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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO 

VSE ENOTE 

MALI SONČEK  

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM 

Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in 

razširitev. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih 

stopenj: 

 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 

 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 

 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

 

Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček: 

 Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, 

ki vključujejo sodobne športne pripomočke.  

 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.  

 Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

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

starostnih obdobjih. 

 

Bistvo gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki 

poteka čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Mali sonček otroka nagradi z 

nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem 

(diploma). Preverjanje predpisanih gibalnih/športnih nalog ter kasneje podelitev nagrad in 

priznanj je bilo le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe. 

Program Mali sonček se je izvajal v vseh enotah Vrtca Domžale in je poleg dejavnosti v  

posameznih enotah vključeval skupne projekte Vrtca Domžale, ki so se zvrstili preko celega 

leta: 

 Igre na snegu in učenje smučanja 

 Rolanje 

 Spretnosti vožnje s kolesom 

 Plavalni tečaj (v Vodnem mestu Atlantis; izvajalec: Azimut šport) 

 Skupaj v gore 

 Praznično popoldne 

 Biba pleše in Mala biba pleše 

 Športna vadba v telovadnici 
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Realizacija programa mali sonček v šolskem letu 2017 – 2018: 

  

PROGRAM 

 

ŠTEVILO OTROK 

C
IC

ID
O

M
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
15 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
14 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
15 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
10 

G
A

J
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
38 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
49 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
45 

K
E

K
E

C
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
8 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
16 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
15 

K
R

T
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
34 

ZELENI 

za otroke od 3. –4. leta starosti 
44 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
42 

RUMENI 

za otroke od 5. – 6. leta starosti 

 

57 

 

 



4 

 

 

 

 

M
L

IN
Č

E
K

 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
18 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
6 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
17 

O
S

T
R

Ž
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
9 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
13 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
10 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
20 

P
A

L
Č

E
K

 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
37 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
39 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
33 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
45 

R
A

C
M

A
N

 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
10 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
7 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
14 

 SKUPAJ: M: 151    Z: 181   O: 185   R:  233  

 SKUPAJ: 750 
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BIBA PLEŠE IN MALA BIBA PLEŠE 

PLESNA DEJAVNOST  
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ENOTA CICIDOM 

 MALA BIBA PLEŠE 

Malo Bibo smo izvajali vsak četrtek v 

garderobi. Največkrat sem delala s 

polovico otrok, občasno pa tudi s celo 

skupino. Začeli smo z improviziranim 

plesom, usvajanje prostora in sledenje 

gibanju ob demonstraciji. Krog in ples 

v parih smo usvojili, čeprav 

koncentracija pri ohranjanju oblike 

kroga občasno še popusti. Kolona pa 

nam povzroča še preveč težav. Ples s 

pripomočki se je načeloma izredno 

dobro obnesel, še posebej v paru s 

klasično glasbo. Ringa raja, Abraham ´ma sedem sinov in Bela bela lilija so pomagali tudi 

bolj sramežljivim, da se vključijo in pomagajo pri petju ter gibanju. Plesali smo še na otroško 

glasbo in glasbo, ki smo jo dobili na glasbenih CD-jih tekom let. 

 

 BIBA PLEŠE 

Bibo pleše sem izvajala z otroki skupine Mucki in Miške, sodelovalo je 27 otrok. Dejavnost je 

potekala enkrat tedensko (izmenično 

ponedeljek in torek), v dveh skupinah. 

Otroci so plesali posamezno ob 

razporeditvi po prostoru, v parih in v 

krogu. Pred vsakim plesom smo si ob 

glasbi vedno ogreli vse deli telesa. 

Usvojili so plese, ki so jih plesali po 

koreografijah, katere sem pripravila 

sama, plesali pa so tudi spontano in 

doživljajsko. Spoznali so plese na 

različne glasbene zvrsti in sicer ljudski 

plesi, balet, bansi, skupinski in 

posamezni družabni plesi, plesi s trakovi. Otroci so preko plesa razvijali veselje do plesa, 

zavedanje svojega telesa, koordinacijo rok in nog, razvijali občutek za ritem in se naučili 

različnih plesnih korakov. Pri plesu sem upoštevala starostne, razvojne značilnosti, 

omogočanje izbire in drugačnosti. Na koncu Biba pleše sem vsakemu otroku izročila cd z 

njihovimi plesi. 
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ENOTA GAJ 

 BIBA PLEŠE  

Brezplačna obogatitvena dejavnost, Biba pleše, je v naši enoti potekala vsak petek dopoldne, 

udeleževali pa so se je otroci iz treh skupin zgornjega nadstropja, iz vsake skupine po osem, 

torej skupno štiriindvajset otrok. Za razliko od lanskega leta so se v dejavnost vključevali 

otroci iz oddelkov 4–5 in 5–6, kar se je izkazalo za zelo pozitivno, saj smo lahko v ples 

vključevali precej kompleksnejše plesne formacije kot minulo leto, ko se bili v dejavnost 

vključeni tudi mlajši otroci, zato predlagam, da se tovrstna oblika izvajanja ohrani tudi v 

bodoče. 

Dejavnost sem načrtovala tako, da je zajemala več različnih aktivnosti: plesov, plesnih iger 

…, tako da je vsak otrok lahko našel nekaj zase. Otroci so imeli vsakič, ob koncu dejavnosti, 

možnost izraziti, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, kar mi je bilo v pomoč pri nadaljnjem 

načrtovanju. 

Naše plesno popotovanje je bilo zelo pestro. Plesali smo ljudske plese,  plese ob petju in 

različni glasbi, se igrali plesne igre, se plesno izražali v različnih položajih in v ples 

vključevali tudi različne pripomočke npr. trakove, male instrumente. Dejavnost smo 

zaključevali z dejavnostmi ob katerih smo se sprostili in umirili npr. z masažami, s 

poslušanjem glasbe, z osredotočanjem na ritem, z gibanjem le sede, leže itn. 

Petkovega plesnega dopoldneva smo se znova in znova veseli tako otroci, kot tudi jaz, tako da 

upam, da se tudi v prihajajočem šolskem letu podamo na novo plesno potovanje.               

            

 

Preserje pri Radomljah, 23. 5. 2018                      

 

Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar                                                                                         
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ENOTA KEKEC 

 BIBA PLEŠE V KEKCU 

Letošnje šolsko leto je plesna dejavnost » Biba pleše« potekala malo drugače. Otroci starejših 

dveh skupin so imeli možnost izbire, če se bodo plesne dejavnosti udeležili. Na začetku so se 

dejavnosti udeleževali vsakič drugi otroci, kasneje pa stalni. Plesno dejavnost smo začeli z 

gibalno plesnimi igrami. Nato smo se učili novih pesmi in gibalno plesnih korakov. Če nam je 

uspelo hitro usvojiti plesne korake, sem se trudila, da je dejavnost potekala vzporedno s temo 

o kateri smo se pogovarjali v skupini. Spoznali smo se z malimi inštrumenti in se nanje 

naučili igrati. Včasih pa je dejavnost potekala prosto z izražanjem otroške domišljije. Trudila 

sem se, da sem otrokom čimbolj približala skozi glasbo in ples. Presenetila me je otroška 

domišljija, spontano gibanje, ustvarjalnost, čustvena izraznost in sproščenost otrok. Veliko 

prednost sem dala odnosu med dvema ali več plesalci in prevzemanju pobude pri plesu in 

izkazalo se je da je bil moj namen dosežen. Otroci, ki so obiskovali plesno dejavnost menim, 

da čutijo potrebo po gibanju, radi plešejo, se družijo, zabavajo in  radi poslušajo različno 

glasbo. 

 

Urška Baloh 
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ENOTA KRTEK 

 BIBA PLEŠE  V SKUPINAH KRESNIČKE, ČMRLJI IN ŽABE, KRTEK 

 

V letošnjem šolskem letu sem izvajala dejavnost Biba pleše, ki je potekala od septembra do 

junija. V dejavnost so bile vključene tri skupine otrok (Kresničke, Čmrlji, Žabe), starih 3-6 

let.  

Skozi celotno šolsko leto, smo se naučili nekaj plesov, rajalnih, socialnih in sproščujočih iger. 

Plese sem prilagajala predvsem letnim časom. Otroci so bili nad plesnimi dejavnostmi 

navdušeni. Nad odzivom otrok sem bila pozitivno presenečena, saj so prav vsi sodelovali, 

poslušali, upoštevali navodila in se, kar je najpomembnejše, tudi zabavali. 

Pri zadnjem skupnem srečanju, smo skupaj zaplesali plese, ki smo se jih naučili tekom leta in 

si obljubili, da se kmalu zopet srečamo. 

 Cilji, ki sem si jih zadala so bili realizirani. 

                                                                                                                                                                                            

Tjaša Rožič, pomočnica vzgojiteljice 
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 BIBA PLEŠE V SKUPINAH POLŽI IN ČEBELE, KRTEK 

 

Evalvacija: Plesno leto z otroci skupin “Polži” in “Čebele” je bilo zanimivo in poučno. 

Srečevali smo se enkrat na mesec. Razdeljeni so bili v dve skupini, mešano. V tem letu smo 

se prilagodili na dano tematiko v mesecu. Ker smo se v oktobru prvič družili ob plesu smo 

začeli z pesmijo, ki ponazarja nov začetek in delovno vnemo. Novembrski čas je bil obarvan z 

starimi običaji. V decembru smo bili novoletno razpoloženi. V januarju smo se prepustili 

norčijam na snegu, zato ni bila težka izbira pesmi. Ker je februar kulturno obarvan mesec smo 

se poleg tega, da je “Hrošček Simon” maskota občine Domžale tudi mi naučili plesne korake 

ob spremljavi glasbe in pesmi o hroščku Simonu. V marcu smo osvajali plesne korake, ki so 

bili igrivi in norčavi, kot pesem sama. “Dino, Dino, Dino,..”  nas je obiskal v aprilu. Na koncu 

pa smo se že vsi veselili, da gremo na morje. 

Otroci so imeli v tem letu pestro in zanimivo plesno popotovanje. Tudi se je zgodilo, da 

kakšen otrok ni želel sodelovati, vendar se je ob opazovanju drugih premislil in se vključil v 

ples. Izbira pesmi je bila raznolika. Otrokom so se nekatere pesmi zelo vtisnile v spomin in jih 

še danes zaplešejo, ko zaslišijo glasbo. Način plesnega izražanja je bil raznolik, od 

skupinskega, individualnega plesa do plesa v paru.  

Otroci so se v tem letu skozi plesno izražanje naučili veliko novih plesnih korakov in 

ugotovili svoje plesno-gibalne sposobnosti. Zastavljene cilje sem dosegla. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Valentina Lukan, pomočnica vzgojiteljice 
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 MALA BIBA PLEŠE, KRTEK 

 

V letošnjem šolskem letu sem vodila obogatitveno dejavnost Mala biba pleše za 4 skupine 

(Gosenice, Sončki, Mravlje in Miške). Otroci so bili stari od 2-4 leta. Malo bibo pleše sem 

izvajala od oktobra do junija, enkrat mesečno z vsako skupino posebej. Zaradi številnih 

menjav znotraj skupine smo dejavnost v januarju in februarju izpustili in jo nadomestili v 

mesecu juniju. 

Tako kot lansko leto sem tokrat z mlajšimi skupinami prav tako povezala dejavnosti v 

smiselno celoto. Tudi letos smo skupaj iskali izgubljene medvedove copate. Skozi celotna 

srečanja sem spoznala, da so bili mlajši otroci veliko bolj dojemljivi za »namišljeno« iskanje 

copatov, ki jih je medved izgubil nekje v naši okolici. V namišljenem svetu so delovali veliko 

bolje kot starejši otroci, skupaj z mano so predvsem veliko raje odšli v gozd, živalski vrt, na 

jaso, v Afriko… 

V letošnjem šolskem letu sem v načrtovanje dejavnosti aktivno vključila tudi otroke. Po 

vsakem srečanju smo se na koncu srečali v krogu, kjer so otroci podali predloge kje vse bi se 

medvedovi copati še lahko skrivali. Vse predloge sem upoštevala in skozi leto je iz teh nastala 

prava pustolovščina. 

Kot lansko leto so bili tudi tokrat otroci zelo motivirani že zaradi zgodbe same. Mojega 

prihoda v njihovo igralnico so bili veseli in velikokrat so me po copatih spraševali tudi na 

hodniku. 

Skupaj smo spoznali ples v krogu in parih. Preizkusili smo se v kolonah, kar nam je delalo 

nekaj težav. Otrokom sem zato na tla prilepila tudi oznake, ki so jim pri tem pomagale. Vse 

plesne dejavnosti so se izkazale za izjemno spodbuden način razvijanja otrokove domišljije, 

umetniške predstave in ustvarjalnosti. Postopoma smo se navajali na spoznavanje različnih 

plesnih nivojev, glasbe, hitrosti, ritmičnih iger in medsebojnega sodelovanja. Vsako plesno 

dejavnost smo zaključili tudi z umiritveno dejavnost. Otroke je to pripeljalo do sprostitve in 

umiritve kar je pomembno tako za njihovo telo kot tudi um.  

Namen Male bibe pleše je predvsem, da otrok spozna in doživi umetnost ter ples skozi 

prijetno in zabavno doživetje, kar mi je, glede na njihove odzive in odzive vzgojiteljic tudi 

uspelo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karin Ropotar, vzgojiteljica 
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ENOTA MLINČEK 

 BIBA PLEŠE, MLINČEK 

Obogatitveno dejavnost Biba pleše smo izvajali tedensko od oktobra-decembra, zaradi daljše 

bolniške odsotnosti.  Otroci so se vsak teden izmenjavali na dejavnostih, ki jih je ob petkih ob 

9. uri obiskalo v povprečju 8 - 13 otrok iz srednje in starejše skupine. Dejavnosti so potekale 

v vsaki igralnici druga.  

Igrali smo se različne gibalno/rajalne igre (Bela lilija, Abraham, Potujemo v Radomlje, Gnilo 

jajce, Ptički v gnezda, Mačka in miška….), izvajali masaže v paru in koloni, izrazni ples z 

ruticami ob poslušanju klasične glasbe in dežnega niza, ki so ga otroci izdelali sami.  

Izmišljevali so se različne gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje. Raziskovali so prostor 

in iskali lastno pot pri reševanju problema. 

Otroci so ob moji spodbudi plesali v različnih nivojih (sede, leže, stoje), tempu in ritmu. 

Plesali so individualno, v paru in skupini. Prisluhnila sem željam otrok in urice popestrila z 

različnimi socialnimi igricami. Pripovedovala sem jim različne zgodbice, ob katerih so se 

otroci gibalno/plesno izražali in razvijali domišljijo, ter ustvarjalnost. Na koncu naše urice 

smo se sproščali ob vodeni vizualizaciji, ki smo jo izvajali na različne načine.  

Učili smo se ljudske pesmi in pripravljali različne koreografije, ki smo jih ob skupnih 

praznovanjih enote tudi zaplesali.  Ob zaključku leta smo pripravili nastop za starše in jih 

prijetno presenetili. 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalka: vzg. Tadeja Lavtižar  
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 MALA BIBA PLEŠE, MLINČEK 

V skupini smo izvajali Mala biba pleše. Dejavnost je potekala enkrat tedensko, običajno ob petkih, ko 

smo imeli tudi Igralni dan – druženje med skupinami. Takrat so se nam lahko pridružili rudi otroci 

drugih skupin. Mala biba pleše je potekala v treh delih in sicer uvodni, osrednji del ter zaključek. V 

uvodnem delu smo običajno izvajali različne banse, v osrednjem plesne igre ali pa so otroci plesno 

ustvarjali ob različnih spodbudah. Dejavnost smo zaključili z različnimi sprostitvenimi igrami. Proti 

koncu šolskega leta so bili otroci že starejši, močnejši na govornem področju, tako, da so tudi vedno 

bolj aktivno sodelovali pri izbirah plesnih iger ali bansov. Mnoge izmed njih so želeli izvajati dnevno 

v okviru jutranjega kroga. 

 

 

 

 

 

 

Izvajalka: Maja Cerar 
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ENOTA OSTRŽEK 

 BIBA PLEŠE, skupini Metulji in Pikapolonice, enota Ostržek 

V starejših dveh skupinah sem od začetka oktobra do maja enkrat tedensko vodila 

obogatitveno dejavnost s področja plesne umetnosti, »BIBA PLEŠE«. Vsako sredo smo se 

srečevali glede na interes otrok. Včasih je bila plesna skupina tako številčna, da sem morala 

pripraviti plesno uro za Pikapolonice posebej, Metulje posebej. Včasih so plesali skupaj.  

Otroci so zaznavali in obvladovali lastno telo pa tudi plesno izražanje v odnosu do drugih 

plesalcev, prostora, glasbene podlage. Mnogokrat smo uporabili pripomočke (mali 

instrumenti, trakovi in podobno), včasih pa smo se poslužili le tega, kar smo sposobni izraziti 

s telesom, zvoki. 

Tekom leta so se k dejavnosti »BIBA PLEŠE« zvrstili vsi otroci, tako da so vsi sodelovali pri 

nastopih za starše in stare starše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjeta Osolin 
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 MALA BIBA PLEŠE, skupina Medvedki, enota Ostržek 

V skupini 2—3 leta  je od oktobra do konca aprila  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.  Z uporabo 

različnih pripomočkov smo obogatili čutno zaznavo in motivacijo. Najmlajši so dejavnost 

sprva večinoma le opazovali starejše otroke, nato pa so se vedno bolj aktivno vključevali v 

dejavnost. Ples nas je povezal  s starejšimi otroci na novoletnem in pustnem rajanju in 

praznovanju 70 let Vrtca Domžale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nena Orehov 
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ENOTA PALČEK 

SKUPINA ZAJCI, PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

Plesno dejavnost Biba pleše so izvajali vsi otroci skupine Zajci, stari 5 – 6 let, saj radi plešejo, 

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

Vsebina je bila vezana na tematski sklop. Učili smo se in izvajali rajalne in gibalne igre, 

izštevanke, šaljivke, ljudske pesmi in glasbo 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, otroške in družabne plese, banse, improvizacije; ples z rekviziti, sproščanje ob glasbi, 

masaže in elemente folklore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fani Kunavar 

SKUPINA MEDVEDI, PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

Vsi otroci so sodelovali v plesnih dejavnostih ob glasbi ali brez nje z rekviziti ali brez njih. 

Spoznavali so ljudske plese, ples ob glasbi v paru ali posamezno ter z različnimi rekviziti 

(ples z rutkami, z medvedkom, s knjigo). Otroci so plesne dejavnosti predstavili tudi na 

nastopu staršem. 

 

 

Barbara Kunilo 
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ENOTA RACMAN 

 BIBA PLEŠE RACMAN 

               

 

 

Dejavnost sem v tem šolskem letu vodila jaz za otroke stare od 3-6 let. V projektu je skupaj 

sodelovalo kar 45 otrok. Biba je potekala skoraj vsak četrtek v mesecu oz. po dogovoru. 

Najprej smo se naučili naš uvodni biba pozdrav, potem pa začeli z različnimi rajalnimi in 

gibalnimi igrami, ki so se jih igrali tudi v starih časih. Skupaj smo se naučili kar nekaj 

Slovenskih ljudskih in drugih plesov, ki smo jih na različnih nastopih tudi zaplesali našim 

staršem in starim staršem. Z najstarejšo skupino pa smo se v mesecu aprilu udeležili prvega 

otroškega folklornega festivala v KD Groblje z naslovom Pleši, pleši, črni kos. 

Otroci so celo leto lepo in pridno plesali in z veseljem prihajali na vse plesne urice. Za 

zaključek vsake ure pa smo izvedli še kakšno sprostitveno masažo, kjer so se otroci včasih še 

bolj spoznali in socialno povezali. 

Vsi cilji so bili realizirani. 

 

 

 

 

Dragomelj, 23.5.2018                                                                                  Saša Šinkovec 
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 MALA BIBA PLEŠE, RACMAN 

Obogatitveno dejavnost Mala biba pleše sem v šolskem letu 2017/18 izvajala v skupini 

Račke. Otroci so bili stari 2-3 let. Sodelovalo je 14 otrok. Otroci so dobro in z veseljem 

sodelovali pri plesni dejavnosti. Dejavnost je potekala ob četrtkih od 9.00 do 9.45. 

Otroci so spoznavali različne prstne igre, plesne in druge gibalne igre, ustvarjali z gibi telesa 

ob klasični glasbi in spoznali nekaj slovenskih ljudskih pesmi in ob njih tudi zaplesali. Kot 

sem načrtovala že v začetku šolskega leta smo plesali ob lastnem petju, se naučili nekaj 

preprostih ljudskih plesov in rajalnih iger. Pri delu pa sem uporabila tudi zgoščenke s 

slovenskimi ljudskimi in umetnimi (avtorskimi) 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 in sproščenega plesa ob klasični glasbi.  

Z otroki sem pripravila več nastopov. Nastopali smo za starše, babice in dedke ter otroke iz 

ostalih skupin. Plesnih vaj so se otroci veselili in radi plesali.                                                                                  

                                                                                        

 Anamarija Kermavnar 
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IGRE NA SNEGU   

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom 2017/ 2018 smo tudi letošnjo zimo v vseh enotah Vrtca 

Domžale organizirali obogatitveno dejavnost Igre na snegu. Dejavnost je brezplačna.  

Dejavnost  je potekala na igriščih vrtcev pod vodstvom strokovnih delavcev Vrtca Domžale.  

Dejavnost je potekala v mesecu januarju in februarju 2018, ko so bili za to primerni pogoji ter 

dovolj snega, po urniku, ki so ga pripravile vzgojiteljice v enoti. 

 

ENOTA CICIDOM 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

ENOTA GAJ 
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ENOTA KEKEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

ENOTA KRTEK 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ENOTA MLINČEK 
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ENOTA OSTRŽEK 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ENOTA PALČEK 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA RACMAN 
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ENOTA TERMIN IZVEDBE 

ŠTEVILO 

SODELUJO

ČIH OTROK 

IZVAJALCI 

(STROKOVNI DELAVCI) 

CICIDOM 5. 2. 2018, 6. 2. 2018 

6. 3. 2018 

18 – Mucki  

19 – Mucki  

D. Nograšek, M. Kerep 

K. Repnik 

GAJ MEDVEDKI  

6. 2., 7. 2., 12. 2., 14. 2., 21. 2., 22. 2. 2018  

ZAJČKI  

5. 2., 6. 2., 12. 2., 16. 2., 6. 3. 2018 

JEŽKI  

2. 2., 5. 2., 6. 2. 2018 

LISIČKE 

5. 2., 6. 2., 7. 2., 13. 2., 14. 2., 16. 2., 1. 3., 6. 3., 

7. 3. 2018 

MIŠKE  

2. 2., 5. 2., 6. 2., 7. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2.,  

15. 2., 16. 2., 6. 3. 2018 

PTIČKI  

2. 2., 5. 2., 6. 2., 7. 2., 9. 2., 12. 2., 6. 3. 2018 

SOVE 

2. 2., 5. 2., 6. 2., 7. 2., 9. 2., 12. 2., 14. 2., 16. 2, 

22. 2., 23. 2., 6. 3. 2018 

 

13,12,13,13,11

,11 

 

16, 17, 18, 16, 

15 

 

12, 16, 16 

 

22 

 

 

22 

 

 

24 

 

22 

J. Bizjak, T. Čosič 

 

M. Svetlin, P. Kociper, K. V. Gavrilovič 

 

B. M. Ilnikar, S. Pogačar 

 

M. Novak, K. Cerar 

 

 

S. Orešek, A. Gerbic 

 

 

M. V. Vrankar, P. Tomažin 

 

T. Stopar, L. Panič 

KEKEC 7., 12., 14., 19., 20.,  

21. in 22. februar 2018 

2 – 3  (14) 

3 – 5  (20) 

4 – 6  (19) 

J. Ljubi, 

M. Krištof, 

A. Bigec, S. Starič 

KRTEK 1) 5. 2., 7. 2., 12. 2., 15. 2., 16. 2. 2018 

2) 6. 2., 7. 2., 6. 3. 2018 

3) 6. 2., 14 .2. - 16. 2., 19. 2. - 22. 2., 7. 3. 2018 

4) 5. 2. - 7. 2., 14. 2., 15. 2., 19. 2., 20. 2. 2018 

5) 5. 2. - 7. 2., 14. 2. 2018 

6) 29. 1. - 7. 2., 28. 2. 2018 

7) 15. 2., 16. 2. 2018 

8) 5. 2. - 7. 2., 12. 2. - 16. 2., 20. 2., 6. 3. 2018 

9) 6. 2., 7. 2., 16. 2. 2018 

10) 5.2., 14. 2., 15. 2., 21. 2. 2018 

1) 11-14 otrok 

2) 17 otrok 

3) 21 otrok 

4) 23 otrok 

5) 14 otrok 

6) 24 otrok 

7) 14 otrok 

8) 24 otrok 

9) 14 otrok 

10) 14 otrok 

1) Matkovič, Svetlin 

2) Dragar Ribič, Ristić 

3) Perpar Ibrčič, Lukan 

4) Strojan, Drobež 

5) Trapić, Jordan 

6) Zemljič Kociper,Novak 

7) Bešter 

8) Ljubi, Gabor 

9) Frol Štefan, Kunavar 

10) Ropotar, Verbič Oštir 

MLINČEK 5. 2. 2018 – 7. 2. 2018 

15. 2. 2018, Verbičev hrib 

15. 2. 2018, Verbičev hrib 

10 – Miške 

17 – Ptički 

21 - Ribice 

M. Cerar, P. Miklavc 

K. Kočevar, G. Cestnik 

D. Repanšek, M. Novak 

PALČEK 5. 2. 2018, 6. 2. 2018, 7. 2. 2018 

 

  

12. 2. 2018 - 16. 2. 2018  

19. 2. 2018 - 23. 2. 2018  

55 otrok 

 

 

cca. 100 otrok 

Molk, Dragar, Kolenc, Volf, Kern, Keržan, Vozel, 

Mikić, Trdin, Milunić, Molk P., Jovan 

Andrić, Svetlin K., Jereb, Pestotnik, Kunilo, 

Podobnik, Novak, Kunavar, Firm, Novak T., Perša 

OSTRŽEK 3. 2. 2018 - 7. 3. 2018  

 

24 + 19= 43 

 

T. Mišmaš, N. Okorn, M. Osolin,  

L. Peterka 

RACMAN 5. 2. 2018 

6. 2. 2018 

7. 2. 2018 

12. 2. 2018 

13. 2. 2018 

14. 2. 2018 

15. 2. 2018 

 

6. 3. 2018 

7. 3. 2018 

27 

19 

7 

19 

23 

18 

48 

 

20 

29 

K. Kos Juhant, N. Lukman, M. Vuk 

K. Kos Juhant, N. Lukman  

A. Kermavnar 

S. Šinkovec  

S. Šinkovec 

S. Šinkovec 

S. Šinkovec, M. Osolnik 

K. Kos Juhant, N. Lukman,M. Vuk 

K. Kos Juhant, N. Lukman  

K. Kos Juhant, N. Lukman,  A. Kermavnar 
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DNEVI ROLANJA 

 

Vrtec Domžale je v vseh enotah organiziral dneve rolanja za otroke, rojene v letih 2011 in 

2012.  

Tečaj so izvajali strokovni delavci Vrtca Domžale v mesecu aprilu in maju 2018. 

 

Otroci so spoznali opremo za rolanje (obvezna zaščitna oprema, rolarji) in se preko raznih 

iger naučili rolati ali pa izboljšati tehniko rolanja. 

 

Z rolanjem so otroci razvijali ravnotežje, reševali so gibalne in prostorske probleme in se učili 

sodelovati v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENOTA TERMIN IZVEDBE ŠTEVILO 

SODELUJO

ČIH 

OTROK 

IZVAJALCI  

CICIDOM 7. – 11. 5. 2018 10 M. Kerep 

GAJ 
  

3.  – 6. 4. 2018 (PTIČKI) 

16. 5. - 17. 5., 21. 5. 2018 (SOVE) 

24 

22 

M. V.. Vrankar, P. Tomažin 

T. Stopar, L. Panić 

KEKEC 7. – 11. 5. 2018 13 U. Miklavčič, A. Bigec 

KRTEK 21. 5. 2018 (ČMRLJI) 

18. 5. 2018 (ŽABE) 

24. 4. 2018 (ČEBELE) 

24 

24 

23 

K. Ljubi, M. Gabor 

Š. Zemljič Kociper, . Novak 

J. Strojan, J. Drobež 

MLINČEK 14. 5. – 18. 5. 2018   17 D. Repanšek 

OSTRŽEK 11. – 18. 4. 2018 20 T. Mišmaš, N. Okorn 

PALČEK 14. 4. 2018, 20. 4. 2018 (ZAJCI) 

24. – 25. 4. 2018 (MEDVEDI) 

15 

23 

F. Kunavar, K. Novak 

K. Novak 

RACMAN 16. – 20. 4. 2018 32 S. Šinkovec, M. Osolnik 

SKUPAJ  247 
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CICIDOM 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

GAJ  PTIČKI                                              GAJ SOVE 

    

 

KEKEC                                                                                                   
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KRTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLINČEK 
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 OSTRŽEK 

                  

                                                                                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

PALČEK                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACMAN 
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SPRETNOSTNE VOŽNJE S KOLESOM 

 

Dnevi kolesarjenja so v letošnjem šolskem letu v vseh enotah potekali v mesecu maju. Kolo 

in kolesarsko opremo je večina otrok prinesla od doma, lahko pa so si jo izposodili v vrtcu. 

Glavni cilji obogatitvene dejavnosti so bili pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom in varno 

vključevanje v promet. 

To pa so strokovni delavci dosegli preko vaj za ravnotežje in različnimi spretnostnimi 

vožnjami. 

Dejavnost se je izvajala v najstarejših skupinah. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENOTA 

 

TERMIN IZVEDBE 

 

ŠTEVILO 

SODELUJOČ

IH OTROK 

 

IZVAJALCI  

 

CICIDOM 14. – 17. 5. 2018 19 B. Žebaljec 

GAJ 7. 5. 2018 (PTIČKI) 

23. 5. 2018 (SOVE) 

24 

22 

M. V.. Vrankar, P. Tomažin 

T. Stopar, L. Panić 

KEKEC 21. – 22. 5. 2018 15 A. Bigec 

KRTEK 23. 5. 2018 (MRAVLJE) 

16. 5. 2018 (MIŠKE) 

17. 5. 2018 (KRESNIČKE) 

7. 5. 2018 (POLŽI) 

11. 10. 2017 (ČMRLJI) 

17. 10. 2017 (ŽABE) 

25. 4. 2018 (ČEBELE) 

19 

19 

17 

19 

24 

24 

23 

J. Dragar Ribič, B. Gorič 

S. Trapić, T. Jordan 

A. Matkovič, M. Svetlin 

S. Perpar Ibrčič, V. Lukan 

K. Ljubi, M. Gabor 

Š. Zemljič Kociper 

J. Strojan, J. Drobež 

MLINČEK 22. 5. 2018 20 D. Repanšek  

OSTRŽEK 30. 5. 2018 20 T. Mišmaš, N. Okorn 

PALČEK 18. 4. 2018 (ZAJCI) 

7. 5. 2018 (MEDVEDI) 

23. 4. 2018 (METULJI) 

7. 5. 2018 (PTIČKI) 

15 

21 

22 

20 

F. Kunavar, M. Firm 

B. Kunilo 

T. Novak, B. Perša 

L. Jereb, V. Pestotnik 

RACMAN 29. 5. 2018 (ŽELVE) 

29. 5. 2018 (ŽABICE) 

22 

14 

S. Šinkovec 

K. Juhant 

SKUPAJ:  379 
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CICIDOM 

 

 

GAJ PTIČKI                                                             GAJ SOVE 
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KEKEC 

 

 

KRTEK 
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MLINČEK 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRŽEK 
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PALČEK 

 

 
 

 

 

 

RACMAN 
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PRAZNIČNO POPOLDNE 

 

V vseh enotah Vrtca Domžale, smo v četrtek, 19. 4. 2018 načrtovali Praznično popoldne v 

sklopu praznovanja 70. letnice Vrtca Domžale. 

Cilji takšne oblike sodelovanja s starši so aktivno preživljanje prostega časa staršev z otroki, 

povezovanje vrtca in otrokove družine ter doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake 

možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje. 

Strokovni delavci so načrtovali  različne oblike dejavnosti iz vseh kurikularnih področji: 

 Jezik, 

 Matematika, 

 Narava, 

 Družba, 

 Umetnost, 

 Gibanje. 

Odziv za dejavnost Praznično popoldne je bil  velik. 

Vse enote so pripravile program dejavnosti. 
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PRAZNIČNO POPOLDNE V ENOTI CICIDOM 

 

V Cicidomu bomo izvedli štiri delavnice. Starše in otroke bomo predhodno razdelili v štiri  

skupine. Vsaka skupina bo obiskala vse 4 delavnice. Posamezna delavnica bo trajala cca. 20 

minut. Zvočni signal bo naznanil konec delavnice oz. menjavo skupin. Dogajanje se bo 

odvijalo na vrtčevskem igrišču. 

 

DLEJENJE PRI VHODU (po ena iz skupine) 

Vsaka družina bo pri vhodu dobila kartonček, kjer bo zapisan vrstni red obiskovanja delavnic. 

Otroci bodo prejeli tudi majico in kapo. Družina se prijavi pri vzgojiteljici svoje skupine. 

Družina, ki ima več otrok v vrtcu se prijavi pri vzgojiteljici mlajšega otroka.  

ZBIRANJE VSEH PRIJAVLJENIH (Jože) 

Jože vodi banse za vse dokler se ne začnejo delavnice.  

UVODNI POZDRAV (Polona) 

 

DELAVNICE (vsaka strokovna delovka priskrbi pripomočke za izvedbo svoje delavnice) 

1. IZDELAVA RECIKLIRANEGA PAPRIJA – naravoslovna delavnica (Polona in Leja) 

CILJ: 

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

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

 

DEJAVNOST 

 

Vsak otrok si bo izdelal svoj kos recikliranega papirja, A5 velikosti. Izdelovali ga bomo iz 

časopisnega papirja in ga obarvalli s tempera barvo. 

 

2. IZDELAVA PAPIRNATE DLANI – likovna delavnica (Ana in Danijela) 

CILJI: 

 Razvijanje prstne spretnosti. 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 

DEJAVNOST 

Vsak otrok si bo prerisal svojo dlan (2x) in jo poljubno pobarval ter zlepil tako, da bo dobil 

nekakšno papirnato rokavico. Na voljo bo imel risalne liste, navaden svinčnik, škarje, tekoče 

lepilo in voščenke ter mokre krede. 
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3. KOTIČEK MONTESSORI – matematična delavnica (Živa in Katja) 

CILJI: 

 Klasificiranje in razvrščanje. 

 Otrok spoznava simetrijo in geometrijska telesa. 

 

DEJAVNOST 

Udeleženci se bodo na njej seznanjali z matematiko v vsakdanjem življenju, pri čemer se 

bodo lahko urili v matematičnih konceptih (razvrščanju, klasificiranju ...), spoznavali 

simetrijo in geometrijo, preučevali različne rešitve problema, obenem pa bodo imeli možnost 

razvijati tudi motorične spretnosti s preizkušanjem različnih načinov zapenjanja in 

odpenjanja.  

 

4. PLES HROŠČKA SIMONA – plesna delavnica (Maja in Brigita ) 

CILJ:  

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 

DEJAVNOST: 

Vsi prisotni na prazničnem popoldnevu se bodo razdelili v 4 skupine. Za vsako skupino bova 

imeli na voljo 20 minut, da jih seznaniva s hroščkom Simonom in njegovim plesom.  

 

Jože pomaga pri prvi ali drugi delavnici (po potrebi). 

 

ZAKLJUČEK 

Skupaj zapojemo himno vrtca Domžale in se poslovimo. 

 

FOTOGRAFIRANJE celotnega popoldneva (Darja) 
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ENOTA CICIDOM 
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PRAZNIČNO POPLDNE V ENOTI GAJ 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA, 

ODDELEK 

 

IZVAJALCI PROSTOR 

na igrišču 

DELAVNICA SREDSTVA 

1. POLŽKI 

1 – 2 leti 

 

Miranda Grošelj 

Anja Repanšek  

 

 

atrij (Polžki) MEHKI 

BAZEN  

različne žoge po velikosti in 

materialu, velike blazine (s katerimi 

sestavimo v atriju bazen) 

2. MEDVEDKI 

2 – 3 leta 

Jasna Bizjak 

Tamara Čosič 

 

 

 

atrij 

(Medvedki) 

ZASTAVA 

VRTEC 

DOMŽALE 

IN RISANJE 

PO BALONIH 

 

papir, flomastri, baloni, 

3. ZAJČKI 

2 – 4 leta 

 

Maja Svetlin 

Petra Kociper 

Katarina V. Gavrilovič 

 

 

atrij - Zajčki IGRA NA 

BOBNE 

različni bobni 

4. JEŽKI 

3 – 4 leta 

 

Barbara Modic Ilnikar 

Saša Pogačar  

 

 

 

atrij – Ježki POSLIKAVA 

OBRAZA 

barve za poslikavo 

5. LISIČKE 

4 – 5 let 

 

Maja Novak  

Katja Cerar 

 

 

prostor med 

atriji 
PAJKOVA 

MREŽA 

vrteks 

6. MIŠKE 

4 – 5 let 

 

Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

 

 

2 mizi na 

igrišču 

IGRALNI 

KOTIČEK 

magneti, različne kocke 

7. PTIČKI 

5 – 6 let 

 

 

Mira V. Vrankar 

Peter Tomažin  

 

2 mizi na 

igrišču 
IZDELOVANJ

E ZAPESTNIC 

IZ SLAMIC 

nastrižene slamice, elastični sukanec 

8. SOVE 

       5  – 6 let 

 

Tjaša Stopar 

Lili Panič 

 

 

 

betonski 

prostor pod 

streho pri 

lopi 

GIBALNI 

POLIGON  

obroči, stožci, tarča, žoge, kreda 



37 

ENOTA GAJ 
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PRAZNIČNO POPOLDNE V ENOTI KEKEC 

 

ZAČETEK:  

Starše in otroke bomo ob prihodu povabili po skupinah. Vzgojiteljice jih pozdravimo, 

seznanimo z dejavnostmi, ki smo jih pripravile in organizirale. razdelimo majice in kape.  

Izbrali smo dejavnosti z različnih kurikularnih področij, ki so primerne za vse starostne 

skupine otrok in njihove starše.  

NARAVA 

- sajenje v lesene zaboje (z njimi okrasimo igrišče) 

- sejanje semen v lončke ter izdelava zastavice z imenom in vrsto semena (odnesejo domov) 

UMETNOST – LIKOVNA DEJAVNOST 

- izdelovanje vetrnic 

- izdelovanje zmajev 

UMETNOST – GLASBENA DEJAVNOST 

- izdelava 2 vrst glasbil  

DRUŽBA 

- razstava starih fotografij v garderobi – “Vrtec KEKEC skozi čas”  

ZAKLJUČEK:  

Zberemo se zadaj za vrtcem, kjer otroci sklenejo svoj krog in starši svojega. Skupaj zapojemo 

himno in pesem Če si srečen.  

 

CILJI: 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijati željo po sodelovanju 

- poskrbeti za sproščeno  vzdušje ob praznovanju 

- spoznavanje, da se ljudje in okolje v času spreminjajo 

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

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki  

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

- otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela  
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ENOTA KEKEC 
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PRAZNIČNO POPOLDNE V ENOTI KRTEK                                       

 Dejavnosti: 

- čutna pot iz naravnih materialov- igralnic 

- pajkova mreža- igralnica 

- hodnik - pripelji žogo do cilja – labirint 

 

Cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

- otrok razvija natančnost in vztrajnost 

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

- uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila 

- spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega 

obnašanja 

 Prostor: igralnici in hodnik skupin Mravlje in Miške 

 Izvajalke: Janja, Slađana, Dragana, Tina 
 

 Dejavnosti:  

- Namizne EKO DRUŽABNE IGRE  

- Hitro, hitro mali polžek! 

- V sadovnjaku 

- Spomin 

- Gradimo hiško 

- Ugasni luč 

Cilj:  

- 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). 

 Prostor: Igralnica skupine Polži 

 Izvajalka : Slavi  
 

 Dejavnost:  

- knjižni kotiček 

- Pripovedovanje  zgodb,  bibarij   in ugank 

 Cilji: 

- Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; 

- spoznava moralno-etične dimenzije; 

- s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje. 

 Prostor: igralnica skupine Čebele 

 Izvajalka: Jana 
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 Dejavnosti:  

 

- izdelovanje lovilca sanj (kartonski obroči , volna, lesene perle) 

- izdelovanje pomladne vaze (servietna tehnika na steklu) 

- izdelava emblema vrtca Domžale (iz odpadnih zamaškov) 

- izdelava prstnih lutk z motivom znaka skupin v vrtcu (papir) 

 Cilji: 

- Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

- Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 Prostor:igralnice in hodnik  skupin Kresničke in Čmrlji 

 Izvajalke: Špela, Maja, Kaja, Mateja Martina, Andreja  

 

 Dejavnosti:   

- Otrok izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, meti, skoki, 

poskoki, valjanje itn.; v zaprtem prostoru, v naravi; po različnih površinah; pod, čez, 

skozi različna orodja; po različnih delih telesa; v različne smeri; z različno hitrostjo; z 

različnimi rekviziti) 

- Poligon 

- hoja po čutni poti 

- plezanje po lestvi in spust po toboganu  

- plazenje skozi tunel 

- kotaljenje po blazinah  

- kobacanje pod ovirami (po vseh štirih) 

- hoja po različnih nivojih po blazinah (gor, dol) 

 Cilji: 

-Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in 

nog), ravnotežje 

-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 

 Prostor: igralnici skupin Metulji in Pikapolonice 

 Izvajalke: Mojca, Tjaša, Katja, Simona 
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 Dejavnosti: 

- ČAROBNA TABLA (razvrščanje magnetnih kock in sestavljanje oblik), 

- KDO SE SKRIVA NA SLIKI (sestavljanje sestavljank), 

- GRADIMO STOLP (gradnja barvnih stolpov (z velikimi kockami) po navodilu slik), 

- KAKŠNE OBLIKE SEM? (razvrščanje elementov glede na lik),. RIŠEM VZORCE 

(risanje vzorcev v pesek), 

- POSPRAVIM ŽOGE (razvrščanje barvnih žog v luknje enake barve). 

- Prijetne in zabavne matematične igre,  bodo temeljile na vsakdanjih aktivnostih, a 

bodo hkrati izziv za vse udeležence (predvsem najmlajše). 

 Cilj : Spoznavanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

 Prostor: igralnica skupine Gosenice 

 Izvajalki: Karin, Saša 

 

 Dejavnost: 

- izdelava pikapolonic - za srečo  

 Cilja:  

- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti  

- doživljanje umetnosti kot del družabnega življenja 

 Prostor: igralnica skupine Metulji 

 Izvajalki : Anja , Mateja 

 

 Dejavnost:  

- plesna delavnica:  učenje :Ples Hroščka Simona in ples Potujemo v Rakitnco  z 

besedilom , ki se nanaša na enote vrtca Domžale 

 Cilj:  

- otrok uživa v umetnosti (v plesu in glasbi) 

 Izvajalki: Jasmina , Valentina 
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ENOTA KRTEK  
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PRAZNIČNO POPOLDNE V ENOTI MLINČEK 

Cilji 

 Druženje in aktivnosti ob praznovanju 70 letnice Vrtca Domžale. 

 Aktivno sodelovanje vrtca s starši. 

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

vsakdanje življenje. 
 

Potek 

V enoti Mlinček bodo v okviru praznovanja oziroma prazničnega popoldneva potekale 

različne delavnice pri katerih bodo aktivno sodelovali starši, ki bodo predstavili svoj poklic 

oziroma hobi (skupaj bo eno delavnico lahko vodilo več staršev). Okvirno bo potekalo šest 

delavnic. Število delavnic bomo prilagajali interesu staršev za vodenje le-teh. Starši bodo o 

poteku obveščeni dovolj zgodaj, ob tem pa jih bomo še pred samim obvestilom oziroma 

povabilom za praznovanje prosili in spodbudili k sodelovanju. Pri delavnicah bodo aktivno 

sodelovali tudi strokovni delavci. Praznovanje bomo zaključili s predstavo Grad Gradiček v 

izvedbi staršev najstarejše skupine ter plesom Hroščka Simona in himno Vrtca Domžale.  

DELAVNICE 

Delavnice trajajo eno uro. Namenjene so vsem otrokom in staršem.  

 

1.  DELAVNICA 

Naslov delavnice: UMETNIŠKA DELAVNICA 

Strokovni delavec: Maja Cerar 

Prostor izvedbe: igralnica skupine Miške ali igrišče pred igralnico 

 

Cilji 

N - Likovno upodabljanje rastlin. 

U - Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

M – Sestavljanje celote iz posameznih delov. 

G – Razvijanje prstnih spretnosti. 

D – Druženje s starši 

 

Potek dejavnosti 

V delavnici bodo otroci skupaj s starši izdelovali košarice iz papirja, nanje pa bodo nalepili 

cvetove, ki bodo prav tako iz papirja različnih barv. Uporabili bomo kolaž papir, lepilo, 

škarje.   
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2.  DELAVNICA 

Naslov delavnice: MIZARSKA DELAVNICA 

Strokovni delavec: Gašper Cestnik 

Prostor izvedbe: igralnica skupine Ptički ali igrišče pred igralnico 

 

Cilji 

U - Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

M – Sestavljanje celote iz posameznih delov. 

U – Utrjevanje in poimenovanje barv. 

U – Oblikovanje, zamišljanje, ustvarjanje, izražanje s konstrukcijo.  

 

Potek dejavnosti 

V delavnici bodo otroci skupaj s starši izdelovali maketo enote Mlinček. Uporabljen material 

bodo lesni odpadki, lepilo mekol, žeblji, karton. Na koncu bodo makete tudi barvali.  

 

3.  DELAVNICA 

Naslov delavnice: TRŽNICA 

Strokovni delavec: Petra Miklavc 

Prostor izvedbe: garderoba enote ali pod nastreškom na igrišču 

 

Cilji 

D – Pridobivanje konkretnih izkušenj z menjavanjem vlog. 

D – Seznanjanje s trgovino oziroma tržnico. 

M – Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

 

Potek dejavnosti 

V delavnici bodo otroci skupaj s starši kupovali in barantali na »tržnici« .Samo bodo lahko 

tehtali in računali. Uporabili bomo leseno sadje in zelenjavo, ki jo imamo v vrtcu. Prav tako 

imamo primerno tehtnico ter blagajno. Otroci bodo lahko trgovali z gumbi in tudi z drugimi 

sredstvi. 
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4. DELAVNICA 

Naslov delavnice: ŠIVILJSKA DELAVNICA 

Strokovni delavec: Saša Starič 

Prostor izvedbe: v igralnici Ribica ali pri mali hišici na igrišču 

 

Cilji: 

D – Pomen in spoznavanje poklica v družbi, otrok se spoznava s širšo družbo in kulturo. 

U – Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

M – Igra z nestrukturiranimi materiali. 

 

 Potek dejavnosti: 

V delavnici bodo otroci skupaj s starši ustvarjali nove kreacije iz nestrukturiranega materiala . 

Uporabili bomo različno blago, gumbi, trakovi, sukanec, lepilo, škarje, šivanke. 

 

5. DELAVNICA 

Naslov delavnice: MEDICINSKA DELAVNICA 

Strokovni delavec: Katarina Kočevar 

Prostor izvedbe: v igralnici Ptički ali v likovnem kotičku na igrišču 

 

Cilji: 

D – Seznanjanje s poklicem medicinske sestre ali brata. 

N – Spoznavanje materialov , ki jih uporabljajo pri delu. 

N – Skrb za zdravje in zdravo telo. 

 

Potek dejavnosti: 

V delavnici bodo otroci skupaj s starši spoznavali poklic in materiale, ki jih v tem poklicu 

uporabljajo. Uporabili bomo  povoje, obliže, brizge, termometer, zložence, mikropore, škarje, 

sponke. Seznanili se bodo s preverjanjem osnovnih življenjskih funkcij s stetoskopom. 

Spoznavali bodo, kako sami poskrbimo za svoje zdravje s prehrano – piramida živil. 

 

 

 



47 

6. DELAVNICA 

Naslov delavnice: CVETLICARSKA  DELAVNICA 

Strokovni delavec: Dragica Repanšek 

Prostor izvedbe: v igralnici Ribica ali pri vodnem kotičku na igrišču 

 

Cilji: 

D – Spoznavanje poklica cvetličarja. 

N – Otrok spoznava pravilno sajenje in oskrbo sadik. 

N – Vsak udeleženec posadi svojo rastlino v piramidna korita. 

U  - Spoznavamo izdelavo cvetličnega aranžmaja, ki ga predstavi cvetličarka, otroci si sami 

izdelajo svoj aranžma. 

 

Potek dejavnosti: 

V delavnici bomo uredili nasad v piramidno korito, ki bo krasilo naše igrišče. Vsak 

udeleženec prinese svojo rastlino in jo posadi po nasvetu cvetličarke na za rast ustrezno 

mesto. Cvetličarka  - mamica - nam predstavi izdelavo aranžmaja iz cvetlic, ki smo jih nabrali 

v naravi, z dodatkom njenih materialov. 
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ENOTA MLINČEK 
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PRAZNIČNO POPOLDNE V ENOTI OSTRŽEK 

Program: 

Ob 17. uri se zberemo na igrišču vrtca. Sledi pozdrav prisotnim . 

Otroke povabimo na travnik, kjer ob spremljavi kitare (Marjeta) zapojejo pesem vrtcu za 

rojstni dan, pesem o Hroščku Simonu in še nekaj izbranih pesmi.  

Nato si otroci skupaj s starši izberejo poljubno delavnico, lahko pa ustvarjajo tudi v več 

delavnicah. 

Z delavnicami zaključimo približno ob 18.30 uri. 

 

DELAVNICE: 

1. DELAVNICA 

prostor: atrij skupine Medvedki 

vodji delavnice: Darja Kališek, Nena Orehov 

 

področje: umetnost 

dejavnost: ustvarjanje z glino in slanim testom. 

 

2. DELAVNICA 

prostor: miza pod nadstreškom na igrišču vrtca 

vodji delavnice: Marjeta Osolin, Lidija Peterka 

področje: matematika, umetnost 

dejavnost: izdelovanje gibljive lutke (Ostržek) 

 

3. DELAVNICA 

prostor: ob peskovniku 

vodji delavnice: Tadeja Mišmaš, Nataša Okorn 

področje: narava 

dejavnost: eksperimenti (vulkan, mehurčki na pladnju, magnetna pot, poskočni 

fižolčki, raketni balon…) 

 

 

V primeru slabega vremena, bodo dejavnosti izvedene v igralnicah, skupen del pa v 

večnamenskem prostoru. 
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ENOTA OSTRŽEK 
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PRAZNIČNO POPOLDNE V ENOTI PALČEK 

 

Popoldansko praznično druženje otrok in staršev bo ob lepem vremenu potekalo na zunanjih 

površinah otroškega igrišča in v atrijih; v primeru dežja se bodo vse dejavnosti izvajale v 

igralnicah in v večnamenskem prostoru – telovadnici. 

V času med 17.00 in 18.30 bomo v vrtcu Palček 70. letnico Vrtca Domžale proslavili v 

raznolikih delavnicah za otroke. 

UVOD 

SPREJEM OTROK IN STARŠEV NA VHODIH V VRTEC, USMERJANJE LE TEH, 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI  NA PROSTEM ALI V IGRALNICAH, 

KOORDINACIJA PO PROSTORU. 

       Izvajalke: Tatjana Molk, Urša Dragar, Francka Kunavar 

FOTOGRAFIRANJE DEJAVNOSTI, DOGAJANJ NA PRAZNIČNEM POPOLDNEVU. 

       Izvajalka: Tina Novak 

DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE NA PROSTEM (ob deževnem vremenu v 

igralnicah): 

1. DELAVNICA Z GLINO V SODELOVANJU Z GOSPO MARIJO PEZDIRC 

Izvajalke: Vera Kolenc, Melita Volf, Elizabeta Milunić, Ana Čebulj 

 

2. PLESNA DELAVNICA S SANJO 

Izvajalke: Sanja Mikić, Anita Kern, Tina Vozel, Lana (javna dela) 

 

3. POSLIKAVA OBRAZA  

Izvajalke: Aleksandra Andrić, Darja Kovič Svetlin, Mojca Firm, Neža Majcen 

študentka - praktikantka  

 

4. LIKOVNA DELAVNICA 

Izdelava skupinskih lepljenk otrok na velike papirne podlage, tema; Palček, maskota 

enote. 

Izvajalke: Lili Jereb, Vesna Pestotnik, Petra Keržan, Barbara Perša 

 

 

5. IGRALNI KONSTRUKCIJSKI KOTIČKI  

Izvajalke: Nina Trdin, Anja Jovan Juteršek, Petra Molk, Nataša Podobnik,   

 

6. GIBALNI IZZIVI – HOJA PO GURTNI, SKAKALNA POT 

Izvajalci: Blaž Cerar, Barbara Kunilo, Katja Novak 
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ZAKLJUČEK 

 

- Pevsko - plesni nastop otrok starejših skupin, 

- skupno prepevanje otrok celega vrtca -  himna vrtca; Vsi praznujemo, avtorice 

Marjete Osolin, ob spremljavi Tine Vozel na kitaro. 

 

CILJI: 

-  Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti, 

- zadovoljstvo v igri in druženju, 

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

dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, 

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved…, 

- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, 

- preizkušanje spretnosti, 

- razveseliti otroke. 
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ENOTA PALČEK 
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PRAZNIČNO POPOLDNE V ENOTI RACMAN 

Ob začetku praznovanja, bomo otroke povabile, da stopijo skupaj in zapeli bomo pesem Vsi 

praznujemo. Nato bo sledilo druženje in ustvarjane ob različnih delavnicah. 

 

1) IZDELAVA SONCA (Naj našim otrokom sije sonce) 

CILJI: - doživljanje umetnosti kot del družabnega življenja 

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

SREDSTVA: rumeno blago, škarje, trši karton, rumena barva 

POTEK DELA: Iz tršega rumenega blaga bova izrezali velik krog in nanj napisali "Naj našim 

otrokom sije sonce". Otroci bodo s pomočjo staršev obrisali svojo dlan na trši karton in jo 

pobarvali. S škarjami bodo dlan izrezali. Vsako dlan posebej bova speli na pripravljen krog in 

ustvarili bomo velikansko sonce, ki ga bomo razstavili. 

 

2) IZDELAVA LEPLJENKE (LOGOTIP VRTCA DOMŽALE) 

CILJI: - razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike 

            - otrok spoznava simbole 

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

            - otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati sodelovati  

SREDSTVA: šeleshamer, koščki rumenega in črnega papirja, lepilo 

POTEK DELA: Na velik šeleshamer bo s črnim flomastrom orisan logotip Vrtca Domžale, 

otroci bodo lepili črne in rumene koščke papirja, da bo nastal logotip v barvah. 

  

3) ŠOPEK ZA ROJSTNI DAN 

 CILJI:  - razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike 

             - otrok spoznava običaj ob rojstnem dnevu  

SREDSTVA: raznobarvni krep papir, raznobarvni tanek papir, škarje, lepilo, lesene palčne, 

zelene slamice, iz papirja izstriženi cvetovi 

POTEK DELA: Otroci bodo ob pomoči staršev izdelali cvetlico. Lahko bodo uporabili 

pripravljene cvetove ali pa cvetlico izdelali popolnoma po lastni želji. Iz cvetlic bomo 

sestavili šopek, ki bo krasil naš vrtec ob praznovanju 70. rojstnega dne. 
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4) BARVANJE in POSLIKAVA KAMNOV 

CILJI: likovno ustvarjanje, sprosceno vzdusje in medsebojno druzenje med starsi, vzgojitelji 

in otroki 

SREDSTVA: kamni, flomastri, akrilne in tempera barve, zaščita za mize in zaščitna oblačila 

POTEK DELA: Otroci bodo ob pomoči staršev in vzgojiteljic na poljubni kamen narisali in 

pobarvali motiv po lastni izbiri. Kamne bomo na koncu sestavili v celoto in jih razstavili v 

naši enoti. Pri dejavnosti želimo staršem in otrokom omogočiti medsebojno sodelovanje, 

lastno ustvarjalnost in prijetno vzdušje. 

 

5) IZDELAVA LUTK IZ ODPADNEGA MATERIALA 

CILJI: sodelovanje, sproščeno vzdušje, urjenje ročnih spretnosti, uživanje v umetniških 

dejavnostih, razstava lutk 

SREDSTVA: blago, karton, volna, škarje, lepilo 

POTEK DELA: Iz odpadnega materiala bodo otroci ob pomoči staršev izdelovali lutke.. 

Otroci bodo strigli in lepili. Ob koncu bomo pripravili razstavo lutk. 

 

6) VETRNICA 

CILJI: - spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri uporabi sredstev in materiala, 

     - razvijanje fine motorike, natančnosti in vztrajnosti. 

SREDSTVA : Kvadrati iz barvnega papirja, slamice, kuvertni razcepki, škarje, luknjač za 

papir 

POTEK DELA: Pripravile bomo barvni papir v obliki kvadrata, na katerem bosta narisani 

diagonali. Otroci bodo ob pomoči staršev po diagonali zarezali proti sredini. Na vseh štirih 

vogalih in na sredini bodo z luknjačem naredili luknjico. Vse štiri kote bodo zavihali proti 

sredini in jih speli s kuvertnim razcepkom. Vetrnico bodo na koncu speli k slamici, na katero 

bodo prav tako napravili luknjico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

7) GIBALNE IGRE 

PAJKOVA MREŽA 

CILJ: Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

SREDSTVA: širok trak, leseno ogrodje gugalnic 

POTEK DEJAVNOSTI: Otroci in starši morajo čim hitreje in čim bolj spretno prečkati mrežo 

in priti na drugo stran. Mreža bo narejena s pomočjo širšega traku, ki bo napeljan med 

gugalnicami, ograjo in drevesom. 

METANJE OBROČEV NA STOŽCE 

CILJ: Razvijanje natančnosti in vztrajnosti. 

 

SREDSTVA: raznobarvni obroči, raznobarvni stožci 

POTEK IGRE: Vsak igralec dobi 5 obročev.  

Njegova naloga je: 1. da vrže vsaj en obroč na vsakega od stožcev. 

                         2. da vrže obroč na stožec iste barve  
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ENOTA RACMAN 
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SKUPAJ V GORE 

 

Spoštovani starši! 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale organiziramo in vas 

vabimo na izlet pod imenom Skupaj v gore. 

SKUPAJ V GORE 
SV. PRIMOŽ NAD KAMNIKOM (826m) 

 

 

 
 

  
 
 
 

KDAJ? V soboto, 7. 4. 2018. 

V primeru dežja bo izlet prestavljen na soboto, 14. 4. 2018. 
 

KDO? Otroci od 3. leta naprej  
(v spremstvu družine). 

PRIJAVE: 

Prijavo oddajte vaši vzgojiteljici do 26. 3. 2018. Ob prijavi navedite ime 

otroka in število drugih udeležencev (starši, otroci – povejte točno 

število, saj bodo otroci na vrhu prejeli medaljo). 

 

ZBOR? Ob 10.00 na parkirišču ob tovarni Calcit. 
 

STARŠI  STE  ZA VARNOST  OTROK  DOLŽNI POSKRBETI  

SAMI! 

 

 

https://siol.net/galleries/gallery-60429/?image=1


59 

IZHODIŠČE:  Parkirišče ob tovarni Calcit v Stahovici.  

DOSTOP DO IZHODIŠČA: Od Kamnika naprej glejte table za Kamniško Bistrico, v vasi Stahovica 

zavijete levo proti Kamniški Bistrici – 200 m od križišča je na desni ob cesti manjše, še 50 m naprej 

levo ob tovarni Calcit pa malo večje parkirišče. 

OPIS POTI: 
Naš vzpon vodi najprej po gozdni cesti mimo lovskega doma in nato vse do razcepa in kontejnerja ob 
veliki panoramski tabli. Tudi naravnost bi prišli v 'Rim', a zavijemo desno in se podamo mimo senožeti, 
kjer se pogosto pasejo krave, malce višje pa lahko ob kmetiji občudujemo še koze. Potem ko smo 
nekaj časa hodili po kolovozu, se znova vrnemo na gozdno cesto, ki ji sledimo vse do oznake za 
Svetega Primoža. Zdaj nas senčna potka vodi le še skozi gozd, mimo kapelice in žuborečih potočkov, 
po dobre četrt ure hoje pa se pred nami končno v vsej svoji lepoti dvigne Sveti Primož, ki smo ga 
lahko že med potjo nekajkrat občudovali od daleč. Popotnik se ustavi v gostoljubni mežnariji, ki jo vodi 
prijazni oskrbnik Peter, kjer ob krepčilu dobimo tudi ključe za ogled cerkve. Na zunaj sicer ni videti 
drugačna od drugih cerkva, zato pa v svojih nedrih skriva razkošno dediščino starih mojstrov.  
Ob zmerni hoji se na vrh pride v dobri uri in pol, ob hitrejšem tempu pa v uri ali celo manj. 
  
Priporočljivo je, da imate s seboj malico. 

Nazaj se vrnemo po isti poti. 

POT BO OZNAČENA 

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 (pohodna obutev, 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 (po želji), kos izolacijske podloge za sedenje na tleh (npr. kos 

odrabljenega armafleksa), zložljiv dežnik, vrečka za smeti. 

V primeru dežja bo izlet prestavljen na soboto, 14. 4. 2018.  

STARŠI  STE  ZA VARNOST  OTROK  DOLŽNI POSKRBETI  SAMI! 

PRIJAVE:  

Prijavo oddajte vaši vzgojiteljici do 26. 3. 2018. Ob prijavi navedite ime otroka in število drugih 

udeležencev (starši, otroci – povejte točno število, saj bodo otroci na vrhu prejeli medaljo).  
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V GORAH: 

 SE NADIHAMO SVEŽEGA ZRAKA, 

 SI PRIDOBIMO IN UTRDIMO TELESNO KONDICIJO, 

 OPAZUJEMO LEPOTO NARAVE, 

 VARUJEMO NARAVO IN OHRANJAMO NJEN IZGLED. 

PRI HOJI: 

 UPOŠTEVAMO NAVODILA VODJE IZLETA, 

VZGOJITELJIC IN STARŠEV, 

 V SKUPINI HODIMO DRUG ZA DRUGIM, 

 KO SE OGREJEMO SI SLEČEMO VRHNJE OBLAČILO, 

 GLEDAMO POD NOGE, 

 POZDRAVLJAMO MIMOIDOČE, 

 IMAMO ROKE VEDNO PROSTE- NIKOLI V ŽEPIH. 

PRI POČITKU: 

 NE SEDIMO NA TLEH, TEMVEČ NA IZOLACIJSKI PODLAGI, 

 V MIRU POJEMO S SEBOJ PRINEŠENO MALICO, 

 SE NE ODDALJUJEMO OD SKUPINE, 

 SE IGRAMO NA ZA TO DOLOČENEM MESTU, 

 POSPRAVIMO VSE STVARI V NAHRBTNIK (TUDI SMETI). 

DOMA: 

 OČISTIMO IN POSPRAVIMO OPREMO, 

 SE SPOMNIMO LEPIH IN SE POGOVORIMO O SLABIH STVAREH NA IZLETU, 

 NARIŠEMO RISBICO. 

 

SKUPAJ V GORE 

SV. PRIMOŽ NAD KAMNIKOM 

   

SPOŠTOVANI STARŠI! 

V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale organiziramo in vas vabimo na izlet pod imenom 

Skupaj v gore. 

KAM? Sv. Primož nad Kamnikom (826m).  

KDAJ? V soboto, 7. 4. 2018. 

KDO? Otroci od 3. leta naprej (v spremstvu družine). 

ZBOR? Ob 10.00 na parkirišču ob tovarni Calcit. 

OPIS HRIBA – ZANIMIVOST:  
Sv. Primož je ena izmed bolj priljubljenih rekreacijskih točk bližnjih in daljnih prebivalcev občine 
Kamnik. Nekateri se nanj povzpnejo tudi večkrat na dan. Tu vsako leto poteka rekreativna prireditev 
24 ur Svetega Primoža, lokalno športno društvo pa vsako leto organizira tudi tek na Sv. Primoža, ki 
leži na nadmorski višini 826 m. 
Sv. Primož je pozno-gotska romarska cerkvica na obronkih Velike Planine nad Kamnikom z lepim 
razgledom na pobočja sosednjega Krvavca, Kamnik in Ljubljansko polje. Obiščete ga lahko kadarkoli, 
vzpon je nezahteven in primeren za vse generacije ter v vseh letnih časih. Ima čudovit razgled na 
okoliške hribe in dolino. Ob jasnih in sončnih dneh seže pogled vse do Ljubljane. Posebno lepo je 
jeseni ali pozimi, ko je Ljubljanska kotlina zavita v meglo, na Primožu pa vas bo pričakalo sonce. 
Uživamo lahko na številnih s soncem obsijanih klopeh.  

https://siol.net/galleries/gallery-60429/?image=1
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EVALVACIJA 

SKUPAJ V GORE 

Šolsko leto: 2017/2018 

 

V soboto, 7. 4. 2018, smo realizirali skupni projekt Vrtca Domžale in se odpravili na sv. Primoža nad 

Kamnikom. Zbrali smo se pri tovarni Calcit v Kamniku in se počasi odpravili po označenih poteh 

skozi gozd do samega vrha. 

 

Na sobotnem izletu tokrat niso bile zastopane vse enote Vrtca Domžale, otroci pa so bili vseh 

starostnih skupin. Vseh udeležencev nas je bilo okoli 300, torej več kot preteklo leto. Po dobri uri 

prijetne hoje smo prišli na cilj, otroci pa so se zelo razveselili medalje Skupaj v gore. Otroci so se 

skupaj s svojimi družinami na prijetnem soncu okrepčali z malico ter uživali v lepem razgledu.  

Hvala vsem staršem, ki ste se nam pridružili na sobotnem izletu.  

V bodoče bi bilo dobro, da je prisotna vsaj ena strokovna delavka vsake enote, saj jih otroci na izletu 

iščejo in jih pogrešajo. V razmislek predlagamo, da se projekt Skupaj v gore izvede v drugačni obliki, 

saj  

se glede na vse večje število udeležencev pojavlja problem z zagotovitvijo dovolj velikega parkirišča. 

Predlagamo, da se projekt, Skupaj v gore, v bodoče izvede podobno kot Športno popoldne; morda med 

tednom, vsaka enota posebej, saj bi se tako velika množica ljudi prerazporedila po različnih lokacijah. 

Sobotni izlet je bil dobro izpeljan, pot primerno označena, pohodniki dobro razpoloženi.  

 

    

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Preserje pri Radomljah, 11. 4. 2018 
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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.  

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo letos obeležili mesec kulture na prav poseben 

način. Kot vsako leto je otroke najstarejših skupin obiskala pravljičarka. Letos sta bili kar dve 

izvajalki, in sicer Maja Novak, dipl. vzg. iz Gaja in Barbara Kunilo, dipl. vzg. iz enote Palček. 

Otrokom sta predstavili ljudski pravljici Povodni mož in Zlata ptica (več v razporedu.)  

Še posebej prazničen dogodek pa je bil letos ob praznovanju 70-letnice Vrtca Domžale obisk 

pisateljice in pravljičarke Nine Mav Hrovat, ki je gostovala po enotah Vrtca Domžale za 

otroke 2. starostnega obdobja, v spremstvu maskote Domžal- hroščka Simona. V nekaterih 

enotah se jima je pridružila tudi podžupanja, ga. Renata Kosec. Pisateljica Nina Mav Hrovat, 

avtorica pravljic, ki jih otroci dobro poznajo, je otrokom je predstavila svoja dela, pogovarjali 

so se o pisateljevanju, kako nastajajo pravljice in se preizkusili v čarodejstvu z uporabo 

domišljije, ki je prav poseben, neprecenljiv zaklad vsakega pisatelja. Domišljijo so urili s 

čarovniškimi triki, ki so otrokom še posebej ostali v spominu. Otroci so spoznali njeno 

pravljico Hrošček Simon širi zadovoljstvo, ki je nastala v sodelovanju z Občino Domžale in v 

povezavi s projektom Vrtca Domžale »Moj kraj«, tudi zapeli pesmico hroščka Simona in 

zaplesali skupaj z maskoto.  
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V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale, 

bomo v mesecu februarju 2018 izvedli: 

 

Izvajalki bosta Maja Novak, dipl. vzg. in Barbara Kunilo, dipl. vzg., ki 

bosta otrokom predstavili ljudski pravljici Zlata ptica in Povodni mož. 

 

 

 

 

 

 

        

                                            

                                                       

 

Želimo vam prijetno, praznično in kulturno doživetje. 

                                                                                         Ravnateljica 

                                                                                              Jana Julijana Pirman 

Branje otroku prinaša spoznanja o neskončno 

raznoliki naravi življenja. 
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KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE 
 

V skladu z LDN bomo v mesecu februarju izvedli kulturno dopoldne.  

Izvajalki bosta Maja Novak, dipl. vzg. in Barbara Kunilo, dipl.vzg. 
 

VRTEC DATUM URA  

GAJ (2 sk.) Četrtek, 1. 2. 2018 9.00 –  10.00 BARBARA KUNILO 

CICIDOM (1 sk.) Četrtek, 1. 2. 2018 10.30 – 11.00 BARBARA KUNILO 

PALČEK (2 sk.) Petek, 2. 2. 2018 9.00 – 10.00 MAJA NOVAK 

RACMAN (1 sk.) Petek, 2. 2. 2018 10.30 – 11.00 MAJA NOVAK 

KRTEK (3 sk.) Ponedeljek, 5. 2. 2018 9.00 – 10.30 BARBARA KUNILO 

KEKEC (1 sk.) Torek, 6. 2. 2018 9.00 – 9.30 MAJA NOVAK 

MLINČEK (1 sk.) Torek, 6. 2. 2018 9.45 – 10.10 MAJA NOVAK 

OSTRŽEK (1 sk.) Torek, 6. 2. 2018 9.00 – 9.30 BARBARA KUNILO 
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VRTEC DOMŽALE in HROŠČEK 

SIMON 

ŠIRITA ZADOVOLJSTVO 

 
V februarju bomo za vse otroke od 4. leta dalje izvedli poseben 

dogodek z obiskom mladinske pisateljice Nine Mav Hrovat, mag. 

prof. pred. vzg., ki jo bo spremljala maskota Domžal, hrošček Simon. 

Gostja dogodka bo podžupanja, mag. Renata Kosec, ki se bo 

pridružila v nekaterih enotah. 
 

 

 

 

KEKEC (2 sk.)  Četrtek, 1. 2. 2018  9.00  

MLINČEK (2 sk.)  Četrtek, 1. 2. 2018  10.00  

GAJ (4 sk.)  Petek, 2. 2. 2018  9.00  

OSTRŽEK (2 sk.)  Petek, 2. 2. 2018  10.30  

PALČEK (4 sk.)  Ponedeljek, 5. 2. 2018  9.00  

CICIDOM (2 sk.)  Ponedeljek, 5. 2. 2018  10.30  

KRTEK (5 sk.)  Sreda, 7. 2. 2018  9.00  

RACMAN (2 sk.)  Sreda, 7. 2. 2018  10.30  
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NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 

 

JAZBEC IN NJEGOVO PETJE 
 

Igrajo: 
 

 JOŽE BAMBIČ 

 MAJA NOVAK 

 ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER 

 MATEJA GABOR 

 TJAŠA STOPAR 

 KATARINA KOS JUHANT  

 ANJA BEŠTER 

 TINA VOZEL 

 

SCENARIJ IN REŽIJA: NINA MAV HROVAT 

 

 

 

RAZPORED NASTOPOV: 

 

 ČETRTEK, 7. 12. 2017 OB 9.00- KRTEK, 10.30- RACMAN 

 PETEK, 8. 12. 2017 OB 9.00- KEKEC, 10.15- MLINČEK 

 PONEDELJEK, 11. 12. 2017 OB 9.00- GAJ, 10.30 CICIDOM 

 TOREK, 12. 12. 2017 OB 9.00- PALČEK, OB 10.30- OSTRŽEK 

(popoldne za otroke zaposlenih ob 17.30 v Ostržku) 
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PREDSTAVA JAZBEC IN NJEGOVO PETJE 
 

 

Predstava Jazbec in njegovo petje avtorice Nine Mav Hrovat na humoren način pripoveduje, 

da je potrebno za uspeh veliko vaje, spodbud in strpnosti, saj nihče ne postane mojster kar čez 

noč. Jazbec vsak dan pridno vadi petje, saj si želi postati pravi Pavarotti med jazbeci, zato 

izvaja razne vokalne vaje. Vokalne vaje so zastavljene tudi kot artikulacijske vaje, s čemer 

spodbujamo mlade gledalce, da ponavljajo za jazbecem in so »brusijo in razgibavajo jezičke«. 

Gozdnim prebivalcem jazbec s svojim početjem para ušesa, zato sklenejo, da ga bodo zaprli v 

jamo, pa naj se »dere, kolikor hoče«. Za humorne vložke poskrbi polž, ki vedno znova 

zamuja, in s tem tudi usodno vpliva na potek dogodkov. Kot pravi pregovor: »Kdor drugemu 

jamo koplje, sam vanjo pade!« Gozdni prebivalci (lisica, jež, zajec, miš in veverica) spoznajo, 

da ima »vsaka palica dva konca«, kot pravijo, in na koncu celo ugotovijo, da se pevske vaje 

splačajo, saj jazbec zelo lepo poje in s svojim petjem razveseljuje vse, poleg tega pa olajša 

tudi bolečine in pozdravi buške. 

Otroci se zlahka poistovetijo z jazbecem in s polžem, saj se vsi kdaj znajdejo v situacijah, ko 

potrebujejo več časa, jim manjka vaje, si želijo več in bolje in jih prijatelji ali okolica pri tem 

ne podpirajo dovolj ali so celo nestrpni. Predstava je bolj primerna za otroke od 3. leta dalje, 

čeprav so jo zaradi barvitosti in prijetne glasbe, ki jo je uglasbila Teja Komar, z veseljem 

gledali tudi nekateri najmlajši.  
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RAZPORED GOSTOVANJ PO OŠ: 

 22. 1. 2018 

- OB 9.00 OŠ DOMŽALE (ga. CHVATAL) 

- OB 10.00 OŠ VENCLJA PERKA (ga. STREHAR) 

- OB 11.00 PŠ IHAN (ga. KRABONJA)  

 

 25. 1. 2018  

- ob 9.30 OŠ KRTINA (ga. PIRNAT) 

- Ob 11.00 OŠ ROJE (ga. VEVODA) 

 

 26. 1. 2018  

- OB 9.00 OŠ DRAGOMELJ (ga. POGAČAR) 

- OB 10.15 OŠ DOB (ga. JESENOVAC) 

- OB 11.30  OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH (ga. POGAČAR) 

 

 31. 1. 2018 

- OB 9.00 OŠ RODICA (ga. GOMBOC) 

- OB 10.00 PŠ JARŠE  

 

V SKLOPU FESTIVALA BRALNICE POD SLAMNIKOM:   

 15. FEBRUAR 2018 (kontakt ga. JOŽICA ŠTENDLER) 

- OB 9.30 V KNJIŽNICI CIRILA KOSMAČA TOLMIN  

- OB 11.URI V VRTCU MOST NA SOČI. 
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OBISK BOŽIČKA/ DEDKA MRAZA 

OBISK BOŽIČKA PO ENOTAH 
 

 Ponedeljek, 11. 12. 2017 

9.00 KEKEC (4 sk.) Dedek Mraz  

10.30 MLINČEK (3 skupine) 

 Torek, 12. 12. 2017   

8.45 GAJ (8 skupin)  

10.30 CICIDOM (4 skupine) 

Popoldne v Ostržku,  

ob 17.30 za otroke zaposlenih! 

 Sreda, 13. 12. 2017  

8.45 OSTRŽEK (3 skupine) 

10.00 RACMAN (4 skupine) 

 

 Četrtek, 14. 12. 2017  

8.45 KRTEK (11 skupin) 

 Petek, 15. 12. 2017 

8.45 PALČEK (10 skupin 
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EVALVACIJA: 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah Vrtca Domžale obiskal Božiček, 

v enoti Kekec pa dedek Mraz. O tem, kateri dobri mož bo otroke obiskal, so se odločili starši 

na prvem roditeljskem sestanku. Dobri mož je otroke obiskal v vseh oddelkih, jim povedal 

zgodbo, ki jo je posebej pripravil na presenečenje otrokom v dogovoru z vodstvom Vrtca 

Domžale. Z otroki se je pogovarjal o prijateljstvu, delovni vzgoji, dolžnostih, radodarnosti in 

drugih pozitivnih vrednotah. Skupaj z otroki je pel otroške pesmice, z mlajšimi zaplesal, se 

fotografiral in vse otroke tudi obdaril. Vzel si je čas za vsakega otroka posebej in prilagodil 

svoj nastop otrokovi razvojni stopnji in starosti. Najmlajši otroci so ga lahko pobožali po 

bradi, z njimi se je igral bibarije, plesal in se pogovarjal. Pristopil je počasi, da se otroci niso 

prestrašili in je bilo prvo tovrstno srečanje pozitivna izkušnja. Starejši otroci so mu z veseljem 

zapeli pesmice, ki so se jih naučili, delili nova znanja, ki so jih pridobili v vrtcu. Glavni cilj 

obiska je bil razveseliti otroke, hkrati pa smo vključili tudi vzgojne vsebine predvsem s 

področja družbe. Letos je bil večji poudarek na medsebojni odnosih in okolju, saj moramo za 

zadovoljstvo vseh poskrbeti vsi. O tem, kakšno je zadovoljstvo in kakšna je prijaznost, kako 

sta videti ipd., so otroci zelo domiselno modrovali in bili zelo ustvarjalni. Prav tako je dobri 

mož opomnil otroke, da prijaznost nič ne stane, a smo zaradi nje vsi srečnejši. 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK 

ČEBELARJA  

 

V Vrtcu Domžale dajemo velik poudarek na zdravju in ohranjanju le-tega. Tradicionalni 

slovenski zajtrk je tudi dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v 

vseh enotah in vseh oddelkih Vrtca Domžale. Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo: črni 

kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Letos smo jedilnik malce spremenili in otroci so 

poskusili medeno maslo. Pri tem je najbolj pomembno, da je vse iz lokalne, domače 

pridelave, kar pripomore k ohranjanju kvalitete živil in pozitivnemu odnosu do okolja, v 

katerem bivamo. Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v 

povezavi z zdravo prehrano in ohranjanjem zdravja. Za ohranjanje zdravja je na prvem mestu 

tudi gibanje in le-temu dajemo vsako leto večji poudarek. Zavedamo pa se tudi pomena čebel, 

ki s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot 

tudi za živali, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike 

življenja. Otroke v vseh enotah obiščejo lokalni čebelarji in jim predstavijo skrb za čebele, 

čebelje produkte, proizvode in kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci spoznajo tudi 

avtohtono vrsto čebele- kranjsko čebelo. Ker so otroci v najnežnejših letih še posebej 

senzibilni, v veliki meri izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad 

čebelarji, kmetovanjem in vsem, kar je povezano z naravo. Prav tako pri ostalih ekoloških 

vsebinah ugotavljajo, kako pomembno je sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko 

srečno in zdravo živeli v sožitju in zdravem okolju in so kritični do nespoštljivega vedenja v 

naravi in uničevanja. Tako krepimo zavedanje, da smo vsi, narava in ljudje, povezani. 
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DOBRODELNA AKCIJA – ANINA ZVEZDICA 

 

V Vrtcu Domžale se skladno s Kurikulom za vrtce trudimo, da otrokom omogočamo različne 

vsebine, ki spodbujajo razvoj čustvene inteligence in z njo povezane empatije. Z dobrodelnimi 

akcijami, kot so zbiranje zamaškov, kartuš za akcijo Rdeči noski, smo se pridružili tudi dobrodelni 

akciji Anina zvezdica. Razvijanje empatije je ključnega pomena, da se otrok tudi kasneje, ko 

odraste, lahko vživi v sočloveka, njegovo stisko ali z nekom sproščeno, brez zavisti, deli pozitivne 

izkušnje. Človekova pravica in potreba je tudi zavedanje, da nismo sami, da pripadamo skupini, 

družbi, ki nam nudi oporo, ko nam je težko in kadar ni vse tako, kot bi si želeli. Otroci tako 

pridobivajo temelje človekovih pravic ter spoznavajo, da vsi ljudje pripadajo družbi in so 

pomembni.  
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Spoštovani! 

 

Tudi letos se pridružujemo dobrodelni akciji Anina zvezdica, ki pomaga 

socialno ogroženim družinam pri zbiranju hrane z daljšim rokom uporabe. 

 

Akcija bo v vseh enotah Vrtca Domžale potekala 

od ponedeljka, 18. 12. 2017, do srede, 20. 12. 2017. 

 

Zbiramo: testenine, moko, sladkor, gres, riž, olje, alpsko mleko, polento, sirup, 

vloženo sadje in zelenjavo, paštete, konzervirano hrano, čokolado, piškote, 

otroško hrano ipd. 

 

Lep pozdrav 

 

                                                                                      Ravnateljica 

                                                                                       Jana Julijana Pirman 
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                            Domžale, Ljubljanska cesta 70,  Tel.: 724 83 00, Fax: 724 82 95 

                            http://www.vrtec-domzale.si/, vrtec.domzale@guest.arnes.si 
 

 

Domžale, 22. 12. 2017 

 

 

 

Spoštovani starši in zaposleni Vrtca Domžale! 

 

Zahvaljujemo se vam za nesebično pomoč in doniranje sredstev v akciji Anina 

zvezdica za socialno ogrožene družine. Skupaj smo zbrali zelo veliko različnih 

živil, za katere verjamemo, da bodo polepšala praznike in olajšala življenje 

družinam, ki pomoč potrebujejo. 

 

 

Želimo vam lepe praznike in srečno 2018! 

 

 

                                                                                                Ravnateljica 

                                                                                         Jana Julijana Pirman 

ANINA ZVEZDICA 

mailto:vrtec.domzale@guest.arnes.si
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SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE 

VAJE 

 

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

smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo, v oktobru pa 

izvajamo tudi vaje evakuacije z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je 

uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo vsi uporabniki, torej vsi 

otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo informacije o tem, kako se na 

situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in podobno- vse z namenom, da 

bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano. 

V vse enote Vrtca Domžale 

pridejo gasilci, običajno so to 

predstavniki lokalnih 

prostovoljnih gasilskih društev 

in skupaj z zaposlenimi in otroki 

izvedejo evakuacijske vaje, 

otroke seznanijo s svojim 

poklicem, jim pripovedujejo, 

kako morajo skrbeti za svojo 

varnost, kako ravnati v primeru 

naravnih in  drugih nesreč 

(požara, poplave, potresa do 

prometne nesreče) in podobno. 

Skupne evakuacijske vaje, 

predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev in gašenja požarov, 

preizkušanja opreme- gasilnih aparatov in čelad, so otrokom najbolj zanimive, hkrati pa tudi 

najbolj nazorno pokažejo ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter ravnanj v primeru nesreče. 

Otroci med akcijo opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega ponesrečenca, kako mu nudijo 

prvo pomoč, kako se dogovarjajo s centrom in reševalci. Delo gasilcev, gasilska vozila in 

oprema so otrokom zelo zanimivi in jim burijo domišljijo. Vzgojiteljice se z otroki o tem 

pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, se igrajo in berejo zgodbe o gasilcih in 

reševalcih. Z igranjem, oziroma igro vlog gasilci, utrjujejo pridobljeno znanje in preko 

različnih sredstev zbirajo dodatne informacije (knjige, internet, TV…). Sodelovanje s PGD 

pomeni tudi dodatno varnost za vse uporabnike vrtca, saj ob obisku preverijo tudi ustreznost 

evakuacijskih poti, požarnih načrtov, oznak, gasilnih aparatov in hidrantov.  
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DELOVNA AKCIJA 

 

Vse enote Vrtca Domžale so se pridružile čistilni akciji: »Očistimo vrtec in okolico 2018«. 

Delovna akcija je potekala od  ponedeljka, 26. 3. do petka, 6. 4. 2017  v dopoldanskem času. 

Otroci so skupaj s strokovnimi delavci očistili in uredili igrišča, okolico vrtca, atrije, igrala, 

dvorišča ter vrtičke in gredice. Z omenjenimi akcijami ozaveščamo otroke na pomen 

ločevanja odpadkov, spodbujamo delovne navade in navajamo otroke na odgovoren odnos do 

narave. 

 

ENOTA CICIDOM 

V ponedeljek, 26.3.2018, smo imeli v dopoldanskem času delovno akcijo. Pridružila se nam 

je tudi babica, mamica in dva očka. Mamica je oplela gredico z grmički, babica pa je 

poskrbela za mehke plošče pod gugalnicama. Očka sta pospravila celotno shrambo z orodjem 

in igračami, premaknila vlak,  da smo lahko pometli pod njim, ter po igrišču raznosila klopi in 

mize. 

Otroci so z vzgojiteljicami pometli vse poti, pobrali odlomljene vejice in pograbili travo. 

Pospravilo smo tudi ustvarjalno utico. Naše igrišče je zdaj lepo pospravljeno in ob sončnih 

pomladanskih dnevih vabi na igranje. 

 

ENOTA GAJ 

Delovno-čistilna akcija je v enoti Gaj 

potekala v ponedeljek, 26. 3. 2018. 

Najmlajše skupine so očistile svoje 

atrije, pri čemer so otroci pridobivali 

nove izkušnje pri razvrščanju smeti 

in spretnosti pri rokovanju s krpami. 

Uredili so tudi svoje igralne kotičke. 

Starejši otroci so si nadeli rokavice, v 

roke prijeli metle, grablje in vrečke 

za smeti ter se z veliko vnemo lotili 

čiščenja vrtčevskega igrišča ter 

okolice vrtca. Pridno so grabili listje, 

pobirali odpadke, vejice… Vrečke so 

bile hitro polne. S skupnimi močmi 

(zaposleni in otroci) smo poskrbeli za lepši videz vrtca in dobro počutje vseh nas. Skrbeli 

bomo, da bo okolica ostala čista in urejena. 
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ENOTA KEKEC 

V enoti Kekec skozi celo leto tedensko čistimo ter skrbimo za površine na in ob igrišču. V 

skrbi za čisto okolje smo se tudi letos spomladi pridružili ostalim enotam Vrtca Domžale. 

Vsi zaposleni  smo skupaj z otroki izvedli delovno akcijo 27. marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovali so otroci skupine »medvedi«, »polži« in »metulji«. Pobirali smo smeti, veje, 

pometali in grabili. Večina otrok ima delovne navade, tiste malo manj zainteresirane pa smo 

spodbujali k delu. Napolnili smo nekaj vrečk, ki smo jih odnesli v smetnjake. Na koncu se 

nam je prilegla malica. 

 

ENOTA KRTEK 

Letos smo čistilno akcijo 

izvedli v mesecu marcu. V 

prvem dogovorjenem terminu 

so lep sončen dan za urejanje 

okolice našli otroci in 

vzgojiteljice v starem delu 

vrtca, pridružilo pa se jim je 

tudi nekaj staršev. Očistili so 

atrije in pograbili travnik ter 

uredili zunanje lope.  

Prelopatili so tudi peskovnik in 

prezračili mivko. 

V drugem dogovorjenem terminu pa so se  za lepše okolje potrudili otroci v novem delu vrtca. 

Pobrali so smeti, pometli asfaltne površine, pograbili travnik. Najmlajši otroci so skupaj z 

vzgojiteljicami urejali atrije ob igralnicah in umivali igrače za igro na prostem. 

Otroci so pokazali veliko navdušenja za delo in vztrajnosti ter natančnosti. Po končanem delu 

smo si vsi skupaj povedali, da smo zastavljeno delo dobro opravili. 



79 

ENOTA MLINČEK 

V četrtek, 29.3.2018, smo v vrtcu Mlinček izvedli čistilno akcijo, v kateri  so sodelovale vse 

tri skupine od najmlajših Mišk, Ptičkov do najstarejših Ribic. Skupaj torej 41 otrok in 6 

vzgojiteljev. Vsi skupaj smo se lotili čiščenja našega igrišča, ki je bil ob prebujajoči se 

pomladi zelo potreben spomladanskega čiščenja. Najmlajše Miške so si nadele rokavice in že 

so bile v akciji z metlami v svojih rokah. Tudi Ptički so pridno pomagali pri praznjenju  naših 

vrtnih lop in čiščenju igrač ter pometanju igrišča. Najstarejše Ribe pa so se lotile vrtne ute, v 

kateri se skriva kotiček >>DOM<<. Vse igrače smo oprali, jih temeljito očistili in  skrbno 

pospravili na svoje mesto, kjer že čakajo otroke, da se bodo veselo igrali. Seveda pa na koncu 

ne sme manjkati tudi dobra malica, ki so jo otroci že nestrpno čakali. Sadni napitek in sladka 

jabolka so otrokom napolnila želodčke, da so lahko potem še naprej uživali in se igrali na 

toplem soncu vse do kosila.  

   

 

ENOTA OSTRŽEK 

Z otroki smo se že notri dogovorili, kako 

bo potekala skupna čistilna akcija na 

igrišču, kamor smo odšli, ko se je malo 

ogrelo. Pri delu smo sodelovali vsi. Otroci 

so pometali, grabili, pobirali papirčke, 

nosili v koše, kamor smo ločevali 

odpadke. Že prej se nam je igrišče zdelo 

prijetno, sedaj pa je nedvomno čistejše. 

Pometene površine, pobrane vejice in 

kamni, papirčki v svojem zabojniku, 

odstranjene polomljene igrače, prekopan 

peskovnik, čista okolica, to je rezultat 

Ostržkove čistilne akcije. 
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ENOTA PALČEK 

V ekološkem tednu, ki smo ga poimenovali Odpadke ločujem, okolje varujem smo strokovne 

delavke otroke ozaveščale  o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki preko 

različnih dejavnosti. Izvedli smo tudi čistilno delovno akcijo, kjer so otroci vseh skupin vrtca 

Palček po svojih zmožnostih aktivno  sodelovali  pri delovnih opravilih; pobirali so palčke, 

vejice in kamenje, pometali in grabili so odpadlo listje, pulili plevel ter pobirali smeti, ki jih je 

veter nanesel  na zelenice igrišča. Po delu so se otroci  z veseljem okrepčali z zdravo malico 

ter nadaljevali z igro in druženjem  na urejenem otroškem igrišču.  

 

 

ENOTA RACMAN 

V enoti Racman smo v ponedeljek, 3. 4. 2018, z otroki izvedli delovno akcijo. Prisotne smo 

bile vse strokovne delavke in 65 otrok. Uredili smo igrišče, pregledali igrače in odstranili 

polomljene in nevarne. Očistili smo peskovnike in jih prekopali. V enem od peskovnikov bo 

potrebno dodati mivko, saj je skoraj povsem prazen. Otroci so zavzeto sodelovali. Pometali so 

potke, z grabljenjem so odstranili 

vejice z zelenice in pobirali kamenje, ki 

je bilo raznešeno po igrišču in ga nosili 

ob rob igrišča. Strokovne delavke smo 

otroke spodbujale in jih usmerjale.  

Pred vrtcem smo uredile zelenico, 

pometli ploščad pred vhodom v vrtec in 

dovozno pot ter pograbili peščeno 

parkirišče. Pred vhodom v vrtec bi 

želele še urediti cvetlični lonec in dve 

cvetlični koriti. 

Po končani delovni akciji smo imeli 

malico, ki so se je otroci zelo 

razveselili. 
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VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 

 

OBISK POLICISTA V ENOTAH VRTCA DOMŽALE 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je vse enote Vrtca Domžale obiskal policist. 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. 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 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. 

V vseh enotah so otroci s policistom ponovili znanje o pravili hoji v koloni, se odpravili na 

skupni sprehod in ponovili, kako se vede v prometu in pravilno prečka cesto. Pri prečkanje 

ceste so lahko pokazali skoraj individualno oz. v parih in tako še ob prisotnosti policista dobili 

potrditev, da znajo cesto prečkati varno, tako na prehodu za pešce, kot tudi tam, kjer prehoda 

ni. V veliko veselje jim je bilo, da so si lahko ogledali policijske lisice in sedli v policijski 

avtomobil. Policist je bil prijazen, jim je v času obiska posodil svojo kapo, pokazal, kako 

deluje sirena in seveda modre lučke so bile pika na i.  

V enotah Racman, Palček in Mlinček so obisk policista organizirali sami, saj imajo starše, ki 

so zaposleni na policijskih postajah, npr. PP v Ljubljani. Prav tako pa 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). 

V Krtku sta za seznanjanje s cestno prometnimi pravili poskrbeli policistki PP Domžale in 

policist, ki so otrokom predstavili svoj poklic, razkazali policijski avto in opremo, otroci pa so 

se lahko v avto tudi usedli. Poudarili sta tudi varno vožnjo s kolesom in uporabo čelade. Z 

otroki, ki bodo jeseni odšli v šolo so se sprehodili po šolskih poteh in obnovili znanje o 

prometnih znakih. Nekaj skupin pa je obiskal policist na motorju, ki je prišel v vrtec na 

povabilo vzgojiteljice. Otroke je pričakal na parkirišču pred vrtcem. Po uvodni predstavitvi in 

pogovoru o delu policije, je otrokom razkazal svojo delovno opremo in sredstva ter motor. 

Otroci so mu zaupali, da starši ne uporabljajo varnostnega pasu med vožnjo in da med vožnjo 

uporabljajo telefone. Svetoval jim je, da naj jih opominjajo in opozarjajo na varnost v 

prometu. Pogovarjali so se, da starši ne ravnajo vedno prav in smo do tega kritični, zato je 

prav, da posledično vplivamo tudi nanje kot otrokove spremljevalce. Večina fantov je bila po 

obisku policista na motorju mnenja, da bo to tudi njihov poklic.  
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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. Po obisku so polni vtisov, saj je obisk izveden z ravno 

pravo mero individualnega pristopa. 
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ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V 

POSAMEZNIH ENOTAH 
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ENOTA CICIDOM 

 

 LETNI ČASI NA OBISKU 

Letni časi, so nas obiskali že tretje leto 

zapored. Otroci so jih nestrpno pričakovali, saj 

so ti obiski za njih nekaj posebnega. Tudi 

najmlajši so jih dobro sprejeli. Prvo starostno 

skupino so letni časi obiskali posebej in zanje 

pripravili krajši program. Otrokom so letni čas 

poskušali približati z izvirnim kostumom, 

rekviziti in naravnim materialom, ki je 

značilen za posamezni letni čas. Obisk so 

popestrili s petjem plesom ali zgodbo. Prav 

vsak obisk je bil za otroke posebno doživetje.  

 

 SKUPINA MUCKI, Cicidom 

KONEC TEDNA S KNJIGO 

Za to obogatitveno dejavnost so se odločili, z namenom 

povezovanja vrtca in doma. Otroci so dobili ob petkih 

domov nahrbtnik s slikanicama Kekec in Bedanec ter Kdo 

je napravil Vidku srajčko, strokovno knjigo za starše z 

naslovom Otroci so podoba svojih staršev in z zvezkom za 

zapisovanje in risanje vtisov zgodbice. Naslednji teden so 

ga vrnili in takrat smo zvezek pregledali in prebrali 

napisano. Odziv otrok ob nošenju nahrbtnika domov je bil 

pozitiven in tudi starši so sodelovali z vpisovanjem vtisov 

otrok med »branjem«. Sodelovali so vsi otroci v skupini.  

 

ČAROBNI GOZD 

Ime smo izbrali skupaj z otroki, saj so otroci veliko  

pripovedovali domišljijske zgodbe, pravljice o vilah, 

samorogih in ostalih pravljičnih junakih. Tako smo 

sestavili tudi našo zgodbo Čarobni gozd, kjer je s 

slikami krasila našo omaro. Na to temo smo okrasili 

tudi igralnico. Čarobni gozd je postal mesto za 

pripovedovanje in branje zgodb ter pravljic, 

ustvarjanje, praznovanje rojstnih dni, poskuse  ter 

»šolski prostor«, kjer so reševali grafomotorične vaje. 

Pri tem so otroci  razvijali sposobnost identificiranja z 

domišljijskimi liki, domišljijskega doživljanja in 

ustvarjanja. 
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 SKUPINA MIŠKE, Cicidom 

MIŠKIN NAHRBTNIK 

CILJI: 

- Spodbujanje bralnega opismenjevanja in povezovanja med družinskimi člani. 

 

VSEBINA: 

- V miškinem nahrbtniku bo strokovna knjiga za starše, pravljica za otroke, lutka 

miška ter zvezek kamor bodo zapisali, narisali svoje vtise. Čas izposoje 

nahrbtnika bo od ponedeljka do ponedeljka (1 teden). 

EVALVACIJA: 

Pri obogatitveni dejavnosti Miškin nahrbtnik so sodelovali vsi starši in vsi otroci. Dejavnost 

smo izvajali od oktobra do aprila. Vsak otrok je imel 1 teden nahrbtnik doma. V nahrbtniku je 

bila lutka Mini Miška Potepinka, knjiga za starše, pravljica ter zvezek. V zvezek so zapisali 

svoje vtise, otroci pa so jih ponosno predstavili. 

Cilj je bil dosežen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

ENOTA GAJ 

 

 SKUPINA MEDVEDKI, Gaj 

                 

 

  

 

          ODDELEK: 2– 3 leta 

           

OBOGATITVENA DEJAVNOST: FOTOURINKI PRI MEDVEDKIH 

V skupini Medvedki smo v šolskem letu 2017/2018 izvajali obogatitveno dejavnost, ki nam je 

služila kot izhodišče za spremljanje otrokovega razvoja. Skozi celo leto smo skozi fotografski 

objektiv beležili in ujeli utrinke naših dejavnosti, potepanj, druženj in tako spoznavali tudi 

kako rastemo, napredujemo in se spreminjamo. Otroci so ob slikah podoživljali pretekle 

dogodke, obujali spomine, širili besedni zaklad, ponavljali, se zbliževali in utrjevali 

medsebojne odnose. Skozi celo leto smo naredili tudi majhne filmčke, ki so se jih otroci z 

veseljem ogledali in sem jih predstavila tudi staršem na naših srečanjih. V našo mapo 

utrinkov smo skozi celo leto zbirali fotografije posameznika, ki so sedaj lep spomin na 

preteklo šolsko leto. 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: MEDVEDEK PLEŠE 

V letošnjem letu smo v naši skupini pričeli s projektom 

Medved pleše pri katerem sem tudi sama, tako kot otroci, se 

veliko naučila, se prilagajala starosti in predvsem otroke 

spodbujala, da so začutili veselje do plesa, izražanja, petja 

ter igranja in ustvarjanja na MI. 

Vodilo pri dejavnosti, ki sem jo izvajala enkrat tedensko, mi 

je bilo, da so otroci obogatitveno dejavnost doživljali kot 

nekaj prijetnega, sproščenega ter družabnega. Cilje, ki sem si 

jih zastavila so bili: doživljanje umetnosti kot del 

družabnega in kulturnega življenja, negovanje, spodbujanje 

in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjenjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in 

poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja. Verjamem, da 

bomo s projektom nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem 

letu. 

Preserje pri Radomljah: 30. 5. 2018                                                  Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

                                                                                                  Pom. vzgojiteljice: Tamara Ćosi 
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 SKUPINA JEŽKI, Gaj 

 

 

 

 

 

 

              Oddelek : 3 – 4 

                 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: JEŽKOVE BRALNICE 

V naši skupini je skozi šolsko leto potekal projekt Ježkove bralnice. Skupaj z otroki smo 

izbirali knjige glede na mesečne teme ter nato ustvarjali z različnimi materiali. Pri tem smo 

uporabljali različne likovne tehnike (suhe barvice, tempera barve, voščenke, nestrukturiran 

material, volne, kosmi vate, lesene palčke itd.)  Otroško ustvarjanje je bilo tudi 

dokumentirano s fotografijami. Izdelki so bili nato razstavljeni v igralnici, pred igralnico ter v 

garderobi. Največje zadovoljstvo otrok pa je bilo, ko smo v mesecu aprilu imeli temo 

Dinozavri in princeske. Skupaj smo ustvarili dinozavra iz škatel različnih velikosti ter ga nato 

razstavili pred igralnico. Otroci so nato svoje izdelke po razstavi odnesli domov. 

 

 

Preserje pri Radomljah: 30. 5. 2018                                                                        

                                                                    Vzgojiteljica: Barbara Modic Ilnikar 

                                                                                         Pomočnica vzgojiteljice: Saša Pogačar 
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 SKUPINA MIŠKE, Gaj 

 

 

 

 

           ODDELEK: 4 – 5  LET 

           

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: POVEJ MI PRAVLJICO 

Otroci so ob poslikanih kamnih zelo radi pripovedovali svoje izmišljene pravljice. Na ta način 

so dobili izkušnjo samostojnega pripovedovanja, poslikan kamen jim je dal idejo za govor in 

kar nekaj otrok  je preko igre znebilo tremo. Otroke sem med pripovedovanjem tudi posnela 

in posnetke pokazala staršem na našem drugem sestanku, kar jim je bilo zelo všeč. Vrečko s 

kamni so velikokrat samostojno vzeli ter pripovedovali prijatelju.  

 

 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: LJUDSKE PESMI IN PLESI 

Dejavnost smo izvajali vsak torek v večnamenskem prostoru vrtca, utrjevali otrokom že znane 

plese in pesmi ter se naučili tudi nove. Otroci so dobro uporabljali svoje telo, začutili glasbo 

in lepo zaplesali tudi v paru. Veselili so se torkov, saj so vsi radi sodelovali.  
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: DAN V MESECU MALO DRUGAČE 

Pri dejavnosti »Dan v vrtcu malo drugače« so otroci za igro uporabljali samo nestrukturiran 

material, katerega smo že imeli v vrtcu ali pa so nam ga prinesli starši. Otroci so se veselili 

prve srede v mesecu, saj so bili polni pričakovanj, kateri material bodo dobili.  V začetku so 

bili pri igri zadržani, nato pa so se jim porajale vedno nove ideje in končni izdelki so bili 

krasni. Ob igri z nestrukturiranim materialom so otroci spoznavali lastnosti različnih 

materialov ter spoznavali, kako lahko uporabimo odpadno embalažo.  

 

 

 

 

Preserje pri Radomljah: 30. 5. 2018                                                                        

 

                                                                                     Vzgojiteljica: Sonja Orešek 

                                                                                     Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Gerbic 
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 SKUPINA PTIČKI, Gaj 

 

 

 

 

 

        Oddelek: 5–6 let 

      

OBOGATITVENA DEJAVNOST: DAN MALO DRUGAČE 

Globalni cilj obogatitvene dejavnosti, Dan malo drugače, ki je potekala vsak torek, v času 

med zajtrkom in kosilom, od septembra do maja, je bil spoznavanje različnih pristopov k 

spoznavanju narave. Otroci so se v okviru dejavnosti igrali z različnim nestrukturiranim 

materialom in iskali igralne možnosti. Spoznavali so različne materiale npr. les, kamen, 

mivko, vodo … in se ob lastnem raziskovanju seznanjali z njihovimi lastnostmi. Ustvarjali 

smo iz odpadne embalaže in ugotavljali, da je lahko še kako uporabna. Občasno smo 

dejavnost realizirali tudi v naravi: na travniku, v gozdu, ob porečju reke. Dejavnost je, poleg 

spoznavanja lastnosti različnih materialov, spodbujala in omogočala ustvarjalnost otrok. 

Otroci so imeli preko tovrstne igre tudi veliko možnosti za razvijanje sposobnosti vzdrževanja 

in uživanja v prijateljskih odnosih, ob čemer so reševali tudi konflikte, se pogajali in 

dogovarjali.  
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: PTIČKOV ČAS 

Obogatitveno dejavnost, Ptičkov čas, smo izvajali od septembra do junija, v času po kosilu, 

do malice. Večkrat tedensko smo izvajali govorne igre za krepitev govornega aparata, 

prebirali slikanice, se pogovarjali o vsebini in se ob različnih vajah urili v pozornem 

poslušanju.  Izmišljevali smo si pravljice, v katere smo vključili tudi elemente iz pravljične 

joge. Otroci so tekom dejavnosti izvajali različne dejavnosti za krepitev drobne motorike in 

grafomotorične vaje Hane Tymichove. Igrali smo se družabne in didaktične igre, likovno 

ustvarjali, doživljali glasbo in jo različno izražali (v risbi, z gibom …), se seznanili z 

nekaterimi animiranimi filmi in risankami.  

V okviru obogatitvene dejavnosti so bili tekom leta realizirani naslednji cilji: 

- Otrok spoznava, da mu telesne vaje in sprostitev pomagajo ohranjati zdravje. 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa. 

- Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

- Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

- Razvijanje pozitivnega odnosa do knjig in krepitev besednega zaklada. 

- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti. 

 

     

 

 

 

 

Preserje pri Radomljah: 25. 5. 2018           

 

                                                                                         Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar 

                                                                                        Pomočnik vzgojiteljice: Peter Tomažin 
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 SKUPINA SOVE, Gaj 

 

 

 

 

                Oddelek: 5–6 

                 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM  

Z uporabo nestrukturiranega materiala, ki je bil otrokom ponujen tekom leta (koruza, škatle, 

tulci, pesek, časopisni papir, zamaški), smo zagotovili dodatno spodbudno učno okolje. Otroci 

so preko igre razvijali kreativnost, zamišljanje in sodelovalnost ter tako dosegli ključen cilj, ki 

smo si ga zastavili. To smo pričakovali, saj je nestrukturiran material že sam po sebi osnova 

za proces ustvarjalnega načina razmišljanja in delovanja. Ugotovili smo tudi, da so se otroci 

med igro več pogovarjali, med njimi pa je prihajalo do manj konfliktov. Manj konfliktov je 

bilo opaznih predvsem pri dečkih, ki so se s tovrstno igro tud pogosteje posluževali. Pri igri z 

nestrukturiranim materialom so bili otroci bolj vztrajni, kar pomeni, da dodelanost igrač ni bil 

pogoj za uspešno igro. Z otroki smo izkoristili nestrukturiran material za izdelavo različnih 

izdelkov ter spoznali, da je odpadno uporabno. Preko igre z nestrukturiranim materialom smo 

preko leta, ki je bil otrokom na voljo, dosegli idejnost po načelu »manj materiala, več 

domišljije«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: ABC GIBANJA 



93 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je prav 

takrat namreč izpostavljen vplivom okolja. Ustrezne gibalne dejavnosti, ki naj bi potekale 

skozi igro, so v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni 

razvoj, poleg tega vplivajo tudi na otrokove spoznavne, socialne ter čustvene sposobnosti in 

lastnosti (Videmšek in Visinski, 2001). Poleg zavedanja pomembnosti gibanja v predšolskem 

obdobju, ki ga opisujeta navedena avtorja, smo pri načrtovanju gibalnih dejavnosti v okviru 

obogatitvene dejavnosti ABC gibanja izhajali tudi iz predpostavke, da ne moremo zagotoviti 

celostnega razvoja otroka, če se ne zavedamo pomena gibalnega razvoja, ki temelji na 

pestrosti gibalnega učenja. Pestrost gibanja smo zagotovili z izvajanjem elementarnih iger, 

naravnih oblik gibanja, gimnastične abecede, atletske abecede, plesnih iger in dejavnosti v 

ritmu ter motoriko z žogo preko različnih oblik vadbe – poligon, vadba po postajah, štafetne 

igre, delo v dvojicah. Otroci so postopoma postajali bolj spretni, hitri, močni in vzdržljivi. 

Največji napredek je bil opazen pri gibalno manj spretnih otrocih, pri katerih je bilo zlasti 

pomembno, da so se postopoma naučili zaznavati svoj napredek ter ga doživljali kot uspeh, ne 

glede na dosežke vrstnikov.  

Obogatitveno dejavnost ABC gibanja smo izvajali vsaj 2x mesečno od oktobra do junija ob 

četrtkih v telovadnici vrtca Gaj. S prinašanjem športne opreme v vrtec so otroci spoznavali 

oblačila in obutve, ki so primerna za gibalne dejavnosti ter s tem postopoma vplivali tudi na 

prevzemanje odgovornosti otrok. Z dejavnostjo smo realizirali vse zastavljene cilje, 

najpomembneje pa je, da smo vplivali na vzpostavljanje trdnih temeljev zdravega 

življenjskega sloga.  

 

Videmšek, M. in Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: VITAMINSKA BOMBA 

V zimskem času je zelo pomembna ustrezna hrana, s katero v hladnih dneh uspešno okrepimo 

imunski sistem. To je še posebej pomembno pri predšolskih otrocih, saj so bolj dovzetni za 

različna obolenja. Prav zaradi tega smo želeli, da preko priprave vitaminskih bomb – napitkov 

vplivamo na zdrav način življenja, pozitivno naravnanost do svojega zdravja ter zavedanje, da 

moramo v zimskem času zdravju nameniti več pozornosti. Preko priprave so otroci 

spoznavali, da si lahko iz različne zelenjave in sadja naredimo zdrav in z vitamini bogat 

napitek. V procesu izdelave so bili otroci aktivno vključeni. Pridobivali spretnosti pri rezanju, 

razvijali smo tudi družabnost in sproščeno vzdušje. Dotaknili smo se teme o pomembnosti 

osebne higiene. Pri dejavnostih so otroci kazali zanimanje za raziskovanje (peške, koščice, 

sočnost, oblika, otip, barva, okus…). Realizirali smo vse zastavljene cilje.  

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: NARAVOSLOVNI HOKUS POKUS 

Začetno naravoslovje predstavlja prvo srečanje otroka z znanostjo in njenimi metodami, 

zaradi česar si otrok o tem naredi nek splošen vtis, ki kasneje vpliva na odnos do 

znanstvenega dela in uporabe znanstvenih odkritij. Pri tem imamo pomembno vlogo mi, 

vzgojitelji. Pri načrtovanju naravoslovnih poskusov smo izhajali iz tematskih sklopov, kjer 

smo se dotaknili različna področja raziskovanja (fizika, kemija, biologija) – poskočne rozine; 

padanja listja glede na težo, velikost, obliko; opazovanje kalitev koruze (skrb za pogoje); 

mešanje barv, tekočin; igre s čutili; raziskovanje zvoka in njegovih značilnosti; poskus s 

cvetlico (dokaz z barvo, da cvetlica pije vodo). Pri raziskovanju smo se osredotočili na 

opazovanje, postavljanje vprašanj, pregledu knjig. Zanimale so nas domneve otrok, njihovo 

razmišljanje. Poskus smo na koncu interpretirali ter oblikovali zaključek in razlago ter se 
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vrnili na naše domneve. Otroci so pri poskusih, kjer so že meli izkušnje, domnevali 

pravilneje. Zanimive so bile besede otrok, ki so jih uporabljali za razlago nekega poskusa. 

Ugotovili smo, da so dobro in ustrezno oblikovana vprašanja bistvena za motiviranje otrok ter 

uspeh pri izvedbi poskusa. Za pomembnega pa se je izkazalo tudi izkustveno učenje – pri 

poskusih, kjer so bili otroci bolj aktivni so se naučili več – najbolje se učimo takrat, ko kaj 

naredimo sami. Otroci so pokazali radovednost in vedoželjnost. V bodoče bi bilo smiselno 

več naravoslovnih poskusov izvajati v naravnem okolju. Z izvedbo poskusov smo spodbujali 

različne pristope k spoznavanju narave. Otroci so spoznavali potek naravoslovnih postopkov 

ter spoznavali osnove raziskovanja s katerimi otrok postavlja temelje za kasnejše raziskovalno 

delo tekom svojega izobraževanja.  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preserje pri Radomljah: 30. 5. 2018                                                                        

Vzgojiteljica: Tjaša Stopar  

Pomočnica vzgojiteljice: Lili Panič 
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ENOTA KEKEC 

 

 »KEKČEV DAN« 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

V vrtcu Kekec že nekaj let ob petkih izvajamo projekt, ki smo ga poimenovali Kekčev dan. 

Tudi letos je bilo tako. Otroci so prehajali iz igralnice v igralnico. Po želji so si izbirali 

dejavnost. Strokovne delavke pa smo se potrudile, da smo jim ponudile zanimive dejavnosti 

iz različnih področij.  

Otrokom je Kekčev dan prirasel k srcu. Mlajši otroci so pridobivali samozavest in so 

pogumno stopili v igralnico starejših otrok.  

Po novem letu so se projektu pridružili tudi najmlajši otroci našega vrtca. Sprva so plašno, 

nato pa vsakič bolj pogumno zakorakali v ostale igralnice. Pri tem so jim bili v veliko pomoč 

starejši bratci in sestrice. 

Poleg samozavesti, ki so jo pridobivali mlajši, so starejši otroci postali pozorni do mlajših. 

Med seboj so si pomagali in skrbeli drug za drugega. Spletla so se drobna prijateljstva, ki so z 

vsakim petkom rasla. 

 

 

 
 

 
 

Radomlje, maj 2018                                                                                                        Kekčeve 
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 »PIKAPOLONICA NA OBISKU« 

V skupini pikapolonice smo v letošnjem šolskem letu izvajali obogatitveno dejavnost, ki smo 

jo poimenovali Pikapolonica na obisku.  

Kdo je pikapolonica? To je plišasta igrača, ki je v nahrbtniku z vsakim otrokom odšla domov 

ob prav posebni priložnosti, to je ob praznovanju rojstnega dne. Otroci so bili nad tem 

navdušeni. Pikapolonica je z otroki seveda sodelovala na praznovanjih, odšla z družinami na 

izlete,  z otroki je spala, nekatere je tolažila med boleznijo. 

Vsakič je bil ob pikapolonici v nahrbtniku tudi zvezek vtisov. Vanj so starši pridno beležili 

dogodke, dodali so kopico fotografij, risbic ter tudi pohval. Z otroki smo jih skupaj prebrali, 

posamezne fotografije so z veseljem komentirali. 

Skupaj s pomočnico ugotavljava, da je bila ideja, da pikapolonico otroci odnesejo na 

praznovanje, zelo dobra. Ker imajo otroci rojstne dneve bolj v poletnem času, še niso bili vsi 

na vrsti. Obogatitveno dejavnost bomo izvajali tudi v poletnih mesecih, glede na prisotnost 

otrok. Moram tudi poudariti, da so otroci in starši lepo skrbeli za pikapolonico, saj se je vedno 

vračala čista in nepoškodovana. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Martina Pavlič 
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ENOTA KRTEK 

 

 SKUPINA POLŽI, Krtek 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI S SOCIALNIMI IN EKO DRUŽABNIMI IGRAMI 

Praznovanje rojstnih dni ima tudi v vrtcu 

poseben pomen. Tudi letošnja praznovanja smo 

povezali z ekologijo in prav za vsak rojstni dan 

izdelali novo družabno igro. Uporabili smo 

materiale, ki so nam bili na voljo. Vsak otrok je 

po svojih močeh poskrbel za njihovo izdelavo, 

saj je bilo potrebno veliko barvanja, striženja, 

lepljenja in zbiranja različnih materialov. 

Skupina se je s socialnimi in eko družabnimi 

igrami še bolj povezala, otroci so se naučili 

strpnosti, usklajevanja in potrpežljivosti. 

Navodila iger dobro poznajo in vedo, da ne morejo vedno zmagati. Izvajanje socialnih iger pa 

je pripomoglo k zmanjšanju prepirov, prerivanj  in tožarjenj. V deževnih dneh in v času pred 

kosilom, se otroci z  eko družabnimi igrami še posebej radi poigrajo. Pri igri so s sredstvi 

pazljivi, saj prepoznajo in cenijo trud, ki so ga vanje vložili. Naše Eko družabne igre smo 

predstavili in se z njim skupaj s starši zaigrali tudi na Krtkovem ŽIV-ŽAVu. 

 

IGRALNI DAN Z IZPOSOJEVALNICO IGRAČ 

Za naš Igralni dan smo izbrali ponedeljek, saj 

vsi dobro vemo, da se je po prostih dnevih 

težje vrniti v vrtec. Otroci so s svojimi, od 

doma prinešenimi igračami, prihajali vidno 

zadovoljni in ponosni v vrtec. Gorje pa, če je 

kakšna mamica ali očka pozabil na Igralni dan 

ali igračko. Seveda smo se pogovorili, da 

moramo za igrače poskrbeti in se spomniti 

predvsem sami. V začetku nekateri otroci do 

igrač niso imeli primernega odnosa in so 

igrače poškodovali, tako da so jim starši 

prepovedali prinos igrač v vrtec. Po številnih pogovorih o pravilnem odnosu do igrač, 

predmetov in pohištva, smo uvedli izposojevalnico igrač. Otroci so se o menjavi igrač sami 

medsebojno dogovarjali. V primeru konfliktnih situacij so imeli možnost rešitev poiskati 

sami, kasneje pa sva jim priskočili na pomoč, če je bila le ta  potrebna. Otroci so izposojene 

igrače vrnili nepoškodovane. Otroci so se s sposojo igrač še bolj povezali in ugotovili, da ni 

nujno potrebno vsako željeno igračo tudi kupiti. 

 

                               Slavica Perpar Ibrčič,vzgojiteljica 
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 SKUPINA ČEBELE, Krtek 

ČEBELJI KROG 

V letošnjem šolskem letu je dejavnost potekala priložnostno, večkrat mesečno. Otroci so radi 

sodelovali, saj jim ta način prinaša določeno mero sprostitve, umiritve v, tudi za njih, vse bolj 

napornem tempu življenja. 

V začetku šolskega leta sem več časa namenjala utrjevanju dihalnih tehnik, ki sem jih 

otrokom predstavila že lani, kasneje pa smo se veliko igrali razne sprostitvene igrice. Večkrat 

sem dnevne dejavnosti tudi kar prekinila, če so bili otroci nemirni in smo se usedli v »čebelji 

krog« ter se sproščali. 
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ČEBELJI PETEK 

Naši posebni petki so prav hitro zaživeli. 

Sicer smo jim včasih zamenjali vrstni red, 

saj nam je velikokrat ponagajalo vreme in 

zaradi močnih nalivov nismo mogli na 

bližnji hrib Križentaver. Med samo hojo 

smo vedno tudi opazovali naravo, ter 

nekajkrat v gozdu pripravili tudi vadbeno 

uro s poligonom iz naravnih materialov 

oziroma naravnih gibalnih ovir.  

Ko smo petek namenili družabnim igram, 

so sodelovali tudi starši, saj so skupaj z 

otroki prinašali tudi igre od doma, ki so 

pomenile dodatno popestritev. Nekaj iger 

pa smo naredili tudi v vrtcu. Otroci so se pogosto tudi sami igrali in pri tem razvijali tudi 

socialne veščine, saj je bilo vedno potrebno tudi dogovarjanje o pravilih, vrstnem redu… 

Tudi pri ustvarjanju iz odpadnega materiala so sodelovali tudi starši, ki so ga prinašali v vrtec. 

Otrokom ni nikoli zmanjkalo idej in so tudi brez vseh igrač zelo uživali. 

  

KOLESARSKI DAN 

Konec aprila smo imeli kolesarski dan. Otroci so bili kot vedno navdušeni. S seboj so vsi 

pripeljali kolesa. Dva otroka sta imela še pomožna kolesa, eden poganjalec, vsi ostali pa so že 

zelo vešči vožnje s kolesom. Vozili so po pripravljenem poligonu, ki so ga najprej 

premagovali brez kolesa, nato pa še s kolesom. Pogovorili smo se tudi o varnosti in otroci so 

res pazili na svojo varnost in prav tako tudi na varnost ostalih. Nekaj težav smo imeli z 

nameščanjem varnostnih čelad, saj so nekateri prinesli že precej dotrajane. Nekaj smo jih 

nadomestili tudi s čeladami iz vrtca. 
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MALA POŠAST MICI 

Skupaj z otroki smo se navdušili nad 

zgodbami iz slikanice Mala pošast Mici. 

Otroci so doma skupaj s starši izdelali 

svojo Mici iz blaga. Vsem sem zašila 

enako osnovo, ki so jo nato napolnili s 

polnilom in dodali vse podrobnosti od 

oči, las, ust…  Dnevno smo brali zgodbe 

o Mici in prav hitro so otroci pričeli tudi 

sami sestavljati podobne zgodbe o 

dogodivščinah male Mici.   Tako je 

nastala naša slikanica, ki so jo opremili 

tudi z ilustracijami.  Plišaste pošasti so 

spale v omari in otroci so skrbeli zanje. 

Vse skupaj pa je bila odlična iztočnica tudi za pogovor o primernem vedenju. 

 

PIKICA, STOJ 

Dejavnost je potekala večinoma zunaj, tudi v gozdu, kjer 

smo si vedno pomagali z naravnimi ovirami. Pogosto smo 

vadbeno uro pripravili tudi v igralnici in garderobi. Takrat 

so bili otroci navadno v dveh skupinah ali pa smo pripravili 

vadbeno uro po postajah. 

Otrokom sem omogočila, da so se res dodobra razgibali in 

v gibanju uživali. Poudarek je bil  na premagovanju ovir na 

različnih poligonih in na krepitvi zaupanja v svoje lastne 

gibalne zmožnosti. Za umirjanje in zniževanje srčnega 

utripa ob koncu vadbenih ur sem uporabila različne 

elemente sprostitvenih dejavnosti. 

Vedno sem skušala vključiti tudi otroke, ki so sedaj že zelo 

vešči pripravljanja poligonov in imajo veliko res dobrih 

idej. 
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MOJ PRVI ZVEZEK 

Vsak otrok je imel v vrtcu svoj zvezek. Ob različnih priložnostih so otroci v zvezke risali, 

lepili… Zdaj konec šolskega leta je v zvezkih nek pregled našega dela, različnih tem, ki smo 

jih imeli preko celega leta. Otroci so na svoje zvezke zelo ponosni. 

Hkrati smo utrjevali pravilno sedenje za mizo ter risanje na ustrezno stran, ki je otrokom 

povzročalo velike težave. Pogosto se je namreč zgodilo, da so risali kar nekje v sredini ali na 

koncu. 

 

Jana Strojan, vzgojiteljica 

 SKUPINA MRAVLJICE, Krtek 

GIBALNA IGRALNICA 

Potreba po gibanju je ena izmed primarnih potreb otroka. Z otroki smo se enkrat tedensko 

gibali v večnamenskem prostoru. Otroci so uživali v različnih poligonih, kjer smo veliko 

plezali, se kotalili, skakali, se plazili in hodili po klopi, ter s tem razvijali in krepili 

koordinacijo, skladnost gibanja in ravnotežje. Otroci so spoznali tudi nove gibalne igre, v 

katerih so bili iz tedna v teden boljši. Seznanila sem jih tudi z jogo za otroke in masažami. 

Otroci imajo masaže zelo radi, saj so jih vedno pomirile ob koncu gibalne igralnice. Otroci so 

s pomočjo gibalne igralnice pridobili nove gibalne spretnosti, s katerimi bolje obvladujejo 

svoje telo. 

Kaja Ljubi,vzgojiteljica 

 

 BRALNICE POD KROŠNJAMI Z LUTKO IN BIBARIJO  

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali 

dodatno dejavnost Bralnice pod 

krošnjami z lutko in bibarijo, saj je bil 

odziv otrok v preteklem šolskem letu 

pozitiven. 

Namen te dejavnosti je bil, da smo z 

otroki in lutko utrjevali že znane 

deklamacije, ljudske,klasične in avtorske 

pravljice in jih seznanili z novimi. 

Dejavnost je potekala dvakrat mesečno 

zunaj pod krošnjo v lepem vremenu 

oziroma v primeru slabega vremena sva 

izvajali to dejavnost v večnamenskem 

prostoru. Otroci imajo bralnice zelo radi in bomo s tem nadaljevali še naprej.  
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GOZD SVOJEVRSTEN SVET  

Namen dejavnosti, ki je potekala skozi celo šolsko 

leto je bilo spoznavanje gozda ter njihovih 

značilnosti v vseh letnih časih. Redno smo 

obiskovali gozd, opazovali njihove značilnosti in 

ga izkoristili za igralnico v naravi, kjer smo 

izvajali različne dejavnosti. Igrali smo se z listjem, 

iskali različne plodove, izdelovali ptičje hišice. Še 

posebno veselje so bile drobne vejice s katerimi 

smo iskali različne žuželke, ki se skrivajo pod 

listjem. Spoznali smo, kako pomembno je 

vsakodnevno preživljanje časa v naravi.  

 

 

 

UPORABA MONTESSORI PRIPOMOČKOV  

V letošnjem šolskem letu sva uredili Montessori 

kotiček v katerega sva dali različne ročno izdelane 

Montessori igrače in Montessori material. Vse 

igrače so bile namenjene razvijanju fino motorike 

in razvijanje vsakodnevnih veščin. Montessori 

igrače in materiale so otroci imeli na voljo 

vsakodnevno. 

 

 

NAHRBTNIK ZA LAHKO NOČ 

Namen obogatitvene dejavnosti je bil predvsem 

utrjevanje vezi med vrtcem in starši. Tako otroci, 

kot tudi žaba Rozi, pa so nestrpno čakali na petek, 

ko je žaba vsakič z enim otrokom potovala domov. 

Otroci in  starši so žabi Rozi  prebrali pravljico in 

po vsebini pravljice narisali  - literarno estetsko 

doživljanje zgodbe. Žaba Rozi je postala prava 

prijateljica otrok in ob ponedeljkih, ko smo vsi 

prišli v vrtec, so otroci pripovedovali katero 

pravljico je Rozi poslušala na obisku. Vse risbe 

smo razstavili v garderobi. Otroci so jih z 

zanimanjem opazovali in podoživljali pravljice. 

 

Janja Dragar Ribič,vzgojiteljica 
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 SKUPINA METULJI, Krtek 

 

DRUŽENJE S PIKAPOLONICAMI 

Letošnje šolsko leto smo v skupini metuljev  popestrili z druženjem sosedov-pikapolonic.  

Ta druženja so potekala bolj aktivno od novembra dalje,saj smo se do takrat še uvajali, ker so 

otroci v skupino prihajali postopoma. Otroci  so pa pri tem rabili veliko pozornosti in 

nežnosti. 

Ta naša druženja so se začela že pri sprejemanju, saj je naša soba zbirna in smo se tukaj 

dnevno srečevali. Nadaljevali pa smo ob petkih, kjer smo se družili v igralnicah, na hodniku, 

atriju. Na teh druženjih smo se igrali, plesali, vzgojiteljice pa  smo jim za novo leto pripravile 

koncert in ga zaključili s plesom. 

Skozi leto so se otroci spoznavali in na koncu šol. leta se nekateri otroci med seboj že poznajo 

po imenih. 

                                

                                                         

 

                

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 Koželj Mojca,vzgojiteljica 
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 SKUPINA GOSENICE, Krtek 

IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI 

Biti tukaj in zdaj je za otroke velikokrat 

težka naloga. Otroke sva skozi vsakodnevno 

rutino spodbujali, da so bili pozorni na 

stvari, ki se dogajajo v naši igralnici in v 

bližnji okolici. Tako smo med drugim pihali 

v določeno točko, spoznavali naše telo 

preko različnih stiskov in pritiskov, izvajali 

vaje poslušanja in opazovanja. Vse 

dejavnosti smo izvajali v jutranjem krogu, 

kar je bila dobra spodbuda za razvoj 

občutka rutine. Ker je za čuječnost 

pomemben tudi odnos z naravo smo vse 

dejavnosti izvajali tudi v sklopu sprehodov 

in bivanj v naravi. Dejavnosti so se 

izkazale za zelo prijetne in zanimive, otroci so bili ob izvajanju le-teh zelo motivirani. Skupaj 

smo se predvsem zabavali ob tem ko smo se učili sproščanja, poslušanja, dihanja, 

priznavanja, opazovanja… 

 

VRTEC V NARAVI 

Ob začetku leta sva si strokovni delavki zastavili cilj: spodbujanje različnih pristopov pri 

spoznavanju narave. Skozi celo leto smo tako skupaj velikokrat izvedli dejavnosti na prostem. 

Spoznavali smo reko, potok, gozd, konje…naravo v različnih letnih časih. Otrokom sva 

pustili prosto pot pri odkrivanju čudes narave in preizkušanju naravnih značilnosti predmetov, 

ki smo jih našli (metanje kamenčkov, spoznavanje cvetlic, tipanje lubja…) Skozi celo leto sva 

spodbujali odgovoren odnos do žive ter nežive narave. Bolj so otroci odraščali bolj so 

razumeli zakaj je pomembno da ohranjamo našo okolico čisto in zdravo.  Otroci so postali 

pravi mali detektivi in vsakokrat znova so se veselili raziskovanja, iskanja in prostega 

odkrivanja novih in že poznanih pojmov. 
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NAREDI DOBRO IN SPREMENI SVET 

Skozi celo šolsko leto sva otroke spodbujali k 

skrbi do drugih ljudi in stvari. V sklopu 

bivanja v igralnici sva jih spodbujali k 

zavedanju da njihovi odzivi pripeljejo do 

različnih reakcij, ki jih moramo predvideti in 

spoštovati. Ob vsaki daljši odsotnosti otroka 

smo mu poslali zapis dejavnosti in sliko s 

katero smo še dodatno negovali odnos otroka 

z vrtcem. Na sprehodih smo poskrbeli, da je 

pot za nami ostala čista in nepoškodovana. 

Med drugim smo na začetku leta skupaj rešili 

družino polžev, ki se je znašla sredi ceste. 

Otroci so skozi šolsko leto zelo napredovali 

predvsem pri pomoči starejšim otrokom in 

vzgojiteljicam. Z največjim veseljem priskočijo na pomoč, kar jim predstavlja veliko 

motivacijo tudi za nadaljnje delo.  

 

Karin Ropotar, vzgojiteljica 

 SKUPINA KRESNIČKE, Krtek 

KRESNIČKE RAZISKUJEJO RAZLIČNE LIKOVNE TEHNIKE 

V letošnjem letu sem vodila dodatno likovno dejavnost v skupini Kresničke. Spoznavali smo 

različne odpadne materiale in iz njih izdelovali različne izdelke ( zgoščenke, odpadni 

časopisni papir, vijake, zobata kolesca, papirne role, čebelji vosek, plastične plastenke in 

pokrovčke, rafijo, krep papir, storži, plodovi ). Izdelali smo: okvir in sliko iz naravnega 

materiala, dekoracijo za novo leto, svečnike iz zgoščenk in vijakov, pustno masko kurenta, 

kaširali vrtnice iz časopisnega papirja, oblikovali iz čebeljega voska, izdelali sani iz lesenih 

palic …Otroci so radi ustvarjali, razstavljali smo v garderobi, potem pa so jih odnesli domov. 

Cilje, ki smo jih zastavili smo realizirali. 

 

                                  

                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Svetlin, pomočnica vzgojiteljice 
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 SKUPINA ČMRLJI, Krtek 

SKUPNA SREČANJA SKUPIN ČMRLJI, KRESNIČKE IN ŽABICE 

Skupina Čmrlji, Kresničke in Žabice smo se v letošnjem letu družili šestkrat. Skupina Čmrlji 

smo v oktobru 2017 pripravili jesenski kros za otroke vseh treh skupin in jim podelili medalje. 

Skupina Žabice je v oktobru 2017 pripravila glasbeno srečanje, kjer smo imeli karaoke. V 

novembru 2017 smo Čmrlji pripravili predstavo Palček Pohajalček, ki smo jo otrokom 

zaigrali v večnamenskem prostoru. Skupina Kresničke je v prazničnem decembru 2017 

pripravila pravljično dopoldne, kjer smo poslušali pripovedovanje zgodbe ob slikah na platnu. 

V tem času smo imeli  tudi kino dan (ogled risanke na temo prazničnega decembra), ki ga je 

pripravila skupina Žabice. Družili smo se na več igralnih dneh tekom leta. Zaključno srečanje 

je pripravila skupina Kresničke v mesecu februarju 2018, ko smo imeli recital, kjer so otroci 

prisluhnili deklamiranju različnih Prešernovih pesmi, ki smo jih deklamirale vzgojiteljice in 

otroci.  

 

 

    

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Kaja Ljubi,vzgojiteljica 
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 SKUPINA SONČKI, Krtek 

KRTKOV NAHRBTNIK 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra 2017 do 

maja 2018. Sama dejavnost je bila s strani otrok zelo 

dobra sprejeta. Kljub temu, da so nekateri starši ob 

seznanitvi z dejavnostjo pokazali nekaj nejevolje, se je 

proti koncu leta izkazalo ravno nasprotno. Starši so bili 

z obiskom Krtka pri njihovih otrocih zelo zadovoljni, 

saj so videli, s kakšnim nasmeškom so otroci Krtka 

odnesli domov. Krtek je tako preživljal počitnice pri 

vsakemu otroku, starši pa so o dogodivščinah napisali 

nekaj kratkih besed in priložili fotografije. Otroci so 

vsakokrat ponosno opisovali fotografije in 

pripovedovali dogodivščine, ki so jih preživeli skupaj s 

Krtkom. Cilji, ki sem si jih zadala so bili realizirani.    

 

 

MOJ ALBUM 

Obogatitvena dejavnost  je potekala od septembra 2017 do maja 2018.  Album je bil v 

prejšnjem letu zelo dobro sprejet, zato sem se odločila, da v letošnjem letu dejavnost 

ponovimo.   Skozi celotno leto sem hranila določene izdelke otrok, ki sem jih na koncu 

priložila k albumu. Tu bodo otroci lahko našli tudi zapis dejavnosti posameznega meseca, 

fotografije ter pesmice in deklamacije, ki smo jih spoznali skozi celo šolsko leto. Album bo 

otrokom služil kot spomin na lepo preživete trenutke pri Sončkih, starši pa si bodo lahko 

ogledali, kaj vse so se njihovi malčki naučili v letošnjem šolskem letu. Cilje, ki sem si jih 

zadala sem realizirala.  

Anja Bešter, vzgojiteljica 
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 SKUPINA ŽABE, Krtek 

GIBALČEK  

Vsebine: 

Vsakodnevno izvajanje različnih gibalnih vaj. Dejavnosti se bodo razlikovale po vrsti ( joga 

za otroke, tibetanske vaje, poligoni, igre z žogo, ljudske igre in ples, ples ob koreografiji, 

spontani ples- izražanje počutja, čustev, elementarne igre, igre s pravili, vaje zaupanja ...), kot 

tudi stopnjevale v težavnosti, tako da bo otrok lahko v svojem gibalnem razvoju napredoval. 

Vse dejavnosti bodo prilagojene starosti otrok v skupini. Gibalne ure so bile otrokom 

zanimive. Trudili sva se da so bile vse načrtovane dejavnosti raznolike in tekom leta 

stopnjevali zahtevnost določenih nalog.  

 

 

PRAVLJIČNI PALČEK 

Vsebine: 

V sodelovanju s Knjižnico Domžale bomo v tem šolskm letu sodelovali pri Pravljičnem 

nahrbtniku. Otroci bodo doma s straši prebrali 3 pravljice (eno ljudsko, dve avtorski) ter eno 

deklamacijo, ki jih bodo potem predstavili v skupini. Otroci so se Pravljičnega palčka veselili, 

nekateri so prinašali knjige tudi po opravljenem Pravljičnem palčku. 6 otrok pri Pravljičnem 

palčku ni želelo sodelovati, kljub najini spodbudi. Ob koncu smo imeli v Knjižnici Ihan 

podelitev priznanj. 

 

KOLESARJENJE, KROS, ROLANJE, SANKANJE 

V tem letu smo izvedli kolesarski dan, dan rolanja, jesenski kros, dan sankanja. Otrokom sva 

dejavnosti prilagodili glede na starost in predhodno znanje. Kolesarski dan in kros smo izvedli 

jeseni. Otroci so pri kolesarjenju suvereni, poligon so prevozili po svojih zmožnostih. V 

zimskem asu smo izvedli sankanje na bližnjem hribu. Dejavnosti so bile otrokom zanimive. 

Dan rolanja smo izvedli v mesecu maju. Večina otrok je na rolarjih/ kotalkah samostojnih, 

trije otroci pa so se na rolarje postavili prvič in se samo seznanili z opremo.  

 

      Špela Zemljič Kociper, vzgojiteljica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 SKUPINA PIKAPOLONICE, Krtek 

DRUŽENJE Z METULJI 

Skozi celo leto smo se družili s skupini Metulji. 

Otroci so približno enake starosti, zato smo zelo 

veliko sodelovali. Lahko rečem, da smo se v bistvu 

družili vsakodnevno, saj smo se zbirali v sobi 

Metuljev in otroci so se igrali in spoznavali že 

navse zgodaj zjutraj. Naša soba, soba Pikapolonic 

pa je oddajna soba, tako da so se otroci srečali tudi 

popoldan. Veliko dopoldnevov smo preživeli 

skupaj, se skupaj igrali, plesali, imeli različne 

dejavnosti. Družili smo se na hodniku, v 

večnamenskem prostoru, kasneje pa tudi na 

igrišču. V atrijih je bilo druženje bolj slabo, saj 

imamo atrije pregrajene in se otroci vidijo le skozi 

steklo. Otroci se med seboj poznajo, radi se imajo 

in z druženji smo medsebojne odnose le 

podkrepili. Prihaja poletje in skupnih dopoldnevov 

bo še več. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Frol Štefan, vzgojitelji 
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ENOTA MLINČEK 

 

 MURNČKI, Mlinček 

Obogatitvena dejavnost je ob petkih ob 9. uri 

obiskalo v povprečju 8 - 13 otrok iz srednje in 

starejše skupine. Otroci iz mlajše skupine so se 

nam pridruževali postopoma,  proti koncu leta, 

ko jim vključevanje ni več povzročalo težav. 

Sestava skupine je bila vsak teden drugačna, saj 

so v delavnico prihajali otroci, ki so v njej  

želeli sodelovati. Vzporedno so potekale še tri 

delavnice, vsaka v svojem prostoru. 

Osnovni namen obogatitvene delavnice je 

otrokom omogočiti različne izkušnje in 

doživljanje glasbene umetnosti. Otrok je 

ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec 

glasbenih dejavnosti. Ob tej dejavnosti so imeli otroci možnost razvijanja in odkrivanja 

specifičnih nadarjenosti in sposobnosti. 

Ponudila sem jim veliko različnih možnosti izražanja skozi glasbo od poslušanja, 

poustvarjanja, izmišljanja, petja ob spremljavi instrumentov, igranja na instrumente, gibanja 

ob glasbi, plesa, raziskovanja ritmov, izdelave instrumentov, razločevanja zvokov…. 

Otroci zelo radi glasbeno ustvarjajo in tudi sami iščejo načine izražanja skozi glasbo. 

Ob zaključku dejavnosti v aprilu smo pripravili mali koncert za otroke srednje skupine. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalka: vzg. Dragica Repanšek 
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 MOJ KRAJ, Mlinček 

V okviru prioritetne naloge vzgoje za aktivno 

državljanstvo smo razširili spoznavanje 

našega kraja. Začeli smo s spoznavanjem 

kraja z vodenim ogledom Radomelj, ki ga je 

izvajal g. Igor Kuzmič iz Turističnega društva 

Radomlje. Popeljal nas je skozi kraj do 

različnih zgodovinsko pomembnih točk in 

nam jih slikovito predstavil. Samo 

predstavitev smo združili z medgeneracijskim 

sodelovanjem, saj smo na predstavitev 

povabili tako starše kot stare starše. Vodenega 

ogleda se je udeležilo več kot 80 oseb, ogled 

je potekal v dveh skupinah. Spoznavanje kraja smo nadaljevali s spoznavanjem pomembnih 

oznak v naselju, oznak ulic in hišnih številk, otroci so uživali v prepoznavanju številk in črk 

in jih povezovali v prepoznavanje domačega naslova. Kraj smo najprej spoznali s sprehodi in 

se igrali orientacijo. S Homškega hriba 

smo si ogledali posamezne pozicije krajev 

v dolini okoli nas. Skozi Program izletov 

za Mali sonček pa smo vse te kraje tudi 

obiskali. Risali smo načrt kraja in 

spoznali zemljevid kraja, občine in 

republike Slovenije.  

Spoznavanje smo prepletli s 

spoznavanjem pomembnih institucij in 

oseb. 

 

 

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 

 

 DELOVNA VZGOJA, Mlinček 

V mesecu marcu smo v enoti Mlinček izvedli 

čistilno akcijo, v kateri smo sodelovale vse tri 

skupine. Po predhodnem dogovoru smo urejali 

igrišče, pometali poti, pleli plevel, pobirali 

kamenje, prelopatali peskovnik ter uredili leseni 

hiški. Otroci so bili zelo aktivni. Oprali in 

razvrstili smo vse igrače, ki jih uporabljamo za 

igro na prostem. Ugotovili smo, da so igrače 

dobro ohranjene in da lepo skrbimo zanje. 

Čiščenje je potekalo v sproščenem in delovnem 

vzdušju, po dobro opravljenem delu pa smo si z 
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veseljem privoščili malico. V naši enoti smo 

tudi sicer skozi celo leto otroke seznanjali s 

pomenom delovne vzgoje in jih vanjo redno 

vključevali. Vsi smo skozi celo leto ozaveščali 

in utrjevali delovne navade v naših igralnicah, 

umivalnici, ter garderobi. Otroke smo v 

starejših skupinah spodbujali k urejanju obutve 

in obleke. V igralnici so skrbeli za urejenost 

svojih predalov. V mape so samostojno  vlagali 

različne delovne liste in priložnostne  domače 

igrače. Uvedli smo tudi dežurstvo, ki so si ga s 

pomočjo svojih simbolnih znakov samostojno 

označevali. Pomagali so pri pripravi pogrinjkov in prinašanju hrane na mizo. Samostojno so 

pomagali pri pospravljanju in razvrščanju servisa, ter pribora, v najstarejši skupini smo uvedli 

samopostrežne obroke. Ob morebitni nesreči pri pospravljanju hrane in pijače so, ob 

spodbudi,  samostojno pobrisali ali pometli po tleh. Pri igri v kotičkih so poskrbeli za pravilno 

razvrščanje igrač v zaboje in vlaganje na police. Sodelovali so pri pripravi kotičkov in 

menjavi igrač glede na trenutno temo.  Na igrišču vrtca smo skrbeli za urejenost naše hišice in 

estetski izgled našega igrišča. 

 

Vzgojiteljica: Petra Miklavc 

 MALI SONČEK, Mlinček 

V skupini Ribic so programe malega sončka opravili vsi otroci. Mlajših 5 otrok je sodelovalo 

v oranžnem programu in dosegli so tudi realizacijo nekaterih nalog v rumenem programu, 

glede na starost in sposobnosti, starejših 18 otrok pa je doseglo zahteve rumenega programa. 

Otroci so gibalno športno zelo dobro opismenjeni, kar se odraža tudi v udeležbi pri rolanju, 

saj je uspešno rolalo 17 , plavalo 18, kolesarilo pa 22 otrok. Tudi udeležba na izletih je bila 

vedno zelo visoka. Od uspešnosti je odstopal samo 1 šoloobvezen otrok, ki je bil pogosto 

odsoten na dnevih dejavnosti in je zato dosegel zahteve oranžnega programa. V okviru 

gibalnega športnega programa so v skupini Ptički izvedli vse zastavljene naloge. Zeleni 

sonček je osvojilo 18 otrok, oranžni sonček pa 1 otrok.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 
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 ABONMA ZA MLINČEK IN KEKEC 

V letošnjem letu smo se odločili za ogled predstav Miškinega gledališča. Izbrali smo 4 

predstave primerne starostni strukturi otrok. Vse predstave so nas zelo navdušile, saj so bile 

pripravljene po meri otrok. Otroci so vsakič še nekaj časa po predstavi govorili o njej in se 

vedno z navdušenjem odzvali na povabilo na abonma. Za abonma so se odločili vsi starši iz 

skupin Ribic in Ptičkov, otroci iz skupine Mišk pa so se nam pridružili pri zadnji predstavi. 

Ker sodelujemo tudi z vrtcem Kekec so si predstave ogledali tudi otroci iz skupin Metulji, 

Polži in na koncu Medvedi.  Abonmajske predstave si je skupaj ogledalo 114 otrok. Vse 

predstave so potekale v Kulturnem domu v Radomljah. 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojiteljica Dragica Repanšek 

 GIBALNA ABECEDA, Mlinček 

V skladu z Letnim delovnim načrtom 

smo tudi letos imeli različne 

obogatitvene dejavnosti v vrtcu 

Mlinček. 

Obogatitvene dejavnosti so potekale ob 

petkih v večnamenskem prostoru. V 

skupini je sodelovalo različno število 

otrok. Gibalna abeceda je potekala za 

starostno skupino od 3-6 let, z namenom 

doživljanja ugodja v gibanju, razvijanju 

moči, natančnosti, hitrosti in vztrajnosti. 

Odziv otrok je bil pozitiven saj so vsi 

otroci, do zadnjega, zelo radi sodelovali. 

Izvedba se je začela s pozdravom in nadaljevala z ogrevanjem tako, da je vsak otrok pokazal 

svojo vajo.  V osrednjem delu smo izvajali različne igre kot so: padalo, metanje na koš, 

poligon, čutna pot - pot slepih, štafetne igre, tuneli, gnilo jajce… 

Dejavnost smo zaključili z igro za umirjenje in sproščanje. 

                                                                                            Izvajalec: vzgojitelj, Cestnik Gašper 
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 KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, obogatitvene dejavnosti za starejše 

otroke, Mlinček 

Na začetku dejavnosti sem otrokom prebrala in predstavila zgodbo KDO JE NAPRAVIL 

VIDKU SRAJČICO. Tako smo skozi zgodbo spoznali, kako nastane tkanina, obleka. 

Spoznali smo različne tkanine in si pogledali in pogovarjali iz česa lahko nastane (ovca-volna, 

rastlina-bombaž, kokon sviloprejke- svila ) in za kaj te tkanine lahko uporabimo. Tako smo iz 

volne polsteli, v klopčič navijali bombažne niti, tkali, nato pa smo se naučili še osnovnega 

vbodnega šiva in zašili blazinico s sivko. Prišili smo gumb na blago, nizali perlice na nitko in 

si naredili zapestnico in poskusili tudi vezenje. Otroci so ob tem zelo uživali, tako deklice kot 

dečki. Zelo radi so ob petkih prihajali in v ponos in zadovoljstvo jim je bilo, ko so uspeli 

narediti izdelek. Moj cilj je bil dosežen, saj sem pri otrocih spodbudila drobne gibe rok, 

vztrajnost, natančnost pri delu in predvsem ustvarjalnost. 

Z marcem 2018 sem odšla v drugo enoto in moje delo je nadaljevala Saša Starič. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Mojca Novak 

 EKOLOGIJA, Mlinček 

Vse skupine so na začetku leta pričele z 

ozaveščanjem o ločevanju odpadkov. Otroci 

so svoje predhodno znanje pridno 

nadgrajevali skozi celo leto. Mlajši otroci so 

zbirali različne slike in jih lepili na zabojnike 

v sobi. V okolici vrtca smo poiskali ekološke 

otočke in prepoznavali namenske barvne 

zabojnike ter odlagali odpadni papir. 

Pogovarjali smo se o predelavi papirja, ki 

poteka v tovarni blizu našega vrtca. Preko 

celega leta smo skrbeli za urejenost igralnic 

in okolja. V jesenskem in spomladanskem 

času smo izvedli čistilne akcije na našem igrišču in spoznavali bonton lepega vedenja v gozdu 

in na sprehodih s pobiranjem plastičnih odpadkov.                                                                                                                    

 V sodelovanju s starši smo zbirali različni 

odpadni material, ki smo ga namensko 

uporabili pri ustvarjanju in igri z 

nestrukturiranimi materiali. Skozi celo leto 

smo praznovali rojstne dneve z 

izdelovanjem ekološke igre za slavljenca, 

ter spoznavali način družinskega 

praznovanja s pomočjo eko-igre. 

Z ekološkim osveščanjem bomo nadaljevali 

tudi v naslednjem letu.   

    

Vzgojiteljica: Tadeja Lavtižar 
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 70 LETNICA VRTCA, Mlinček 

Z načrtovanjem dejavnosti smo začeli že v jesenskem delu šolskega leta. Predpripravo smo 

vpletli v druge projekte, ki so že potekali. Z dejavnostmi samimi v okviru projekta pa smo 

začeli v mesecu Januarju. Najprej smo spoznali kaj pomeni, da vrtec praznuje, kaj je 

pravzaprav vrtec Domžale. Naučili smo se himno, ples hroščka Simona in prepoznavali znake 

posameznih enot, ki smo jih tudi umestili na zemljevid občine Domžale. Izdelali smo velike 

plakate, ki so oznanjali, da naš vrtec praznuje 70 obletnico obstoja. V mesecu februarju nas je 

obiskala Pravljičarka Nina Mav Hrovat, skupaj s podžupanjo občine Domžale Renato Kosec 

in ravnateljico Jano Julijano Pirman. Skupaj smo zaplesali ples hroščka Simona in se družili v 

prijetnem pogovoru. Preko pobarvanke hroščka Simona, ki spoznava Domžale smo le te 

spoznavali tudi mi. V marcu smo se odpravili na izlete do posameznih enot vrtca Domžale. 

Tako smo obiskali vrtec Gaj, Cicidom, Kekec, v mesecu aprilu pa tudi upravo vrtca Domžale. 

Spoznavali smo različne vrtce in nove prijatelje. Risali smi in likovno ustvarjali vtise z naših 

poti. V mesecu aprilu smo ustvarjali na temo praznovanja. Izdelali smo si praznične 

pogrinjke, pobarvali majice, v katerih smo se igrali na praznično popoldne. Višek praznovanja 

smo dosegli z delavnicami na praznično popoldne, ko smo povabili starše in otroke, da se 

skupaj z vzgojiteljicami družijo na prazničnih delavnicah.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzgojiteljica Dragica Repanšek  
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ENOTA OSTRŽEK 

 

 OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE 

V šolskem letu 2017/18 sem od oktobra do maja enkrat mesečno vodila obogatitveno 

glasbeno dejavnost, ki je združevala vse tri Ostržkove starostne skupine. V veselem decembru 

in prazničnem aprilu so bili dopoldnevi z glasbenimi vsebinami pogostejši.  

Najpogosteje sem za spremljavo uporabila kitaro, otroci pa so spoznavali tudi druge  

instrumente in igrali na male in lastne instrumente. Prepevali smo otroške pesmi, slovenske 

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

didaktične igre, otroci so poslušali tudi nastop strokovnih delavk ter sami sodelovali na 

Ostržkovih karaokah.  

Priložnostno smo se družili ob glasbenih vsebinah, zlasti ob praznovanjih, kamor sodi tudi 70 

letnica Vrtca Domžale. 

Meseca maja smo svoje znanje ljudskih pesmi pokazali tudi na medgeneracijskem srečanju z 

dedki in babicami ter s Pevskim zborom Janeza Cerarja.  

Otroci imajo zelo radi glasbene dejavnosti, navajajo se na petje in igranje v večji skupini, pa 

tudi individualne sposobnosti s tega področja smo na novo odkrivali. 

 

 

Marjeta Osolin 
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 ABC GIBANJA, Ostržek 

 

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

času dvakrat tedensko, po skupinah. Obogatitveno dejavnost ABC gibanja smo povezali tudi z 

nalogami projekta Mali sonček. Izvedli smo tudi dva krosa za vse otroke enote. 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeja Mišmaš 
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 LIKOVNE DELAVNICE, Ostržek 

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: 

Izvedli smo delavnice s starostno mešanimi skupinami. 

 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… 

 

 

 

 

                    Vodje dejavnosti:  

Nataša Okorn, Lidija Peterka, Nena Orehov 
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 NARAVOSLOVNE DELAVNICE  

Cilji naravoslovnih delavnic za otroke: 

 spodbujamo občutljivost in spoštovanje otroka do žive in nežive narave in zavedanja 

lastne vpletenosti v njuno povezanost. 

 otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega 

raziskovanja, 

 otroka spodbujamo k uporabi vseh čutil pri raziskovanju, 

 otroka spodbujamo k postavljanju vprašanj in samostojnemu izvirnemu iskanju 

odgovorov nanje. 

 

Metode dela:  

raziskovanje, zaznavanje, primerjanje, opazovanje, merjenje, razvrščanje, preizkušanje, 

sporočanje, sklepanje, napovedovanje, oblikovanje hipotez, ločevanje spremenljivk, 

zastavljanje vprašanj, pogovor, zapisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblike dela: 

skupinska, individualna, delo v dvojicah. 
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Dejavnosti 

Dejavnosti s področja KEMIJE (oktober, november, december): 

 raziskovalne igre s snovmi v vrtcu (moka, kamnine, mivka, les, papir, sladkor, sol, 

vosek, olje, milnica,voda, …), 

 otroci ob pomoči vzgojiteljice pripravijo in izvedejo poskuse (mešanje snovi, 

barvanje, topljenje…).   

 peka kruha, kuhanje juhe, stepanje smetane (sprememba snovi). 

 

 

 

Dejavnosti s področja FIZIKE (januar, februar, marec): 

 poskusi  na teme: Zrak, Voda, Gibanje, Svetloba, Zvok, Magnetizem. 
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Dejavnosti s področja BIOLOGIJE (april, maj, junij): 

 sejanje božičnega žita, 

 sajenje cvetličnih semen in opazovanje rasti cvetlic, 

 skrb za Ostržov vrt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeja Mišmaš 
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 OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 

Ostržkovi pravljični dopoldnevi so ob poslušanju 

pravljic in ustvarjanju na temo slišane pravljice 

povezovali vse otroke v Ostržku. Oktobra je bila 

dejavnost izvedena najprej v srednji in starejši 

starostni skupini, kasneje pa so bili postopoma 

vključeni tudi najmlajši.  

Vsebine knjig so bile usklajene z mesečnim 

načrtom skupin, letnimi časi, prazniki in starosti 

otrok. Pravljice sem pripovedovala ali brala. 

Vključena je bila tudi poezija za otroke. Včasih 

je pripovedovanje spremljala lutka, slikopis ali 

glasba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi: 

o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in 

drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; s književno osebo 

se identificira ter doživlja književno 

dogajanje 

o otrok razvija sposobnost domišljijskega 

sooblikovanja in doživljanja literarnega 

sveta (predvsem podobo književne osebe in 

dogajalnega prostora) 

o doživljanje in spoznavanje temeljnih 

literarnih del za otroke 

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

in pridobiva pozitiven odnos do literature 

o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

                                                                               Nataša Okorn 
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ENOTA PALČEK 

 

 SKUPINA SOVICE, Palček 

V SVETU GLASBE 

Rdeča nit obogatitvene dejavnosti  je bilo seznanjenje z glasbo na različne načine, od petja, 

igranja na inštrumente in poslušanja le teh. V vsako dejavnost sva vnašali nove pesmice, ki so 

jih otroci skozi celo leto postopoma usvajali. Sami smo izdelali preproste ropotulje, skupaj s 

starši na popoldanski delavnici pa smo izdelali bobne, na katere smo izvajali tudi glasbo.   

Otrokom sva  tedensko igrali pesmi na različne inštrumente, otroci pa so tudi sami spontano 

izvajali ritmično melodične vzorce na male ritmične inštrumente. Spoznali smo tudi 

inštrument kovinski boben, na katerega so najraje izvajali zvoke. Velik poudarek sva namenili 

poslušanju glasbe. V ta namen sva večkrat preuredili prostor, tako da so otroci lahko 

sproščeno poslušali glasbo in jo doživljali. 

Glasbo sva povezovali tudi z drugimi področji, kot je ples – bansi in likovno ustvarjanje. 

Otroci so glasbo z različnimi spodbudami raziskovali in doživljali veselje ter sproščenost  na 

drugačen način. 

 

                   

                       

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

Tatjana Molk in Urška Dragar 
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 SKUPINA ČEBELICE, Palček 

PEDENJPED 

Septembra in oktobra smo  namenili 

uvajanju otrok v vrtec in osvajanju 

dnevne rutine. Vsi otroci so bili 

hitro in uspešno uvedeni. Nekoliko 

dlje se je zaradi zdravstvenih 

razlogov uvajala le ena deklica. 

Z vsakodnevnim vstopom v vrtec 

oz. igralnico otroci niso imeli večjih 

težav, saj je večina prihajala v vrtec 

od 8. ure dalje. Popoldan je le nekaj 

otrok ostajalo v vrtcu po 15. uri, ko 

se skupine zopet združujejo. 

Posamezniki, ki so prihajali v vrtec 

pred 8. uro in ostajali po 15. uri pri 

združevanju z drugimi skupinami niso imeli večjih težav. 

Pri odvajanju od dudke sva upoštevali individualne razlike med otroki in želje njihovih 

staršev. Septembra je imelo dudo 12 otrok (za spanje in čez dan). Ko so bili otroci uspešno 

uvedeni in dude čez dan niso pogrešali, smo začeli z odvajanjem od »dnevne« dude, kmalu pa 

tudi od dude za spanje. Pred poletjem sta imela le še dva otroka dudo za spanje. 

Na enak način smo se lotili tudi toaletnega treninga. Čez leto je 6 starejših otrok uspešno 

sodelovalo pri odvajanju od pleničke, brez pleničke pa pred poletjem še ni bil nihče. 

Večina starejših otrok iz skupine je že od doma prišla navajena na skoraj samostojno 

hranjenje, vendar so pomoč pri hranjenju z žlico v prvih mesecih potrebovali skoraj vsi. Nekaj 

otrok je za pitje na začetku še uporabljalo stekleničko. Že konec jeseni so vsi otroci pili iz 

kozarčka in se uspešno privajali samostojnemu hranjenju. Po novem letu so  se vsi otroci 

hranili  samostojno in so pomoč potrebovali le občasno. 
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Vsi otroci so se najraje privajali na samostojno umivanje rok, pospravljanje slinčkov in 

mokrih brisačk. 

Otroke sva navajali na sodelovanje pri preoblačenju in preobuvanju. Spomladi so se starejši 

otroci že samostojno preobuli in slekli, nekateri mlajši otroci pa so še potrebovali  pomoč. 

Pri pospravljanju igrač so posamezniki že od samega začetka zelo uspešno sodelovali, 

posamezni otroci po so celo leto potrebovali več vzpodbude in usmerjanja. 

S privajanjem na sprehod s pomočjo »bibe« smo začeli že v zimskih mesecih. Tako smo 

lahko spomladi odšli na sprehod vsaj enkrat na teden in uspešno premagali že daljšo razdaljo. 

 

Otroci so zelo napredovali na gibalnem področju, saj smo vsak torek izvedli vadbeno uro, 

ostale dni pa gibalno minutko v telovadnici, na hodniku ali na prostem. 
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Med letom sva otroke navajali na krajše skupinsko sodelovanje na različnih področjih.  

Uspešni so bili pri  skupinskem likovnem ustvarjanju, muziciranju in petju, plesu v krogu in 

poslušanju pravljic.  

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Branje in pripovedovanje zgodbic, pravljic in otroške poezije je potekalo celo leto. V 

septembru smo skupaj pregledovali slikanice, od oktobra dalje pa smo po zajtrku prebirali 

krajše vsebine primerne njihovi starosti. Otroci so najraje poslušali zgodbice: Kroki, Dobro 

jutro zajček, Pikijeve skrivalnice Lahko pokukam v tvojo pleničko, Opazujem s Pikijem, 

Pozdravljen Piki, Zelo lačna gosenica, Pikijev prvi sprehod, Kje je Piki, Mali zajček, Mala 

račka, Mali medo, Kaj slišiš, mali mišek, Korajžna koklja, Ljubka Liska, pesmi iz zbirke 

Pisani klobuček itd. Sprva smo brali in pripovedovali zgodbice na preprogi v igralnici, v 

toplejših dneh v atriju, poleti pa se bomo preselili v senco pod krošnje. Otroci so zelo radi 

poslušali zgodbice, pravljice in otroško poezijo, zato smo je bilo izvajanje jezikovne 

dejavnosti vedno zelo prijetno za otroke in vzgojiteljice. 
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 SKUPINA PIKAPOLONICE, Palček 

MALI SONČEK 

Letos  smo bili vključeni v gibalno športni  program Mali sonček in skozi celo šolsko leto dali 

velik poudarek na hoji in različnih gibalnih aktivnostih. Uporabili smo notranje (igralnica, 

hodniki, telovadnica)  in zunanje prostore (atrij, tlakovana pot in zelenica pred atrijem) ter 

bližnjo okolico vrtca (poti ob Kamniški Bistrici, ulice v bližnji okolici). Igralnica nam je 

služila predvsem za ples, rajalne in gibalno didaktične igre, kot so: Ringa raja, Bela, bela 

lilija, Potujemo v Ribnico, Ura je ena pikapolonica  še spi, Dan- noč, Sonce- dež. Za gibanje v 

igralnici pa smo uporabili tudi pohištvo in različne gibalne pripomočke, kjer so otroci plezali, 

potiskali, se plazili, skakali. Jeseni smo se še navajali na hojo v koloni, zato so bili sprehodi 

krajši, ko pa smo se naučili varno in hitreje hoditi, so bili naši sprehodi vedno daljši. Povabili 

smo babice in dedke, da so šli z nami do otroškega igrišča ob Kamniški Bistrici. Otroci so se 

preizkusili na različnih gibalnih izzivih. Spuščali so se po velikem toboganu, plezali, gugali 

na mreži in gugalnici, ter hodili po premikajočih stopnicah. Še posebno veseli so bili, ker so 

jim pri tem pomagali in se z njimi družili babice in dedki. Gibanje smo povezovali tudi z 

drugimi vzgojnimi področji. Na sprehodih smo opazovali naravo skozi različne letne čase, 

prepevali pesmi, srečevali ljudi in živali, spoznavali različne objekte v okolici in obiskali tudi 

otroke iz vrtca Cicidom. Zunaj pred atrijem smo se vozili z različnimi vozili brez pedal,  

kolesom, igrali z žogami različnih velikosti, spuščali po toboganu, gugali, premagovali 

različne ovire. Vsako sredo smo šli v telovadnico, kjer smo imeli različne gibalne aktivnosti. 

Gibanje smo popestrili z vživljanjem v različne živali, vozila, predmete s pripovedovanjem 

zgodbe. Na poligonih so morali poslušati in upoštevati navodila, spoznavali so različne 

športne pripomočke, se učili športnega obnašanja in premagovali različne ovire in se 

sproščali. Vsi otroci  so se naučili sonožni skok v globino, plezanje po lestvi in vrvi, hoja po 

ozki gredi brez pomoči odraslega, tek v večjem krogu v različne smeri, kotaljenje, plazenje. V 

projekt Mali sonček smo vključili tudi starše, saj so z otroki izvedli vsaj en športni  izlet na 

manjši ali tudi večji hrib (Mengeško kočo, Dobeno, Gradiško jezero, Limbarsko goro). 

Izvajali smo tudi  gibalne aktivnosti, ki zajemajo ta projekt (igre na snegu, igre z žogo, 

naravne oblike gibanja….). 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Otroci  radi gledajo  knjige, poslušajo pravljice, zgodbice, pesmice. V bralnem kotičku imamo 

različne  knjige, ki so otrokom vedno na voljo. Izposodimo pa si tudi knjige iz naše knjižnice 

v vrtcu. Gledajo jih sami ali pa v paru in manjši skupini. Najbolj pa so veseli, če se jim 

pridruživa, da  skupaj gledamo in se ob knjigi pogovarjamo. Najbolj zanimive so jim knjige z 

zvočnimi efekti ter pravljice in slikanice z ilustracijami (živalmi, vozila, različni stroji, 

narava…). Jeseni je bila koncentracija pri poslušanju pravljic še zelo kratka, zato sva brali 

pesmice, in pripovedovali kratke zgodbice in pravljice. Otroci so bili bolj zbrani, če jih je 

animirala lutka, igrača, slika. Otrokom sva pripovedovali in brali pravljice na preprogi in 

zunaj v atriju. Pravljice smo večkrat prebrali, da so si bolje zapomnili vsebino. Ko bo topleje,  

bomo prebirali in gledali knjige tudi pod krošnjami dreves.  
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 SKUPINA ŽABICE, Palček 

ŽABICE POJEJO  IN PLEŠEJO 

Obogatitveno dejavnost smo izvajale skozi celotno šolsko leto 2017/2018. Vsakodnevno smo 

prepevali že znane pesmi in se učili novih. Pesmi smo skoraj ves čas peli ob spremljavi različnih 

inštrumentov (kitara, flavta, MRI). Otroci so se tekom leta naučili kar nekaj novih pesmi. Veliko smo 

tudi plesali in rajali ob različnih zvrsteh glasbe (inštrumentalna, klasična, moderna,…). Otroci so 

vedno z velikim veseljem sodelovali pri dejavnostih. 

 

ŽABJA TELOVADBA 

Skozi celotno leto smo se ob četrtkih posluževali telovadnice. V njej smo izvajale različne 

gibalne aktivnosti z različnimi gibalnimi pripomočki in tudi brez njih. Veliko smo se gibali 

tudi zunaj (igrišče, parkirišče, atrij). Hodili smo na daljše in krajše sprehode v našo bližnjo in 

daljno okolico vrtca. V okviru te obogatitvene dejavnosti smo skozi celotno leto izvajale tudi 

gibalne minutke v atriju, hodnikih in garderobi. 

 

POLŽABJI VRT 

Skupaj s skupino Polžki smo skrbeli na Polžabji vrt. Jeseni smo ga pripravili na počitek. 

Spomladi pa smo postorili vse potrebno, da smo ga pripravili na sajenje. Pridno smo ga 

prekopali in populili plevel, nasuli novo plast zemlje in posadili zelenjavo. Vsakodnevno smo 

ga zalivali in opazovali kako naše vrtnine rastejo. Ko bodo obrodile pa bomo pridelke z 

veseljem okusili in jih z veseljem pojedli. 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Obogatitveno dejavnost smo izvajale skozi celotno šolsko leto. Tudi v slabem vremenu 

(dežju, sneženju) smo bralnice izvajale v atriju. Otroci so skozi celotno leto poslušali zgodbe 

z različno tematiko, prilagojeno glede na vsebino tematskega sklopa. Otroci so ves čas zbrano 

poslušali in sodelovali pri dejavnosti ter kasneje ob pogovorih o določeni vsebini slikanice oz. 

pravljice. 
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 SKUPINA POLŽKI, Palček 

KNJIŽNI NAHRBTNIK:  

Knjižni nahrbtnik je vsak otrok dobil za en teden. Pričeli smo z mesecem oktobrom. Končali 

pa konec marca. Otroke smo izžrebali. V njem je bila igrača slonček, ideje za starše ( kuharski 

recept, igre z otroki, igre v temi), knjige:  Moj sončen dan ( S.Kosovel), Leni in Čivk ( K. B.), 

Kdo je naslednji ( A. P.), ter knjiga za starše : Pravljice, ki so otrokom v pomoč. Ter tudi 

mapa, kjer so otroci ilustrirali teden s knjižnim nahrbtnikom, starši pa so ob sliki zapisali 

razlago . Otroci so se knjižnega nahrbtnika zelo razveselili in ga z veseljem odnesli domov. 

 

MALI EKOLOG: 

Z otroki smo skupaj skrbeli za urejeno igralnico: urejali igrače, skupaj brisali prah po 

otrokovih predalčkih, pometali atrij, na igrišču smo  pometali in grabili  listje. V jesenskem 

času smo skupaj s skupino žabice tudi priredili srečanje s starši in tako tudi s skupnimi močmi 

pospravili velik kup listja. V pomoč nam je bil tudi stroj-pometač ,katerega so otroci radi 

vozili skupaj z vzgojiteljico. Razvrščali smo odpadke v različne zabojnike. Uvedli smo tudi 

dežurstvo pri obrokih, kjer so otroci z veseljem sodelovali. Da pa je bilo dežurstvo pravično 

razdeljeno, smo beležili otrokom pikice in s tem nudili možnost vsem otrokom biti dežuren. 

Naloga dežurnega je bila razdeliti pribor, skodelico za solato, prtičke, zaželeti, dober tek. 

 

POLŽEK POJE:  

Z otroki smo veliko peli, deklamirali,  plesali . Besedila pesmi so shranjena v mapi pred 

igralnico, kjer so si lahko starši besedila tudi doma skopirali in z otroki utrjevali naučeno. 

Otroci so staršem in starim staršem naučene pesmi, deklamacije, ples tudi zapeli, deklamirali, 

zaplesali z velikim veseljem. Pri vsakem tematskem sklopu smo na določeno temo izbrali 

pesmi, deklamacije. Večkrat jih ponovimo tudi na sprehodih, pri roj. dnevih, druženju z 

ostalimi skupinami. Naštejem lahko samo nekaj pesmi saj je naš repertuar že zelo dolg: 

Polžek, Hruška, Jabolko, Žogica, Medvedek ni bolan, Gugalnica, Moj megazaver, … Pesmi 

smo spremljali z MRI, flavto, sintetizatorejm.  

 

MALI SONČEK (MODRI IN ZELENI ) 

Projekt Mali sonček (MODRI IN ZELENI) je potekal od septembra 2017 do junija 2018. 

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 2018. Ob 70 letnici vrtca smo odšli tudi do enote 

Cicidom. Igrali smo se na igrišču ob Kamniški Bistrici, kjer je otrokom zelo zabavno saj so 

igrala različna in malo drugačna kot v vrtcu.  

Nekateri od staršev so nam tudi prinesli potrdila o izletih v gore in to  smo pripeli  v  knjižice. 
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Projekt Mali sonček je bil dobro sprejet tako s strani staršev kot otrok. Otroci se vedno radi 

gibljejo, so aktivni. Dan za vadbeno uro v telovadnici smo imeli v ponedeljkih. 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. 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI  

Otroci so radi prisluhnili branju, pripovedovanju pravljic. V jesenskem času smo pričeli in 

tako brali na našem igrišču. Otroci so imeli možnost tudi sami opazovati slikanice pod 

krošnjami dreves. Tudi starše smo povabili k sodelovanju. V pomladnem času se nam je 

pridružila ena mamica. Otroci tudi v igralnici radi posežejo po knjigah in tako ,,berejo,, in se 

pogovarjajo ob knjigah. Zelo radi so poslušali pravljice pri počitku. Pri vsakem tematskem 

sklopu smo imeli na dano temo tudi knjige z izbrano temo. Letos so radi poslušali pravljico : 

Tri muce, ko smo imeli temo zdravje. Ko je bila tema dinozavri smo si jih ogledovali preko 

enciklopedij, slikanic. Tema : žoge pa nam je prinesla več pravljic: Rdeča žoga, Kuža goldi se 

igra z žogicami, deček in žoga, … otroci so tako področje jezika povezali tudi z drugimi 

področji Kurikula.  

 

 SKUPINA PTIČKI, Palček 

 ZAČUTIMO NARAVO: 

Svet narave smo raziskovali z zbiranjem in primerjanjem različnih naravnih materialov, z 

njimi eksperimentirali, obdelovali, sestavljali… Otroke sva spodbujali k natančnemu 

opazovanju stvari, naravnih pojavov in s tem k občudovanju narave, spoštovanju živali, 

rastlin in drugih delov narave. Izvajali smo dejavnosti, ki so spodbujale in presenečale vse 

otrokove čute ( poslušali zvoke v naravi, tipali, objemali in vonjali drevesa, okušali plodove, 

opazovali barve jesenskih listov, se igrali s snegom, opazovali rastline v naravi in pod 

mikroskopom …). Otroke sva učili, da upoštevajo prisotnost drugih in da se zavedajo, da smo 

v naravi-okolju le gosti. 
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PTIČKI PLEŠEMO: 

Skozi celo leto smo imeli plesne minutke, na katerih so otroci preko enostavnih plesno-

gibalnih igric spoznavali najbolj osnovne in enostavne plesne korake. Preselili smo se  v 

pravljični svet, spoznavali različne ritme in oblike( posamično, v krogu, kolonah, vrstah, 

parih..), plesali z različnimi rekviziti( časopis, obroči, blago, žoge…) ter se plesno sproščali 

ob različni glasbi.. Otroke sva prepuščali domišljiji in jim dopuščali možnosti lastnega 

raziskovanja in ustvarjanja ter s tem otroke učili, da v ustvarjalnem plesu ni pravih in 

napačnih načinov izražanja.  Učili sva jih ceniti plesno umetnost tudi z gledanjem prijateljev 

med plesnim izražanjem ter gledanjem plesnih skupin. Ob vsem tem so otroci  doživljali 

veliko veselja in zadovoljstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVAJALI SMO TUDI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO VSE 

SKUPINE: MALI SONČEK, BRALNICE POD KROŠNJAMI…. 
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 SKUPINA RAČKE, Palček 

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: 

- Sprostitvene ure, 

- tekalne, skakalne igre 

- . 

Gibalno dejavnost sva v šol. letu 2017/2018 izvajali obe strokovni delavki. V okviru 

dejavnosti sva  izvajali tudi projekt Mali sonček. Glede na prostor in število otrok sva 

uporabljali različne učne metode in oblike dela. Dejavnost je bila organizirana tako, da je imel 

vsak otrok preko gibalnih iger možnost sproščenega izvajanja naravnih oblik gibanja, 

razvijanja koordinacije in moči ter skladnosti gibanja celega telesa.. Veliko individualnega 

dela in pomoči sva namenjali mlajšim otrokom, ki so imeli kar nekaj težav z razumevanjem in 

upoštevanjem pravil iger, z vztrajnostjo in pravilno izvedbo gibalne naloge. Otroci so 

preizkušali in razvijali svojo vzdržljivost, spoznavali so pomen sodelovanja v skupini ter se 

učili spoštovanja in sprejemanja različnosti v skupinskih in individualnih gibalnih izzivih ter 

sprejemanja zmage in poraza kot sestavni del igre. Otroci so v gibalnih igrah, v preizkušanju 

gibalnih spretnosti, v gibalnem poligonu, v sprostitvenih in ritmičnih dejavnostih razgibali 

svoje telo, se učili sodelovanja in športnega vedenja, lažje prenesejo poraz, so bolj empatični  

in sodelovalni. 
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IGRE V NARAVI 

Globalni cilj: 

- Sproščeno druženje otrok v igri na prostem - na travniku, polju in gozdu. 

Vsebine:  

- Igra v naravi z naravnimi in nestrukturiranimi materiali v vseh letnih časih, 

- spoznavanje naravnih materialov, ustvarjalna in domišljijska igra v naravi.  

- igra otrok na travniku, v gozdu, na polju…, 

- spoznavanje in raziskovanje narave. 

 

V celoletni dejavnosti smo si  vzeli čas za interakcijo z naravo, nabirali izkušnje preko 

nestrukturirane igre in materialov. Letnim časom primerno smo spoznavali zdrav način 

življenja, razvijali odgovornost do svojega telesa, se učili z lastnim zgledom, skrbeli za svoje 

telo in dobro počutje. Spoznavali smo ptice in življenje ptic v bližini vrtca, pa tudi  na 

dnevnih sprehodih po bregovih Kamniške Bistrice. Spodbujali sva igrivost v naravi –  travnik, 

gozd. Veliko pozornosti sva namenjali raziskovalni, prosti, a nadzorovani doživljajski igri v 

naravi. 
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IGRALNO - USTVARJALNI KOVČEK 

Globalni cilji:  

- Spodbujanje ustvarjalne, sodelovalne igre, 

- zadovoljstvo otrok. 

Vsebine: 

- Kovček v katerem so lutke, CD ali DVD s knjigo in igrača za kreativno ustvarjanje in 

igro za otroke, za starše pa kakšen aktualen članek o vzgoji otrok ali knjiga – 

priročnik. 
 

Z igralnim kovčkom, ki so ga otroci zadovoljni nosili domov za deset dni, sva v jesenskem in 

zimskem času razveseljevali otroke. Ker sva kar nekajkrat ugotovili, da je vrnjena vsebina igrač, iger 

in didaktičnih sredstev pomanjkljiva ter, da nekateri starši predčasno vračajo kovček, ker si ne 

vzamejo čas za igro z otrokom in pripravljeno vsebino, sva ga ukinili ter v igralno dejavnost z njim 

vključili otroke v vrtcu.                  

 

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. 
 

Pri slikanju in risanju so se otroci 

svobodno in ustvarjalno izražali z barvo, 

pri tem pa z mešanjem barv odkrivali 

nove barve in barvne odtenke... Otroci so 

se z risanjem igrali – to je bila njihova 

razvojna igra, nikdar jih nisva pretirano 

usmerjali v to kaj je prav in kaj ni, saj so 

si otroci pri risanju oz. slikanju namreč 

izredno različni a prav vsi popolni! 

Različne likovne tehnike s katerimi lahko 

seznanjamo otroke v vrtcu ter jim dajemo 

možnost ustvarjanja z njimi, omogočajo 

otrokom spoznavanje novih likovnih 

materialov, postopkov in načinov likovnega ustvarjanja, poleg tega otroci v likovnih procesih 

razvijajo ustvarjalnost in domišljijo, se likovno izražajo, nekateri pa se predvsem sproščajo in 

z ustvarjanjem razvijajo daljšo pozornost in koncentracijo. 

Aleksandra Andrić 
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 SKUPINA ZAJCI, Palček 

MALI SONČEK 

Mali sonček  je obogatitvena dejavnost, ki je namenjena razvijanju gibalnih sposobnosti in 

veselju do gibalnih dejavnosti. Vsebina programa Mali sonček – rumeni je namenjen otrokom 

od 5 do 6 leta starosti. Vsebuje 11 nalog, vsak otrok je opravil vsaj 7 nalog, da je zadostil 

zahtevi in na koncu dobi priznanje. V program rumeni sonček je sodelovalo 20 otrok, 1 otrok 

pa je opravljal naloge za osvojitev oranžnega sončka. Tudi ta otrok je bil uspešen, saj je 

opravil zahtevano število nalog. Dejavnosti , ki so vključevale zahtevane elemente programa, 

smo izvajali skozi vse leto. 

 

PRAVLJICE PRI ZAJCIH 

Dejavnost se je izvajala preko celega leta z namenom, da otrok doživlja in spoznava verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov. Izbirale so se različne pravljice, 

ki so se pogosto vezale na tematski sklop in ga tako še bolj približale otrokom. Otroke je 

pripovedovanje močno pritegnilo k poslušanju. Po koncu pravljice sem običajno otroke 

spodbudila, da smo skupaj analizirali, kaj vse se je v pravljici dogajalo in kako so oni doživeli 

pravljične junake. Glede na odziv otrok smo nato bolj ali manj poglobljeno predelali tudi čas 

in kraj dogajanja ter posledice dogodkov, ki so se dogajali v prebrani pravljici. 

 

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO 

Otroke sva seznanjali s slovenskim ljudskim izročilom preko zgodb, pesmi, plesa in igre. 

Otroci so spoznavali slovenske ljudske pravljice in se učili slovenske ljudske pesmi, plese in 

igre. Svoje osvojeno znanje smo priložnostno povezovali z dogodki, kot je bil obisk plesne 

skupine v narodnih nošah, obisk pevskega zbora in predstava ob zaključku z dedki in 

babicami. 

 

IGRE NA SNEGU 

V letošnjem šolskem letu smo bili bogato obdarjeni s snegom, zato smo izkoristili 12.12.2017 

in dneve med 2.2. in 6.3.2018, ki so bili primerni za bivanje zunaj, da smo se igrali na snegu, 

kot že nekaj let ni bilo zaradi vremena mogoče. Na igrišču so se otroci vozili z lopatami, po 

narejenih progah in skakalnicah smo spuščali figurice zimskih športnikov, naredili smo 

snežaka in se kepali. Koristili smo klančine v bližini vrtca, kjer smo se kotalili, zasnežene 

travnike pa za delanje angelčkov, izhodili smo dvakrat polžjo sled v celem snegu, se lovili in 

naredili nekaj daljših sprehodov. 
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ROLANJE 

Pri rolanju so otroci pridobili nekaj spretnosti vožnje z rolarji. Sodelovali so v različnih igrah 

na asfaltni površini (vožnja, zaustavljanje, med in pod ovirami: izvajanje različnih iger 

poligonov). Sodelovalo je 15 otrok, od tega je 9otrok že zelo dobro upravljalo z rolarji, 6 pa 

se jih je spopadlo s prvo samostojno vožnjo. 

 

SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM 

Kolesarskega dopoldneva so se udeležili vsi otroci, ki so bili na ta dan prisotni v vrtcu z 

namenom, da pridobijo nekaj spretnosti vožnje s kolesom. Otroci so sodelovali v različnih 

igrah na asfaltni površini kot so; vožnja, zaustavljanje, med in pod ovirami.  Izvajali smo tudi 

različne igre na pripravljenem poligonu. Otroci, razen ene deklice, ki se vozi še s pomožnimi 

koleščki, so pokazali že zelo spretno vožnjo in zavedanje pomembnosti upoštevanja cestno 

prometnih predpisov. 

 

PALČEK BRALČEK 

Cilj je bil doživljanje ugodja, veselja in zabave ob knjigi ter pridobivanje pozitivnega odnosa 

do literature, ter samostojno pripovedovanje slišanega. Dejavnost je potekala od oktobra do 

februarja. Pravljice  in deklamacije so bile izbrane iz zakladnice knjižne dediščine z različnih 

koncev sveta. Na temo izbranih pravljic so otroci tudi ustvarjali iz različnih materialov. V 

mesecu februarju so vsi otroci Palčka Bralčka uspešno zaključili. Odšli smo tudi v knjižnico 

Domžale, kjer je bila na razstavi naša skupinska slika in tam so otroci prejeli tudi diplome za 

uspešno sodelovanje. 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Bralnice pod krošnjami so namenjene doživljanju ugodja, veselja in zabave ob knjigi ter 

pridobivanje pozitivnega odnosa do literature. Dejavnost je potekala v jesenskem in 

spomladanskem času. Pravljice sem izbirala iz zakladnice ljudske dediščine z različnih 

koncev sveta. Na temo izbranih pravljic so otroci tudi ustvarjali iz različnih materialov. 

Otroku je na ta način približana knjiga v vsakem okolju z vedenjem, da je povsod za knjige 

potrebno tudi paziti in jih primerno shranjevati. 

 

PETKOV VRTILJAK 

V okviru petkovega vrtiljaka, smo otrokom omogočili možnost razvijati sposobnosti in načine 

za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

Otrokom smo v treh igralnicah najstarejših skupin pripravile različne vodene dejavnosti in pa 

kotičke v katere so se otroci vključevali po svoji izbiri. Bistvo je, da so otroci lahko prehajali 

iz igralnice v igralnico, najpogosteje pa smo za igro izrabili tudi prehod med igralnicami. 

Otrokom je ponujalo to vrstno druženje možnost, da so se družili z otroki sosednjih skupin in 

se igrali z igračami sosednjih igralnic, kar so dodobra izkoristili. 

Fani Kunavar 
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 SKUPINA MEDVEDKI, Palček    

MALI SONČEK 

Vsi otroci so sodelovali v Gibalno/športnem programu Mali sonček, vendar pa niso vsi otroci 

opravili vseh dejavnosti, saj so bili odsotni zaradi bolezni ali drugih dejavnikov. Vsi otroci so 

opravili Kolesarjenje in rolanje ter igre na snegu. Vsi otroci so se igrali z žogo ter ustvarjali z 

gibom in ritmom. Prav tako so vsi otroci usvojili elemente atletske in gimnastične abecede. 

Nekaj otrok je pridno hodilo v hribe v svojem domačem okolju, zato so opravili modrega 

planinca, vendar pa niso vsi otroci sodelovali na plavalnem tečaju in zato niso usvojili 

rumenega sončka za igre v vodi. V vrtcu smo organizirali dan z različnimi igrami, vendar pa 

se ga niso udeležili vsi otroci. Medaljo in priznanje rumenega Malega sončka pa so si vsemu 

navkljub prislužili vsi otroci, saj so prav vsi opravili vsaj 7 nalog, ki jih je bilo za to potrebno 

opravili. 

 

IGRE NA SNEGU 

Takoj ob prvem snegu smo se z otroki odpravili na sneg, kjer smo valili kepe in delali snežaka 

ter se valjali na snegu in kepali. Otroci so z lopatami kidali sneg in izdelovali kupe ali luknje. 

Ko je bil sneg svež, smo opazovali odtise naših podplatov (obuval) ter odtise rok in teles v 

svežem snegu. Otroci so od doma prinesli lopatke in so se spuščali z njimi po klančini ali pa 

so se po klančini valjali navzdol. Z otroki smo opazovali padanje snežink ter delali poskuse s 

snegom (taljenje, zmrzovanje snega v led). 

 

ROLANJE 

Vsi otroci so sodelovali pri rolanju, ki je potekalo 2 dni. Nekateri otroci že znajo dobro rolati, 

zato so rolali po poligonu in okoli stožcev, drugi pa so spoznavali osnove rolanja s hojo in z 

zaustavljanjem. 

 

SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM 

Pri kolesarjenju je sodelovalo 20 otrok in sicer smo izvedli kolesarski dan. Otroci so vozili na 

asfaltni površini naravnost ali v krogu v obe smeri, prilagajali svojo hitrost drugim 

udeležencem ter vozili po poligonu med ovirami. 

 

PALČEK BRALČEK 

Preko celega leta (od oktobra do aprila) so otroci v domačem okolju poslušali pravljice in se 

učili pesmic, ki so jih potem predstavili drugim otrokom v vrtcu. Vsi otroci so opravili vse 

potrebne obveznosti in usvojili priznanje Pravljičnega palčka v knjižnici Domžale. 
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BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Z otroki smo veliko brali tudi v jesenskem in pomladnem času na igrišču, ko smo izbrali 

miren prostor pod smrekami ali pa smo se posedli na travo v krog. Z otroki smo se o vsebini 

tudi pogovarjali. Obiskali smo tudi knjižnico Domžale, kjer smo v okviru projekta sodelovali 

v projektu Bralnice pod krošnjami, kjer so otroci poslušali knjižničarko ob branju pravljice ter 

nato po temi pravljice tudi ustvarjali. 

 

PETKOV VRTILJAK 

Ob petkih smo se po vnaprejšnjem dogovoru z vzgojiteljicami ostalih skupin, družili z otroki 

drugih skupin, ko smo odprli vrata vseh treh igralnic. Otroci so prehajali med igralnicami in 

se igrali z drugimi otroki in z igračami iz drugih igralnic. Tako so spoznavali drugačna pravila 

in druge otroke in z njimi vzpostavljali nove prijateljske vezi. Občasno smo vzgojiteljice 

pripravile tudi druge dejavnosti kot je npr. likovno ustvarjanje, plesna delavnica, pravljični 

kotiček, glasbena delavnica. 

 

MEDVEDEK Z DRUŽINO RAZISKUJE MOJ KRAJ 

Približno vsak teden je nahrbtnik z medvedkom in zvezkom domov odnesel en otrok iz naše 

skupine. Doma so z medvedkom raziskovali Občino Domžale in odkrili veliko skritih in 

neznanih kotičkov. Skrbeli so za medvedka in se z njim tudi fotografirali. Vsi otroci so 

sodelovali v projektu in z veseljem pripovedovali, kaj so doživeli. Svoja doživetja so 

dokumentirali v zvezku, kjer so prilepili fotografije in tudi kaj lepega narisali.  

 

Barbara Kunilo, Nataša Podobnik 
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 SKUPINA METULJI, Palček 

IGRE NA SNEGU  (5. 2 - 7. 2. 2018) 

V tem šolskem letu smo imeli veliko snega in prav zaradi tega smo ga izkoristili za zimske 

radosti. En dan smo odšli na sprehod do labirinta v Domžalah. Tam smo imeli lov na zaklad, 

katerega smo tudi uspešno našli. Raziskovali smo različne stopinje, živalske in človeške. Pred 

vrtcem smo naredili snežaka Olafa,  katerega smo opazovali, kako se topi. Na vrtčevskem 

igrišču smo se sankali, spuščali z lopatami, se kepali, kotalili in lovili. Otroci so s snega 

izdelovali različne skulpture, se igrali s smučarji in bobi. Otroci so uživali, raziskovali, 

izdelovali in se vsakega dne na snegu zelo veselili. Naslednje leto bi izkoristila sneg za 

zimske eksperimente, za druženje med enotami in druženje s starši na sankališču.  

 

TEDEN OTROKA (2. 10. - 6. 10. 2018) 

V tem tednu nas je obiskal oče otroka in nam igral različne melodije, skladbe na harmoniko. 

Otroci so ob igranju poslušali, peli in plesali. Ob koncu tedna smo imeli godalni koncert. 

Takrat so otroci spoznali nova glasbila, prav tako so morali dobro poslušati. Imeli pa smo tudi 

druženje med skupinami.  

 

MALI SONČEK (celo leto) 

Skozi celo leto smo pridno hodili na pohode, do Grobelj, Šumberka, knjižnice Domžale, vrtca 

Kekec v Radomljah... Odpravili smo se na šolsko igrišče, kjer smo tekli kros, vozili smo 

kolesa, imeli igre z žogo. Izdelovali smo svoja ritmična glasbila, na katere smo tudi kasneje 

igrali in ob glasbi zaplesali. 

 

PRAVLJIČNI PALČEK (celo leto) 

Pravljičnega palčka je opravilo kar 20 otrok. V tem šolskem letu je bilo potrebno kar nekaj 

motivacije, da so otroci opravili dejavnost. Vendar s skupnimi močmi nam je to uspelo. Ko so 

vsi otroci dokončali, smo imeli v mesecu maju slavnostno podelitev. Odšli smo v knjižnico 

Domžale, kjer so otroci poslušali pravljico, izdelovali svoje hiške in dobili priznanja.  

 

MOJ ZVEZEK (celo leto) 

Skozi celo leto so otroci svoje vtise raznih predstav, dogodkov, dogodivščin, novih spoznanj 

risali v svoje zvezke. Sprva so imeli otroci težave pri orientaciji v zvezku. Vsakemu otroku je 

bilo potrebno posebej povedat, kam se riše. Proti koncu leta pa so se tega otroci že naučili. 

Dobro so začeli izkoriščati prostor zvezka.  
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TIBETANČKI IN JOGA (celo leto) 

Otroke sva s pomočnico učili tibetančke in jogo. Vsaka je prevzela svoj del. Otroci so 

sodelovali in se ob izvajanju zabavali in umirjali. Ko se je dejavnost začela so imeli veliko 

težav z raztezanjem in ravnotežjem. Ko smo večkrat ponovili, jim je šlo že veliko bolje. 

Otroci so proti koncu leta sami izvajali vaje in jih tudi sami kazali. Pridobili so na 

samozavesti, umirjenosti in na ravnotežju.  

 

UREJANJE IN ČIŠČENJE IGRALNICE (celo leto) 

Da je v igralnici dobra klima, je potrebno poskrbeti tudi za čistočo in urejanje. V prvem 

mesecu našega spoznavanja smo skupaj uredili prostore za sestavljanke, vstavljanke in 

namizne igre. Pospravili smo kotičke, kot so dom, kuhinja, ustvarjalni kotiček in knjižni 

kotiček. Tako so otroci skozi vse leto točno vedeli, kje so pospravljenje igrače. Da pa je 

igralnica pospravljena in urejena, pa smo skupaj poskrbeli tudi tako, da smo skupaj pobrisali 

prah in pometli po tleh. Otroci so brisali, kotičke, mize in stole ter svoje omarice.  

 

Tina Novak 
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ENOTA RACMAN 

 

 SKUPINA POLŽKI, 1-2 leti, Racman 

MOJ PRVI ALBUM 

 

 
 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do zaključka šolskega leta. Skozi celotno leto 

sva spremljali, fotografirali in dokumentirali naše skupne trenutke v vrtcu in  ob koncu 

šolskega leta uredili ter izdelali knjigo posameznemu otroku. Na zaključni prireditvi so jo 

dobili v dar. 

 

Cilja sta bila realizirana. 

 

 

Vanda Prepadnik 
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 SKUPINA RAČKE, 2 – 3 leta, Racman 

Z RAČKO V SVET PRAVLJIC 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. Rumena plišasta račka je, v 

nahrbtniku v družbi pravljice in dnevnika, obiskala na domu vse otroke iz naše skupine in 

spoznala njihove družine.  

 

Vsak otrok, ki je nesel domov nahrbtnik z račko in pravljico, je bil zelo navdušen. Nekateri so 

že na poti proti domu želeli slišati pravljico skrito v nahrbtniku ali vsaj videti knjigo. Odziv 

staršev je bil izredno dober, visoko nad pričakovanji. Naš dnevnik z račko pa je med otroki 

najbolj priljubljena »slikanica«, saj so v njem fotografije otrok in zapisi njihovih staršev, ki so 

edinstveni in neponovljivi utrinki naše skupne pot, prehojene v šolskem letu 2017/18.  

 

Glede na zapise v dnevniku sva dosegli zastavljeni cilj, saj so ob knjigi otroci in starši 

doživljali ugodje, veselje in zabavo ter povezovali estetsko in fizično ugodje. Prav tako pa se 

je spletla še ena lepa in topla vez med otroki in starši ter vrtcem.  

Da bi otroci pridobili pozitiven odnos do literature, pa se bova s pomočjo tega projekta in s 

svojim vzgojnim delom, trudili tudi v prihodnjih letih, saj je ljubezen do knjig in pisane 

besede ena od vrednot, ki nam polepša otroštvo, mladost in odraslo življenje. 

   

   Anamarija Kermavnar in Mateja Vuk 
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MIGAJMO Z JEZIČKI 

Obogatitvena dejavnost je potekala preko celega leta, enkrat do dvakrat tedensko. Otroci so 

dobili spodbudo ob različnem slikovnem materialu in aplikacijah, ki so jih zelo navduševali. 

Z otroki smo izvajali vaje za boljše delovanje mehkega neba, igrali smo se različne igra za 

izpihovanje, razgibavali jezik ob glasovnih in prstnih igrah. Igrali smo se tudi igre pri katerih 

smo s premikanjem ustnic oponašali različne glasove iz okolja ter izvajali dihalne vaje. 

Otrokom so bile ponujene dejavnosti zelo všeč, vsi so vedno radi sodelovali in se trudili, da so 

čimbolj natančno ponavljali prikazano vajo ali igro.  

 

Z različnimi glasovnimi igrami sem spodbujala govor otrok v prvem starostnem obdobju. 

Otroci so razgibavali govorni aparat in razvijali artikulacijo.       

 

Na začetku šolskega leta sem pri nekaterih otrocih opazila določene primanjkljaje v razvoju 

govora. Spodbujala sem jih in jim ponujala dejavnosti, ki so pripomogle k izboljšanju. Z njimi 

sem vaje pogosteje izvajala tudi med igro in drugimi dejavnostmi. Kljub pogostejšim igram in 

vajam je napredek skromen. Tudi otroci, ki so govorno bolj spretni so se radi pridružili 

govornim igram, ki so spremljale druge dejavnosti, npr. igra z vozili, igra z živalmi, 

ogledovanje knjig, poskakovanje,… Všeč jim je bilo, da so igro spremljali z izgovorjavo 

različnih glasov. Obogatitveno dejavnost bom otrokom ponudila tudi v naslednjem šolskem 

letu.  

 

 Anamarija Kermavnar 
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 SKUPINA ŽABICE, 3 – 5 leta, Racman 

ŽABICE SE IMAJO LEPO 

V skupini Žabice smo izvajali projekt: ŽABICE SE IMAJO LEPO. Od septembra do junija 

sva otroke fotografirali pri različnih dejavnostih, igri in sprehodih. Spremljali sva otrokov 

razvoj in napredek, ter ga zapisali. S tem projektom sva želi staršem prikazati življenje v vrtcu 

in naše delo. Otroci bodo ob koncu šolskega leta dobili mapo z njihovimi fotografijami in 

zapisi.  

 

Natalija Lukman 
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 SKUPINA ŽELVICE, 5 – 6 leta, Racman 

MOJI DNEVI V VRTCU 

 

 

 

V  tem šolskem letu smo zaključili z našim  projektom  Moji dnevi v vrtcu. S projektom sva 

želeli staršem in otrokom od prvega dne vstopa v vrtec, približati življenje v njem, hkrati pa 

jim ustvariti lepe in nepozabne spomine na skupino in delo v njej. Oblikovali sva zvezek 

vsakega otroka, v katerem sva skozi leto zbirali risbe in fotografije otrok, otroci pa so sami 

vanj tudi ustvarjali. Otroke sva celo leto, ob različnih priložnostih fotografirali in slike lepili v 

njihov zvezek. 

 

S tem projektom pa se tudi poslavljava od njih, saj večina otrok odhaja v šolo. 

 

Cilji so bili realizirani. 

 

 

 

 

 

 

Dragomelj, 23.5.2018                                                                                            Saša Šinkovec 
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MINUTKE ZA GRAFOMOTORIKO IN ABECEDO 

 

               

 

Obogatitvena dejavnost je potekala v kotičku in celotni igralnici, ki sva jo oblikovali in 

dopolnjevali tekom šolskega leta. Glavni cilj dejavnosti je bilo spodbujanje grafomotorike 

otrok in razvoj njihovih predbralnih in pismenih sposobnosti. Kotiček in igralnico sva 

opremili z različnimi slikovnimi materiali in učnimi pripomočki, ki so prikazovali abecedo in 

številke, s tem pa sva jih spodbujali, k različnim dejavnostim za spoznavanje črk in številk. 

Poudarek je bil tudi na pravilni drži pisala in urjenju njihove finomotorike.  

Otroci so se radi zadrževali v bližini vseh teh učnih pripomočkov in samostojno prepisovali 

črke in številke na različne načine in z različnimi tehnikami kadar so želeli. 

 

Cilji so bili realizirani. 

 

 

 

 

 

Dragomelj, 23.5.2018                                                                                            Saša Šinkovec 
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 OTROCI IZ SKUPIN DREUGE STAROSTNE SKUPINE, 3 – 6 let, Racman 

GLASBENE DELAVNICE 

Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom druge starostne skupine. Izvajali smo jo dva 

krat mesečno.  Obiskovali so jo vsi otroci. Seznanili smo se z malimi ritmičnimi instrumenti, s 

tolkali in Orffovim instrumentarijem. Izvajali smo glasbeno didaktične igre in poslušali 

različne zvrsti glasbe. Naučili smo se rokovanja z instrumenti, ritmičnega udarjanja in 

enostavnih melodij. Spoznali in poimenovali smo različna glasbila. Otroci ob glasbenih 

dejavnostih uživajo in se zabavajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Kos Juhant, vzgojiteljica 
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ANALIZA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 

2017/2018 
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ENOTA CICIDOM 

 

 LOČUJEMO SKUPAJ 

Projekt Ločujemo skupaj smo uspešno realizirali. Z otroki smo v septembru obnovili znanje o 

uporabi košev za ločevanje odpadkov. Otroci so svoje znanje pridno uporabljali skozi celo 

šolsko leto. Prav tako smo otroke seznanili z ekološkimi otoki, ki  se nahajajo v bližini vrtca. 

Pogovarjali smo se o predelavi papirja, ki poteka v tovarni Količevo karton in na pazničnem 

popoldnevi izdelali recikliran papir. Temi o ločevanju in recikliranju odpadkov smo namenili 

posebno pozornost tudi v začetku marca, ko smo otroke pripravljali na delovno akcijo. 

Delovno akcijo smo uspešno izvedli. Z otroki druge starostne skupine smo izvajali delovno 

akcijo enkrat mesečno. Z otroki smo se pri urejanju okolice vrtca še bolj potrudili pred 

večjimi dogodki kot sta jesensko druženje s starši in praznično popoldne.  

 JAZ, CICIDOMČEK 

Projekt Jaz, Cicidomček smo uspešno 

realizirali. Potekal je v skupinah drugega 

starostnega obdobja. 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 in svoje risbe. 

Junija bo vsak otrok svoj zvezek odnesel 

domov in ga ob vrnitvi septembra prinesel 

nazaj za beleženje novih dogodivščin. 

DOBER DAN,  PRIJATELJ 

Enkrat mesečno sta se družili dve skupini 

skupaj. Posamezna skupina se je vsak mesec 

družila z drugo skupino. Otroci so imeli ob 

začetku šolskega leta v času druženja na 

voljo različne rekvizite za skupinsko igro. 

Kasneje, ko so se tudi mlajši otroci uvedli, 

smo jim pripravile različne skupne 

dejavnosti od likovnih, do gibalnih. 

Spomladi pa smo na druženjih skupaj vadili 

himno ob 70-letnici vrtca Domžale. 

Druženja so večinoma potekala v igralnicah, 

občasno pa tudi v telovadnici in garderobi 

zajcev ter medvedov. Otroci so dobro 

sprejeli skupne petke. Najbolj pa jih je razveselilo skupno novoletno rajanja, pustovanje in 

zabava ob 20-letnici vrtca Cicidom. Projekt smo uspešno realiziral 
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ENOTA GAJ 

 

SKUPNI PROJEKTI V ENOTI GAJ 

 

PROJEKT: EKOLOŠKI KOTIČEK  

V naši enoti dvakrat letno organiziramo odvoz papirja in s pomočjo staršev in otrok nam 

vsako leto uspe »rešiti vsaj eno drevo«. Enkrat letno, na pomlad, organiziramo čistilno akcijo, 

tako znotraj, kot zunaj vrtca in na ta način osveščamo otroke k eko zavesti. V naši enoti skozi 

celo leto, v vseh starostnih skupinah, poskušamo otrokom približati  skrb za čistejše okolje, 

preko ekoloških kotičkov. Skozi celo leto otroci v vrtec prinašajo različne »odpadne 

materiale«, iz katerih nato nastajajo različne otroške umetnine, ki jih nato razstavljamo v 

vrtcu. Veseli smo, da lahko s pomočjo projekta  ozaveščamo najmlajše in tako doprinesemo 

za lepši in čistejši svet.  

 

PROJEKT: IGRAJMO SE SKUPAJ 

Projekt, Igrajmo se skupaj, v okviru katerega so otroci razvijali sposobnost in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, smo 

izvajali od oktobra do junija. Način izvajanja smo prilagodili starostni stopnji otrok. 

Najpogosteje smo se družili po dve skupini skupaj, občasno, ob posebnih priložnostih kot so 

npr. pustovanje, novoletni ples itn. pa smo načrtovali tudi druženja na ravni cele enote. Naša 

druženja so potekala po igralnicah, v kolikor se je družilo več skupin pa v telovadnici in 

večnamenskem prostoru. Za druženje smo izkoristili tudi atrije ter bližnjo okolico, kamor smo 

se podali na skupne sprehode.  

 

PROJEKT: ZBIRAMO ZAMAŠKE 

Tudi letos smo v naši enoti skupaj s pomočjo staršev naših otrok zbirali zamaške za 

humanitarno društvo VESELE NOGICE. Z društvom smo se dogovorili, da so štirikrat letno 

poskrbeli za odvoz zamaškov, ki so jih skozi celo leto pridno in vestno zbirali naši otroci, 

starši in vzgojno osebje enote Gaj. Namen projekta je bil predvsem seznanjati otroke s 

socialnim čutom za drugačnost ter jih navajati na družbeno koristno delo že od majhnih nog 

naprej. Glede na rezultate je bil namen dosežen in velikokrat celo presežen 

 

PROJEKT: MOJ KRAJ 

V letošnjem šolskem letu smo v enoti Gaj, Domžale raziskovali s pomočjo hroščka Simona. V 

veliko pomoč nam je bila knjiga: »Hrošček Simon širi zadovoljstvo«. Preko knjige so v 

starejših skupinah spoznavali Domžale. Naučili smo se hroščkovo pesem in ples. Raziskovali 

smo okolico na številnih sprehodih in ustvarjali s hroščkom Simonom. 

 Strokovni delavci enote Gaj 

Preserje pri Radomljah, 25. 5. 2018 
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 SKUPINA LISIČKE, Gaj 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                       Oddelek: 4–5 let 

 

 

PROJEKT: PORTFOLIO 

 

V skupini že od 2. leta poteka projekt Portfolio, ki predstavlja utrinke vrtčevskega življenja za 

vsakega otroka posebej. V mapi se zbirajo fotografije, pesmice, uganke in risbe. Ob koncu 

leta otroci to odnesejo domov, med letom pa pregledujejo in komentirajo.  

 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Maja Novak 

Pomočnica vzgojiteljice: Katja Cerar 
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 SKUPINA MIŠKE, Gaj 

 

 

 

 

 

 

          ODDELEK: 4 – 5  LET 

 

 

PROJEKT: PUNČKA IZ CUNJ 

 

Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. Izdelala 

sem punčko, katero so otroci ob vikendih nesli domov ter se z njo poigrali, ji izdelali nova 

oblačila in utrinke narisali v priložen zvezek. Punčko smo na koncu leta poslali na Unicef in 

na takšen način omogočili pomoč otrokom v Afriki.  

 

 
 

 

PROJEKT: MIŠKE TEČEMO 

 

V projektu »Miške tečemo« so otroci razvijali svoje gibalne sposobnosti. Pred tekom smo se 

vedno dobro ogreli, dolžino teka pa smo spomladi za kakšen meter podaljšali. Tekli smo ob 

Bistrici, kjer sva organizirali in izvedli jesenski in spomladanski kros. Dobro so tekli, medalja 

v cilju pa je vsem najpomembnejša. 

 

 
 

Vzgojiteljica: Sonja Orešek 

                                                                                     Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Gerbic 
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 SKUPINA PTIČKI, Gaj 

 

 

 

 

 

 

                      Oddelek: 5–6 let 

 

PROJEKT: UTRINKI SKUPINE PTIČKI 

 

Cilj projekta, »Utrinki skupine Ptički«, je bil staršem 

približali otrokovo življenje v vrtcu. Starši so preko 

eAsistenta, redno, vezano na različne teme in priložnosti, 

prejemali fotografije in se tako seznanjali z dogajanjem v 

vrtcu. Za vsakega otroka sva oblikovala mapo s 

fotografijami, risbami, pesmimi … in jih otrokom podelila 

na zaključnem srečanju. V mesecu januarju sva pripravila 

video utrinke, ki smo si jih z otroki ogledali v 

dopoldanskem času, s starši pa na drugem sestanku 

za starše. V okviru projekta sva spodbujala tudi 

obisk staršev v skupini in vabilu so se odzvali 

mnogi. Skupaj s starši  smo se ob njihovih obiskih 

sprehajali, se seznanjali z glasbo, pekli piškote in 

spoznavali različne poklice npr. frizer, planinski 

vodnik, arhitekt, skladatelj, profesor nemščine. 

 

   

PROJEKT: JURČKU BOMO POMAGALI ... 

 

Cilj projekta, Jurčku bomo pomagali, je bil seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje 

v življenje otrok v vrtcu, in je potekal od septembra do junija. Projekt smo izvajali že tudi 

lansko leto in ga tako letos le nadaljevali. Otroci so imeli dnevno različne zadolžitve npr. 

brisanje miz, delitev pribora, skrb za urejeno umivalnico, pometanje, … Poleg tega so otroci 

aktivno sodelovali tudi pri urejanju igrišča in igralnice; pomagali so pometati, urejati kotičke, 

brisati prah, mize, stole ... Delovno-čistilno akcijo, v okviru katere smo svoje delo opravili še 

posebej vestno, smo realizirali meseca marca. 
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PROJEKT: PUNČKA IZ CUNJ  

 

Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. V 

sodelovanju s starši smo izdelali sedem punčk oz. fantkov. Dve sta z otroki naše skupine 

potovali na njihove domove, kjer so otroci ob pomoči staršev oblikovali tudi dnevnik. Na 

koncu leta smo vseh sedem punčk poslali na Unicef in na takšen način omogočili, da bo 

cepljenih kar nekaj otrok v Afriki.  

Punčke bodo, v mesecu juniju, razstavljene tudi na prodajni razstavi v Konzorciju, v 

Ljubljani, in sicer dve z dnevniki, ostale pa brez.  

 

 

 

   
  DINKO                     TINKO                     BENI                          MARJETKA           FANI                        LILI                     BRINA 

 

 

 

 

Preserje pri Radomljah: 25. 5. 2018           

 

 

                                                                                         Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar 

                                                                                        Pomočnik vzgojiteljice: Peter Tomažin 
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 SKUPINA SOVE, Gaj 

 
 

 

 

   

                    Oddelek: 5–6 

 

PROJEKT: POTOVANJE V PRAVLJIČNO DEŽELO ČRK 
 

Vse skupaj se je začelo za zavedanjem otrok, da gredo »drugo leto« v šolo. V šoli je treba 

pisati, tam se naučijo brati, morajo poznati črke. To so bili eni izmed odgovorov, kaj počnejo 

otroci v šoli. In takrat se je porodila ideja – gremo v pravljično deželo črk. Otroke je bilo k 

sodelovanju potrebno pritegniti, saj pobudniki niso bili otroci. Z iskanjem pravljične dežele 

črk, iskanjem odgovorov, kako pravljična dežela zgleda, kdo živi v pravljični deželi, smo 

otroke k sodelovanju uspeli pritegniti. Ker sami nismo vedeli veliko o pravljični deželi črk, so 

otroci odgovore iskali pri svojih starših, starih starših. Eden izmed otrok je rekel, da to 

zagotovo vedo pametni ljudje – kdo pa je pameten? – »moj oči, moj dedek, moja mami«… so 

odgovarjali. In dobili smo odgovor od njih. Pravljična dežela črk obstaja v naši domišljiji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravljična dežela črk kot si jo je zamislil eden izmed otrok 

 

Pravljična dežela črk je vključevala predopismenjevanje na vseh ravneh. Kot pravita Zrimšek 

in Kepc (2007) je pri otrocih, ki se začnejo sistematično opismenjevati treba razvija troje: ori-

entacijo, grafomotoriko ter slušno in vidno zaznavanje. Če naj otrok ve, da pišemo od zgoraj 

navzdol in od leve proti desni, se mora znati orientirati. Če naj zapiše besedo (neki 

grafomotorni niz), je treba predhodno razviti njegove grafomotorične sposobnosti, in če naj 

zna napisati niz, ki ima neki pomen (besedo, poved, kasneje besedilo), se mora zavedati, da je 

beseda sestavljena iz nekih delov – glasov/črk, torej jo mora slušno in vidno analizirati. Ne 

smemo pa pozabiti še na eno komponento: »Pogostejše skupno branje in pripovedovanje 

prispeva k otrokovemu pogostejšemu besednemu zakladu, širi obzorja, povečuje interes za 

poslušanje int. Branje otrokom je ena najpogosteje uporabljenih oblik seznanjanja otroka s 

tiskanim gradivom in pismenostjo nasploh. Mnogi odrasli poročajo, da so se naučili brati in 
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pisati, ko so v zgodnjem otroštvu vedno znova poslušali zgodbe, ki so jim jih brali odrasli« 

(Knaflič, 2009). 

 

Tekom leta smo v okviru projekta izvajali naslednje vsebine:   

– branje, pripovedovanje, koncept tiska (na vsakodnevni ravni) 

– glasovno zavedanje (zavedanje dolžine besed, iskanje rim, igre poslušanja, slušno 

razčlenjevanje na zloge, glasove…) 

– vidno zaznavanje (razločevanje črk, izdelava abecede) 

– grafomotorika, igre in dejavnosti, ki vključujejo pincetrni prijem (pretikanke, 

natikanke, ščipalke, nizanje, risanje po črti – grafomotorične vaje Hane Tymichove, 

mečkanje krep papirja, trganke, igra z drobnimi predmeti – koruza, Hama perlice…) 

– orientacija v prostoru, na telesu, na papirju 

– izdelava didatkičnih igrač za predopismenjevanje 

Za razvoj zgodnje pismenosti smo zagotovili bralni kotiček in ABC kotiček – 

predopismenjevalni kotiček. Prostor smo zagotovili s pisali in papirjem, abecedo, 

grafomotoričnimi vajami (piši – briši), imeni otrok in drugim raznolikim materialom in 

predmeti, povezani s pismenostjo. A. Browne (1998, v Grginič 2005) pravi, da skrbno in 

dobro osmišljeno fizično okolje podpira in krepi opismenjevanje otrok.  

 

 

 

Izdelava abecede: vidno zaznavanje in slušno razčlenjevanje (razstava abecede v juniju) 

 

 
Abeceda v naši igralnici 

 

 



159 

S projektom, ki smo ga izvajali od maja do 

junija smo dosegli:  

– vsi otroci se samostojno podpišejo 

(lepša pisava otrok) 

– otroci prepoznajo napise imen drugih 

otrok 

– viden napredek pri grafomotoričnih 

vajah 

– večje zanimanje otrok za črke, pisanje 

– večje posluževanje s knjigami, 

prepisovanjem, izdelava lastnih slikanic 

– hitrejše in pravilnejše zaznavanje prvega in zadnjega glasu 

– prehod otrok iz stopnje porajajoče se pismenosti na stopnjo začetne pismenosti.  

S tem smo realizirali dva ključna cilja, ki smo si jih zastavili na začetku šolskega leta: 

spoznavanje simbolov pisnega jezika ter razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti in 

sposobnosti. 

 

Fina motorika in vidno zaznavanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafomotorične vaje Hane Tymichove: usmerjeno (individualno) in neusmerjeno (piši – briši) 
Zrimšek, N. in Kepec, M. (2007). Začetno opismenjevanje. V Mori, I., Kovše M. idr., Učenje in poučevanje z računalnikom 

v prvem triletju osnovne šole: Priročnik (str. 45-63). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 13. 1. 

2012, s http://info.edus.si/e-rp/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=1&lang=sl. 

Knaflič, L. (2009). Družinska pismenost v predšolskem obdobju. V Knaflič, L. (ur.), Branje za znanje in branje za zabavo: 

Priročnik za spodbujanje družinske pismenosti (str. 7-16). Ljubljana: Andragoški center Slovenije.  

Grginič, M. (2005a). Porajajoča se pismenost. Domžale: Izolit.   

 

 

 

Preserje pri Radomljah: 30. 5. 2018                                                                        

Vzgojiteljica: Tjaša Stopar 

  

Pomočnica vzgojiteljice: Lili Panič 

http://info.edus.si/e-rp/index.php?option=com_remository&Itemid=4&func=fileinfo&id=1&lang=sl
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ENOTA KEKEC 

 

 SKUPINA: 4-6 let, Metulji, Kekec 

ŽIVLJENJE V IN OB KAMNIŠKI BISTRICI 

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec 

POM. VZGOJITELJICE: Marta Štrajhar  

Voda je naravni element, ki otroke najbolj privlači. Omogoča nam tudi obilico dejavnosti , 

poskusov in opazovanj. V letošnjem šolskem letu smo opazoval in spremljali življenje v in ob 

Kamniški Bistrici.  

Skupaj smo izdelali načrt projekta in si zadali dejavnosti, katere bomo izvedli skozi šolsko 

leto.  

     

Otroci so najprej iskali reko na zemljevidu in se s tem urili v uporabi zemljevidov. Zemljevid 

občine Domžale, kot tudi Slovenije je v igralnici, zato so ga otroci velikokrat uporabljali in 

opazovali. Spodbujala sem jih tudi k risanju zemljevidov. Nekateri otroci so pri tem zelo 

uživali. Reko smo opazovali v vseh letnih časih. Otrokom je bila najbolj zanimiva takrat, ko 

je bila gladina reke zelo visoka. Otroci so se navadili, da so reko opazovali tudi s starši na 

sprehodu ali pa ob prihodu in odhodu z vrtca. Vedno so me opozorili, da je reka visoka, 

umazana, deroča….Zanimivo je bilo tudi, ko smo opazovali, kaj vse reka prinese s tokom. 

Reko smo večkrat tudi fotografirali in risali.  

Še posebno so otroke pritegnile živali, ki živijo ob reki in v njej. Ob reki smo največ živali 

opazili v spomladanskem času, najmanj pa pozimi. V vodi nismo videli nobene ribe. Smo pa 

srečali ribiče, ki so nam povedali, da so jih oni videli in tudi ujeli.    
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Skozi celo šolsko leto smo zbirali knjige, brošure, zgibanke in prospekte o reki Kamniški 

Bistrici in   nato naredili razstavo. Otroci so največ gradiva dobili pri dedkih in babicah.  

Postali smo tudi pravi mali naravoslovci in spoznavali različne pristope za ugotavljanje 

lastnosti vode. Spoznavali smo jo v različnih agregatnih stanjih: led, sneg, voda… Otroci so s 

poskusi in z zgodbo o vodnem škratu  ugotavljali nastanek kroženja vode. Ugotovili smo kam 

gre sneg, ko  se stopi, kakšna je voda v naravi, kako nastane umazana voda, kako se voda 

meša z ostalimi tekočinami, kaj plava in kaj se potopi……Raziskovanje s poskusi je otrokom 

izredno privlačno in nam je dajalo različne možnosti za dejavnosti. Otroci pa so hkrati 

pridobijo spoštljiv in odgovoren odnos do narave.  

Projekt smo zaključili z ogledom starega mlina na Mlinščici v Radomljah.  

Otrokom je bilo omogočeno raziskovanje okolja in pridobivanje temeljnih znanj, ki so 

pomembna za življenje. Pripeljalo pa me je tudi do razmišljanja, kako bi odrasli lahko bolje 

poskrbeli za našo naravo in okolje.  
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 SKUPINA: 3-5 let, Polži, Kekec 

POJDIMO K REKI 

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof 

POM. VZGOJITELJICE: Urška Baloh 

 

VSEBINA IN  POTEK PROJEKTA:  

 pričakovanja, predvidevanja otrok pred 

sprehodi in ogledi Kamniške Bistrice, 

pogovor 

 opazovanje reke na istih mestih, ob 

različnih letnih časih  

 spoznavanje življenja v in ob reki 

 risanje svojih vtisov po opazovanjih (različne likovne tehnike) 

 fotografiranje in pogovor ob fotografijah 

 izvajanje eksperimentov z vodo 

 zgoščenka »Pojdimo k potoku« 

 prepletanje teme »reka Kamniška Bistrica« z vsemi področji kurikula 

Starše sem že pred začetkom seznanila z namenom našega 

projekta.  

Pred našimi opazovanji smo se z otroci vedno pogovarjali o 

tem, kaj pričakujejo, kaj predvidevajo …  

Z otroci smo daljše časovno obdobje opazovali spremembe 

ob in v vodi. Večinoma so naše dejavnosti potekale na 

prostem.   

V igralnici so potekali le nekateri eksperimenti, pogovori po 

opazovanjih ter likovne dejavnosti. Največkrat so otroci z 

različnimi likovnimi tehnikami upodobili svoje vtise.  

Pričakovanja, cilji,  ki smo si jih zastavili ob začetku 

projekta, so dosežena. Otroci z zanimanjem opazujejo naravo, 

okolico, spremembe ob vodi in v njej. Sami dajejo pobude, 

razmišljajo in se o tem pogovarjajo. Navadili so se živeti z 

vodo ter ekološko razmišljati.  
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ENOTA KRTEK 

 

 SKUPINA POLŽI, Krtek 

EKO IGRARIJE 

Letos smo področje ekologije še razširili, saj nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. Preko 

različnih dejavnosti in iger so otroci zbirali in pravilno ločevali odpadke ter svoje novo 

usvojeno znanje pridno prenašali tudi na starše, ki so bili zaradi tega večkrat v zadregi, saj 

največkrat z naravo niso najbolj spoštljivo ravnali. Mi pa zdaj že vemo, kako je pomembno 

ločevanje odpadkov in recikliranje! V sodelovanju s starši smo pridno zbirali zamaške in 

papir. Še vedno pa smo velik poudarek namenili igri. Ugotovili smo, da lahko veliko iger, 

izdelkov in pripomočkov naredimo iz naravnih in ponovno uporabljenih materialov ter tudi 

tako lahko poskrbimo za naš planet. V skladiščih vrtca je namreč shranjeno veliko različnega 

blaga, papirja, pene, volne in še kaj, ki so samo čakali, kdaj jim bomo nadeli novo podobo. 

Tudi v igralnih kotičkih imamo na voljo veliko različnih materialov, s katerimi razvijamo 

domišljijo in ustvarjalnost.  Na delavnici z očki smo imeli možnost ustvarjanja z odpadnimi in 

recikliranimi materiali ter jih ponovno uporabili za izdelavo hišic, s katerimi smo okrasili 

vrtec.  Skozi vse leto smo naše novo ustvarjene izdelke razstavljali v garderobi. Za svoje 

igrarije tako otroci zdaj spontano predlagajo in izbirajo materiale iz svojega okolja ter tudi 

tako skrbijo za čistejše okolje. Nadvse nam je všeč tudi oblikovanje gline in igre z lesom ter 

kamni. Vse zadane cilje smo več kot uspešno uresničili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVAJALKI: Slavica Perpar Ibrčič, Valentina Lukan 

 

 

 



164 

 SKUPINA MIŠKE, Krtek 

PORTFOLIO 

Cilja projekta sta bila: 

- Zbiranje in dokumentiranje 

otrokovih izdelkov 

- Staršem približati življenje v 

vrtcu 

Projekt je potekal od oktobra do 

junija. Vsak otrok je imel svoj 

zvezek v katerega sva vsak mesec 

nalepili mesečne fotografije, zraven 

fotografij napisali komentar o 

otrokovem napredku. Opremili sva 

jih tudi s pesmicami, deklamacijami, 

risbicami in izdelki otrok. Zvezek sem uporabila tudi na pogovornih urah, starši so si ga 

pogledali. Bili so navdušeni nad urejenostjo zvezka. Zvezek smo si pogledali tudi skupaj z 

otroki, ob listanju so doživljali lastno zadovoljstvo nad sabo ( kaj vse so ustvarjali). Cilji 

projekta  so realizirani. 

       

IZVAJALKI:  Slađana Trapić, Tina Jordan 

 SKUPINA ČMRLJI, Krtek 

MALI SONČEK (ORANŽNI in RUMENI) 

 

V projekt Mali sonček je bilo vključenih vseh 

24 otrok (8 otrok – oranžni, 16 otrok – 

rumeni). S projektom smo začeli že jeseni, ko 

smo izvedli kolesarski dan in jesenski kros. 

Pozimi smo namesto smučanja imeli sankanje 

in igre na snegu (kepanje, izdelovanje 

snežaka). V mesecu aprilu je bilo kar 19 otrok 

vključenih v plavalni tečaj, ki je potekal v 

Atlantisu. Imeli smo praznično popoldne, ki 

smo ga letos izvedli nekoliko drugače, saj so 

otroci imeli na volje različne delavnice med 

njimi tudi gibalne. Tekom leta smo odšli na 

kar nekaj izletov, otroci so najbolj uživali na 

izletu do kmetije Ložar, kjer smo si ogledali različne živali. Veliko smo se gibali tudi v 

večnamenskem prostoru, kjer so otroci pridobivali spretnosti z žogo, se gibali po polignih in 

se igrali gibalne igre. V maju sva izvedli tudi dan rolanja, vsakodnevno pa smo v skupini 

izvajali tudi gibalne minutke (pravljična joga, tibetančki za otroke in masaže). Tekom 

izvajanja tega projekta sem opazila, da otroci zelo radi sodelujejo v gibalnih dejavnostih. 
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MOJ ZVEZEK 

V projekt Moj zvezek je bilo vključenih vseh 24 

otrok. Otroci so se skozi celo šolsko leto navajali na 

skrb za svoje stvari (zvezek, barvice) in pridobivali 

orientacijo na listu s pomočjo reševanja preprostih 

nalog. Naloge so bile prilagojena za starejše otroke 

(otroci, ki odhajajo v šolo) in mlajše otroke (otroci, ki 

ostajajo v vrtcu). Naloge so zajemale: sestavljanje 

delov v celoto, labirinte, nadaljuj vzorec, risanje črt, 

vijug, likov, barvanje številk in povezovanja pik. V 

zvezek smo risali tudi vtise različnih dogodkov in 

risali po doživljanju pravljice. Zvezki so zelo dobri 

pokazatelji otrokovega napredka in tako so starši na 

pogovornih urah lahko dobili vpogled v otrokov 

razvoj. Otroci, ki odhajajo v šolo, bodo zvezke 

odnesli domov, otroci, ki pa ostajajo v vrtcu, bodo z 

projektom Moj zvezek nadaljevali v prihodnjem 

šolskem letu. 

 

PRAVLJIČNI PALČEK 

Pri projektu Pravljični palček smo sodelovali s knjižnico 

Domžale. Vključenih je bilo vseh 24 otrok. Otroci so 

tekom leta pripovedovali različne zgodbe in deklamirali 

različne pesmi. Najpomembnejšo vlogo so tu imeli 

starši, ki so otrokom prebirali pravljice in jih učili 

pesmice. Vsi otroci so obnovo vsebine pravljice ali 

pesmico povedali vsem otrokom. Večina jih je 

pripovedovala pogumno in doživeto, nekateri so 

potrebovali več najine pomoči in spodbud. Vsi otroci so 

uspešno opravili vse naloge pri projektu Pravljični 

palček. Zaključno srečanje in podelitev pohval je 

potekalo v knjižnici Ihan. Otroci so ob zaključku 

prisluhnili pripovedovanju zgodbe ob slikah – kamišbaj, 

izdelali hiške za pravljičnega palčka in prejeli pohvalo 

ob uspešno zaključenem projektu.  
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MOJ KRAJ 

Na začetku šolskega leta smo z otroki ponovili simbole skupine, vrtca Krtka, Vrtca Domžale 

in maskoto Domžal. Izdelali smo tudi osebne izkaznice otrok, kjer so otroci vadili svoj ime, 

priimek, starost in njihov hišni naslov. Z otroki smo se tekom leta odpravili na več sprehodov 

po naši okolici (šola, gasilni dom, športni park Ihan, trgovina, cetličnarna, spomenik NOB, 

cerkev sv. Jurija v Ihanu, izlet do vagona, izlet na Tabor, izlet do skakalnice Zaboršt). Na 

naših sprehodih smo opazovali našo okolico in morebitne spremembe. Obiskali smo tudi hiše 

otrok ter kmetijo Ložar. Otroci so se dobro seznanili svojim krajem in njegovimi 

znamenitostmi ter ga sedaj dobro poznajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVAJALKE: Alenka Lovšin, Kaja Ljubi, Mateja Gabor 
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ENOTA MLINČEK 

 

 SKUPINA RIBICE, Mlinček 

ZNANE OSEBNOSTI MOJEGA KRAJA 

Projekt smo si zastavili v najstarejši skupini, kot razširitev projekta Moj kraj.  Otroci so preko 

projekta spoznavali posamezne vidnejše ali pomembnejše osebe v kraju in tudi širše, ki so 

pomembne za naš kraj. Tako smo razvijali temo od ožjega k širšemu okolju in spoznali g, 

Igorja Kuzmiča iz Turističnega društva Radomlje, ki nam je predstavil zgodovino kraja, g. 

Petra Zvonca, ki nam je predstavil svoje delovanje v TD Radomlje, g. Janeza Ravnikarja kot 

gasilca in reševalca iz PGD Homec, g. Metoda Marčuna, predsednika krajevne skupnosti 

Radomlje, g. Boruta Kaplja, poveljnika PGD Radomlje, go. Nino Mav Hrovat, pisateljico, 

mag. Črtomirja Freliha, profesorja, grafika in slikarja in širše go. Romano Kosec, podžupanjo, 

go. Jano Julijano Pirman, ravnateljico Vrtca Domžale, župana občine Domžale g. Tonija 

Dragarja, predsednika države g. Boruta Pahorja in vlade g. Mira Cerarja ... 

Otroci so s tem spoznavali ureditev naše družbe, se državljansko vzgajali v zavedanju 

pomembnosti oseb, ki soodločajo o življenju ljudi v našem kraju in širše. Različne osebe smo 

spoznavali preko celega leta z različnimi sodelovanji, medijskimi predstavitvami in obiski. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 
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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

Medgeneracijsko sodelovanje je potekalo 

preko celega leta. Z druženjem smo začeli 

že v mesecu septembru, ko smo skupaj s 

starši pripravili kostanjčkov piknik, na 

katerem so sodelovale vse tri skupine. V 

mesecu oktobru smo se družili na 

Vodenem ogledu Radomelj z g. Igorjem 

Kuzmičem in tudi tokrat so sodelovali 

otroci, starši in stari starši iz vseh treh 

skupin.  V decembru smo sodelovali na 

Božičnem sejmu v Radomljah z 

Izmenjevalnico oblačil, obutve in igrač, 

kjer so otroci starši in stari starši 

sodelovali kot stojničarji in izmenjevalci. Kasneje smo druženja nadaljevali v vsaki skupini 

posebej. V najstarejši skupini Ribic smo povabili dedke na Dedkovo delavnico v kateri smo 

ustvarjali ptičje hišice, babice pa so nam pripovedovale pravljice. V najmlajši skupini Mišk so 

sodelovali in ustvarjali s starimi starši ter starši na ustvarjalnih delavnicah, ki so potekale decembra 

ter meseca maja ob pozdravu pomladi. Aprila v okviru praznovanja 70-letnice so ponovno 

sodelovale vse tri skupine in se družili ob prazničnem popoldnevu. Nekaj je bilo tudi priložnostnih 

druženj s skupino, ki telovadi ob Kamniški Bistrici. 

V skupini ptički  so izvedli orientacijski pohod po gozdu v bližnji okolici našega vrtca. Skupaj 

z otroki so pripravili markacije in puščice, ki so usmerjale po različnih postajah. K našem 

raziskovanju po gozdu smo povabili stare starše, da skupaj z otroki rešijo različne izzive. 

Naloge pripravili v okviru trenutne teme: PESTRO, RAZNOLIKO, ŽIVO – V NAŠEM 

GOZDU JE ZANIMIVO. 

Pot nas je vseskozi vodila po gozdnem poligonu: 

hoja po koreninah, hlodih, kamnih, vejicah, 

listju, čez most, plazenje okoli grmovja, tipanje, 

poslušanje in objemanje dreves. Na poti smo  se 

srečevali z različnimi simbolnimi slikami in 

napisi. Pri prebiranju slik in napisov smo k 

sodelovanju spodbujali tudi stare starše. Merili  

gozdna debla, iskali najdebelejšega, sestavljali 

črke iz gozdnih vejic, polagali gozdni material 

na barvno paleto, ustvarjali gozdne mandale, peli 

različne pesmi gozdnih živali, prisluhnili 

naravnim zvokom, spoznavali gozdni bonton in 

poskrbeli za čist gozd. Ob koncu izpolnjenih 

nalog smo poiskali presenečenje za vse.  

 

 

 Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 
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DNEVNIK MAVRIČNE RIBICE 

Pravljica o Mavrični ribici, ki se ne boji več, nam 

je bila izhodišče za kroženje dnevnika med 

družinami otrok. Vsak otrok je ob praznovanju 

rojstnega dne dobil dnevnik Mavrične ribice, v 

katerega je, skupaj s starši predstavil svojo 

družinsko skupnost. Nastal je zelo zanimiv 

dnevnik, v katerega so starši vpisali svoje videnje 

otroka in družinskih članov. To nam je služilo za 

poglobljeno sodelovanje in spoznavanje vrtnikov, 

ko smo prebirali zapise in si ogledovali 

predstavitvene slike v dnevniku. Veliko otrok je 

sovrstnike spoznalo povsem v novi luči, saj se druženje in sobivanje v vrtcu zelo razlikuje od 

življenja družin doma. Otroci so se ob tem še bolj povezali in našli skupne točke in 

prijateljstva. Dnevnik ostane vzgojiteljici kot trajen spomin in obenem zanimiv dokument. 

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek 

 

 SKUPINA MIŠKE, Mlinček 

MIŠKA SPOZNAVA MATEMATIKO 

Preko dejavnosti v okviru projekta so otroci prepoznavali grafične prikaze in simbole, 

uporabljali izraze za opisovanje položaja predmetov, klasificirali in razvrščali. Uporabljali 

smo Montessori didaktična sredstva, veliko didaktičnih sredstev pa sva naredili vzgojiteljici 

sami oziroma skupaj z otroki. Igrali smo se z ritmi kjer so otroci poslušali in zaznavali ritem 

ter ga ponavljali. Matematične spretnosti so otroci pridobivali tudi preko različnih bibarij, 

predvsem tistih, ki so vključevale štetje. Opazovali in prepoznavali smo različne simbole v 

igralnici, v garderobi in drugih prostorih vrtca ter na sprehodih. Številne igrače v igralnici pa 

so otrokom omogočale sestavljanje celote iz posameznih delov, igro z vstavljankami, 

postavljankami, pretikankami. Razvrščali pa smo tudi pri shranjevanju igrač v zaboje, škatle, 

košare pri čemer so otroci razdi sodelovali. Predvsem pa smo ustvarjali za otroke okolje, ki 

jim je omogočalo razvijanje matematičnih spretnosti ter prijetno izkušnjo z matematiko. 
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MIŠKA ZMORE SAMA 

Glavni cilj projekta je bilo navajanje otrok 

na samostojnost pri oblačenju, hranjenju 

ter navajanju na negovanje svojega telesa. 

Projekt pa je bil izbran zaradi starosti otrok 

v oddelku. Otroke sva spodbujali k 

samostojnemu obuvanju in sezuvanju 

obutve ter oblačenju oblačil. Pri tem sva 

predvsem starejše spodbujali, da so 

pomagali tudi drugim otrokom. Poudarek 

je bil na samostojnosti pri skrbi zase in 

sicer pri umivanju rok, ust  po jedi ter 

brisanju nosu. Že od septembra dalje sva 

otroke navajali na uporabo kahlice oziroma jih odvajali od plenic, kar pa je najbolje uspelo pri 

otrocih kjer so pri tem sodelovali tudi starši v domačem okolju. Pri jedi sva otroke spodbujali 

k samostojnosti, uporabi prtičkov ter pokušanju različnih jedi.  Otroci so prepoznali svoje 

simbole v igralnici, na ležalniku ter garderobi in se tudi sami po kosilu ter umivanju uredili za 

počitek, se sezuli, copate odnesli v »hišico Muce Copatarice«, ki smo jo skupaj uredili, skoraj 

vsi otroci v skupini pa so se že zmogli tudi sami pokriti z odejo. Samostojnost oziroma 

spretnosti v povezavi z njo, pa so otroci pridobivali brez posebnosti, težav in predvsem preko 

igre. 

 

MIŠKA USTVARJA 

Projekt je potekal preko celega šolskega 

leta in sicer v okviru posameznih 

tematskih sklopov, ki so potekali v 

oddelku. Ustvarjali smo tudi s starimi 

starši ter starši na ustvarjalnih delavnicah, 

ki so potekale decembra, aprila v okviru 

praznovanja 70-letnice ter meseca maja. 

Ustvarjalnost so otroci razvijali pri 

spoznavanju različnih likovnih tehnik ter 

likovnih sredstev. Likovni motivi so bili 

različni. Pri likovnih tehnikah (risarskih in 

slikarskih, tisk, oblikovanje modelirnih 

mas) kjer so otroci ustvarjali prvič pa je 

bil likovni motiv prost. Pogosto smo likovne tehnike kombinirali med seboj. Zelo radi so 

otroci ustvarjali tudi z improviziranimi likovnimi pripomočki kot so bile obarvane ledene 

kocke, vrvice premazane z barvo, blagom... Pri likovnem ustvarjanju smo zahtevnost ter 

pomoč prilagajali zmožnostim posameznih otrok.  Ustvarjali pa nismo le likovno temveč tudi 

plesno in glasbeno. Plesno ustvarjalnost so otroci razvijali preko uporabe različnih spodbud. 

Dramsko ustvarjanje je potekalo predvsem z izdelovanjem ter animiranjem lutk. Pri glasbenih 

dejavnostih pa so otroci peli, poslušali različno glasbo ter ustvarjali z lastnimi in malimi 

inštrumenti.  
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MIŠKA TELOVADI 

Gibalne spretnosti ter pridobivanje 

veselja do gibanja so otroci razvijali 

oziroma pridobivali vsakodnevno. 

Zjutraj smo imeli gibalne minutke, ki 

so potekale različno in sicer izvajali 

smo gibalne vaje brez ali z različnimi 

rekviziti ali pa se igrali gibalne igre. 

Pogosto smo izvajali različne rajalne 

ter plesne igre pri katerih so otroci 

zelo radi aktivno sodelovali. Otroci 

so se veliko gibali na prostem na 

igralih, se vozili z različnimi vozili, 

se igrali s športnimi pripomočki. Čas 

pa smo namenili tudi sproščanju ob 

različnih sprostitvenih igrah. Odpravili pa smo se tudi na sprehode ob Kamniški Bistrici. 

Otroci pri gibalnih dijavnostih niso potrebovali dodatnih spodbud, igre pa smo vedno 

prilagajali zmožnostim otrok ter upoštevali njihove želje.  

 

MIŠKA RAZISKUJE 

Projekt je potekal preko celotnega 

šolskega leta, v okviru različnih 

tematskih sklopov. Otroci so 

spoznavali lastnosti različnih snovi, 

vode, mivke... ki so jih mešali med 

seboj in opazovali kako so se 

spreminjale njihove  lastnosti.  

Prelivali in presipavali so tekočine 

in sipke snovi v različne posode. 

Igrali so se z vodo in spoznavali 

njene lastnosti v različnih 

agregatnih stanjih (metanje 

predmetov v vodo, »reševanje« 

igrač iz ledu, igra z ledom in 

snegom, slikanje z obarvanimi 

ledenimi paličicami... Razvijali so tudi predstavo o tem kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju 

dogodkov. Veliko časa pa smo namenili tudi igri z različnim nestrukturiranim materialom.  
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MALI SONČEK 

V skupini smo letos izvajali v okviru projekta Mali sonček program modri, ki je namenjen 

otrokom od 2. do 3. leta starosti. Izvedli smo krajše in daljša izleta. Tudi sicer so se otroci 

veliko gibali na prostem. Na igrišču pa so se poleg izvajanja različnih gibalnih iger in uporabe 

rekvizitov vozili s poganjalci. V okviru projekta smo izvajali tudi igre z gibanjem in ritmi, kar 

smo povezovali z drugimi področji v okviru različnih tematskih sklopov. Preko različnih iger 

so se otroci igrali z žogami različnih velikosti in materialov. Predvsem pa v okviru različnih 

zaposlitev izvajali naravne oblike gibanja in tako razvijali gibalne sposobnosti.  

 

 

 


