnos do narave otrokom omogočam sodelovanje v različnih dejavnostih, ki jih
vodijo skozi celoletni naravoslovni ekološki projekt.
Naš skupni cilj je in bo, da z ekološkim osveščanjem in varčevanjem z naravnimi viri otroci,
starši in zaposleni spreminjamo navade, skrbimo za čistejše okolje, boljše medsebojne odnose
in zdravje v vrtcu. Otrokom sem nudila možnost, da aktivno posegajo v urejanje in
ohranjanje čistega okolja ter doživljanje narave z naslednjimi celoletnimi dejavnostmi:
-

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,
igra in ustvarjanje z naravnimi in nestrukturiranimi materiali.

Aleksandra Andrić, vzgojiteljica

POTUJOČI KNJIŽNI KOVČEK ZA OTROKE IN STARŠE – evalvacija projekta
Enota Savska, šol. l. 2015/2016, skupina Ježi
Bralni projekt Potujoči knjižni kovček smo izvajali v skupini Ježi v sodelovanju s starši otrok.
V šol. letu 2015 /2016 je knjižni kovček potoval od otrokove do otrokove družine prvič.
Namenjen je bil otrokom in staršem. S takšno obliko sodelovanja sem želela starše povabiti
k branju kvalitetne otroške literature ter k prebiranju aktualnih knjig z vzgojno tematiko oz.
krajših člankov o vzgoji otrok v predšolskem obdobju.
V mesecu oktobru je začel s potovanjem napolnjen z zanimivimi knjigami za otroke in
odrasle. V kovčku se je znašla tudi kakšna igrača, družabna igra, CD in DVD.
Kovček so odnašali otroci domov za deset dni. Po njegovi vrnitvi smo ga skupaj z otrokom
skrbno pregledali in ga v jutranjem krogu urejenega in nepoškodovanega predali naslednjemu,
ki ga je želel imeti.
Aleksandra Andrić, vzgojiteljica
PRAVLJIČNI PALČEK – evalvacija projekta
Enota Savska, šol. l. 2015/2016, skupina Ježi
S projektom Pravljični palček v sodelovanju s Knjižnico Domžale spodbujamo družinsko
branje, razvijamo bralno kulturo ter razvijamo bralno pismenost. Starše želimo seznaniti s
pomenom knjižne vzgoje za otroka in jih motivirati, da po svojih močeh berejo otroku, da
berejo poučno in primerno literaturo tudi s seznama, ki nam ga je posredovala knjižnica. 12
otrok je doživeto pripovedovalo vsebine knjig ene ljudske pravljice, dveh umetnih –
avtorskih pravljic in se na pamet naučilo tudi eno pesmico. Otroci so imeli možnost knjigo po
lastni izbiri predstaviti samo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice, manjši skupini otrok ali
pa celi skupini. Otroci so vsebine knjig s priporočenega seznama obnavljali oz. pripovedovali
zelo tekoče in z bogatim jezikom. Razvijali so tudi govorne in pripovedovalske spretnosti ter
premagovali strah pred javnim nastopanjem in razvijali artikulacijo govora.V oddelku se je
vodila evidenca o predstavljenih
knjigah, a ne na tekmovalen način.
V mesecu maju se je projekt končal
s podelitvijo priznanj in krajšo
delavnico, ki so jo izvedle
knjižničarke Knjižnice Domžale.

Aleksandra Andrić, vzgojiteljica

VRT V VRTCU – evalvacija dodatne dejavnosti
Enota Savska, šol. l. 2015/2016, skupina Ježi
V šolskem letu 2015/2016 smo naravoslovni tematiki preko tedenskih sklopov kot so Vrt v
vrtcu, Zdravo z naravo, Nazaj k naravi…, posvetili dosti časa. Zastavili smo si naslednje cilje
in jih skozi dejavnosti od oktobra do konec maja tudi uresničili..
•
•
•
•
•
•

Spodbujanje vsebin in aktivnosti s področja naravoslovja,
negovanje zeliščnega vrtička,
skozi načrtovanje aktivnosti in izvedbo privzgajati in pridobivati vrednote in znanja za
varovanje okolja,
v svetu narave spoznavati zakonitosti življenja,
načrtovane naravoslovne vsebine in aktivnosti izvajati v naravnem okolju v
ekosistemu, ki povezuje rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo,
povezovanje med naravoslovjem in okoljem – družbo kot vrednoto življenja.
V projektu so sodelovali otroci po svojih zmožnostih in interesu. Zeliščni vrt,
sadovnjak, cvetlične zasaditve v lončkih in koritih opazujemo in urejamo v vseh
letnih časih. Otroci na mojo inciativo negujejo - rahljajo zemljo, odstranjujejo plevel
zalivajo, pobirajo plodove, grabijo listje, pobirajo palice. Čas si vzamejo za
opazovanje, vonjanje in okušanje svežih in kuhanih zelišč v obliki hladnih in toplih
čajev. Okušajo in uživajo sveže nabrana jabolka in breskve ter s pomočjo vzgojiteljic
pomagajo pri sočenju sadnega soka. Še posebej mikaven je vrt v junijskih dneh, ko
zorijo jagode, ki jih otroci sami previdno trgajo in se z njimi sladkajo. Dobro poznajo
večino posajenih rastlin in radi povabijo otroke iz mlajše skupine na ogled in
predstavitev svojega vrta.

Aleksandra Andrić, vzgojiteljica

ENOTA KRTEK
SONČKI: Starost: 2 - 3 leta
1. Lutka – moja prijateljica
VZGOJITELJICA: Slavi Perpar Ibrčić,Valentina Lukan
Datum: 7. 9. 2015 – 31. 5. 2016
Število otrok: 14
Preko projekta Lutka – moja prijateljica sem tudi sama spoznala njeno čarobno moč. Preden sem
lutko gosenico Pavlo začela redno uporabljati, nisem bila povsem prepričana v svoje delo z lutkami.
Odziv otrok pa je vse to spremenil. S Pavlo sem se tudi sama strokovno izpopolnjevala in postala
samozavestnejša. Spoznala sem, kako pomembna je vzgojiteljeva interakcija z lutko. Pavla zmore
vse in če ji jaz zaupam, ji bodo tudi otroci. Za lutko se lahko skrijemo, z njo se počutimo varne in
marsikdaj nas reši iz zadrege. Z njo lažje naredimo prvi korak. Preko lutke vzgojitelj lažje pride v
stik z otroki in z njimi vzpostavi prav poseben odnos.
Otroci v prvih mesecih v vrtcu potrebujejo predvsem občutek varnosti, toplino in spodbudno okolje,
ki jih razume in spodbuja k njihovemu razvoju. Stisko ob ločitvi od staršev in vstopu v vrtec, ki je
za njih povsem novi svet, lahko omilimo z lutko.

Otrokom je Pavla predstavljala zaupnika in ob njej so se počutili varne. Z njimi je bila ves čas in
otroci so ji zaupali. Sodelovala je pri vsakdanjih aktivnostih v vrtcu: sprejemu, negi, hranjenju,
počitku in učenju samostojnosti. Spodbujala jih je pri igri in bila prisotna pri načrtovanih
dejavnostih. Otrokom je bila vseskozi na voljo. Otroci pa so jo poiskali tudi sami, če jim je bilo
hudo.

Otroci 1. starostnega obdobja so se na začetku projekta igrali še bolj individualno in interakcije med
njimi skoraj ni bilo. Kasneje pa so preko lutke in postopne razvojne zrelosti začeli vzpostavljati
odnos z drugimi otroki in tesnejši odnos z vzgojiteljem. Pavla jih je spodbudila h komunikaciji in
lažji vključenosti v okolje vrtca.
Glede na izkušnje, ki sem jih doživela z gosenico Pavlo, sem prepričana, da bom kot vzgojiteljica v
vrtcu vedno imela v skupini še enega člana – ljubljenca skupine.
Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj, je bistvenega pomena ugodna čustvena
in socialna klima, v kateri živi. Moja interakcija z lutko je pri večini otrok spodbudila zanimanje
zanjo in za njeno animacijo. Lutka Pavla je vplivala tako na igralne aktivnosti kot na odnose med
otroki, saj so jo z navdušenjem vključevali v svojo spontano igro. Igra večine otrok je postala
celovitejša, otroci so se verbalno in neverbalno bolje sporazumevali. Lutka jih je spodbudila k
medsebojni komunikaciji, saj so jo pri igri uporabljali za medsebojne interakcije. Reševala pa je
tudi nastale konfliktne situacije. Dokazala sem, da najmlajši z lutko lažje osvajajo samostojnost pri
vsakdanjih opravilih, ki so del dnevne rutine v vrtcu. Vsa opravila so z lutko doživljali na sproščen
in igriv način. Otroci se niso zavedali, kaj vse jih je lutka preko igre spontano naučila. Lutka nas je
kot posredna komunikacija med mano in otroki še bolj medsebojno povezala.
Glavni cilj projekta je bil sodelovanje in utrjevanje vezi med otroki, strokovnimi delavkami in
starši. Cilj je bil realiziran.
2. Igrišča narave
Datum: 21. 9. 2015 – 20. 6. 2016
Število otrok: 14

Svet narave je prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, krepitev samozaupanja in pobeg v
domišljijo. Igranje na prostem bi moralo biti najpomembnejši del otroštva. Naši otroci v
življenju vse preveč časa presedijo. Strokovnjaki nas opozarjajo na vse večjo razširjenost
debelosti pri otrocih in na druge telesne in čustvene zdravstvene težave.
Narava ponuja igrišče, prostor za preprosto, nestrukturirano, zdravo zabavo. Otroci se tako
igrajo in učijo po svojih zmožnostih, pri tem pa sledijo svojim interesom in željam. Otroci, ki
raziskujejo okolje že od zgodnjih let, postanejo vedoželjni odrasli, ki se z veseljem učijo o
svetu. Seveda se morajo otroci naučiti uporabljati orodja 21. stoletja, vendar pa ne smejo
izgubiti svojo prirojeno ljubezen in spoštovanje do narave.

Skupino Sončkov svet narave neustavljivo privlači, nenasitno so radovedni in sposobni so se
čuditi že najmanjšim podrobnostim kot je bila pikapolonica, ki je lezla po deblu ali vojska
mravelj, ki je nosila koščke listov v mravljišče. Spoznali smo regrat in na travniku pihali
njegove lučke. V gozdu smo se prepustili naši domišljiji in ustvarjanju ter se igrali z
nestrukturiranim materialom. Še posebej so nam bile všeč palice, s katerimi se na igrišču ne
smemo igrati. Valjali smo se v listju in se z njim obmetavali. Se vzpenjali po podrtih drevesih.
Poslušali trkanje žolne. Pozimi smo se drsali na zaledenelih lužah in risali po snegu. Zgradili
iglu. Skakali in šteli krtine. »Lovili« ribe v bližnjem potoku in bežali pred krokodili. Se igrali
skrivalnice v visoki travi in v grmovju. Veliko smo sestavljali in ustvarjali z nestrukturiranimi
naravnimi materiali.
Naravno okolje je bila tako priložnost za pustolovščine, presenečenja in izkušnje, ki so
pomagale otrokom okrepiti njihovo samozavest in jim vliti pogum. V začetku je imelo kar
nekaj otrok težave, da bi se igrali z naravnimi materiali, saj se niso hoteli umazati. Veliko
časa, ki smo ga preživeli na prostem in v vseh vremenskih razmerah ter obilo ustvarjalne igre
po željah otrok, pa sta premagala prav vsak strah. S projektom Igrišča narave pa smo veliko
pridobili tudi na naši odpornosti proti številnim boleznim.
Glavni cilj projekta so bile igre, ročne spretnosti in dejavnosti, ki bodo otroke navdušile nad
bivanjem v naravi in je bil v celoti realiziran.
3. Kdo vse se skriva v TV?
Datum: 5. 10. 2015 – 31. 5. 2016
Število otrok: 14
Strokovni delavci in starši se moramo zavedati pomembnosti kvalitetne in primerne filmske
vzgoje že v najzgodnejših letih. V veliko pomoč kot vzgojiteljici so mi bile smernice, ki smo
jih pridobili na strokovnem aktivu. Že v samem začetku sem se zavedala, da otroci veliko časa
preživijo pred televizijo in da starši ne posvečajo posebne pozornosti vsebinam, ki jih otroci
gledajo. Veliko risank je z agresivno ali zavajajočo vsebino in povsem neprimernih. Gledanje
le-teh se odraža na odnosu otrok do vrstnikov, komunikaciji in igri. Skupina Sončki smo
najprej spoznavali notranjost starega televizorja. Seveda sva strokovni delavki najprej
poskrbeli za varnost. Potem pa smo se odločili, da naredimo čisto svoj televizor,v katerem
bomo tudi nastopali. Tako smo naredili zelo velik TV iz kartona in ga opremili z vsem
potrebnim. Seveda nismo pozabili na daljinec. Otroci so v njem zelo radi nastopali, najraje so
se igrali karaoke. Skozi kalejdoskope smo opazovali različne vzorce in barve. Vsak tematski
sklop smo povezali tudi z gledanjem risank, slik ali oddaj, ki so vključevale vsebino, ki smo
jo obravnavali. Včasih smo bili za gledanje zelo motivirani, nekajkrat pa smo se strašno
dolgočasili. Kmalu smo ugotovili, da ponedeljki niso najboljša izbira za to dejavnost. Nam je
bil pa zelo všeč bacek Jon in njegove dogodivščine.
Glavni cilj je bil seznanjanje otrok z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij, s
poudarkom na televiziji. Cilj je bil realiziran.

4. Glasbene izštevanke
Datum: 28. 9. 2015 – 20. 6. 2016
Število otrok: 14
Že najmlajši otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju
literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s opisovanjem slik in ilustracij, ob
rabi jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, v socialnih igrah… Najraje in najhitreje pa
razvijajo govor preko pravljic, rim, šaljivk, ugank, besednih igrah in izštevank. Najprej smo
spoznali izštevanke, ki so preživele že veliko generacij od Kovača, ki kuje, En ten tenera pa
do Sladoleda po deset. Stare izštevanke so nam šle hitro v uho, kljub temu, da jih nismo
povsem razumeli. Preko vrtčevskega leta pa smo v povezavi s tematskimi sklopi spoznali še
številne druge. Izštevanke smo vključili v rajanje, kretanje in v glasbo. Poseben poudarek smo
namenili poudarjanju ritma in štetju. Izštevanko Kdo bo pihal svečico (T. Kranjec Laganin) pa
izštevamo pri praznovanju rojstnih dni.
Obogatitvena dejavnost je bila realizirana. Otroci največkrat samoiniciativno izštevajo v času
pred kosilom.
5. Za vsako bolezen rož'ca raste (zeliščni vrt)
Datum: 12. 10. 2015 – 20. 6. 2016
Število otrok: 14
Obogatitveno dejavnost smo povezali z urejanjem vrtne gredice za katero smo bili zadolženi.
Cvetlično gredico smo očistili, prekopali in pripravili za sejanje in saditev. Posadili smo
sivko, žajbelj, meliso, meto in posejali kamilico ter ognjič. Tako je na naši gredici vse polno
vonjav, tako prijetnih kot manj prijetnih. Pomlad in poletje sta najboljši čas za odkrivanje
vonjev, saj se cvetoče rastline na vso moč trudijo, da privabijo žuželke, ki bi jih oprašile. Mi
pa smo uporabljali prav vsa svoja čutila in prepoznamo že veliko dišavnic in začimb.
Preizkušali smo se tudi v kuhanju čaja iz žajblja, izdelali smo zeliščno sol, ustvarjali naravne
ledene okraske iz sivke in rožmarina. Na travniku smo spoznavali koristnost trpotca za naše
številne odrgnine. Poskusili smo tudi trobentice in regrat. Rast regrata smo povezali z
vremenom in naredili regratov herbarij. Prav v tem času nas na naši gredici razveseljujejo
zdravilne jagode, ki nam še posebej teknejo. V prihajajočih dneh bomo nabrali in posušili
bezgove cvetove. Postali smo botre Pehte, ki poznajo že veliko zelišč in dišavnic.

Cilj dejavnosti je bil razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in
nežive narave in je realiziran.

Slavi Perpar Ibrčić
OBOGATITVENA DEJAVNOST: GLASBENE URICE
SKUPINA: MRAVLJICE (2–4 leta, 19 otrok)
IZVAJALKI: Alenka Lovšin in Maja Novak
CILJI:
Otrok poje otroške, ljudske in umetne pesmi v obsegu svojega glasu ter ob spremljavi
glasbenega inštrumenta
• Otrok posluša zvok glasbenih inštrumentov (Orffov inštrumentarij in klasična kitara)
• Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo
• Otrok s petjem, igranjem, poslušanjem glasbe glasbo doživlja, ustvarja, se z njo izraža
in komunicira
Projekt je potekal od oktobra 2015 do maja 2016. Otroci so imeli možnost poslušati in peti
veliko pesmi primernih njihovi starosti ob spremljavi glasbenega inštrumenta (kitara,
klaviature), sami so igrali na Orffov inštrumentarij oz. so pesmi spremljali s ploskanjem,
topotanjem, tleskanjem, udarjanjem itn. Peli smo otroške pesmi (Naša četica koraka, Zajček
Dolgoušček, Metuljček Cekinček, Mravlja in polž, Čebelica, Ribice, itn.), hkrati pa smo se
osredotočili tudi na ljudsko glasbo (Zajček al' se me bojiš? Čin čin Drežnica, Marko skače,
Rdeče češnje, itn., saj je bila letos ena od naših tem ljudsko izročilo. Nekajkrat v letu pa smo
imeli tudi glasbena srečanja z Miškami, Gosenicami in Pikapolonicami. Naše znanje smo
predstavili staršem ob zaključku leta. Vse cilje smo uresničili, saj so otroci peli pesmi ob
spremljavi glasbenih inštrumentov, hkrati so tudi sami igrali na inštrumente ter tako razvijali
izražanje in komuniciranje z umetnostjo. Otroci so glasbo doživljali in tudi ustvarjali.
•

Otroci igrajo na klaviature

DRUŽENJE S SKUPINAMA MRAVLJICE IN GOSENICE
Št. Udeležencev: 52
MIŠKE: Starost: 2-4
Izvajalke: Špela Zemljič Kociper, Mateja Gabor, Alenka Lovšin, Maja Novak,
Andreja Matkovič, Martina Svetlin
Cilji:
•
•
•

Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti
Otrok ima možnost za rahljanje sterotipov, povezanih z razliko med spoloma.
Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki

S skupinama Mravljice in Gosenice smo izvedli 6 skupnih srečanj. Družili smo se na jesenski
ustvarjalni delavnici, kjer smo ustvarjali z naravnimi materiali (Botra Jesen), pripravili smo
čajanko in pekli piškote, brali pravljice ob svečkah (Čarobni december), glasbeno druženje
(petje pesmi ob spremljavi kitare), ogledali smo si gledališko predstavo v izvedbi otrok (Uhlji
takšni in drugačni), ter pripravili Mini kros na bližnjem travniku. Namen druženja je bil
ustvarjanje novih prijateljskih vezi. Otroci so se preko dejavnosti povezovali in družili. Vse
cilje smo uresničili, saj so otroci družili z veseljem, imeli možnost za vzpostavljanje
prijateljskih vezi z mlajšimi in starejšimi otroki, z deklicami in dečki.

,
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»BIBA TELOVADI«
SKUPINA:POLŽI

Enkrat na teden smo se z otroki odpravili v telovadnico, kjer so razvijali gibalne sposobnosti.
Na začetku so bili otroci še precej negotovi, postopoma pa so pridobili zaupanje v svoje
gibalne sposobnosti. Premagovali so različne gibalne ovire, se igrali različne gibalne igre. Na
koncu je vedno sledilo sproščanje v sredini telovadnice.
Ob koncu šolskega leta je opazen velik napredek v gibalnem razvoju vseh otrok v skupini.
Seveda pa je vsak napredoval v okviru svojih individualnih zmožnosti.

»ZDRAVO Z NARAVO«
SKUPINA : POLŽI

Vse šolsko leto smo se trudili živeti zdravo. Veliko časa smo namenili zdravi prehrani, ki sva
jo otrokom približali predvsem s pripravo zdravih obrokov, pri čemer so v največji meri
sodelovali sami. Staršem se je zdela ta tematika nadvse pomembna in so vestno prinašali
zdrave prigrizke ob praznovanjih rojstnih dni.
Veliko časa smo preživeli zunaj, v naravi. Pri tem smo razvijali gibalne sposobnosti in se
veselili tudi ob osvojenih bližnjih hribčkih. Tudi slabo vreme nas ni oviralo pri raziskovanju v
naravi.
Nabirali smo tudi zdravilne rastline ter opazovali živali, spoznavali kako nam tudi te lahko
pomagajo pri ohranjanju zdravja.

»MALI EKOLOG«
SKUPINA: POLŽI

Z otroki smo v igralnici uredili »mini« ekološki otok in razvrščali odpadke, ki smo jih nato
tudi nosili na pravi ekološki otok. Skupaj s starši smo v mesecu oktobru zbirali star papir in v
marcu kot vsako leto očistili naše igrišče.
Preko celega leta smo skušali čim večkrat pri naših dejavnostih uporabiti odpadni material. Z
otroki je domov odhajal plišasti polž s katerim so skupaj s starši, sorodniki izdelali igrače iz
naravnega, nestrukturiranega materiala. V mesecu aprilu sva vse igrače in igre tudi razstavili,
nato pa smo se z njimi igrali.

Jana Strojan

LAHKIH NOG NAOKROG
skupina Čebelice

Obogatitvena dejavnost lahkih nog naokrog je poteka skozi celotno šolsko leto. V začetku sva
načrtovali daljše pohode v ponedeljkih, nato pa sva se morali prilagajati vremenu in smo
izlete načrtovali tudi druge dni v tednu. Hodili smo tako na daljše kot tudi malo krajše

sprehode, pohode, se sprehodili na bližnji hrib in se velikokrat sprehodili tudi do Domžal.
Hodili smo ob Bistrici, kjer so otroci lahko sproščeno hodili in tekali. Srečevali in družili smo
se tudi z otroki iz drugih vrtcev in navezovali nove stike in prijateljstva.

Anja Bešter

PETKOVA DRUŽENJA
Skupine:
1. Čebele in Žabe
2. Čebele in Polži
Petkova druženja so potekala enkrat mesečno. Dejavnosti je vsakič pripravila druga
vzgojiteljica. Skupaj smo peli, plesali, raziskovali, likovno ustvarjali, hodili na sprehode,
izlete…
Otroci so pri tem spoznavali drug drugega in navezovali nova prijateljstva.
Druženja so se izkazala za dobro prakso, zato bomo v prihodnje z njimi nadaljevali.
Vsi cilji so bili realizirani.

Jana Strojan, Anja Bešter, Katarina Košenina

DRAMATIZACIJA PRAVLJIC
Skupina KRESNIČKE
Da bi se otroci naučili sproščenega nastopanja, zaupanja vase in ob tem zabave, smo eno
pravljico v mesecu poskusili tudi dramatizirati. Otroci so se teh dejavnosti vedno razveselili in
sodelovali so prav vsi. Največ težav so imeli pri glasnosti. Nekateri otroci so prav zaradi
strahu pred nastopanjem govorili potiho. Vendar se je tekom leta pokazal napredek, saj so
premagali strah in bili veliko bolj sproščeni pri nastopanju. Pod vodstvom Anje Volčini smo
dramatizirali: Zgodba o Zverjaščku – otroci so se preizkusili v senčnem gledališču: delali so
majhne in velike sence, uporabili so vloge in dialoge po lastni izbiri. Napravili so nogavične
lutke in nastopili pred starši z lutkovno predstavo Volkec ima rojstni dan, po scenariju J.
Bambiča.

SIMFONIJA PLESA
Skupina KRESNIČKE
Obogatitveno dejavnost »Simfonija plesa« je vodila Alma Golmajer vsak četrtek v tednu vse
do njenega odhoda. Zatem je dejavnost prevzela njena naslednjica Anja Volčini. Vanj so bili
vključeni vsi otroci, kjer so se učili različne plese (od ljudskih, izmišljenih oz. ustvarjalni…).
Od ljudskih plesov so otroci plesali: Peričice (vodila vzg. Andreja Matkovič v aprilu); Pojte,
pojte drobne ptice, vodila vzg. Nina Fortuna v maju. Izmišljeni oz. ustvarjalni so bili izvedeni
z različnimi rekviziti (rutice, trakovi) ob klasični glasbi.

Naučili so se plese, ki jih je vodila vzg. Alma Golmajer: Grega Sulejmanović, iz Skrinjice
želja pesem HOKUS POKUS v oktobru, ples s čarobno palico po osebnem izboru Alme
Golmajer, kjer so otroci odkrivali lastno izraznost v septembru in oktobru, učenje plesa Rdeča
kapica- nedokončan projekt zaradi prekinitve pogodbe vzg. Almi v oktobru in novembru.
Vzg. Anja Volčini je naučila ples Tam na bregu (M. Voglar) v decembru in Hip hura (S.
Vilar) v predpustnem času Otroci so v plesnih dejavnostih uživali, predvsem v plesih, kjer
so se sami izmišljevali in imeli prosto pot pri ustvarjalne gibanju. Radi so nastopali en pred
drugim in ostalimi otroki v vrtcu in pred starši.

Nina Fortuna

SKUPINA ČMRLJI
VZGOJITELJICI KATJA FROL ŠTEFAN, SIMONA KUNAVAR

1. JESENOVANJE
Na jesenovanje je odšlo 7 otrok. Odšli smo na Kmetijo Davčen. Odšli smo od 19. 10 do 21.
10. Imeli smo se lepo, otroci so bili zadovoljni. Bili so pridni, radovedni. Težav ni bilo.

2. PLAVALNI TEČAJ
Na plavalni tečaj je bilo vpisanih 17 otrok. Vse je potekalo po načrtih poskrbeli smo za
varnost in vse kar sodi zraven. Otroci so uživali, navadili so se na vodo, nekateri splavali. Bilo
je zelo prijetno in zabavno.

3. ANGLEŠČINA
Na angleščino je bilo vpisanih 5 otrok, med letom se je ena deklica izpisala. Vse je potekalo
po načrtih.

Skupina METULJI:1-2 let
Projekt: OHRANIMO DREVO

V Metuljevi skupini smo veliko pozornosti
posvečali ekologiji, ker se zavedamo kako
je pomembno, da ohranjamo čisto okolje.
Projekt je potekal celo leto in sicer tako, da
ves čas ločeno zbiramo odpadke iz papirja
in jih odnašamo na ekološki otok. Skrbeli
smo tudi za urejeno igralnico in okolico
vrtca.

Ko smo hodili na opazovalne sprehode smo
se ustavili in obnovili naučeno, tako, da so si otroci že dobro zapomnili kje točno stoji
ekološki otok in čemu je namenjen.
Projekt: PINGVIN PINGI NA OBISKU
Namen tega projekta je bil predvsem utrjevanje
vezi med vrtcem in starši.
Da bi kar najbolje spoznali otroke, njihove navade
in življenje doma smo v skupini izvajali projekt z
naslovom » Pingvin Pingi na obisku.»
Namen tega projekta je bil predvsem utrjevanje
vezi med vrtcem in starši.
Otroci so se seznanili z ročno lutko pingvinom, ki
smo ga poimenovali Pingi.
Tako otroci, kot
tudi pingvin Pingi so čakali na petek, ko je Pingi vsakič z
enim od otrok
potoval domov. Starši so skupaj z otroki uspešno ustvarjali
projekt. Otroci so priložili svoje stvaritve ( risanje,
barvanje…), starši pa so na različne načine zabeležili
dogajanje s Pingijem ( fotografije, zapis…).
Projekt je v skupino vnesel veliko dobre volje, veliko
zanimanje otrok,in dobro sodelovanje med vrtcem in
družino.

Projekt: TO SEM JAZ

V letošnjem šolskem letu sva otrokom ob koncu šolskega leta podarili mapo z naslovom :
» TO SEM JAZ .«
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 tem šolskem letu, opremljeno s komentarji vzgojiteljic in
fotografijami.
Projekt: PREŽIVITE DOPOLDAN V VRTCU
Projekt Preživite dopoldan v vrtcu, je pustil poseben pečat, saj je nekaterim staršem, babicam,
dedkom, tetam, stricem, uspelo prisostvovati del svojega časa , ki so ga preživeli z otrokom v
vrtcu.
Vsi so bili pri tem izredno domiselni in izvirni ( glasbeni nastop, zgodba, likovna
delavnica...), dobili so izkušnjo bivanja v vrtcu, otrokom pa je bila ta obogatitev v ponos in
veselje.

Projekt: BRALNICE POD KROŠNJO Z LUTKO IN BIBARIJO
Ta projekt je bil pri otrocih zelo dobro sprejet, saj
sva jih razveseljevali z bibarijami pod krošnjo.
Preproste prstne– gibalne igre so nas zbližale
med seboj in obogatile čas, ki smo ga skupaj
preživljali.
Otroci so naju na bibarije večkrat tudi sami
spomnili.
Na zaključnem nastopu ob koncu šolskega leta
smo razveselili z bibarijami pod krošnjo tudi
starše.
Janja Dragar Ribič
EVALVACIJA PROJEKTA ČAJI MOJE BABICE

SKUPINA GOSENICE: (2-3 LET)
Andreja Matkovič, Martina Svetlin, vzgojiteljici
V projektu smo sodelovali vzgojitelji, otroci in starši. Vsak drugi mesec v šolskem letu smo
skuhali čaj, ki je imel pridih babičine kuhinje. Tako je v naši igralnici v oktobru zadišalo po
žajbljevem čaju, v decembru po zeliščnem čaju ene izmed družin, v februarju po janeževem
čaju z vonjem mete, v maju pa po jagodnem čaju.
Vse sestavine smo prinesli od doma in skupaj z otroki pripravili čaj. Otroci so opazovali
samo pripravo čaja, sodelovali pri njej in čaj tudi degustirali. Ugotavljali smo , kako diši,
kakšnega okusa je in ali nam ej všeč. Vsi čaji so bili otrokom okusni .
Namesto receptov za čaj, sva za starše pripravili nekaj zanimivosti o zeliščih, iz katerih smo
pripravljali čaje ter vrečko z zelišči.
Otroci so pri pripravi z zanimanjem opazovali, kaj se dogaja v loncu in kako voda v stiku z
zeliščem spreminja barvo. Svoja opažanja so tudi opisali.
Na čaj smo povabili tudi prijatelje iz skupine Metulji, s katerimi smo se družili na čajanki, ki
smo jo popestrili z igro.
Otroci so pridobili pozitiven odnos do pitja čaja, saj nekateri izmed njih čaja ne marajo
preveč. Obenem pa so spoznali nove sestavine , ki jih uporabljamo za čaj , se seznanili z
novimi vonji in okusi.

Andreja Matkovič

EVALVACIJA PROJEKTA
GOSENICA GABI PRI MENI DOMA
SKUPINA GOSENICE(2-3 let):
Andreja Matkovič, Martina Svetlin, vzgojiteljici

Projekt je potekal od oktobra do junija. V projektu so sodelovale vse družine, ki so si tedensko
izmenjavale potujoči nahrbtnik.
Poleg lutke Krtka, smo v nahrbtnik dodali še druge ročne lutke, kar v prvotnem načrtu nismo
načrtovali.
Otroci so skupaj s starši in svojimi sorodniki
prebirali vsebino knjig, ki so bile na razpolago
v nahrbtniku.
Vtisi, ki so jih starši zabeležili v priložen zvezek so
bili pozitivni, saj so otroci pravljice in pesmice zelo
radi prebirali.
Veliko so se igrali tudi z lutkami, kjer so sodelovali
tudi njihovi bratci in sestrice. Večina staršev je zapisu
priložila tudi fotografije. Čustva, ki jih otroci izkazu
jejo na fotografijah so veselje, navdušenje in radovednost.
Otroci so ob prelistavanju zvezka v vrtcu podoživljali
svoja doživetja in bili ob pripovedovanju govorno zelo
aktivni. Opaziti je bilo njihovo navdušenje.
Zastavljeni cilji projekta so v celoti realizirani.
Zaradi navdušenja vseh sodelujočih bomo s
projektom nadaljevali tudi v prihodnje, saj vsebina
nahrbtnika otroke bogati, spodbuja njihovo
domišljijo, hkrati pa povezuje družino in vrtec.

Andreja Matkovič

PROJEKT: PRAVLJIČNI NAHRBTNIK
SKUPINA: MRAVLJICE (2–4 leta, 19 otrok)
IZVAJALKI: Alenka Lovšin in Maja Novak
CILJI:
• otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do
literature;
• povezovanje življenja v vrtcu z življenjem v družini.
Projekt pravljični nahrbtnik smo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu, potekal je od
oktobra 2015 do maja 2016. V pravljičnem nahrbtniku sta bili knjigi Neredko (Nina Mav
Hrovat) in Vrtec pri veseli kravi, poleg tega pa še dnevnik vtisov ter plišasti igrači, ki so si jih
otroci sami izbrali. Pravljični nahrbtnik je celo leto potoval od otroka do otroka in sicer za
najmanj pet dni, pri nekaterih otrocih pa tudi dlje.
Otroci so se veselili, da bodo lahko domov odnesli Pravljični nahrbtnik. To leto so se otroci
sami javljali, kdo bo kakšen teden imel nahrbtnik doma. Starši so z veseljem in z veliko truda
zapisali vse vtise, dogodke in utrinke ter dodali fotografije. Skupaj z otroki so brali pravljici
ter se igrali z izbranimi igračami. V dnevnik vtisov so zapisali veliko zanimivih dogodivščin
naših otrok in njihovih družin, vsakemu od njih je obisk nahrbtnika pomenil priložnost, da
prinese del vrtca v svoj dom in obratno.
Zastavljena cilja smo uresničili, saj so se otroci prihoda pravljičnega nahrbtnika veselili in so,
po pričevanju staršev in tudi zapisov v dnevniku, ob knjigi doživljali ugodje, veselje, zabavo
ter tako pridobivali pozitiven odnos do literature. S pomočjo pravljičnega nahrbtnika in
njegove vsebine smo uspešno povezali življenje v vrtcu z življenjem v družini.
Projekt je bil odlično sprejet tako s strani otrok kot tudi staršev, vendar bomo v letošnjem letu
z njim zaključili.

Pravljični nahrbtnik in branje dnevnika vtisov

PROJEKT: MALI SONČEK (ZELENI in MODRI)
SKUPINA: MRAVLJICE (2–4 leta, 19 otrok)
IZVAJALKI: Alenka Lovšin in Maja Novak
CILJI:
• Otrok preko gibanja spoznava, zaznava in odkriva svoje telo, česa je zmožen,
• Otrok doživlja veselje in prijetne občutke ob gibanju, ter razvija gibalne spretnosti,
zaupanje vase,
• Spodbujati otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa zunaj, ne glede na
vremenske razmere.
V letošnjem letu smo zaradi kombinirane starostne skupine občasno izvajali določene
dejavnosti po zahtevnostnih stopnjah - npr. ko so starejši otroci preizkusili smuči, so se mlajši
otroci sankali (januar 2016). Izvajali smo gibalne dejavnosti z žogo, veliko hodili (izlet do
vagona, izlet na Tabor, izleti v gozd marec-april 2016), tekli (v aprilu 2016 izvedli še Mini
kros skupin Mravljice, Miške in Gosenice po starosti in spolu: deklice/dečki 2-3 leta ter
deklice/dečki 3-4 leta, starejši otroci so tekli dva kroga, mlajši pa en krog) ter se veliko gibali.
Imeli smo tudi športno popoldne s starši (april 2016), ki se ga je udeležilo veliko otrok
skupine, igrali smo na male inštrumente ter imeli Kolesarski dan (april 2016) – mlajši otroci
so se vozili s tricikli, starejši pa s poganjalci. Vsi otroci skupine so vse dejavnosti projekta
uspešno opravili, s starši pa so izvedli še dva izleta, ki smo ju zabeležili v knjižico Mali
sonček. Ob koncu leta so vsi otroci skupine prejeli tudi priznanja Mali sonček. Vse
zastavljene cilje smo uresničili, saj smo ves čas skrbeli, da se otroci skupine veliko gibljejo,
skačejo, plezajo, tečejo, otroci pa so ob gibanju doživljali veselje, pridobivali zaupanje v svoje
gibalne sposobnosti in motorično napredovali. Hkrati smo z izvedbo športnega popoldneva in
z dvema izletoma, na katera so šli starši s svojimi otroki, dejavno spodbujali k aktivnemu
preživljanju prostega časa na prostem starše in otroke skupine.

Izlet na Tabor, marec 2016

Smučanje v januarju 2016

Kolesarski dan, april 2016

PROJEKT: GIBALČEK
SKUPINA: MRAVLJICE (2–4 leta, 19 otrok)
IZVAJALKI: Alenka Lovšin in Maja Novak
CILJI:
• Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
• Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,
• Razvijanje koordinacije, skladnosti gibanja (koordinacija rok, nog, celega telesa),
ravnotežje,
• Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila.
Projekt smo izvajali od oktobra 2015 do maja 2016. Projekt je zajemal vsakodnevne gibalne
minutke, izvajanje joge za otroke – otroci so se na otrokom primeren način (preko zgodb, s
pomočjo živali, slik) seznanjali z jogijskimi položaji, se sproščali itn. Gibalne minutke smo v
januarju popestrili še z izvajanjem tibetančkov za otroke, ki so jih brez težav izvajali starejši
otroci, mlajši otroci pa so pri izvajanju potrebovali našo pomoč. V februarju smo poleg joge
in tibetančkov začeli z otroki izvajati tudi telovadbo za možgane, ki je bila težja za mlajše
otroke, medtem ko so jo starejši izvajali skorajda brez težav. Imeli smo tudi gibalne urice (v
šolski telovadnici, igralnici, skupnem prostoru ter v garderobi), kjer so otroci plezali, se
plazili, skakali, tekli, uporabljali telovadne pripomočke (koši, blazine, žoge, tuneli, obroči,
palice, stožci itn.) in hodili po čutni poti. Izvajali smo tudi gibalne igre s pravili: Pajek in
muhe, Lisička kaj rada ješ? Se kaj bojite črnega moža? Semafor, Vozila itn., ki so se jih otroci
zelo radi igrali. Vse zastavljene cilje smo dosegli, saj smo ves čas spodbujali, da se otroci čim
več gibljejo, da se znajo gibati tudi po ritmu npr. bobna, da so razvijali koordinacijo in
pridobivali ravnotežje ter da so se uspešno vključevali v igre s pravili.

Tibetančki za otroke

Sproščanje
Alenka Lovšin

PROJEKT :MALI SONČEK
Št. Udeležencev: 19
Starost: 2-4
Izvajalki: Špela Zemljič Kociper, Mateja Gabor
Cilji:
•
•
•
•
•

obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi
vsebinami.
Poudarek igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku
Otrok preko gibanja spoznava, zaznava in odkriva svoje telo, česa je zmožen
Otrok doživlja veselje in prijetne občutke ob gibanju, ter razvija gibalne spretnosti,
zaupanje vase
Spodbujati otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa zunaj, ne glede na
vremenske razmer

V okviru nacionalnega projekta Mali sonček smo v šolskem letu 2015/2016 v skupino Miške
izvedli vse načrtovane dejavnosti. Vsi otroci so naloge uspešno opravili. Sodelovanje s starši
pri tem projektu smo izvedli v obliki skupnega udejstvovanja na športnem popoldnevu, ki smo
ga organizirale delavke v enoti. Starši so z otroki v šolskem letu izvedli izlete izven vrtca in
nam dostavili datume ter lokacije njihovih izletov.

PROJEKT:GIBALČEK
Št. Udeležencev: 19
Starost: 2-4
Izvajalki: Špela Zemljič Kociper, Mateja Gabor
Cilji:
• Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
• Razvijanje koordinacije, skladnosti gibanja (koordinacija rok, nog, celega telesa),
ravnotežje
• Povezovanje gibanja z elementi ritma

•
•
•
•
•

Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo
Usvajanje osnovnih prvin ljudskih in rajalnih iger
Urjenje orietacije v prostoru
Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila

S projektom Gibalček, sva želeli otroke spodbuditi k gibanju, skrbi za svoje zdravje ter jim
nuditi različne gibalne izzive. Pri tem sva upoštevali tako starost otrok, kot tudi njihove
gibalne zmožnosti. Večino dejavnosti smo izvedli v večnamenskem prostoru vrtca, eno
dejavnost v šolski telovadnici, nekaj pa tudi na prostem. Otroci so se udejstvovali tako v
plesnih dejavnostih, uvajali smo igre s pravili, vaje in dejavnosti za ravnotežje, orientacijo v
prostoru.
Projekt je bil s strani otrok dobro sprejet, veselili so se gibalnih izzivov ter dejavnosti.

PROJEKT PRAVLJIČNI NAHRBTNIK
Št. Udeležencev: 19
Starost: 2-4
Izvajalki: Špela Zemljič Kociper, Mateja Gabor
Cilji:
•
•
•
•
•
•

Spodbuditi komunikacijo med otrokom in staršem
Spodbujanje otrokove domišljije
Navajanje na odgovornost pri skrbi in lepega ravnanja s knjigo ter igračo
Razvijanje sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu
Otrok ob knjigi doživlja ugodje
Spoznavanje besede, knjige kot vir informacij

S projektom Pravljični nahrbtnik sva želeli aktivno povezati sodelovanje vrtca s starši.
Tedensko so otroci posamično domov nosili nahrbtnik s pravljico, zvezkom v katerega so
starši zapisali njihove dogodivščine, občutja, dodali fotografije, ter plišasto igračo. Nekaj
otrok in staršev je za plišasto igračo iz odpadnega materiala naredilo hišo, pohištvo, ki smo jih
v skupini uporabili za igro otrok. Otroci so preko fotografij prosto pripovedovali ter opisovali
svoja doživetja in se s tem urili v samostojnem pripovedovanju.

Projekt je bil tako s strani staršev kot tudi otrok dobro sprejet, aktivno so sodelovali in vestno
izpolnili dano nalogo.

Skupina ŽABICE
Vzgojiteljica: Katarina Košenina
Pomočnica vzg.: Tjaša Rožič
PROJEKTI
PRAVLJIČNA VREČKA
CILJ: S knjigo- pravljico povezati otroka, družino in vrtec
Projekt Pravljična vrečka je potekal od oktobra do maja.
V pravljični vrečki je bil priložen zvezek, v katerega so otroci narisali kar so želeli v zvezi s
pravljico, ter knjiga Slovenskih ljudskih pravljic in knjiga z naslovom Doma je najlepše.
Ob pregledu zvezka sva ugotovili, da so posegali po obeh knjigah. Največkrat so prebrali
slovensko ljudsko pravljico z naslovom Zlata ptica in Janček Ježek. Otroci so ustvarjali tako
kot oni znajo. Po pogovorih meniva, da so pravljice brali in prebirali skupaj s starši in s tem
imeli skupne trenutke.

MALI EKOLOG
CILJ: Navajanje otrok na skrb za okolje in na ločevanje odpadkov
Projekt Mali ekolog traja skozi celo leto.
Z otroci smo se pogovarjali o ločevanju odpadkov, k temu sva jih vsakodnevno spodbujali. Za
lažje razumevanje kam odložiti odpadke, sva na smetnjak nalepili aplikacije, ki so otrokom
blizu. Otroci so tako lažje razporejali odpadke. Če se je kdo izmed otrok zmotil, so ga
prijatelji tudi opozorili.
Iz odpadnih materialov smo izdelali različne izdelke in se z njim tudi igrali. Sodelovali smo v
čistilni akciji.
Letošnja novost: zbiranje odpadnega papirja v jesenskem času. Otroci so prinesli papir,
katerega so odložili v kontejner pred vrtcem.

PRAVLJIČNI PALČEK
CILJ: Razvijanje predbralnih navad, samostojno pripovedovanje
Projekt Pravljični palček je potekal v sodelovanju s Knjižnico Domžale, od oktobra do konec
februarja. V projektu je sodelovalo 18 otrok. Otroci so samostojno izbirali knjige iz
priporočenega seznama, nekatere pa so si izbrali sami. Knjigo so skupaj s starši prebrali
doma, nato pa so v ponedeljek knjigo prinesli v vrtec in vsem skupaj pripovedovali obnovo
vsebine svojim vrstnikom.
Ob zaključku pripovedovanja, smo
se skupaj z otroci iz skupine
»Čebelice«, odpravili na obisk v
Knjižnico Domžale, kjer smo imeli
pravljico z delavnico in nato
podelitev priznanj vsem, ki so
uspešno opravili »pravljičnega
palčka«.

MOJ ZVEZEK
CILJ: Pridobivanje in navajanje na skrb za svoje stvari; veselje do reševanja nalog
Projekt Moj zvezek je trajal od oktobra do junija.
Otroci so se navajali na skrb za svoje stvari in reševanju preprostih nalog. V zvezek smo
narisali različne vtise dogodkov, ki smo jih doživeli ali pa risanje po pravljici. V zvezek smo
nalepili tudi različne naloge: sestavljanje v celoto, barvanje po številkah, barvanje enakih
likov, risanje polovic, risanje v naravi, barvanje mandal…
Merili smo telesno višino in tehtali telesno maso, katera opominja na razvoj otrok.
Zvezek so si starši ogledali tudi na pogovornih urah in s tem dobili vpogled v otrokov razvoj.
Ob koncu leta ga bodo otroci odnesli domov in ga imeli v spomin na zadnje vrtčevsko leto.

ENOTA RACMAN
PROJEKT: RAZGIBAJMO JEZIČKE
POLŽKI
2-3 leta

Projekt Razgibajmo jezičke sva izvajali od oktobra do junija. Zastavljeni cilji so bili razgibati
govorni aparat, razvoj artikulacije, spodbujanje govora v prvem starostnem obdobju. Pri
izvajanju dejavnosti, sva si pomagali s slikovnim materialom, ob katerem smo izvajali vaje za
izpihovanje, vaje jezika, vaje ustnic, dihalne vaje, vaje za boljše delovanje mehkega neba,
igrice za boljšo izreko nekaterih glasov. Otroci so pri dejavnosti dobro sodelovali, večina jih
je zelo napredovala pri izvajanju govornih vaj.
Katarina Kos Juhant

PROJEKT: POLŽKI SE IMAMO LEPO

V skupini polžki smo izvajali projekt: POLŽKI SE IMAMO LEPO. Od septembra do junija
sva otroke fotografirali pri različnih dejavnostih, sprehodih in igri. S tem projektom sva želi
staršem prikazati naše delo in življenje v vrtcu. Spremljale sva otrokov razvoj in napredek in
ga zapisali. Otroci bodo ob koncu šolskega leta dobili mapo z njihovimi fotografijami in
zapisi.
Natalija Lukman

PROJEKT: HODIM, SKAČEM, TEČEM
SKUPINA RAČKE (3–4 LETA)
V projekt je bilo vključenih 19 otrok in je potekalo od oktobra do maja. Dejavnost je potekala
enkrat tedensko. Otroci so se spoznavali z osnovnimi oblikami gibanja (tek, hoja, poskoki,
plezanje, plazenje). Pri dejavnostih smo uporabljali različne pripomočke, s katerimi smo
usmerjali otroke k razvoju koordinacije oz. skladnosti gibanja. Izvajali smo tudi osnovne
načine gibanja z žogo v poligonih in gibalnih igrah. Z rednimi gibalnimi zaposlitvami, smo
poskrbeli za sproščanje otrok v gibanju in postopnem zavedanju lastnega telesa.
Izvajalka: Maja Osolnik

PROJEKT: RASTEMO SKUPAJ- SKUPINA ŽABICE
STAROST OTROK: 4 – 6 let

Glavni cilj projekta: staršem približati otrokovo življenje v vrtcu, oblikovati mapo vsakega
otroka- risbe, fotografije, anekdote, itn.
V času svojega bivanja v vrtcu, otroci izražajo lastno dejavnost na številne zanje značilne
načine. Izražajo se skozi igro, skozi medsebojno povezovanje, skozi različne usmerjene
aktivnosti, skozi ustvarjanje zanimivih situacij, ki omogočajo učenje ipd.
Da bi spoznanja o otrokovem razvoju in napredku predali tako otrokom kot staršem, so
albumi ki jih otroci dobijo ob koncu šolskega leta dragoceno darilo, ki jim ostane za vedno v
spominu.
Prepadnik Vanda

SKUPINA ŽABICE
PROJEKT: PRAVLJIČNI PALČEK
Letos smo v naši skupini sodelovali pri projektu Pravljični palček. V sodelovanju s Knjižnico
Domžale smo spodbujali družinsko branje, razvijali bralno kulturo in razvijali bralno
pismenost. Vseh 21 otrok je z veliko aktivnostjo sodelovalo pri projektu. Otroci so knjige
prinašali v vrtec, nekateri po lastni izbiri, drugi pa priporočenem seznamu.
Ob
pripovedovanju so razvijali govorne in pripovedovalske spretnosti ter premagovali strah pred
javnim nastopanjem in razvijali artikulacijo govora. V mesecu maju se je projekt končal s
podelitvijo priznanj in krajšo delavnico, ki so jo izvedle knjižničarke Knjižnice Domžale.

Prepadnik Vanda

MOJI BELI ZOBKI
skupina ŽELVE
5 - 6 let
Projekt » Moji beli zobki » je potekal od začetka septembra do konca junija. Otroci so si zobe
umivali vsak dan po zajtrku. Dvakrat nas je obiskala medicinska sestra, ga. Jeras iz
Zdravstvenega doma Domžale. Otrokom je na primeren način prikazala pravilno čiščenje zob.

Otroci so dobili izkušnjo čiščenja zob tudi ob ponazoritvi in izvedbi čiščenja zob ob igri s
plišastimi igračami, ki so namenjene prikazu pravilnega umivanja zob. Otrokom sem prebrala
več pravljic v katerih je bilo poudarjeno, kako je čiščenje zob pomembno (Zobek Mlečko,
Zgodbe z aleje mlečnih zobkov, Mišek Tip pri zobozdravniku,…). Veliko smo se pogovarjali
o zdravi prehrani. Starši so projekt zelo dobro sprejeli in ga podprli. Vsi so prinesli ščetke in
pasto. Ščetko smo zamenjali dvakrat. Vrtec nam je priskrbel škatlo za higiensko shranjevanje
ščetk. Projekt je razveselil otroke in starše.
Načrtovani cilji so bili realizirani.

Anamarija Kermavnar

PRAVLJIČNI PALČEK
skupina ŽELVE
5-6 let
Projekt je potekal od oktobra do konca februarja. To je bil projekt družinskega branja, saj so
bili v projekt vključeni tako otroci kot tudi starši, ki so z otrokom izbrali primerno pravljico.
V projekt so bili vključeni otroci cele skupine, torej 23 otrok. Otroci so prebrali 3 pravljice in
se naučili 1 pesmico. Vsi so pravljice in pesmico predstavili pred celo skupino. Eden od
dečkov je potreboval več spodbude. Ko je končal s pripovedovanjem pa so ga ostali otoci
pohvalili s spodbudnimi besedami, aplavzom in pohvalo.

V maju smo odšli v Knjižnico Domžale na zaključno prireditev Pravljica z delavnico. Otroci
so poslušali pravljico o pikapolonici in izdelali lutko na palčki-pikapolonico. V knjižnici so
otroci prejeli priznanja za sodelovanje pri projektu Pravljični palček.

Otroci so skozi vse leto pridobivali pozitiven odnos do literature in ljubezen do knjig ter
pisane besede. To pa je ena od vrednot, ki nam polepša otroštvo, mladost in odraslo življenje.

Anamarija Kermavnar

PROJEKT: MI SMO MALI KUHARJI
SKUPINA RAČKE (3–4 LETA)
V šolskem letu 2015/16 smo izvajali projekt Mi smo mali kuharji, ki se je izvajal od oktobra
do junija. Cilj projekta je bil seznanitev otrok z raznovrstno hrano in pridobivanja navad
zdravega prehranjevanja. Dejavnosti smo izvajali vsak zadnji teden v mesecu.
Vsakomesečne dejavnosti kuhanja so bila osredinjena k temu, da so bili otroci čim bolj
dejavni in samostojni pri pripravi hrane. Jedi so bile najpogosteje zasnovane tako, da so se
otroci seznanjali z različnimi tehnikami, zlasti z rezanjem. Ob rokovanju s kuharskimi sredstvi
so razvijali prstne spretnosti, zlasti z nožem in se seznanjali z napravami.
Participacija otrok je bila pri celotnem projektu ključna. Otroci so podajali lastne ideje, kaj bi
pripravljali v vrtcu. S pomočnico vzgojiteljice sva poskušali predloge otrok uresničiti v
največji meri, skladno s sredstvi, ki so nam bila na voljo. Stremeli smo k pripravi različnih
jedi (npr. juhe, zelenjavne jedi, solate), katere običajno otroci bolj odklanjajo. Izkazalo se je,
da do zavračanja jedi ni prihajalo, če so bili otroci vključeni v njihovo pripravo.
Projekt smo uspešno povezali s tematskimi sklopi, dejavnostmi in nenazadnje željami otrok.
Otroci so se s pomenom zdrave prehrane in njene pravilne priprave seznanili v okviru
tematskega sklopa Moje zdravje. Otroci so spoznali različno sadje in zelenjavo ter načinom
pridelave omenjenih surovin. Menim, da je proces nastanjanja jedi od semena naprej ključen
za razvijanje spoštljivega odnosa do hrane pri otroku in spodbujanja k zdravemu
prehranjevanju.
Projekt smo izpeljali do konca in ocenjujem, da je bil uspešen. Otroci so do kakšne surovine
spremenili svoj odnos, kar potrjuje uspešnost projekta. Vsekakor pa je za dolgoročen vpliv
pomemben tudi odnos do hrane domačem okolju.

Izvajalka: Saša Šinkovec (od 6. 4. 2016 izvajala Anja Volčini)

PROJEKT: MOJI DNEVI V VRTCU
SKUPINA RAČKE (3–4 LETA)
V šolskem letu 2015/16 smo v skupini Račke izvajali projekt Moji dnevi v vrtcu. Namen
projekta je bil zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov. Dejavnosti, v zvezi s
projektom, smo izvajali mesečno od oktobra do maja.
Skladno s tematskim sklopom smo izvajali dejavnosti, ki sva jih s pomočnico vzgojiteljice
dokumentirali v zvezke otrok. Dejavnosti posameznega otroka so se shranjevale v različnih
oblikah (npr. likovni izdelki, matematične dejavnosti, fotografije bivanja v vrtcu).
Projekt mi je predstavljal izziv, hkrati pa sem imel boljši vpogled v otrokov razvoj na vseh
področjih. Omenjen način mi je pomagal k prepoznavanju otrokovih šibkih in močnih točke.
K otroku sem lažje znala pristopiti in izbrati metode dela, ki so posamezniku bolj ustrezale.
Dokumentacija je bila pomembna tudi za otroke. Ob različnih priložnostih so si lastne zvezke
ogledovali in komentirali svoje pretekle aktivnosti. Menim, da je to ključno za otrokovo
poznavanje samega sebe, izgradnjo pozitivne samopodobe in nenazadnje tudi za razvoj
časovnih ter prostorskih predstav. Mapa z osebnim pečatom ima močan vpliv na otroka in
tudi njegovo primarno okolje.
Osebni zvezek predstavlja enostaven način spremljanja otrokovega razvoja za starše ali
skrbnike. Menim, da preprost kronološki pregled staršem omogoča vpogled v otrokov razvoj
in dejavnost v vrtčevskem okolju. Projekt je dosegel svoj namen.

Izvajalka: Saša Šinkovec (od 6. 4. 2016 izvajala Anja Volčini)

ENOTA GAJ
ANALIZA SKUPNIH PROJEKTOV V ENOTI GAJ
Šolsko leto: 2015/2016
PROJEKT: EKOLOŠKI KOTIČEK

Projekt, Ekološki kotiček, smo izvajali v vseh skupinah od septembra do junija. Skozi projekt
so otroci pridobivali izkušnje, kako lahko varujejo in ohranjajo naravo, se naučili ločevati
odpadke ter iz odpadnega materiala narediti uporabne predmete. V vseh igralnicah so imeli
otroci več košev za različne odpadke, ki so bili označeni z barvnimi nalepkami ali s slikovnim
gradivom. Starejši otroci so skrbno in vestno ločevali odpadke, mlajši pa so jim pri tem
uspešno sledili. Pri projektu smo upoštevali prioritetne naloge Vrtca Domžale; to je razvijanje
kognitivnega in inovativnega mišljenja ter kreativnosti. Vse te lastnosti smo uspešno utrjevali
pri ponovni uporabi odpadnega materiala. Iz kartonske, plastične, steklene in druge embalaže
smo naredili številne igrače in igre. Otroci in vzgojiteljice smo prispevali ideje, starši material
in tako so nastale zelo uporabne igrače, ki smo jih uporabljali pri igri in učenju v vrtcu. V
okviru projekta smo spomladi izvedli čistilno akcijo, v kateri so mlajši otroci čistili in urejali
igrišče vrtca, starejši pa so v okolici pobirali smeti. Pri tem so spoznavali, kako lahko sami
prispevajo k čistejši naravi. V sodelovanju s tovarno Količevo Karton smo dvakrat izvedli
akcijo zbiranja starega papirja. Otroci so skupaj s starši prinašali papir in se pri tem učili, da iz
starega papirja v tovarni naredijo novega in na ta način ohranjamo drevesa. Otroci so skozi
različne dejavnosti utrjevali spoznavanje in zavedanje, da si moramo za čisto okolje
prizadevati prav vsi - otroci, starši, vzgojitelji.

PROJEKT: IGRAJMO SE SKUPAJ

Projekt, Igrajmo se skupaj, smo izvajali od oktobra do junija. Ob posebnih priložnostih kot so
npr. pustovanje, novoletni ples itn. smo načrtovali druženja na ravni cele enote, sicer pa način
izvajanja prilagodili starostni stopnji otrok. Najmlajši so se družili predvsem na ravni
sosednjih skupin, starejši pa so za druženja izkoristili večnamenski prostor, telovadnico,
igrišče ali pa se skupaj podali na sprehod po bližnji okolici oz. do bližnjih igrišč. V okviru
projekta smo otrokom omogočili možnost razvijanja sposobnosti in načinov za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.

PROJEKT: ZBIRAMO ZAMAŠKE

V naši enoti projekt Zbiramo zamaške poteka v sodelovanju s humanitarno organizacijo
NEVER GIVE UP, katere člani, po dogovoru z nami, poskrbijo za odvoz zamaškov in nas
obveščajo, za koga se v določenem obdobju zamaški tudi zbirajo.
Projekt v našem vrtcu poteka že šesto leto in lahko se pohvalimo, da smo v tem šolskem letu
zbrali veliko količino zamaškov, saj jih otroci skupaj s starši in starimi starši skrbno prinašajo.

PROJEKT: MOJ KRAJ

V tem šolskem letu smo vzgojitelji enote Gaj nadaljevali delo v skupnem projektu Moj kraj.
Izbirali smo si cilje in dejavnosti primerne starosti otrok v posamični skupini. Ker smo se v
preteklem letu zavzeto in odgovorno vključevali v projekt, so naši otroci dodobra spoznali
ožjo in tudi nekoliko širšo okolico našega vrtca. Če so v preteklem letu otroci okolico
spoznavali, jo v letošnjem letu že dodobra prepoznavajo in poimenujejo. Obiskovali smo ožjo
in širšo okolico vrtca in spoznavali ter prepoznavali njene značilnosti, saj so le te pomembne
za lokalno skupnost. Otrokom so že znani simboli naše enote, vrtca ter občine. Na zemljevidu
vedo, kje leži naš vrtec.
Projekt je potekal skozi celo šolsko leto in to na vseh področjih dejavnosti. Voden je bil preko
zastavljenih ciljev, ki so bili dobro izpeljani in uresničeni. Menimo, da je bil projekt dobro
zamišljen, saj se zavedamo, da je človek del družbenega okolja, v katerem živi in deluje.
Otroci so dobro seznanjeni s svojim domačim krajem, poznajo krajevne navade in njeno
zgodovino.

Strokovni delavci enote Gaj
Preserje pri Radomljah, 25. 5. 2016

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »POLŽKI«

Oddelek: 1 – 2 leti
Šolsko leto 2015/2016
PROJEKT: PRAVLJICE PRI POLŽKIH

Projekt z naslovom Pravljice pri polžkih je potekal od meseca oktobra do junija. Pravljice sva
izbirali glede na mesečno tematiko. Vsak teden sva otrokom prebrali eno pravljico, nato pa
smo na temo te pravljice likovno ustvarjali. Pri likovnem ustvarjanju smo uporabljali različne
tehnike in materiale. Končne izdelke smo razstavljali v igralnici, na hodniku pred igralnico in
v garderobi. Otroci so pri aktivnostih sodelovali.

PROJEKT: JAZ V VRTCU
Projekt z naslovom Jaz v vrtcu je potekal od meseca oktobra do junija. Vsak mesec sva
opažanja, napredek in spremembe pri otrocih vpisovali v njihovo mapo. O spremembah in
napredku otroka sva poročali na pogovornih urah.

Preserje pri Radomljah: 25. 5. 2016
Ilnikar

Vzgojiteljica: Barbara Modic

Pomočnica vzgojiteljice:Saša Pogačar

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »MEDVEDKI«

Oddelek: 2 – 3 leta
2015/2016

PROJEKT: PORTFOLIO

Projekt je potekal od septembra do junija in sicer sva letošnje šol. leto zastavili v nekoliko
drugačni obliki.Namesto zvezkov sva se odločili za individualne mape kamor vstavljava
fotografije in izdelke otrok ter otroške pesmice in plese, ki jih skozi leto pojemo in plešemo.
Starši so mape dobili ob koncu šol. leta da jih bodo doma dopolnili z doživetji s počitnic.
Projekt nadaljujemo zopet septembra ter se veselimo našega napredka.

PROJEKT: MEDVEDKI RAJAMO IN PLEŠEMO

Projekt je potekal od oktobra do junija vsak torek v večnamenskem prostoru. Igrali smo se
gibalne igrice, se naučili plesati v krogu in paru ter usvojili nekaj plesov in si dali duška pri
ustvarjanju v plesu s trakovi.

Domžale; 23. 5. 2016

Vzgojiteljica: Maja Novak

Pomočnica vzgijiteljice: Katja Cerar

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »ZAJČKI«

Oddelek: 2 – 3 leta
Šolsko leto 2015/2016
PROJEKT: ZAJČEK NA OBISKU
Cilj projekta, Zajček na obisku, je bil povezovanje cele družine ter skrb za skupno igračo.
Vsak vikend je zajček potoval domov z enim otrokom, zajčkove dogodivščine pa so starši
zapisali v priložen zvezek.Prilepili so tudi fotografije in vsak ponedeljek sem otrokom
prebrala zapis. Starši so se v tem projektu res dobro potrudili, zato je nastajal iz tedna v teden
polnejši zvezek. Otroci so se veselili vikenda z zajčkom in ga v ponedeljek s ponosom prinesli
v igralnico.

PROJEKT: TELOVADIM IN SE RAZVIJAM
Cilj projekta, Telovadim in se razvijam, je bil zavedanje lastnega telesa, doživljanje ugodja v
gibanju ter razvijanje koordinacije celega telesa. Vsak četrtek dopoldan smo cilje realizirali na
vadbi v telovadnici. Otroci so iz meseca v mesec bolj napredovali in uživali v odkrivanju mej
svojega telesa. Vzdržljivost otrok pa smo povečevali tudi z daljšimi sprehodi ob Bistrici.

Domžale; 23. 5. 2016

Vzgojiteljica: Sonja Pavlišič

Pomočnica vzgijiteljice: Fani Kunavar

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »JEŽKI«

Oddelek: 3 – 4 leta
Šolsko leto: 2015/2016
PROJEKT: UTRINKI SKUPINE JEŽKI
V okviru projekta, »Utrinki skupine Ježki«, smo staršem približali življenje v vrtcu in
razveselili otroke in starše. Starši so preko elektronske pošte mesečno prejemali foto utrinke s
kometarji dogajanja. V mesecu januarju sva za starše in otroke pripravila tudi video utrinke. Z
otroki smo si jih ogledali večkrat v dopoldanskem času, s starši pa na drugem sestanku za
starše. Tekom šolskega leta smo z otroki pridno oblikovali zvezek utrinkov, ki je tako postajal
poln misli, pesmi, fotografij in izdelkov otrok. Ob koncu leta so bili zvezka, ki jim bo ostal v
trajen spomin na skupino Ježki, zelo veseli tako otroci kot tudi starši.

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, pri čemer so bili razvrščanja, enako k enakemu, že vešči.
Mesečno so sodelovali pri urejanju igralnice; pomagali so urejati kotičke, brisati prah, mize,
stole, igrače. Dnevno smo imeli tudi dva t.i. pomočnika, ki pa sta imela še dodatno nalogo, da
sta sodelovala pri pripravi na zajtrk, kosilo npr. pomagala pripeljati voziček s hrano, razdelila
pribor itn. V mesecu marcu smo realizirali delovno-čistilno akcijo, v okviru katere smo uredili
našo zeliščno gredico in atrij ter sodelovali pri urejanju igrišča.

PROJEKT: JEŽKI TEČEMO
V okviru projekta »Ježki tečemo« smo večkrat mesečno izkoristili različne priložnosti za tek.
Tekli smo na igrišču, v telovadnici, po poti ob Kamniški Bistrici. Otroci so tako razvijali
gibalne sposobnosti in veselje do športa. Dvakrat letno, jeseni in pomladi, smo realizirali
Ježkov mini kros, na katerem so otroci za sodelovanje in trud prejeli tudi medaljo.

PROJEKT: PUNČKA IZ CUNJ
Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. V
sodelovanju s starši smo izdelali 9 punčk oz. fantkov; štiri smo poslali na Unicef, ostale pa so
postale del naše skupine. Punčka Loti in fantek Bine sta tekom šolskega leta po domovih
obiskala prav vse otroke skupine Ježki, ki so pridno oblikovali dnevnik, ki smo ga nato poslali
tudi na razstavo.

PROJEKT: V SVETU KNJIG
V okviru projekta, »V svetu knjig«, smo z otroki v igralnici oblikovali več knjižnih kotičkov,
katerih vsebino smo tekom šolskega leta spreminjali. Nekajkrat letno smo otroke in starše
spodbudili, da otroci v vrtec prinesejo tudi knjige iz domače knjižne police in tako spoznavali,
kaj otroci radi berejo doma. Otroci so ob zadrževanju v kotičku razvijali pozitiven odnos do
knjig in ob prebiranju bogatili besedni zaklad.

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. Dnevno smo izvajali
gibalne minute, tedensko realizirali vadbeno uro v telovadnici in se podali na več sprehodov
po okolici. Spodbujali smo pitje vode in nesladkanega čaja ter dnevno pripravili sadno oz.
zelenjavno malico. Z zdravim in varnim življenjem smo se seznanjali tudi preko različnih
slikanic in lutkovnega filma Ostal bom zdrav. Na skrb za zdravje zob nas je ob svojem obisku
opozorila zobna asistentka, ki nas je spodbudila k rednemu čiščenju zob in uživanju zdrave
hrane. 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« smo skupaj z otroki in ob sodelovanju s starši
oblikovali kotiček poln različnega nestrukturiranega materiala. T.i. »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 sprva nekoliko zadržani in negotovi, nato pa
ustvarjalnih igralnih idej kar ni in ni bilo konca, tako so se naših malo drugačih torkov vse

bolj veselili. Ob igri z nestrukturiranim materialom so otroci spoznavali lastnosti različnih
materialov in iskali različne igralne možnosti.

Preserje pri Radomljah: 25. 5. 2016

Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar
Pomočnik vzgojiteljice: Peter Tomažin

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE LISIČKE

Oddelek: 3 – 4 leta
Šolsko leto: 2015/2016

PROJEKT: PESMI, PLESI, IGRE IN PRAVLJICE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

Projekt je bil tesno povezan z ljudsko pesmijo, glasbo, igrami in plesom. Otroci so spoznavali,
poslušali in prepevali številne ljudske pesmi. Zelo radi smo poslušali slovenske otroške
ljudske pesmi pevke Silve Kosec. Tudi letos smo jo povabili v
vrtec, kjer nam je s kitaro in glasom približala ljudsko poezijo.
Igrali smo se različne rajalne igre, ki se že vrsto let prenašajo
iz roda v rod. Otrokom so bili najljubše tiste, pri katerih so
imele deklice eno vlogo, dečki pa drugo. Brali in poslušali
smo veliko slovenskih in tujih ljudskih pravljic. O vsebinah
pravljic smo se pogovarjali, saj so imele vse na koncu nauk, ki
so ga otroci večinoma razumeli, včasih pa ga je bilo treba
razložiti. Spoznavali smo različne plesne zvrsti, posebno tiste,
ki so blizu našim babicam in dedkom. Malce po svoje smo plesali valček in polko. Zagotovo
so si otroci v bogatih glasbenih, gibalnih in plesnih vsebinah zapomnili nekaj, kar bodo tudi
oni prenašali naprej kot slovensko kulturno dediščino.

PROJEKT: OSTAL BOM ZDRAV
V okviru projekta Ostal bom zdrav smo spoznavali, kaj vse je pomembno za ohranjanje in
krepitev našega zdravja ter kako lahko sami skrbimo za svoje zdravje. Z otroki smo se
dogovorili za nekatera pravila, s katerimi smo želeli ostati zdravi. Naučili smo si temeljito
umivati roke, pravilno kihati, si obrisati nos, zdravo jesti in piti, se gibati in tudi počivati.
Dnevno smo si privoščili sadno malico, pili nesladkan čaj in vodo, telovadili, se gibali na
prostem in počivali oz. spali po kosilu. Spoznali smo kar nekaj pregovorov, ki govorijo o
zdravju. Otrokom najljubša sta bila: »Prazna vreča ne stoji pokonci« in »Eno jabolko na dan
odžene zdravnika stran«. Igrali smo didaktično namizno igro, v kateri so morali otroci med
zdravo in nezdravo hrano izbrati zdravo. Nato pa še svojo ljubšo in takrat smo ugotovili, da
ima večina bolj rada nezdravo hrano. Na srečo so nam naše kuharice in kuhar vsak dan kuhali
zdrave in dobre obroke, kar nam je pomagalo pri navajanju na polnozrnato, manj sladko,
ekološko pridelano hrano. Ogledali smo si izobraževalni lutkovni film Ostal bom zdrav in
brali pravljico Mišek Tip noče k zobozdravniku, ter tako spoznavali s kakšnimi težavami so se
spopadali junaki, ki so jedli preveč sladkarij.

PROJEKT: RAD-A IMAM PRAVLJICO

Projekt smo izvajali v sodelovanju s starši. Vsak otrok je tekom šolskega leta enkrat za en
teden odnesel domov vrečko z likovnimi pripomočki, mapo z listi in najbolj pomembno pravljico po svojem izboru. Otroci so se le stežka odločili za eno pravljico, zato je večina
domov odnesla dve. Izbiranje najljubših knjig je bilo vedno dolgo in težko, saj jih imamo v
vrtcu res veliko. Nekateri otroci pa so že dolgo prej vedeli, katero pravljico bodo odnesli
domov. Doma so jim starši pravljico prebrali, se o njej pogovarjali, otroci so jo listali z bratci
in sestricami, nato pa po lastnih vtisih narisali ali naslikali motive iz pravljice. Pri tem so imeli
prosto pot in možnost uporabe različnih likovnih sredstev. V vrtcu smo si nato izdelke otrok
ogledali; nekateri otroci so nam povedali kaj ali koga so narisali, vse risbe pa smo ob koncu
šolskega leta razstavili pred igralnico. Otroci so komaj čakali, da so lahko odnesli domov
svojo najljubšo pravljico, zato smo vsekakor izpolnili zastavljen cilj razvijanje pozitivnega
odnosa do literature.
PROJEKT: IGRAČE MALO DRUGAČE

Projekt je bil zelo dobro izpeljan in sprejet, bil je nov in inovativen. Pri otrocih in
vzgojiteljicah je sprožil naval novih idej, drugačnega razmišljanja, razvijanje kreativnosti in
domišljije. Otrokom se je sprva igranje brez igrač zdelo nemogoče, na koncu pa je postalo
zabavno in povsem enostavno. Na začetku smo si zastavili cilj, da vsak zadnji petek v mesecu
odstranimo vse igrače iz igralnice in se igramo brez njih. Prvič je bilo zelo nenavadno, saj
nihče ni vedel, kaj naj počne. Zato je bilo treba pobrskati po otroških idejah. Prva je bila, da
naredimo svoje. To smo tudi storili in v nekaj mesecih smo naredili iz odpadnega in
naravnega materiala igrač in iger za celo igralnico. Pri prinašanju materiala so nam zelo
pomagali tudi starši. Naredili smo garažno hišo, hotel za živali, dirkalno stezo za frnikole,
tehnično steno, keglje, lesene sestavljanke, številne namizne igre, itn. Nato smo poskusili
preživeti dan tudi brez teh igrač in iger. Pomagali smo si z različnimi naravnimi in umetnimi
materiali. Kdo bi si mislil, da je mogoče celo dopoldne prestavljati, prenašati, vstavljati
steklene in plastične posode ter se igrati s tulci, trakovi, pokrovčki, storži, kamni, zemljo, itn.
Otroci in vzgojiteljici smo bili presenečeni nad našimi idejami in ustvarjalnostjo, ki je vrela iz
nas.

PROJEKT: JAZ ZNAM, JAZ ZMOREM

Projekt je nastal kot posledica tega, da so nekateri otroci vedno želeli pomagati
vzgojiteljicama pri raznih opravilih. Zakaj jim tega, ko to še radi počnejo, ne bi omogočili?
Naredili smo veliko hišo, ki je predstavljala našo igralnico, fotografije najbolj pogostih
opravil v vrtcu ter simbol vsakega otroka. Vsak otrok je bil dva tedna zadolžen za neko
nalogo oz. zadolžitev. To si je lahko izbral sam. Nekateri otroci so si zelo želeli opravljati
določeno nalogo, nekaterim pa je bilo treba pri odločitvi za nalogo pomagati. Najbolj
zaželjene naloge so bile brisanje miz, pomivanje tal v stranišču, skrb za lončke in pometanje.
Proti koncu leta smo dodali tudi nalogo skrb za dobro počutje prijateljev in pomoč, ko jo
potrebujejo. Tu je prišla na plan empatija, ki jo imajo nekateri otroci zelo veliko. Večina otrok
se je zelo dobro zavedala svoje odgovornosti, nekatere pa je bilo treba včasih spomniti na
njihovo nalogo. V okviru tega projekta smo slikovno opremili našo igralnico s pravili, ki so
vključevala tudi bonton. Otroci so pravila znali na pamet, jih večinoma upoštevali, če pa jih
niso, so jih prijatelji opomnili nanje. Izvedli smo kar nekaj delovnih akcij na igriču in v
okolici vrtca, pobirali smo smeti, pometali igrišče, grabili listje, kidali sneg. Otroci so
pridobivali občutek, da znajo in zmorejo, kar je dobra popotnica za razvijanje delovnih navad
in prevzemanje odgovornosti za opravljeno ali ne opravljeno delo.

Vzgojiteljica: Tinkara Avsec

Preserje pri Radomljah, 25. 5. 2016

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE

Oddelek: 4 – 5 let
Šolsko leto 2015/16

PROJEKT: MIŠKE SE LOVIJO

Otroci so v tem šolskem letu spoznali nove gibalne igre, ki smo se jih vsak ponedeljek igrali v
telovadnici, kjer smo imeli vadbeno uro. V večnamenskem prostoru smo večkrat tedensko
izvajali gibalne minutke, kjer so otroci izbrali njim priljubljeno gibalno igro. Upoštevanje
pravil iger, ki se jim morajo otroci podrediti in smo jih včasih še nadgrajevali, je bil glavni cilj
pri izvajanju. Preko različnih gibalnih iger, so otroci spoznavali pomen sodelovanja v skupini,
razvijali medsebojno pomoč in upoštevali različnost, se potrjevali kot posamezniki in razvijali
svoje gibalne sposobnosti.

PROJEKT: UTRINKI SKUPINE MIŠKE

Dejavnosti, ki so potekale v vrtcu, sem tedensko predstavila staršem preko fotografij in
kratkega besedila, ki sem jim ga poslala po elektronski pošti. Fotografije so bile skrbno
izbrane. Z njimi sem staršem želela prikazati, kako se odvijajo in potekajo dejavnosti v
skupini. Vso pozornost vzgojiteljic in izpostavljenost pred vrstniki, je imel otrok ob
praznovanju rojstnega dne: prepevanje pesmi slavljencu, voščila, rajanje in ples ob glasbi,
pogostitev in pihanje svečk, fotografiranje in risanje risbic. Vsak otrok je v vrtec prinesel
zvezek. V njem sozbrani različni delovni listi, risbe in komentarji, s katerimi sem skušala ujeti
napredek in mejnike otrokovega razvoja.

PROJEKT: ČAS ZA PRAVLJICO

Pravljice so nas spremljale preko celega šolskega leta. V vsakem tematskem sklopu je bila
izbrana pravljica, ki smo jo prebrali najprej načrtno, se o njej pogovarjali in izvedli različne
jezikovne dejavnosti. Omenjene pravljice smo prebirali tudi priložnostno, največ v bralnem
kotičku in v času počitka. Največ pravljic smo prebrali iz knjige Drevo pravljic in Zlata mačja
preja. V februarju smo se v tematskem sklopu Knjige imamo radi, učili pravilnega ravnanja s
knjigami in razvijali odnos do knjig. Uredili in poudarili smo naš knjižni kotiček, kjer se
otroci radi zadržujejo v družbi s prijatelji. Listajo in »berejo« slikanice in različno otroško
gradivo.Obiskala nas je vzgojiteljica Maja, ki je otroke, na svoj način, popeljala v svet
pravljic. Iz kratke in preproste pravljice Kdo je najmočnejši, se je postopoma, ob vodenju
vzgojiteljic in idejah otrok oblikovala plesna dramatizacija, ki so jo otroci zaigrali in z njo
presenetili tako naše družine kot otroke v vrtcu.

PROJEKT: USTVARJAMO DIDAKTIČNE IGRE IZ ODPADNEGA MATERIALA
Odpadni materiali so nam preko šolskega leta nudili možnost, da izdelamo različne didaktične
igre in funkcijske igrače. Ob spodbudi in vodenju vzgojiteljic so otroci sami razvijali in
raziskovali z različnimi materiali, ki so jih imeli na voljo. Otroci so pri tem razvijali svojo
domišljijo in se učili medsebojnega sodelovanja pri skupinskem izdelku. Takšne didaktične
igrače in igre imajo pri otrokih velikokrat večjo vrednost kot kupljene igrače.

PROJEKT: PRI MIŠKAH DIŠI
Otroci se učijo kuhati z opazovanjem, okušanjem, tipanjem in vohanjem različne hrane.
Največ izkušenj z različnimi sestavinami pa pridobijo tako, da oblikujejo z rokami, gnetejo,
mešajo, prelivajo, merijo … vse to smo delali tudi pri Miškah. Seznanili smo se z različnimi
kuhinjskimi pripomočki, ki smo jih pod nadzorom vzgojiteljice tudi uporabljali. Preizkusili
smo se v peki piškotov in kruha, pripravili smo različne vrste dišečih domačih čajev, stiskali

smo pomarančni sok in pripravili več različnih sadnih prigrizkov. Obiskali smo sadovnjak na
Brdu, kjer smo jeseni opazovali obiranje jabolk in drugega sadja. Drobne kuharske spretnosti
spoznavamo v vsakodnevnih opravilih, ki smo jim vedno bolj kos.

Preserje pri Radomljah, 23. 5. 2016
Vzgojiteljica: Miranda Grošelj
Pomočnica vzgojiteljice: Anja Repanšek

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »PTIČKI«
Oddelek: 5 – 6 let
Šolsko leto: 2015/2016

PROJEKT: MAPA Z UTRINKI

Na začetku šolskega leta je vsak otrok prinesel debelejšo mapo.V to mapo smo skozi vse
šolsko leto zbirali izdelke otrok, njihove risbe, pesmi in deklamacije. Prav tako smo delali
grafomotorične vaje in jih dali v mape. Na ta način je viden napredek otroka od začetka
šolskega leta pa do konca.V to mapo smo risali posebne dogodke, kod so obiski gledališča,
izleti, rolanje... Starši so si mape ogledali na pogovornih urah in na drugem sestanku za starše.
Na koncu leta sva dodali nekaj fotografij. Takšna mapa je lep spomin, nekateri otroci imajo še
vedno zvezke , ki smo jih imeli pred leti. Radi jih ogledujejo. Prav tako pa je zanimiva
staršem. Ker gredo otroci v šolo se bodo tako lahko spominjali vrtca in svojih prijateljev.

PROJEKT: PRAVLJIČNI PALČEK

V sodelovanju z Knjižnico Domžale smo od oktobra do februarja izvajali projekt Pravljični
Palček.Starši so dobili okviren seznam knjih, ki jih lahko preberejo otrokom in pesmi, ki se jih
naučijo.Naredili smo seznam, tako, da so otroci lahko videli, koliko knjig so že
povedali.Nekateri so z velikim veseljem
pripovedovali pravljico pred skupino. Nekateri
so si zapomnili besedilo dobesedno. Nekaj
otrok zna že brati.So bili pa tudi zelo plašni in
s takimi sva delali individualno. Na koncu
smo nekaj otrok vzpodbudile ker jim je še
malo manjkalo. Tako so vsi otroci naredili
Pravljičnega palčka.Priznanja pa so otroci
dobili na našem slovesnem zaključku v juniju.

Vzgojiteljica: Maja Svetlin
Pomočnica vzgojiteljice: Petra Kociper

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE »SOVE«

Oddelek: 5 – 6 let
Šolsko leto: 2015/2016

PROJEKT: PRAVLJIČNA JOGA
V letošnjem letu smo v skupini Sove nadaljevali s projektom Pravljična joga katerega namen
je bil predvsem sprostitev z namenom spodbujati potrpežljivost, spoštovanje in samozavest.
V okviru danega projekta smo se seznanjali s pravilno držo in utrjevali vaje za ravnotežje in
gibčnost. Pravljično jogo smo tudi povezovali predvsem z domišljijskim svetom, ki je
otrokom zelo blizu in tako so bile naše urice vedno zelo zaželene s strani otrok, kar nas je
spodbudilo k razmišljanju in izvedbi Pravljične joge skupaj s starši. Tudi starši so naš projekt
lepo sprejeli in se na našem nastopu spontano vključevali v sprostitvene dejavnosti.
Jogo smo izvajali tudi v naravi in jo tako povezovali tudi z drugimi področji kurikuluma.

PROJEKT: PRAVLJIČNI PALČEK
V letošnjem letu smo tudi v naši skupine Sove nadaljevali s projektom Pravljični palček in
tako spodbujali družinsko branje, ki je že v preteklih letih v naši skupini naletel na zelo dober
odziv s strani staršev in otrok.
Glavni namen in cilj je bil predvsem, da otroci ob knjigi doživljajo ugodje, veselje, zabavo ter
s primernim pristopom pridobivajo pozitiven odnos do otroške literature. Otroci so tako s
pomočjo izbranih slikanic spoznavali kvalitetne otroške knjige, širili besedni zaklad in se
seznanjali tudi z likovnim vidikom posamezne slikanice. V projekt smo vključili tudi AV
sredstva, saj smo se snemali ter se ob posnetkih pogovarjali in tako spoznavali izrazno moč
besede in slike. Otroci so pri samem projektu aktivno sodelovali in od doma prinašali lutke,
likovne izdelke…..in tako je marsikateri otrok tudi s pomočjo lutke premagal začetno
zadrego. Projekt smo zaključili z razstavo v knjižnici Domžale ter podelitvijo diplom.

PROJEKT: CICIBANOVA MATEMATIKA
V letošnjem letu smo se v naši skupini prvič srečali z danim projektom, katerega namen je bil
predvsem želja, da otrokom skozi eko družabne igre in opismenjevanje približamo
matematiko.
Tako smo se skozi celo leto na različne načine in predvsem skozi igro seznanjali s pojmom
matematika. Skupaj z otroki smo izdelovali preproste družabne igre ter tako spontano

spoznavali in utrjevali določene matematične pojme. Matematiko smo tako vključevali v vse
vidike naše igre in jo veliko povezovali z ostalimi področji našega kurikuluma.
Z matematiko smo se srečavali na naših izletih ter sprehodih po naši industrijski coni ter jo
povezovali z gibanjem in igro v naši telovadnici. Tudi v naših likovnih izdelkih in igralnici je
bilo zaznati matematiko, ki je otroke spodbujala k razmišljanju ter utrjevanju pridobljenega
znanja. V veliko pomoč nam je bila tudi knjiga Misleca, ki nam je vedno znova nudila nove
miselne izzive in odpirala vprašanja tako otrokom kot vzgojitelju.

PROJEKT: ZMOREM SAM, SAM
S projektom Zmorem, sam, sama, smo se prvič srečali v lanskem letu in ga v letošnjem letu
tudi nadgradili. Otroci so se tako urili v natančnosti, vztrajnosti, samostojnosti in tako
pridobivali pozitivno samopodobo. V veliko pomoč nam je bila tudi revija Cicido s pomočjo
katere smo pridobivali spretnosti in orientacijo na ravni podlagi in tako v izbrane naloge
vključevali tudi grafomotorične vaje.
S pomočjo projekta smo spoznavali tudi delovno vzgojo, ki smo jo vključevali v
vsakodnevne dejavnosti tako znotraj kot zunaj vrtca. Predvsem veliko interesa so otroci
pokazali pri skrbi za urejenost igrišča ter naše igralnice in vključevanje v samopostrežne
zajtrke in kosila.

PROJEKT: PRI SOVAH DIŠI
Tudi v letošnjem letu smo se srečali s projektom Pri Sovah diši, ki smo ga povezovali tudi z
drugimi projekti naše skupine. Glavni namen projekta je bil, da otrok spoznava različno
prehrano in tako pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. Otroci so tako
lahko pri pripravi hrane aktivno sodelovali in tako spoznavali različne okuse in samostojno
uporabljali kuhinjske pripomočke.
Veliko sestavin, ki smo jih potrebovali so tudi sami prinesli od doma in nas presenetili tudi z
recepti svojih staršev in babic. S pomočjo projekta smo spoznavali tudi poklic kuharja in
kuharskega pomočnika, ki nam je tudi priskočil na pomoč pri pripravi sladice in nam pokazal
svoje spretnosti.

PROJEKT: RASTEMO S SOVO
Glavni namen danega projekta je bil zbiranje utrinkov skozi celo leto, ki smo jih zbirali v
izbrani mapi in jih skozi celo leto dopolnjevali in si mapo, ki je bila na dosegu otrok, tudi
ogledovali. Otroci so samostojno urejali mapo, se ob izbranih izdelkih in slikah tudi
pogovarjali in tako spoznavali svoj »časovni trak« v skupini Miške in Sove. V izbrano mapo
smo dodajali tudi delovne liste, mandale ter posamezne izdelke otrok, ki so jih prinašali od
doma. S pomočjo projekta sva ustvarili trajni spomin, ki bo otroke spremljal na njihovi poti.
Slikovno gradivo sva uporabili tudi v skupini, kjer so otroci s pomočjo videoposnetkov sebe
in svojih prijateljev vrtec doživljali na prijeten in otrokom prijazen način. Skozi celo leto sva
tudi zbirali slikovno gradivo, ki sva ga mesečno posredovali staršem ter na naših srečanjih
predstavili kratke filmčke, ki so našim staršem približali delček dneva, ki ga otrok preživi v
vrtcu.

PROJEKT: IGRIVE ŠPORTNE URICE
V naši skupini Sove smo letošnje leto spoznavali projekt: Igrive športne urice, ki nas je
spodbujal k iskanju novih gibalnih izzivov saj smo torke preživljali v telovadnici.
S pomočjo danega projekta smo spoznavali nove gibalne igre, ki so otroke spodbujali k
sodelovanju v skupini ter spodbujale k zdravi tekmovalnosti in ustreznemu športnemu
vedenju.

Otroci so tako s pomočjo gibanja spoznavali uporabo različnih športnih pripomočkov, ki smo
jih vključevali v program Mali sonček. Veliko sva otroke tudi spodbujali k sodelovanju,
prilagajanju ter prevzemanju različnih vlog kar nama je projekt tudi omogočal. Seznanjali
smo se tudi z igrami naših dedkov in babic, ki sva jih vključevali v sprostitvene dejavnosti.
Sodelovali smo tudi z društvom ŠAD Mavrica saj nas je obiskala njihova predsednica ter nam
predstavila nove izzive na področju gibanja.

Preserje, maj 2016

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak
Pom.vzgojiteljice: Tamara Ćosić

ENOTA CICIDOM
LOČUJEMO SKUPAJ
Projekt Ločujemo skupaj smo uspešno realizirale. Z otroki smo v septembru obnovile znanje
o uporabi košev za ločevanje odpadkov. Otroci so svoje znanje pridno uporabljali skozi celo
šolsko leto. Prav tako smo otroke seznanile z ekološkimi otoki, ki se nahajajo v bližini vrtca.
Pogovarjali smo se o predelavi papirja, ki
poteka v tovarni Količevo karton. Z otroki
smo se večkrat sprehodili do omenjen
tovarne. Temi o ločevanju in recikliranju
odpadkov smo namenile posebno pozornost
tudi v začetku marca, ko smo otroke
pripravljale na delovno akcijo. Delovno
akcijo smo uspešno izvedel. Z otroki druge
starostne skupine smo izvajale delovno
akcijo enkrat mesečno. Z otroki smo se pri
urejanju okolice vrtca še bolj potrudili pred
večjimi dogodki kot sta jesenski piknik za
starše in športno popoldne.

JAZ, CICIDOMČEK
Projekt Jaz, Cicidomček smo uspešno realizirale. Potekal je v vseh skupinah. Vsak otrok ima
svoj zvezek v katerega smo vzgojiteljice beležile otrokov razvoj, napredek in posebne dneve.
Zvezek smo popestrile s fotografijami, risbami otrok in pesmicami, ki so se jih otroci učili
skozi leto. Starejši otroci so prispevali tudi delovne liste, ki so jih spremljali skozi šolsko leto.
Junija bo vsak otrok svoj zvezek odnesel domov in ga ob vrnitvi septembra prinesel nazaj za
beleženje novih dogodivščin.

DOBER DAN, PRIJATELJ
Enkrat mesečno smo se skupine družile po nadstropjih. Prva starostna skupina je otrokom
vsakokrat ponudila različne rekvizite za skupinsko igro. Druženja so potekala v garderobi
zajcev in medvedov. Otroci so se veselili skupnih petkov. Druga starostna skupina je druženje
izvajala v telovadnici. Vzgojiteljice smo otrokom pripravile različne dejavnosti (gibalna ura,
filmska vzgoja,...). V marcu so otroci iz
skupine Miške pripravili nastop za otroke iz
skupine Mucki, v maju pa obratno. Otroci so
se veselili tudi skupnega novoletnega rajanja
in pustovanja. Dobro pa so sprejeli tudi
letošnji novosti: Letni časi na obisku in
kulturno prireditev ob prazniku Franceta
Prešerna. Projekt smo uspešno realizirale.

NITKE PRIJATELJSTVA

Cilj projekta Nitke prijateljstva je bil povezovanje med enotami. Skupina Medvedi (1-2leti) iz
enote Cicidom smo projekt izvajali s skupino Račke (3-5 let) iz enote Palček. V okviru
projekta smo krepili prijateljstvo med otroki. Ker so otroci iz skupine Račke starejši so prišli
(5.10.2015) k nam na obisk in takrat smo se spoznali. Malo smo se družili, zapeli so nam
pesmico, se igrali z nami. Poslali smo jim tudi novoletno voščilnico. Otroci so tako
navezovali stike ter sprejemali otroke iz druge enote.

PRIJATELJICA LUTKA
Projekt je potekal skozi celo leto. Lutka zajček je bila pripomoček za spodbujanje in
motiviranje otrok pri različnih dejavnostih. Pri individualnih in skupinskih pogovorih, petju
pesmic, branju zgodbic, spodbujanju gibalnih dejavnosti. Otroci, ki se niso želeli izpostavljati
pred skupini ali niso želeli komunicirati z vzgojiteljicami, so se lutki odprli.

CICIDOMČKOV NAHRBTNIK
Vzgojiteljici sva pripravili knjižni nahrbtnik, ki je vseboval 10 knjig za otroke in dve knjigi za
starše ter zvezek za pisanje vtisov. Otroci so si nahrbtnik lahko sposodili za en teden in ga
prebirali doma skupaj s svojimi starši. Nahrbtnik si je sposodilo 15 otrok. Otroci so uživali ob
prebiranju pravljic. Večina otrok si je izbrala eno ali dve ljubši pravljici, ki so jih potem
prebirali vsak dan. Starši so bili navdušeni nad izborom knjig za otroke, povedali so, da so jim
pomagale pri vzgoji otrok. Prav tako so z zanimanjem prebirali knjige za odrasle. Nekateri so
sicer potožili, da je teden dni premalo za branje, saj imajo natrpane urnike s službami in
drugimi obveznosti, vendar so se odločili, da si knjige kasneje izposodijo v knjižnici in jih
preberejo do konca, saj so jih zelo
pritegnile.

DAN BREZ IGRAČ
Vzgojiteljici sva otrokom enkrat mesečno ponudili nestrukturirani material. Otroci niso
potrebovali veliko spodbude za uporabo le-tega pri igri. Takoj so uporabili svojo domišljijo in
v igralnici smo kmalu imeli najrazličnejše predmete: »mikser«, mikrofon, letalo, avto, hišice,
stolpe... V spomladanskih dneh smo material za igro iskali tudi zunaj v okolici vrtca in na
sprehodu. Skupaj smo iskali najbolj domiselne ideje za igro z omenjenim materialom, hkrati
pa smo spoznavali, kako lahko prispevamo k ohranjanju narave. Iz odpadnega materiala so si
otroci izdelali tudi čisto prave vrtavke,
ki so jih lahko odnesli domov. S
projektom sva uspešno
dosegli
zastavljeni cilj - razvoj otrokove
kreativnosti.

PRAVLJIČNI PALČEK
Na začetku se je za sodelovanje odločilo vseh 21 otrok. Med letom smo brali oz. predstavljali
pravljice po kosilu na preprogi. Za letošnjo novost, da so se otroci lahko odločili za ena
poučno knjigo namesto pravljice, se je odločilo le 5 otrok. Ostali so ostali »zvesti« pravljicam
domačih in tujih avtorjev. Za zaključek smo se odločili, da obiščemo Knjižnico Domžale, kjer
smo spoznali stavbo in njen namen ter poklic knjižničarja. Spoznali smo tudi novo pravljico
Pikina skrivnost, si izdelali svojo pikapolonico in prejeli priznanja in čestitke tisti, ki so
projekt branja zaključili (17 otrok).

