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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE 

ENOTE VRTCA DOMŽALE 
 

BIBA PLEŠE 
 

Plesna dejavnost Biba pleše je namenjena vsem otrokom, starim 3 – 6 let, ki radi plešejo, pojejo 

in se gibalno izražajo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat tedensko v dopoldanskem 

času. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

 Spoznavanje umetniške zvrsti. 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

 

CILJI: 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

 razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o 

umetnosti, komunikacij o sebi in drugih, 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanje z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih 

virov iz okolja, 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi- plesom in njegovim izraznimi lastnostmi, 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v  plesni umetnosti, 

 razvijanje izražanje skozi plesno umetnost, 

 spodbujanje ustvarjalnosti, 

 otrok izvaja različne plesne formacije.  
 

VSEBINE: 

 Rajalne in gibalne igre, 

 izštevanke, šaljivke, 

 ljudske pesmi in glasba različnih narodov, 

 izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, 

 izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem, 

 ples v različnem tempu in ritmu, 

 bibarije, 

 ples s soplesalcem v paru in skupini in skupinski plesi. 

 otroški in družabni plesi, 

 bansi, 

 improvizacije; ples z rekviziti, 

 sproščanje ob glasbi, masaže, 

 izmišljanje gibov, 

 elementi folklore. 



MALA BIBA PLEŠE 
 

Plesna dejavnost Mala Biba pleše je namenjena otrokom v prvem starostnem obdobju, ki se 

prvič srečujejo z glasbeno in plesno umetnostjo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat 

tedensko v dopoldanskem času, v trajanju 15 – 30 minut. Plesne dejavnosti bodo prilagojene 

starosti in razvojni stopnji otrok. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti najmlajših otrok. 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

CILJI: 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

 Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok 

in nog), ravnotežje. 

 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. 

 Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa. 

 Razgibavanje, sprostitev, uživanje v plesu. 

 Spoznavanje in poslušanje glasbe. 

 Povezovanja gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, valjanje, plazenje). 

 

VSEBINE: 

 Rajalne in gibalne igre, 

 izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev, 

 ples v različnem tempu in ritmu, 

 bibarije, 

 bansi,                                                        

 improvizacije; ples z rekviziti, 

 sproščanje ob glasbi, masaže, 

 izmišljanje gibov, 

 različne oblike plesa (skupno, individualno),  

 organizacijo skupin (krog, kolona …), 

 hitrost (hitro – počasi).  

 

 



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 Malega sončka je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi 

vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. 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). 

CILJI: 
 Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z 

raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne 

pripomočke. 

 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa. 

 Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na 

vremenske razmere. 

 Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh 

starostnih obdobjih. 

 Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k 

sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin 

predšolskim otrokom. 

 Postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti. 

 Optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja 

in ravnotežje. 

 Seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. 
 

VSEBINE: 
 Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, 

kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …, 

 igre na prostem, 

 sprehodi, izleti, orientacijski pohod, 

 igre z žogo, 

 športno popoldne s starši, 

 kros, 

 igre brez meja, 

 ustvarjanje z gibom in ritmom, 

 vožnja s skirojem/kolesom, 

 igre na snegu, 

 rolanje, 

 drsanje, 

 igre z vodo. 



IGRE NA SNEGU 
 

Obogatitvena  dejavnost Igre na snegu  je namenjena otrokom v najstarejših skupinah. Igre bodo 

potekale 5 dni, ko bodo ugodne snežne razmere za izvedbo. Dejavnost je brezplačna in bo 

potekala v dopoldanskem času, izvajale pa jo bodo strokovne delavke, ki so za to usposobljene. 

Smučarsko opremo otroci prinesejo od doma, izjemoma in v dogovoru z vzgojiteljico si jo lahko 

izposodijo tudi v vrtcu. 

 

OPERATIVNI CILJI: 
 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin športa na snegu. 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 

CILJI: 
 Spoznavanje športne opreme, primerne za dejavnost na snegu. 

 Pridobivanje spretnosti smučanja. 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

 

VSEBINE: 
 Igre na snegu, ogrevanje, 

 spoznavanje smučarske opreme, 

 osnovna drža na smučeh, 

 pravilno vstajanje po padcu, 

 prestopanje na smučeh (levo, desno, krog), 

 drsenje po eni smučki, 

 vzpenjanje (stopničasti in poševni korak), 

 obrati na mestu, 

 smuk naravnost (v nizki in visoki drži, zibanje v kolenih, skozi vratca), 

 zavoji (pluženje). 

 

  



DNEVI KOLESARJENJA 
 

Dnevi kolesarjenja se izvajajo v najstarejših skupinah v vseh enotah Vrtca Domžale. Izvajajo 

jih strokovne delavke. Kolo in kolesarsko opremo lahko otroci prinesejo od doma, lahko pa si 

jo izposodijo v vrtcu. 

 

GLOBALNI CILJI: 
- Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

  

CILJI: 

- Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja. 

- Razvijanje ravnotežja. 

- Spoznavanje s kolesom in kolesarsko opremo. 

- Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom. 

- Navajanje na varno vključevanje v promet. 

- Premagovanje strahu pred vožnjo s kolesom. 

 

VSEBINE: 
- Igra, raziskovanje, opazovanje kolesa, 

- seznanitev s kolesarsko opremo, 

- vaje ravnotežja, 

- prometna varnost (kolesarska steza, prometni predpisi, prečkanje ceste, 

prepoznavanje, nevarnih situacij, upoštevanje pravil), 

- varno ustavljanje, 

- vožnja navkreber in spusti, 

- izvajanje različnih nalog med vožnjo, 

- voziti slalom med ovirami. 

 

 

 

  



UČENJE ROLANJA 
 

Brezplačna obogatitvena dejavnost  Učenje rolanja je namenjena vsem otrokom, ki si želijo 

rolati in so rojeni leta 2012 in 2013. Predznanje rolanja ni potrebno, saj jih strokovne delavke 

razdelijo v začetne in nadaljevalne skupine, da delo poteka varneje, lažje in bolj učinkovito. 

Dejavnost poteka pet dni, predvidoma v pomladanskih mesecih v dopoldanskem času. Izvajajo 

pa jo strokovne delavke, ki so zato usposobljene. Rolerje in obvezno zaščitno opremo otroci 

prinesejo s seboj, izjemoma si jo lahko izposodijo v vrtcu. 

 

GLOBALNI CILJI: 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 

 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin rolanja. 

 

CILJI: 

 Razvijanje ravnotežja in koordinacije gibanja. 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalne 

dejavnosti. 

 Skrb za lastno varnost in varnost drugih. 

 Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti. 

 

VSEBINE: 

 Spoznavanje  opreme za rolanje, 

 vaje za ravnotežje, osnovni koraki rolanja,  

 padci in pravilno vstajanje, 

 varno zaviranje,  

 vaje v gibanju, 

 ustavljanje z zavoro, 

 slalom, 

 vožnja po eni nogi, 

 poligon, vožnja z ovirami. 

 

 

 
 



PRAZNIČNO POPOLDNE 
 

Praznično popoldne bo potekalo v sklopu praznovanja 70.letnice Vrtca Domžale. 

 

SKUPAJ V GORE 
 

Izlet v gore je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja in njihovim družinam. Izlet bo 

potekal v soboto dopoldan, predvidoma v mesecu aprilu 2019. Cilj izleta je povezovanje doma 

in vrtca, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in prijetno druženje. 

 

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE (pisateljica  

pripoveduje) 
 

V februarju so v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale 

posebej, zato 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, otroke dodatno spodbudimo k 

poslušanju in jim nudimo pestrost in dodatne spodbude pri promocija branja in spodbujanju 

bralne kulture, kot tudi k pozitivnemu odnosu do knjige in jezika. 

 

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 
 

Gledališka skupina Vrtca Domžale bo pod vodstvom Nine Mav Hrovat pripravila predstavo, 

ki si  jo bodo v mesecu decembru ogledali vsi otroci Vrtca Domžale. 

 

OBISK BOŽIČKA 
 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke iz vseh enot Vrtca Domžale obiskal dobri 

mož- Božiček ali Dedek Mraz. O tem, kateri dobri mož bo otroke obiskal, se bodo odločili 

starši na prvem roditeljskem sestanku.  

 

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 s pridelavo 

medu, otroke obišče čebelar in jim predstavi, kako skrbi za čebele, kakšen je namen tega in 

kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci že veliko vedo in so zelo dovzetni za tovrstne 

tematike. Izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji, 

kmetovanjem in vsem, kar je povezano z naravo. Otroci tudi 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 
 

V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Vedno se 

trudimo, da sledimo smernicam in priporočilom, da skrbimo za varno okolje in preventivo, v 

oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije. 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. Otroci 

se seznanjajo s preventivnimi ukrepi, načini, v za to pripravljenih namišljenih situacijah, kako 

se zavarujemo in podobno ter o delu gasilcev. Otroci spoznajo gasilska vozila in opremo.  

Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev 

in gašenja požarov, 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, najbolj pa so navdušeni, če gasilci ponesrečenca 

odnesejo na nosilih. Seveda pri tem aktivno sodelujejo tudi otroci v različnih vlogah, za katere 

se prostovoljno javijo. 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. Otroci se igrajo igre vlog- gasilci, s 

čimer utrjujejo pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije 

(knjige, internet, TV…) 

Evakuacijske vaje imajo tudi namen preverjanja tehnične opreme za izvedbo evakuacije. 

Evakuacijska vaja 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. 

Otroci se ves čas igraje učijo, kar pomeni, da so navdušeni opazovalci, aktivni sodelujoči in 

hitro vsrkajo zanimive informacije, predvsem zaradi izkušnje, ki jo z evakuacijsko vajo 

dobijo.  

 



DELOVNA AKCIJA 
 

V vseh enotah Vrtca Domžale bodo v pomladnem v času v dopoldanskem času izvedene 

delovne-čistilne akcije.  

 

VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 
 

Enote Vrtca Domžale bo obiskal predstavnik Policije, iz policijske enote Domžale. Z obiskom 

policista želimo vplivati na osveščenost otrok ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost. Policist 

se bo otrokom predstavil kot uradna oseba in jim povedal, kako policiste prepoznati po 

uniformi, znački in drugih oznakah, kako jih pokličemo in v kakšnih primerih. Otroke bo 

seznanil s cestno prometnimi pravili, s poudarkom na varni udeležbi otrok v prometu. Otroci 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, navodil, 

s katerimi vzgojiteljice skozi celo leto seznanjajo in poučujejo otroke v vseh starostnih skupinah 

na primeren način glede na starost otrok. Otroci se tako 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 tem posledično 

vplivamo tudi na njihove starše kot otrokove spremljevalce, saj se otroci o tem pogovarjajo tudi 

doma.  

Obisk policista dodatno spodbudi otroke k večji previdnosti in hkrati otroci spoznajo poklic, 

vozilo, oznake pripadnikov Policije, telefonske številke in navodila, kako ravnati v primeru 

nesreče. 

  



OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO V 

POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA DOMŽALE 
 

ENOTA CICIDOM 
   

 

SKUPINA MIŠKE 

MALA BIBA PLEŠE 

Skupina: Zajci 

Vzgojiteljice: Polona Škrabar 

CILJI: 

- Seznanjanje z osnovami ritma, gibanja v prostoru in stvarjanja s telesom. 

 

SKUPINA MUCKI 

Vzgojiteljica: Fani Kunavar, Katja Repnik 

MALI SONČEK 
Cilj: Razvijanje gibalnih sposobnosti in veselja do gibalnih dejavnosti. 

Vsebina: Gibalno/športni program Mali sonček – rumeni je namenjen otrokom od 5 do 6 leta 

starosti. Vsebuje 11 nalog, vsak otrok naj bi opravil vsaj 7 nalog, da na koncu dobi priznanje. 

1. Modri planinec 

2. Igre brez meja 

3. Mini kros (tek 300 metrov): 

4. Igre na snegu 

5. Kolesarjenje 

6. Rolanje 

7. Drsanje 

8. Igre z žogo  

9. Ustvarjanje z gibom in ritmom: 

10. Elementi atletske in gimnastične abececde 

11. Igre z vodo, ob vodi in v vodi: 

 

 

 

PRAVLJICE PRI MUCKIH: 

Cilj: Otrokom približati svet pravljic in slikanic. Razvijati pozitiven odnos do knjig. 

Vsebina: Prebiranje pravljic, zgodb in slikanic. Otrok posluša, dramatizira, obnavlja vsebino, 

prosto pripoveduje in domišljijsko sestavlja svoje zgodbe. 

TELOVADBA V TELOVADNICI: 

Cilj: Postopno spoznavanje in osvajanje različnih športnih prvin. 



Vsebina: Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s spodbudnimi športnimi 

vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. 

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO: 

Cilj: Otrok se seznanja s slovenskim ljudskim izročilom preko zgodb, pesmi, plesa in igre. 

Vsebina: Otrok spoznava slovenske ljudske pravljice, pesmi, plese in igre. 

IGRE NA SNEGU: 

Cilj: Spoznavanje zimskih dejavnosti. 

Vsebina: Se igra in giba na snegu in s snegom brez in z rekviziti. 

ROLANJE: 

Cilj: Pridobivanje spretnosti vožnje z rolarji. 

Vsebina: Sodeluje v različnih igrah na asfaltni površini (vožnja, zaustavljanje, med in pod 

ovirami: izvajanje različnih iger poligonov).  

SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM: 

Cilj: Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom. 

Vsebina: Sodeluje v različnih igrah na asfaltni površini (vožnja, zaustavljanje, med in pod 

ovirami: izvajanje različnih iger poligonov). 

PALČEK BRALČEK: 

Cilj: Spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom. Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

Vsebina: Otroci skupaj s starši preberejo tri pravljice, od tega je ena ljudska in se naučijo eno 

pesem. V vrtcu otroci pripovedujejo drugim otrokom  kaj so si zapomnili. 

BIBA PLEŠE: 

Cilj: Spodbujanje radovednosti in veselja do plesnih dejavnosti, ter doživljanje ugodja v 

gibanju. Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja, usvajanje osnovnih gibalnih konceptov 

npr. zavedanje prostora (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med 

deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. Spoznavanje različnih plesnih 

formacij. 

Vsebina: Otrok spoznava ples, gibanje v različnih formacijah, ob govoru, petju, glasbi, z in brez 

rekvizitov. 

BRALNICE POD KROŠNJAMI: 

Cilj: Otroka knjiga spremlja v vseh letnih časih. 

Vsebina: Otroku se knjiga približa tudi izven igralnice, s knjigo se otrok sreča tudi na temu 

urejenem zunanjem prostoru. 

PETKOV VRTILJAK: 

Cilj: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

Vsebina: Družili se bomo priložnostno na igrišču vrtca, ob posebnih priložnostih kot so teden 

otroka, novoletni ples, pustno rajanje. Ob petkih pa bomo načrtovali tudi druženje po dogovoru 

med skupinami. 

UREJANJE IN ČIŠČENJE IGRALNICE: 

Cilj: Otrok je soudeležen pri skrbi za urejeno in varno okolje. 

Vsebina: Enkrat na štirinajst dni bomo z otroki skupaj pospravljali in čistili igralnico. Vsak 

otrok bo dobil svojo zadolžitev in pospravil svoj del igralnice, naše kotičke, mize in stole. 

Otroci se bodo naučili, da je potrebno skrbeti za čistočo igralnice in imeti ustvarjen red. 

 

 

 



 

ENOTA GAJ 
ŠOLSKO LETO: 2018/2019 

 

ODDELEK: 1–2  LETI 

SKUPINA: POLŽKI 

 

VZGOJITELJICA: Mira Vladimira Vrankar 

POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin 

 

 

 

 

                                    

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE POLŽKI 

 

OBOGATITVEN

A DEJAVNOST 

ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

UTRINKI 

SKUPINE  

POLŽKI 

september –  

junij 

Staršem približati 

otrokovo življenje v 

vrtcu. 

Razveseliti starše in 

otroke. 

- pošiljanje fotografij (preko eAsistenta) 

vezanih na tematski sklop, dogajanje v vrtcu … 

- zbiranje izdelkov in fotografij posameznega 

otroka; oblikovanje celoletne mape različnih 

utrinkov za vsakega otroka 

- priprava video utrinkov skupine; ogled na 

velikem platnu v mesecu januarju oz. februarju  

- spodbujanje aktivnega sodelovanja s starši 

npr. možnost obiskov staršev v skupini 

 

PUNČKA IZ 

CUNJ (UNICEF) 

 

oktober –  

april 

Preko punčke iz cunj 

vzpostaviti povezavo 

med vrtcem in 

domom; sodelovanje 

z UNICEF-om. 

- izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih 

punčk v sodelovanju s starši 

- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu  

- oblikovanje dnevnika, ki spremlja punčko iz 

cunj, ki vsak konec tedna z enim izmed otrok 

potuje na njegov dom 



- razstava dnevnikov in punčk na razstavi 

Unicefa 

 

 

 

ODDELEK: 2–3 LETA 

SKUPINA: ZAJČKI 

 

VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Anja Repanšek 

 

 

 

                                    

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE ZAJČKI 

 

 

OBOGATITVENA 

DEJAVNOST 

ČAS 

TRAJANJ

A 

CILJ VSEBINE 

UTRINKI 

SKUPINE  

ZAJČKI 

september 

–  junij 

Staršem približati 

otrokovo življenje 

v vrtcu. 

Razveseliti starše 

in otroke. 

Pošiljanje fotografij (preko eAsistenta) 

vezanih na tematski sklop in razne dogodke v 

vrtcu. 

 

Zbiranje izdelkov in fotografij posameznega 

otroka. 

 

Oblikovanje celoletnega zvezka različnih 

utrinkov za vsakega otroka 



 

 

 

ODDELEK: 5 – 6  LET 

SKUPINA: SOVE 

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Andreja Gerbic 

 

 

 

 

                                    

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE SOVE 

 

OBOGATITVEN

A DEJAVNOST 

ČAS 

TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

PUNČKA IZ 

CUNJ (UNICEF) 

 

oktober –  

april 

Preko punčke iz cunj 

vzpostaviti povezavo med 

vrtcem in domom; 

sodelovanje z UNICEF-om. 

- izdelava punčke oz. fantka iz cunj  

- oblikovanje dnevnika, ki spremlja 

punčko iz cunj, ki vsak konec tedna z 

enim izmed otrok potuje na njegov dom 

- razstava dnevnikov in punčk na razstavi 

Unicefa 

 

LJUDSKE PESMI 

IN PLESI 

oktober - 

maj 

Spoznavanje ljudskih 

plesov in pesmi; 

- spoznavanje ljudske pesmi, plesov  

- poslušanje ljudske glasbe. 



posameznih umetniških 

zvrsti. 

DAN V MESECU 

MALO 

DRUGAČE 

oktober - 

maj 

Otrok ob uporabi različnega 

nestrukturiranega materiala 

spoznava lastnosti različnih 

materialov,  išče različne 

igralne možnosti in 

spoznava možnosti 

predelave odpadnega 

materiala. 

 

- igra z različnim nestrukturiranim 

materialom 

- spoznavanje različnih materialov npr. 

les, kamen, odpadna embalaža ...  

- ustvarjanje iz odpadne embalaže 

- igra v naravi (v gozdu, na travniku, ob 

porečju reke) 

- elementi Montessori pedagogike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ENOTA KEKEC 
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V ENOTI KEKEC  

 

KEKČEV DAN 

 

(vse skupine in vzgojiteljice) 

 

cilj: 

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- razvijanje ustvarjalnosti  

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti 

- iskanje lastnih poti pri reševanju problemov 

 

vsebine:  

- druženje z otroki in integracija otrok enkrat tedensko  

(pripravimo različne igre in dejavnosti - delavnice v vseh igralnicah in v veliki garderobi) 

- uporaba različnih igrač, rekvizitov, materialov in nestrukturiranega materiala  

 

 

PIKAPOLONICA NA OBISKU 

 

SKUPINA: 1-2, Pikapolonice 

VZGOJITELJICI: Andreja Bigec, Marta Štrajhar 

CILJI: 

- Otrok spoznava razne praznike (svoj rojstni dan) 

- Praznovanje rojstnega dne s pikapolonico (nahrbtnik) 

- Starši v zvezek vtisov zabeležijo, kako so nahrbtnik-pikapolonico vključili v 

praznovanje 



ENOTA KRTEK 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 2018/19, ENOTA KRTEK  

 

 

SKUPINA ŽABICE 

 PRAVLJIČNI PALČEK 
 

CILJI:  

 Doživljanje in spoznavanje literarnih del za otroke. 

 Pridobivanje predbralnih spretnosti, samostojno pripovedovanje. 
 

Vključili se bomo v projekt Knjižnice Domžale. Vsak otrok bo prosto povedal eno ljudsko in dve 

avtorski pravljici ter eno pesem. Otroci bodo pridobivali spretnosti nastopanja pred skupino. Njihove 

dosežke bomo sproti beležili. 

 

 

 SKUPNA SREČANJA SKUPIN KRESNIČKE, ČMRLJI IN ŽABICE 
 

CILJI: 

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

 Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti. 

 Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma. 
  

Skupna srečanja s skupinami Kresničke, Čmrlji in Žabice bodo potekala od oktobra 2018 do konca 

aprila 2019. V oktobru se bomo srečali na jesneskem krosu, palačinkinem dnevu in dejavnosti pri 

kateri bomo ponovno uporabili stare dežnike. V novembru bomo skupaj ošli na sprehod z dežniki in 

imeli ustvarjalnico v naravi (jesen). Decembra bo vsaka skupina pripravila dramatizacijo pravljice po 

izbiri ter imeli bomo čajanko. Januarja nas bo obiskala babica Vilma, ki nam bo predstavila delo v 

porodnišnici, imeli bomo tudi karaoke in ustvarjalnico v naravi (zima). Februarja bomo pripravili 

recital in imeli poslikavo obraza. Marca bomo skupaj odšli na izlet do vagona in ustvarjali v naravi 

(pomlad). Aprila pa bomo jutro preživeli s Šolo zdravja. 

 

 TEČAJ KOLESARJENJA 
 

CILJI: 

 Otrok pridobiva spretnosti vožnje s kolesom. 



 Otrok spoznava osnovne varnostne ukrepe in skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

 Otrok spoznava pomen oblačil in obutve, ki so primerne za gibalne dejavnosti. 
 

Z otroki bomo jeseni (če to ne bo možno pomladi) izvedli tečaj kolesarjenje (5 dni). Otroci se bodo v 

tem času seznanili z varnim kolesarjenjem, opremo, ki jo potrebujemo za varno kolesarjenje in 

pridobili spretnosti vožnje s kolesom. S kolesi se bomo vozili po vrtčevski ploščati, kjer bodo 

pripravljeni različni poligoni. 

 

 

 

 TEČAJ ROLANJA 
 

CILJI: 

 Otrok pridobiva spretnosti vožnje z rolarji. 

 Otrok spoznava osnovne varnostne ukrepe in skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

 Otrok spoznava pomen oblačil in obutve, ki so primerne za gibalne dejavnosti. 
 

Z otroki bomo pomladi izvedli tečaj rolanja (5 dni). Otroci bodo pridobili spretnosti vožnje z rolarji. 

Seznanili se bodo z oblačili in obutvijo, ki so primerne za tovrstno dejavnost, ter pomen le-teh. Za 

otroke bo na vrtčevski ploščadi pripravljeni različni poligon. Nekateri otroci se bodo z rolarji seznanili 

prvič, zato se bomo tečaja lotili od začetka, kako pasti, hoja, zaviranje, vožnja, itn.. 

 

 

 BIBA PLEŠE 
 

 

CILJI: 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

 Spodbujanje ustvarjalnosti in razvijanje izražanja skozi plesno umetnost. 

 Razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o 

umetnsoti, komunikaciji, sebi in drugih. 

 Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov 

iz okolja. 
 

Dejavnost Biba pleše bomo izvajali enkrat mesečno. Otroci se bodo seznanili z elementi folklore, 

rajalnimi igrami, bansi, plesom z rekviziti, s plesom v paru ali skupini, z ljudskimi plesi, sproščanjem, 

itn.. Otroci bodo odkrivali in spoznavali svoje telo preko plesnih dejavnosti. 

 

 



 

 

 IGRE NA SNEGU 
 

CILJI: 

 Spoznavanje zimskih dejavnosti. 

 Spoznavanje oblačil in obutev, ki so primerne za zimske dejavnosti. 
 

V zimskem času bomo izvedli Igre na snegu, če bo zapadel sneg. Z otroki se bomo delali snežaka, 

iglu, se kepali, sankali na hribu, odmetavali sneg in spoznavali, katere oblačila so primerna za igro na 

snegu. 

 

 

 Kaja Ljubi 

 

 

SKUPINA PIKAPOLONICE 

 

 

 IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI-BITI TUKAJ IN ZDAJ 
 

CILJ: 

- Usmerjanje pozornosti na dani trenutek. 

- Razvijanje strpnosti do samega sebe in do drugih. 

- Otrok se uči uravnavati svoja čustva in je v odnosu do drugih bolj pozoren, stabilen in 

mirnejši. 

 

Igre za razvoj čuječnosti zelo pozitivno vplivajo na otroke, predvsem če te izvajamo vsakodnevno. Ker 

je čuječnost spretnost, ki je ne moremo osvojiti čez noč je pomembno, da vaje ponudimo otrokom že v 

predšolskem obdobju. Vaje so zastavljene na zabaven način- preko igre. Za otroke sva pripravili 

zanimive, zabavne in hkrati poučne igre, ki jih bomo izvajali predvsem v jutranjem krogu.Vaje, ki jih 

bomo izvajali se osredotočajo predvsem na: čuječe dihanje, opazovanje, ozaveščanje, poslušanje, 

priznavanje in trenutke. 

 

 

 NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET 
 



CILJ: 

- Otrok spoznava vrednote  preko zgledov, vsakodnevnih pogovorov in preko del s katerimi 

pomaga drugim in okolju.  

 

V majhnih dejanjih se skrivajo velike dobrote. Otroke je potrebno že v predšolskem obdobju seznaniti 

z občutkom solidarnosti, odgovornosti, nesebičnosti in poštenosti. Vse te občutke lahko dobro 

spodbudimo ravno preko dobrih del. Skupaj bomo enkrat mesečno naredili dobro delo (predvsem 

dobro delo znotraj skupine, igralnice, enote in kraja). Skozi celo leto bova otrokom, ki bodo odsotni, 

pošiljali fotografije naših dni v vrtcu, ter jim poslali kratek zapis naših dogodivščin. Pri otrocih želiva 

spodbuditi pozitiven odnos do soljudi in okolja.  

 

Karin Ropotar 

 

SKUPINA GOSENICE 

 

 

 IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI 
 

CILJ: 

- Usmerjanje pozornosti na dani trenutek. 

- Razvijanje strpnosti do samega sebe in do drugih. 

- Otrok se uči uravnavati svoja čustva in je v odnosu do drugih bolj pozoren, stabilen in 

mirnejši. 

 

Igre za razvoj čuječnosti zelo pozitivno vplivajo na otroke, predvsem če te izvajamo vsakodnevno. 

Vaje so zastavljene na zabaven način- preko igre. Za otroke sva pripravili zanimive, zabavne in hkrati 

poučne igre, ki jih bomo izvajali predvsem v jutranjem krogu.Vaje, ki jih bomo izvajali se 

osredotočajo predvsem na: čuječe dihanje, opazovanje, ozaveščanje, poslušanje, priznavanje in 

trenutke. 

 

 VRTEC V NARAVI 
  

CILJ: 

-Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 



 

Z otroki bomo raziskovali gozd, travnik in reke v okolici vrtca. Otroci se bodo spremenili v prave 

male detektive in spoznali, da je bivanje v naravi lahko zelo zabavno. S pomočjo različnih iger in 

dejavnosti bodo spoznavali naravo v vseh štirih letnih časih. Vzgojiteljici bova pri otrocih spodbujali 

odgovoren odnos do žive in nežive narave predvsem s pomočjo otrokovega prostega raziskovanja in  

aktivnega učenja. 

 

 NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET 
 

CILJ: 

- Otrok spoznava vrednote  preko zgledov, vsakodnevnih pogovorov in preko del s katerimi 

pomaga drugim in okolju.  

 

V majhnih dejanjih se skrivajo velike dobrote. Otroke je potrebno že v predšolskem obdobju seznaniti 

z občutkom solidarnosti, odgovornosti, nesebičnosti in poštenosti. Vse te občutke lahko dobro 

spodbudimo ravno preko dobrih del. Skupaj bomo enkrat mesečno naredili dobro delo (predvsem 

dobro delo znotraj skupine, igralnice, enote in kraja). Pri otrocih želiva spodbuditi pozitiven odnos do 

soljudi in okolja. Dejavnosti bova oblikovali sproti, saj želiva da izhajajo ideje o dobrem delu tudi od 

otrok. 

 

Katja Frol Štefan 

 

SKUPINA ČEBELICE 

 

 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI - FIRBCOLOGI 
 

 

CILJ: Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe 

 

Letošnja praznovanja rojstnih dni bomo še dodatno popestrili z zabavnimi poskusi za otroke s 

področja fizike, kemije, biologije in narave. Izkoristili bova brezmejno radovednost otrok in željo po 

odkrivanju novega ter jim ponudile in omogočile čim več priložnosti za samostojno udejstvovanje pri 

spoznavanju in raziskovanju narave, saj jo bodo le na ta način lahko začutili, z njo zaživeli in dojeli 

pomen njihovega sobivanja. Otroci si bodo na podlagi izkušenj izoblikovali svoja prepričanja o 

pojavih in pojmih, s katerimi se srečujejo v življenju. Poudarek bo na izkustvenem učenju, kjer  bodo 

otroci najprej opazovali demonstracijo poskusa, sodelovali  pri izvajanju, na koncu pa bodo poskus v 

celoti samostojno izvedli. 

 

 



 MALI EKOLOG 
 

Namen obogatitvene dejavnosti  je ozaveščati otroke o tem, kako pomembno je skrbeti za čisto 

naravo. Tako bomo skoti celotno šolsko leto, poleg pogovorov in iskanja informacij v različnih 

literaturah, skrbeli za čisto naravo tudi iz praktične plati preko najrazličnejših dejavnosti. 

Dejavnost bo potekala od oktobra 2018 do maja 2019.  

 

GLOBALNI CILJI: 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave; 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

- Otrok se seznanja z ločevanjem papirja, embalaže in bioloških odpadkov. 

- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno 

prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja; 

- Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam; 

- Otrok razvija skrb za ekološko osveščenost; 

- Otrok spoznava kako skrbeti za čisto naravo; 

 

VSEBINE: 

- Izdelava plakata 'kako ločujemo odpadke'; 

- Izdelava igrač iz odpadnega materiala; 

- Opazovanje divjih odlagališč v naravi; 

- Varčevanje z vodo; 

- Ugašanje luči v prostorih vrtca; 

- Zbiranje zamaškov; 

- Prebiranje pravljic na temo ekologije; 

- Pogovori o posledicah kopičenja odpadkov za okolje in zdravje; 

- Ločevanje odpadkov; 

- Izdelava igrač iz odpadnega materiala; 

 

 POLŽEK KUHA  
 



V šolskem letu 2018/2019 bomo skupaj z našim polžkom pripravljali različne otroške jedi (sadne 

napitke, namaze, peka piškotov,..).  Pred vsako pripravo določene jedi, se bomo pogovorili o 

sestavinah ter o tem, zakaj je določena hrana pomembna za naše zdravje.  

Namen dejavnosti je otroke aktivno vključiti v pripravo hrane, ter jih s tem spodbuditi k pokušanju 

najrazličnejše hrane.  

Dejavnost bo potekala od oktobra 2018 do maja 2019.  

 

GLOBALNI CILJ: 

- Spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja; 

-  

OPERATIVNI CILJI: 

- otrok spoznava kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev 

zdravja; 

- otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje; 

- otrok opisuje svoja občutja ob pokušanju hrane; 

- otrok sodeluje pri pripravi različne hrane; 

- otrok prepoznava različne okuse hrane; 

- otrok sodeluje pri pospravljanju ob končani pripravi hrane; 

 

VSEBINE: 

- Uporaba predpasnikov.  

- Prebiranje različne kuharske literature; 

- Temeljito umivanje rok pred pripravo jedi.  

- Izdelava plakatov z recepti; 

- Priprava sadnih napitkov, namazov, piškotov in drugih otroških jedi; 

- Pospravljanje po končani pripravi hrane; 

- Pogovori o zdravi prehrane in zdravem načini življenja; 

- Izdelava plakatov z recepti; 

 

 

 

Anja Bešter 

 



SKUPINA KRESNIČKE 

 

 

 »IZŠTEVANKE, DEKLAMACIJE, UGANKE IN NAGAJIVKE ZA VSAK DAN  
 

 

Globalni cilji: 

 

• Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

Cilji: 

 

• Spodbujanje jezikovne zmožnosti( artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija,…) 

• Ob poslušanju izštevank in deklamacij razvija zmožnost domišljijske rabe jezika 

• Otrok doživlja ugodje ob besednih rimah in igrah 

 

 

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko v naši igralnici, saj si bomo uredili prostor z naslovom literarno 

– jezikovni kotiček. Vsak ponedeljek bom prinesla v vrtec novo izštevanko, nagajivko ali deklamacijo, 

ki se jo bomo naučili in jo tekom tedna utrjevali. Namen te dejavnosti je, da otrok razvija in bogati 

govor in s tem mišljenje. 

 

 

Janja Dragar Ribič 

 

 PRAVLJIČNA JOGA 

 

 

GLOBALNI CILJI 

 

1. Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti 

2. Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

 

CILJI 

 

1. Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja 



2. Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov – načina ( kako se telo giblje ) 

 

 

V letošnjem šolskem letu bom vodila dodatno dejavnost Pravljična joga. Jogo bom izvajala 2x 

mesečno. 

Joga pozitivno deluje na motoriko, koordinacijo, moč in gibljivost, zavedanje in obvladovanje telesa... 

Zato bom jogo izvajala najprej s polovico skupine, kjer se bom lahko posvetila vsakemu otroku in mu 

pomagala s pravilno izvedbo asane ( giba ).. Nato bom asane ponovila še z drugo skupino. Na začetku 

bom otrokom predstavila gibe, ko pa jih bodo osvojili jih bom ob izvajanju vodila skozi 

zgodbo.Verjamem, da bodo otroci po končanih asanah občutili lagodje v svojem telesu. 

                                                         

     Barbara Gorič 

 

 

 BIBA PLEŠE  

                                                       

GLOBALNI CILJI: 

- Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok 

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

- Spoznavanje umetniške zvrsti 

 

CILJI: 

- Razvijanje, izražanje skozi plesno umetnost 

- Otrok izvaja različne plesne formacije 

- Usvajanje osnovnih prvin ljudskih, rajalnih in drugih plesnih iger 

 

 

V letošnjem šolskem letu bom vodila dodatno obogatitveno dejavnost BIBA PLEŠE za otroke iz 

skupin Kresničk, Mišk in Čebel. Biba bo potekala 1x mesečno. 

Otrokom bom predstavila različne plese, banse, bibarije in tudi ljudske plese. Poskušala jih bom 

motivirati z različnimi rekviziti. Umirjali pa se bodo ob umirjeni glasbi in masaži. 

 

 

                                                                                                         

Barbara Gorič 

 

 

 



SKUPINA SONČKI 

 

 BIBA SE GIBA 
 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne DEJAVNOSTI otrok 

 

Cilji:  

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje itn.)  

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

 

 

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru  ali igralnici oziroma v primeru 

lepega vremena čim večkrat zunaj, v atriju. Mislim, da otroke ne bo potrebno posebej motivirati za 

gibanje, saj so večino časa gibalno zelo aktivni. Omogočila jim bom, da bodo razvijali zaupanje v 

svoje telo, v svoje gibalne sposobnosti.  

Za umirjanje in zniževanje srčnega utripa ob koncu vadbenih ur bom uporabila različne elemente 

masaž. 

 

 RAJANJE PRI SONČKIH 
 

Globalni cilji: 

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

 

Cilji:  

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti 

v občutenje telesa, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja 

- uporaba  in  razvijanje  spretnosti;  spoznavanje,  raziskovanje,  eksperimentiranje  z  

umetniškimi sredstvi  (telesom,  glasom,  materiali,   predmeti,  instrumenti)  in njihovimi izraznimi 

lastnostmi 

 

Dejavnost bo potekala večkrat mesečno. Poudarek bo na poslušanju glasbe, plesu in pa na igranju z 

malimi inštrumenti. 

V začetku leta bodo otroci glasbo in prepevanje bolj poslušali, kasneje pa bomo tudi igrali na male 

inštrumente in jih tudi izdelali. Na obisk bomo povabili tudi glasbeno šolo ter poslušali čisto pravi 

koncert. 



 

 

 SKUPNO DOPOLDNE S ČEBELAMI  IN POLŽI 
 

Globalni cilji: 

- Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v različne 

dejavnosti in vsakdanje življenje. 

 

Cilji:  

- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in 

dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, 

vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

 

Dejavnost bo potekala vsaj enkrat mesečno. Družili se bomo v starem delu. Vedno bomo za vse otroke 

pripravile zanimive dejavnosti, ki jih bodo pritegnile in nas vse skupaj še bolj povezale. Za najmlajše 

pa bo to tudi priložnost spoznati stari del vrtca, vse ostale zaposlene in tudi starejše otroke. 

 

 

Jana Strojan 

 

 

SKUPINA MRAVLJICE 

 

 MALI EKOLOG 
Otroke bova še naprej navajali na pravilno ločevanje odpadkov. Otrokom bova s pomočjo 

simbolov na smetnjakih omogočili lažje prepoznavanje smetnjaka za določene odpadke. Sodelovali 

bomo tudi pri čistilni akciji. Iz odpadnega materiala bomo izdelovali različne izdelke, naredili 

didaktične igrače... Otrokom bova omogočili igro iz odpadne embalaže.  

CILJI:  

-otrok spoznava različnost odpadkov 

-otrok pravilno razvršča odpadke 

-otrok spozna, da imajo odpadki tudi drug način uporabe (igra, predelava..) 

 

 GOZDNA IGRALNICA 

 



Otrokom bova na prijeten način skušali približati življenje v gozdu. Preko različnih dejavnosti, proste 

in vodene igre, domišljije... Večkrat se bomo podali v bljižni gozd in tam opazovali naravo, 

spreminjanje le- te, nabirali plodove, ustvarjali iz naravnih materialov, telovadili v gozdu... 

 

CILJI:  

- otrokom približati gozdne skrivnosti 

-otrokom spodbuditi domišljijsko igro z materiali, ki nam jih da narava 

-otrok odkriva in spoznava življenje v gozdu 

 

 TEDEN OTROKA 

V tednu otroka, bova otrokom pripravili zanimive dejavnosti v katerih bodo uživali in se med seboj 

povezali. Od plesnega rajanja, ustvarjanja, sproščene igre in kratkih sprehodov. 

CILJI:  

- otrok se počuti pomembnega v družbi in v skupini 

-otrok spoznava, da ima tudi sam vpliv k prijetnemu vzdušju 

 

Katarina Košenina in Saša Oštir Verbič 

 

 

 

SKUPINA  ČMRLJI 

 

 ROLANJE 
 

V letošnjem letu bom vodila obogatitveno dejavnost Učenje rolanja. Dejavnost bomo izvedli v 

spomladanskem času. V dejavnost se bodo vključili otroci rojeni leta 2012 in 2013. Predznanje ni 

potrebno. Dejavnost poteka pet dni v dopoldanskem času. 

 

GLOBALNI CILJI: 

- Pridobivanje zaupanja v svoje telo  

- Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin rolanja. 

CILJI: 

- Razvijanje ravnotežja in koordinacije gibanja, 

- Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalne 

dejavnosti, 



- Skrb za lastno varnost in varnost drugih, 

- Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti. 

 

VSEBINE: 

 

-  Spoznavanje opreme za rolanje, 

- Vaje za ravnotežje, 

- Padci in pravilno vstajanje, 

- Varno zaviranje, 

- Osnovni koraki rolanja, 

- Ustavljanje z zavoro, 

- Poligoni, vožnja z ovirami.      

 

 

                                                                                         

 LUTKA IN USTVARJANJE 

 

Letošnje leto smo se odločili, da bomo sami ustvarili in izdelovali lutke. Uporabljali bomo (naravne 

materiale, blago, papir, glino, različne barve, odpadno embalažo…) Lutke bomo izdelovali čez celo 

šolsko leto. 

CILJI : 

- Uporaba in razvijanje z umetniškimi sredstvi –materiali 

- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniškega izražanja. 

 

VSEBINE: 

- Izdelovali bomo lutke iz filca za izražanje čustev 

- Lutke iz gline 

- Lutke iz različnih materialov 

- Lutke za lutkovno predstavo in izdelovanje scene. 

                                                                                 

Martina Svetlin                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENOTA MLINČEK 

LDN OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 2018 – 2019 

 
- Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo vodila Maja Cerar Jeretina vsak petek dopoldne 

od 9.00 do 9.45. 

- Obogatitevno dejavnost mala Biba pleše bo vodila Urška Miklavčič vsak petek 

dopoldne od 9.00 – 9.45. 

 

1. IGRE IN IDEJE BREZ MEJE 

PODROČJE: KONGNITIVNI RAZVOJ, KI VKLJUČUJE VSA PODROČJA 

GLAVNI CILJ PROJEKTA:  

 Uporaba in razvijanje spretnosti z nekonstrukturiranimi materiali in njihovimi 

lastnostmi. 

VSEBINE:  

 Vsak petek dopoldan druženje vseh treh skupin in raziskovanje 

nestrukturiranim materialov. 

 Prinašanje nestruktiriranih materialov od doma – starši… 

 Razstava izdelkov. 

 Izdelovanje igrač. 

 Igra z nestrukturiranimi materiali. 

Obogatitvena dejavnost bo potekala vsak petek dopoldne od 9.00 – 9.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V SVETU PRAVLJIC 

PODROČJE: JEZIK 

Velik pomen pravljic je v tem, da otroka pripravljajo na zunanji svet, da mu pomagajo  videti 

bistvo sveta- kaj je dobro in kaj zlo. Otrok je poslušalec, pripovedovalec, bogati svoj besedni 



zaklad in domišljijo. Otroci se ne poglabljajo v podrobnosti pravljic, zelo dobro pa razumejo 

njihovo sporočilo. Otroci se identificirajo z junaki, iščejo tolažbo, rešujejo svoje skrite želje, se 

sprostijo, potolažijo. Ker pravljico poslušajo večkrat, se jim vedno znova odpirajo tudi nova 

spoznanja, ki jih posredno tudi usposabljajo za življenje in vplivajo na njihovo osebnost. Otrok 

doživlja pravljične motive kot čudežne, ker v njih sluti razumevanje svojih čustev, upov in 

bojazni. Poleg pa pridobiva tudi pozitiven odnos do knjige.  

CILJI:  

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature, 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija zmožnost identifikacije ter 

doživlja književno dogajanje, 

 otrok se ustvarjalno izraža v jeziku, 

 otrok se ob poslušanju pravljic tudi nauči razlikovati med pozitivnimi in negativnimi 

človeškimi odnosi, 

 otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija možnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno – etične dimenzije, s književno osebo se 

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

 

VSEBINE: 

 Poslušanje pravljic, ugank, zgodb, 

 spoznavanje različnih literarnih del, 

 izmišljanje in pripovedovanje,  

 poslušanje in doživljanje glasnega branja, 

 razvijanje bralne kulture. 

Obogatitvena dejavnost bo potekala vsak petek dopoldne od 9.00 – 9.45. 

 

Radomlje,  september 2018                  Izvajalka dejavnosti: vzg. Petra Miklavc 

 

 

 

 

 

 

 

3. GIBALNA ABECEDA 

CILJ: 

 Prioritetni cilj s področja Gibalna abeceda je ključno pri oblikovanju navad za vse 

življensko gibalno aktivnost. 



Je rekreativna oblika vzgoje z namenom razvijanja motoričnih sposobnosti in športnega duha. 

Vadbo bo vodil strokovni pedagog. Pri Gibalni abecedi se bodo otroci spoznali z naravnimi 

oblikami gibanja, skupaj bomo spoznavali skupinske, individualne in družabne igre.  

Razvijali bomo kulturen, spoštljiv in čustven odnos do svojih  vrstnikov, tako da bodo otroci 

polni novih spoznanj. 

 Naše aktivnosti bodo temeljile na igri in dobrem počutju otrok v želji, da bi vsak otrok našel 

šport, ki ga posebej veseli, ne glede na to, kaj bo kasneje v življenju počel. 

Dejavnost bo potekala ob petkih, vzporedno z ostalimi obogatitvenimi dejavnostmi, vključeni 

bodo otroci iz vseh skupin. 

 

Radomlje,  september 2018                 Izvajalec dejavnosti: vzg. Gašper Cestnik                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI 
 

IZVAJA: vzgojiteljica Dragica Repanšek 

 

NAMEN: Otrokom omogočam različne izkušnje in doživljanja v glasbeni umetnosti.  Otrok 

je ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec glasbenih dejavnosti. 

 



KDAJ: vsak petek od 9 -9.45 v igralnici Ribica. 

 

GLAVNI CILJ: Doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje skozi glasbene dejavnosti. 

 

CILJI: - doživljanje umetnosti glasbe kot družabnega in kulturnega življenja 

 - odkrivanje in negovanje specifičnih sposobnosti, nadarjenosti 

 - razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja 

 - uporaba in razvijanje spretnosti (glas, instrument, igra, govor). 

 

DEJAVNOSTI: 

- S petjem, igranjem in zamišljanjem glasbo doživlja, poustvarja, komunicira z njo,  

- Ritmično izreka enostavne izštevanke in šaljivke 

- Petje ritmično spremlja z glasbili in gibanjem 

- Posluša, posnema, razlikuje zvoke 

- Posluša izvedbe posameznih del 

- Poje v obsegu svojega glasu 

- Doživlja in opazuje igranje odraslega 

- Posluša glasbeno pravljico in v njej sodeluje 

- Spoznava instrumente in nanj eigra 

- Izdel aenostaven instrument 

- Sodeluje v GDI. 

 

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA OSTRŽEK 
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

enota OSTRŽEK  

 

 



 

ABC GIBANJA 

 

Cilji: 

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

 Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov - poudarek  je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju  

ustvarjalnosti. 

 Igra kot motiv za delo.  Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri 

tem izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi. 

 Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih  

športnih pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.  

 Gibanje naj  daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje 

sposobnosti. 

 Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. 

 Otrok  postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. 

 Omogočanje različnih senzoričnih zaznav. 

 Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…). 

 Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil. 

 Spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

 

 

Dejavnosti in metode dela: 

 izvedbe nalog na različnih poligonih, 

 vadba po postajah, 

 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov 

(osnovne prvine športnih iger), 

 osnovne prvine gimnastike in atletike (prevali, opore, vese, skoki, meti), 

 čutne poti, 

 vaje sproščanja, 

 navzkrižna gibanja. 

 

 

Vadba bo potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca v dopoldanskem 

času dvakrat tedensko, po skupinah. Vadba bo prilagojena razvojni stopnji otrok in njihovim 

interesom. 

 

             Tadeja Mišmaš 

 

 

 

 



OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE 

 

 

V šolskem letu 2018/19 bom od oktobra do maja enkrat mesečno vodila obogatitveno 

glasbeno dejavnost, ki bo združevala vse tri Ostržkove starostne skupine. Najmlajši se bodo 

zaradi uvajanja pridružili postopno, saj je nekaj otrok komaj dopolnilo eno leto. V veselem 

decembru bodo dopoldnevi z glasbenimi vsebinami pogostejši.  

Za spremljavo bom najpogosteje uporabila kitaro, otroci pa bodo spoznavali tudi druge  

instrumente. Sami bodo igrali na male in lastne instrumente. Prepevali bomo otroške pesmi, 

slovenske ljudske pesmi, poslušali bomo instrumentalno glasbo in glasbeno pravljico, se igrali 

glasbeno didaktične igre, otroci pa bodo poslušali tudi nastop strokovnih delavk - koncert v 

prazničnem decembru, sami pa bodo sodelovali na Ostržkovih karaokah. Večkrat se bomo 

priložnostno družili ob glasbenih vsebinah, zlasti ob praznovanjih ali pripravah na druženje s 

starši, starimi starši ali medgeneracijsko druženje. 

 

Cilji: 

 

- razveseljevati, bogatiti otrokovo umetnostno naravnanost, 

- razvijati estetski glasbeni okus, odkrivati kvalitetne glasbene vsebine, 

- ohranjanje ljudskega izročila, 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,    

            - negovanje in spodbujanje razgibanega odzivanja na notranji in zunanji svet, 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 

 

 

Marjeta Osolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 

 

 

V šolskem letu 2018/19 bom nadaljevala z obogatitveno dejavnostjo  OSTRŽKOVO 

PRAVLJIČNO DOPOLDNE, najprej v srednji in starejši starostni skupini, kasneje pa bodo 

pogosto vključeni tudi najmlajši. Vsebine knjig bom prilagajala načrtom posameznih skupin, 

letnim časom, praznikom in starosti otrok .  

 

 

 

 



 

CILJI : 

 

o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno 

dogajanje 

o otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora) 

o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

o otrok  ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

in pridobiva pozitiven odnos do literature 

o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 

 

 

                                                                               Nataša Okorn 

 

LIKOVNE USTVARJALNICE 

 

Cilji: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

 ustvariti sproščeno, ustvarjalno vzdušje, 

 spoznati različne materiale in likovne tehnike, 

 spodbujati samostojnost pri delu (priprava prostora, zaupanje v svoje zamisli, 

upoštevanje razvojne stopnje otrok),  

 pripraviti takšne delavnice pri katerih otrok lahko sam izvede vse postopke. 

Dejavnosti: 

Delavnice  (starostno mešane skupine): 

 oblikovanje različnih materialov (plastelin, glina, slano testo, sneg, mivka), 

 slikanje na različne podlage in z različnimi tehnikami, 

 konstrukcije, 

 novoletne čestitke in okraski,  

 barvanje z ledenimi kockami, 

 izdelava preprostega nakita, 

 dekoracije… 

 

Nataša Okorn, Lidija Peterka, Nena Orehov 

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE 

 

 



Letos bomo nadaljevali z obogatitveno dejavnostjo »Majhen vrt, veliko veselje«. 

Nadgradili bomo spoznanja, ki smo jih pridobivali prejšnja leta. Na svojevrsten način se 

bomo povezali z naravo in potrdili že preizkušena spoznanja iz obdobja, ko smo spoznavali 

zakladnico kamnov, semen, plodov, dreves in cvetlic ter gojili rastline na našem malem 

vrtu. Iskali bomo nove možnosti za obogatitev igrišča z malimi nasadi v koritih, kjer bomo 

sadili, sejali, obdelovali, opazovali in pobirali ter porabili pridelke. 

 

Cilji:  

- ograditev našega malega vrta z okrašenimi kamni, 

- opazovanje sprememb v naravi, na vrtu, združiti spoznanja prejšnjih izkušenj (o 

semenih, plodovih, cvetlicah, drevesih), 

- spodbuditi zanimanje za naravoslovne dejavnosti, 

- spodbuditi ekološko zavest (lokalna pridelava), zadovoljstvo ob opazovanju rasti 

pridelkov, cvetlic, 

- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih (Ostržkov vrt: ogradimo, zasejemo 

cvetlični, zeliščni vrt in zelenjavni vrt in jih oskrbujemo), 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave. 

 

 

 

Marjeta Osolin 
 

 

 

 

OD ZEMLJE DO KRUHA 

 

 

 V starejši skupini bomo strnili in obogatili izkušnje in spoznanja o vsem v zvezi z 

zemljo in kruhom.  

Cilji: 

- Spoznavanje raznolikost na polju v različnem času rasti  

- Razlikovanje med žitnim poljem in drugim življenjskim okoljem 

- Spozna nekaterih žitaric (koruza, pšenica, ajda…) 

- Seznanitev s postopkom od kalitve do odrasle rastline 

- Spoznavanje več vrst moke 

- Vzljubiti zemljo, kmeta 

- Bolj ceniti kruh 

- Speči različne vrste kruha 

 

Dejavnosti: 

- Opazovalni sprehodi po mengeškem polju 



- Zbiranje, stiskanje rastlin – žitaric v herbarij 

- Spremljanje rasti skozi čas 

- Peka kruha iz različnih vrst moke 

- Sejanje žita (božično žito, koruza) 

- Med obroki s kruhom primerno ravnamo 

 

Marjeta Osolin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA PALČEK 
 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU PALČEK v šol. letu 2018/19 

 

SKUPINA SOVICE 1-2 leti 

Vzgojiteljica: Urška DRAGAR 

Pom. vzg.: Petra KERŽAN 

 



V SVETU GLASBE 

 

CILJ: Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

          Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom,       

          materiali, predmeti in instrumenti. 

          Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 

VSEBINA: -S petjem, igranjem in poslušanjem otrok doživlja glasbo.  

                   - Otroci igrajo na inštrumente in izvajajo ritmične vzorce ob glasbi, gibanju in    

                      petju. 

                   - Otroci doživljajo in opazujejo igranje na inštrumente in petje odraslega. 

                   - Izdelava malega inštrumenta. 

                   - Obiski glasbenik umetnikov. 

 

 

SKUPINA ČEBELICE 1,5-2,5 let 

Vzgojiteljica: Vera KOLENC 

Pom. vzg.: Katja NOVAK 

 

PEDENJPED 

 

CILJI: navajanje na samostojnost 

 

VSEBINE:  

-osvajanje dnevne rutine 

-odvajanje od dud 

-navajanje na pitje iz lončka 

-navajanje na samostojno hranjenje z žlico 

-navajanje na samostojno umivanje rok, pospravljanju slinčkov in brisačk v ustrezen koš 

-sodelovanje pri pospravljanju igrač 

-sodelovanje pri preobuvanju in preoblačenju 

-sodelovanje pri krajših skupinskih dejavnostih 

-navajanje na varno hojo ob »bibi« 

-odvajanje od pleničke 

 

 

PRAVLJIČNI KOTIČEK 

 

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

literature 

 

VSEBINE: 

-pripovedovanje in branje starosti primernih pravljic, zgodbic, pesmic in ugank 

 

MALA EKO ŠOLA 

 

CILJ: otrok pridobiva izkušnje kako lahko  dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju okolja 

 



VSEBINE: 

-april:  čistilna akcija v vrtcu 

-delovni ponedeljki: urejanje igralnic, atrijev in igrišč skupaj z otroki 

-navajanje na primeren odnos do igralnih sredstev 

-uporaba rabljenih vreč za umazano perilo (starši prinesejo od doma) 

-starševska izmenjevalnica  (november) 

-zbiranje starega papirja (2x letno) 

 

SKUPINA PIKAPOLONICE 2-3 leta 

Vzgojiteljica: Ana ČEBULJ 

Pom. vzg.: Anita KERN 

 

EKO USTVARJALNICA 

 

CILJ:  

- Otrok in starši z zbiranjem odpadne embalaže, skrbijo za čisto naravo brez odpadkov 

in  razvijajo spoštljiv odnos do narave. 

- Otrok se igra z nestrukturiranimi materiali in razvija različne spretnosti in domišljijo. 

- Otrok ustvarja z odpadnimi materiali in spoznava različne likovne tehnike. 

- Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave. 

 

VSEBINA: 

- Zbiranje odpadne embalaže.  

- Igra z nestrukturiranimi materiali (Eko kotiček). 

- Ustvarjanje z odpadno embalažo in ostalimi materiali.  

- Skupaj s starši izdelajo glasbeni instrument iz odpadnega materiala za glasbeni 

nahrbtnik. 

 

 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 

 

CILJI: 

- Otrok v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnost ločevanja(prepoznavanja) med 

narečnim- pogovornim jezikom in knjižnim govorjenim jezikom 

- Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija domišljijo, s književno osebo 

se identificira in doživlja književno dogajanje 

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in ter pridobiva pozitiven odnos do literature  

in se uči pravilnega ravnanja s knjigo. 

 

VSEBINA: 

- Knjižni kotiček (mesečno menjavanje knjig) v igralnici 

- Knjižni kotiček v atriju 

- Bralnice pod krošnjami- branje in pripovedovanje pravljic, krajših zgodb, izštevanke, 

uganke, različnih domačih in tujih avtorjev, pogovor ob knjigi, ogled lutkovne 

predstave na prostem, igra z lutkami. 

 

 

SKUPINA POLŽKI 3-4 leta 



Vzgojiteljica: Elizabeta MILUNIĆ 

Pom. Vzg.: Anja JOVAN, Petra MOLK 

MALI EKOLOG 

Cilj: -  skrb za urejen prostor 

- Navajanje otrok na delovno vzgojo 

Vsebina: Z otroki bomo skupaj skrbeli za urejeno igralnico, atrij, igrišče, telovadnico. 

Razvrščali bomo odpadke v različne zabojnike. Skupaj grabili – pometali listje. Uvedli bomo 

tudi dežurstvo pri obrokih. 

 

KNJIŽNI NAHRBTNIK  

 Cilj: -Otrok doživlja veselje in ugodje ob knjigah 

  -  Povezovanje vrtca z družino  

Vsebina knjižnega nahrbtnika: zvezek, plišasti lutki, pravljica: To je moje,  pesmice: 

Pisani klobuček, Enci benci na kamenci. Starši skupaj z otrokom preberejo knjige in 

izdelajo polžka-tehnika po želji. Nahrbtnik bo pri otroku teden dni. 

POLŽABJI VRT 

Cilj: - razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave 

- Otrok spoznava zdravo prehrano in pridobiva navade zdravega prehranjevanja 

- Seznanjanje s sajenjem rastlin 

- Skrbi za urejanje vrta 

Skupaj s skupino Žabice bomo skrbeli za Polžabji vrt. Sadili bomo zelenjavo in rože in tako 

otroke navajali na zdravo prehrano, jih navajali na urejanje vrta, ter popestrili  izgled vrtca  s 

posaditvijo rožic. 

 

SKUPINA ŽABICE 2-3 leta 

Vzgojiteljica: Nina Trdin, Tina VOZEL 

Pom. vzg.: Sanja MIKIĆ 

 

PRAVLJIČNA JOGA 

 

CILJ:  

- Otrok spoznava svoje telo in razvija motorične sposobnosti s pomočjo pravljice. 

 

 

VSEBINA:  

- izvajanje elementov joge ob pravljici 

- domišljijsko popotovanje 

- vaje za ravnotežje in gibčnost 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 



CILJ:  

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do 

literature. 

VSEBINA: 

- Prebiranje knjig in slikanic na prostem, 

- pogovor ob slikanicah / kartonkah, 

- knjižni kotiček v atriju, 

 

POLŽABJI VRT 

CILJ:  

- Otrok spoznava različne vrtnine, jih okuša in skrbi za njihovo rast. 

- Spodbuditi ekološko zavest (lokalna pridelava), zadovoljstvo ob opazovanju rasti 

pridelkov, cvetlic. 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave.  

 

VSEBINE:  

- Sajenje in sejanje različnih vrtnin, 

- prekopavanje vrta, 

- urejanje vrta,  

ŽABJA TELOVADBA  

CILJ:-    Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok . 

- Razvijanje gibalnih sposobnosti. 

- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. 

- Iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov. 

 

VSEBINA: 

- Igre z žogami in baloni (nošenje, kotaljenje, metanje…), 

- izvajanje naravnih oblik gibanja hoja (po ravnih in neravnih tleh), korakanje, 

skoki, poskoki, 

- ponazarjanje predmetov, živali…, 

- vožnja  s poganjalci, tricikli, 

- poligoni, 

- spoznavanje gibalnih iger, 

- sprostitvene igre, 

 

ŽABICE POJEJO IN PLEŠEJO 

CILJ: - Otrok uživa v umetnosti – petju in plesu 

- razvijanje veselja do plesa.  



- razvijanje veselja do petja in poslušanje glasbe.  

- razvijanje veselja do igre na male inštrumente.  

VSEBINA:   

- Poje v obsegu svojega glasu , 
- doživlja in opazuje igranje odraslega , 
- spoznava instrumente in nanje igra, 

- učenje novih pesmi ob spremljavi na kitaro, 

- uživanje ob različni glasbi, 

- izvajanje preprostih plesnih iger, 

- sodeluje pri GDI. 

 

SKUPINA PTIČKI 3-5 let 

Vzgojiteljica: Lili JEREB 

Pom. vzg.: Vesna PESTOTNIK 

 

ZVEZEK PTIČKOV 

CILJ:  

- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniških predstavljivosti 

- risanje v zvezek 

VSEBINA: 

Skozi vse leto bomo uporabljali Zvezek ptičkov. Vanj bomo risali, lepili delovne liste, spoznali velikost 

lista zvezka, vanj risali vtise, predstav, pravljic, zgodb, vtisov iz narave… Otroci bodo ob zvezku izražali 

čustva, razvijali individualni ustvarjalni proces, razvijali prostorsko predstavitev. Ob tem pa jih bomo 

spodbujali k pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora.  

 

PTIČKOV BRALČEK 

CILJ:  

-  Spodbujati otroke k pripovedovanju 

- sodelovanje med starši, otroki in vrtcem 

VSEBINA: Otroci skupaj s starši izberejo iz seznama pravljico in deklamacijo, jih doma s starši 

preberejo ter nato vsebino slikanice pripovedujejo v vrtcu pred skupino ali individualno 

 

PTIČKOVI PONEDELJKI 

CILJ:  

- Otrok se nauči posoditi igračo vrstniku (ne-posedovanje) in se z njimi igra 

- Otrok ima možnost razvijanja sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanj in dogovarjanj…) 

- Sodelovanje s starši 

VSEBINA: 



Ob ponedeljkih bodo otroci lahko prinašali igrače ali različen material od doma, vendar bo vsak mesec 

drugačen. Po dogovoru bodo enkrat prinesli npr.  družabne igre, naslednjič npr. gumbe ali nekaj vezano 

na tematski sklop. Imeli bomo tudi mesec, ko bodo lahko prinesli igrače po želji. 

 

SKUPINA MEDVEDKI 5-6 let 

Vzgojiteljica: Barbara KUNILO, Sergeja JAMŠEK 

Pom. vzg.: Barbara PERŠA 

 

MEDVEDEK TELOVADI 

CILJ: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

VSEBINA: Vsak petek 1 uro preživimo v telovadnici vrtca, kjer izvajamo različne atletske, 

gimnastične in druge gibalne vaje in igre. Otroci spoznavajo primerno telovadno opremo in 

pravila varnega in primernega obnašanja v telovadnici. Upoštevati morajo tudi pravila 

gibalnih družabnih iger. S pomočjo telovadnih orodij, pripomočkov ali brez njih otrok razvija 

svoje gibalne spretnosti in ima možnost opazovati svoj napredek. 

 

IGRE NA SNEGU 

CILJ: Spoznavanje in doživljanje zimskih dejavnosti 

VSEBINA: Se igra in giba na snegu in s snegom brez in z rekviziti, dela odtise svojih rok, 

čevljev in opazuje razlike in podobnosti, ob sneženju opazuje oblike snežink 

ROLANJE 

CILJ: Pridobivanje spretnosti vožnje z rolarji. 

VSEBINA: Sodeluje v različnih igrah na asfaltni površini - vožnja, zaustavljanje, med in pod 

ovirami, izvajanje različnih iger poligonov. 

SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM 

CILJ: Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom. 

VSEBINA: Otrok vozi s kolesom na asfaltni površini, se zaustavlja in prilagaja svojo hitrost 

drugim udeležencem, se vozi v smeri osmice v obeh smereh, med in pod ovirami ter izvaja 

vožnjo skozi različne poligone. 

PALČEK BRALČEK 

CILJ: Spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom. Otrok se uči samostojno 

pripovedovati. 

VSEBINA: Otroci skupaj s starši preberejo tri pravljice, od tega je ena ljudska in dve avtorski 

ter se naučijo eno pesem. V vrtcu otroci pripovedujejo drugim otrokom kaj so si zapomnili iz 

pravljic ter deklamirajo pesem. 

BIBA PLEŠE 



CILJ: Spodbujanje radovednosti in veselja do plesnih dejavnosti ter doživljanje ugodja v 

gibanju. Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja, usvajanje osnovnih gibalnih konceptov 

npr. zavedanje prostora (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med 

deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. Spoznavanje različnih plesnih 

formacij. 

VSEBINA: Otrok spoznava ples, gibanje v različnih formacijah, ob govoru, petju, glasbi, z in 

brez rekvizitov. 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

CILJ: Otroka knjiga spremlja v vseh letnih časih. 

VSEBINA: Otroku se knjiga približa tudi izven igralnice, s knjigo se otrok sreča tudi na temu 

urejenem zunanjem prostoru. 

 

 

PETKOV VRTILJAK 

CILJ: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

VSEBINA: Družili se bomo priložnostno na igrišču vrtca, ob posebnih priložnostih kot so teden 

otroka, novoletni ples, pustno rajanje. Ob petkih pa bomo načrtovali tudi druženje po dogovoru 

med skupinami. 

 

MEDVEDEK Z DRUŽINO RAZISKUJE MOJ KRAJ 

CILJ: otrok skrbi za igračo in doživlja z njo svoje vsakdanje življenje izven vrtca ter 

pripoveduje drugim otrokom o dogodivščini; pridobivanje odgovornosti za igračo, ki ni 

njegova; samostojno pripovedovanje. 

VSEBINA: Otroci za en teden domov odnesejo plišastega medvedka z namenom, da zanj 

skrbijo in so zanj odgovorni. Z njim opravljajo vse svoje vsakdanje dejavnosti izven vrtca z 

družino in sicer dajemo poudarek, da raziskujejo Občino Domžale v sklopu projekta Moj Kraj. 

Po enem tednu v vrtcu drugim otrokom pripovedujejo kaj so z medvedkom doživeli. Ob tem 

lahko predstavijo tudi fotografije ali risbe v priloženem zvezku. 

DELOVNA VZGOJA in SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA 

CILJ: otrok se uči z zgledom in prispeva svoj delež k urejenosti okolja ter spoznava, da 

morajo vsi v skupini pomagati, da bi se vsi dobro počutili. 

VSEBINA: Vzgojiteljice skupaj z otroki grabimo listje in pometamo igrišče, pospravljamo 

igralnico, igrače in omare. Vzgojiteljice spodbujajo otroke k delu in jih motivirajo za delo, saj 

bomo s skupnimi močmi ustvarili prijetno okolje za bivanje. 

PUSTNO RAJANJE 



CILJ: otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega in kulturnega okolja in 

spoznava praznike in običaje 

VSEBINA: Vzgojiteljice omogočamo otrokom, da se za en dan v letu prelevijo v lik, ki jim 

ustreza in jih spodbujamo, da se o tem tudi pogovarjajo. Predstavimo jim ljudski praznik 

pustovanja in različne slovenske tradicije v zvezi s tem. Izdelamo ropotulje ter na sprehodu po 

starih izročilih preganjamo zimo. 

 

 

 

SKUPINA METULJI 4-5 let 

Vzgojiteljica: Živa SPREITZER 

Pom. vzg.: Melita VOLF 

 

BIBA PLEŠE 

CILJI: 

- Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog),  

- Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

- 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, 

- Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih 

virov iz okolja. 

 

VSEBINA: 

- Ples ob glasbi,  

- Ljudske in druge rajalne plesne igre, 

- Ples z ali brez rekvizitov, 

- Ples v parih, individualno, skupinsko,  

- Sprostitvene dejavnosti. 

 

SKUPINA ZAJCI 4-6 let 

Vzgojiteljica: Darja MOČNIK (Katja LAH) 

Pom. vzg.: Mojca FIRM 

 

 

GIBALNICA V TELOVADNICI 

V šolskem letu 2018/2019 bomo preko celega leta izvajali gibalne urice v telovadnici. Enkrat 

tedensko imamo na voljo prostor v telovadnici, ostale dni pa bomo izvajali dnevne gibalne 

minutke po zajtrku. Na dan, ko bomo imeli gibalno urico v telovadnici, bodo otroci športno 



oblečeni (starši so o tem seznanjeni). Tako bodo lahko aktivno sodelovali pri dejavnostih, 

hkrati pa se bodo urili v samostojnosti preoblačenja. 

GLOBALNI CILJI: 

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

 Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

OPERATIVNI CILJI: 

 Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja; 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 'športnega 

obnašanja'; 

 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; 

 Spoznavanje oblačil in obutev, ki so primerne za gibalne dejavnosti; 

 Spoznavanje in izvajanje različnih gibalnih elementarnih iger; 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila. 

VSEBINE: 

 Vadbene ure po postajah; 

 Različni poligoni; 

 Spoznavanje čutnih poti; 

 Igre z žogami; 

 Različne gibalne in rajalne igre; 

 Izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 Izvajanje vaj za urjenje ravnotežja; 

 Gimnastične vaje z rekviziti in brez njih; 

 Premagovanje ovir. 

 

 

 

 

ZAJČKOVA MAPA 

 
V šolskem letu 2018/2019 bomo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost 

Zajčkova mapa. Otroci bodo v svoje zvezke zbirali svoje izdelke. Vanj bomo 

zapisovali različne vtise dogodkov, ilustrirali pesmi katere bomo prepevali, lepili 

delovne liste z didaktičnimi in grafomotoričnimi vajami. Vzporedno s tematskimi 

sklopi bomo v otroškem tisku iskali različne informacije in jih nalepili, dorisali v 

zvezek.  

Zvezek bo prikazoval razvoj otroka tekom celega šolskega leta. Prav tako pa je namen 

obogatitvene dejavnosti navajanje otroka na rabo zvezka, skrb zanj in orientacija v 

njem. 

 

GLOBALNI CILJ: 

 Spoznavanje samega sebe in svojih sposobnosti; 

 

OPERATIVNI CILJI: 



 Otrok se navaja na rabo zvezka; 

 Otrok se orientira na listu papirja, v zvezku; 

 Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij; 

 Otrok se sledi navodilom vzgojitelja; 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti; 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; 

 Razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. fine motorike. 

 

VSEBINE: 

 Ilustriranje zgodb; 

 Ilustriranje dogodkov; 

 Ilustriranje otroških pesmi; 

 Lepljenje delovnih listov; 

 Grafomotorične vaje; 

 Iskanje informacij v otroškem tisku in lepljenje le teh v zvezek; 

 Spremljanje otrokovega razvoja (velikosti, teže); 

 Shranjevanje otrokovih izdelkov. 

 Zapisovanje anekdot otroka.  

 

PETKOV VRTILJAK 

CILJ: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

VSEBINA: Družili se bomo priložnostno na igrišču vrtca, ob posebnih priložnostih kot so teden 

otroka, novoletni ples, pustno rajanje. Ob petkih pa bomo načrtovali tudi druženje po dogovoru 

med skupinami. 

 

SKUPINA RAČKE 3-4 leta 

Vzgojiteljica: Aleksandra ANDRIĆ 

Pom. vzg.: Darja SVETLIN KOVIČ 

 

POJEM, PLEŠEM, SE IGRAM 

Globalni cilj: 

- Otrok se seznanja z različnimi glasbenimi in plesnimi zvrstmi, se ustvarjalno 

izraža z gibanjem, se sprošča. 

Vsebine:  

- Spoznavanje in igranje rajalnih iger, 

- spoznavanje ljudskih plesov, 

- poslušanje, pripevanje in petje otroških pesmi, 

- ustvarjalno izražanje z gibom ob glasbi, ob sliki, ob zgodbi. 

 



GIBALNI IZZIVI 

 

Globalni cilji: 

- Zavedanje lastnega telesa  in doživljanje ugodja v gibanju, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, ter usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 

Vsebine:  

- Gibalne igre s pravili,  

- gibalni poligoni,  

- sprostitvene ure, 

- tekalne, skakalne igre, 
 

LIKOVNE IGRARIJE 

Globalni cilj: 

- Ustvarjalno izražanje z barvo. 

 

Vsebine: 

- Igra z barvo in likovnimi rekviziti, 

- individualno, skupinsko likovno ustvarjanje otrok na različne likovne podlage z 

vsakdanjimi in manj znanimi likovnimi tehnikami. 

 

 

 

ENOTA RACMAN 
 

MOJI DNEVI V VRTCU 

 

V  tem šolskem letu bomo začeli z našo obogatitveno dejavnostjo Moji dnevi v vrtcu. S tem projektom 

želiva staršem in otrokom približati  življenje v vrtcu, hkrati pa jim ustvarjava lepe spomine na skupino 



in delo v njej. Oblikovali bova zvezek vsakega otroka, v katerem bova skozi celo leto zbirali risbe, 

fotografije, anekdote in dogodivščine vseh otrok v skupini, otroci pa bodo sami vanj tudi ustvarjali. 

Otroke bova skozi celo leto, ob različnih priložnostih tudi fotografirale in slike hranile v njihovem 

zvezku. 

GLOBALNI CILJ: doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vse. 

OPERATIVNI CILJI: 

 

 Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov. 

 Seznanjanje s širšo družbo in kulturo. 

 Staršem približati dneve otrok v vrtcu. 

VSEBINE: 

 

 Zbiranje fotografij otrok. 

 Zbiranje otrokovih izdelkov. 

 Beleženje pomembnih dogodkov v otrokovem razvoju. 

 Anekdote, zapiski, utrinki….. 

                                                                                        Saša Šinkovec, vzgojiteljica 

MIGAJMO Z JEZIČKI 

 

Skupina: Žabice, 3-5 let 

Trajanje: od oktobra do junija 

Cilji: 

 Spodbujanje pravilnega govora v predšolskem obdobju 

 Razgibajmo govorni aparat. 

 Razvoj artikulacije. 

                                                                                                   

Vsebine: 

 Vaje za boljše delovanje mehkega neba. 

 Igrice in vaje za izpihovanje. 

 Razgibavanje jezika, ob raznih glasovnih igrah.  

 Igre pri katerih bomo premikali ustnice. 

 Igrice za boljšo izreko nekaterih glasov. 

 Dihalne vaje. 

 



 

                                                                                          

 

 

 

Anamarija Kermavnar, vzgojiteljica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŽABICO V SVET PRAVLJIC IN PRAVLJIČNI NAHRBTNIK 

 

Skupina: Žabice, 3-5 let 

Trajanje: od oktobra do junija 

                                                           

Cilji:  

 Ob knjigi otroci in starši doživljajo ugodje, veselje, zabavo ter povezujejo estetsko in 

fizično ugodje.  

 Ob poslušanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija zmožnost domišljijske 

rabe jezika; spoznava moralno etične dimenzije; s književno osebo se identificira in 

doživlja književno dogajanje 

 Pridobivati pozitiven odnos do literature.  

 Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 



 

Vsebine:  

 Pravljični nahrbtnik  in žabica s pravljico 

 Branje pravljic 

 Dramatizacije pravljic 

 Branje zgodb iz zvezka o tem, kaj vse je žabica doživela, ko je bila na obisku pri 

posameznem otroku.  

 Listanje zvezka in ogledovanje prilepljenih fotografij ali narisanih slik o doživetjih 

žabice in otroka. 

 

                                                                                                               Anamarija Kermavnar, vzgojiteljica 

 

 

 

 

ŽELVE SE IMAJO LEPO 

2018/2019 

 

 
Obogatitvena dejavnost bo potekala od septembra do maja. 

 

CILJI: 

 Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika. 



 Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu. 

 

VSEBINA: 

 fotografiranje otrok v vrtcu (načrtovane 

in spontane dejavnosti, 

dnevna rutina), 

 komentarji otrok, 

 beleženje otrokove telesne višine in teže, 

 likovni izdelki otrok, 

 ob zaključku šolskega leta urejanje in izdelava knjige, ki jo otrok dobi za 

spomin na skupno leto. 

 

          Natalija Lukman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENE DELAVNICE 

2018/19 
 

 



 
 

Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom skupine želvice. Izvajala jo bom dva krat 

mesečno.  Obiskovali jo bodo vsi otroci. Seznanili se bodo z malimi ritmičnimi instrumenti, s 

tolkali in Orffovim instrumentarijem. Izvajali bomo glasbeno didaktične igre, izdelovali male 

instrumente in poslušali različne zvrsti glasbe. Naučili se bodo rokovanja z instrumenti, 

ritmičnega udarjanja in enostavnih melodij. 

 

CILJI: 

 razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (rok, nog, celega telesa) , 

 povezava gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

 razvijanje prstne spretnosti , 

 razvijanje, natančnosti, hitrosti in gibljivosti 

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti, 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

 doživljanje in spoznavanje umetniških del, 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 

 

 

Katarina Kos Juhant, vzgojiteljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI- OTROKOM 
 

Skupina: Vse skupine in vzgojiteljice 

Trajanje: december 2018, marec 2019, maj/junij 2019 



 

 
 

Otroci se skozi celo leto pripravljajo na razne in različne nastope. Zelo radi pokažemo kaj 

znamo in drug drugega povabimo na predstavo.  

 

 

 

Cilji: 

 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, konstitucijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved… 

 otrok spoznava, da vsi odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni, 

 otroke povezuje kulturno dogajanje v vrtcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RACMANOVI PETKI 

Skupina: Vse skupine in vzgojiteljice 

Trajanje: vsak zadnji petek v mesecu od oktobra do maja 



Cilji:  

 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki  

 razvijanje ustvarjalnosti  

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti - razvijanje umetniške 

predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem  

 spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti 

 iskanje lastnih poti pri reševanju problemov 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno etične dimenzije; s književno osebo se 

identificira in doživlja književno dogajanje 

 otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovih 

in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem 

 

Vsebine:  

 druženje otrok, odprta vrata igralnic, integracija otrok  

 različne igre in dejavnosti  

 delavnice v vseh igralnicah in v večnamenskem prostoru (ustvarjamo in spoznavamo 

različne materiale, poslušamo pravljico, igramo se gledališče, poslušamo in si 

izmišljujemo rime, poslušamo poezijo za otroke…) 

 uporaba različnih igrač, rekvizitov, materialov in nestrukturiranega materiala  

 


