OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE
ENOTE VRTCA DOMŽALE
BIBA PLEŠE
Plesna dejavnost Biba pleše je namenjena vsem otrokom, starim 3 – 6 let, ki radi plešejo, pojejo
in se gibalno izražajo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat tedensko v dopoldanskem
času.

OPERATIVNI CILJI:




Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
Spoznavanje umetniške zvrsti.
Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.

CILJI:









Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o
umetnosti, komunikacij o sebi in drugih,
negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanje z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih
virov iz okolja,
uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi- plesom in njegovim izraznimi lastnostmi,
doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti,
razvijanje izražanje skozi plesno umetnost,
spodbujanje ustvarjalnosti,
otrok izvaja različne plesne formacije.

VSEBINE:















Rajalne in gibalne igre,
izštevanke, šaljivke,
ljudske pesmi in glasba različnih narodov,
izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,
izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem,
ples v različnem tempu in ritmu,
bibarije,
ples s soplesalcem v paru in skupini in skupinski plesi.
otroški in družabni plesi,
bansi,
improvizacije; ples z rekviziti,
sproščanje ob glasbi, masaže,
izmišljanje gibov,
elementi folklore.

MALA BIBA PLEŠE
Plesna dejavnost Mala Biba pleše je namenjena otrokom v prvem starostnem obdobju, ki se
prvič srečujejo z glasbeno in plesno umetnostjo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat
tedensko v dopoldanskem času, v trajanju 15 – 30 minut. Plesne dejavnosti bodo prilagojene
starosti in razvojni stopnji otrok.

OPERATIVNI CILJI:



Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti najmlajših otrok.
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.

CILJI:









Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.
Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok
in nog), ravnotežje.
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa.
Razgibavanje, sprostitev, uživanje v plesu.
Spoznavanje in poslušanje glasbe.
Povezovanja gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, valjanje, plazenje).

VSEBINE:


Rajalne in gibalne igre,



izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,



ples v različnem tempu in ritmu,



bibarije,



bansi,



improvizacije; ples z rekviziti,



sproščanje ob glasbi, masaže,



izmišljanje gibov,



različne oblike plesa (skupno, individualno),



organizacijo skupin (krog, kolona …),



hitrost (hitro – počasi).

MALI SONČEK
Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in
razširitev. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih
stopenj:
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Namen Malega sončka je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Bistvo
gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki poteka
čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Mali sonček otroka nagradi z nalepko za
vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

CILJI:









Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z
raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne
pripomočke.
Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na
vremenske razmere.
Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh
starostnih obdobjih.
Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k
sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin
predšolskim otrokom.
Postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti.
Optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja
in ravnotežje.
Seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.

VSEBINE:














Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja,
kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …,
igre na prostem,
sprehodi, izleti, orientacijski pohod,
igre z žogo,
športno popoldne s starši,
kros,
igre brez meja,
ustvarjanje z gibom in ritmom,
vožnja s skirojem/kolesom,
igre na snegu,
rolanje,
drsanje,
igre z vodo.

IGRE NA SNEGU
Obogatitvena dejavnost Igre na snegu je namenjena otrokom v najstarejših skupinah. Igre bodo
potekale 5 dni, ko bodo ugodne snežne razmere za izvedbo. Dejavnost je brezplačna in bo
potekala v dopoldanskem času, izvajale pa jo bodo strokovne delavke, ki so za to usposobljene.
Smučarsko opremo otroci prinesejo od doma, izjemoma in v dogovoru z vzgojiteljico si jo lahko
izposodijo tudi v vrtcu.

OPERATIVNI CILJI:



Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin športa na snegu.
Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.





Spoznavanje športne opreme, primerne za dejavnost na snegu.
Pridobivanje spretnosti smučanja.
Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

CILJI:

VSEBINE:











Igre na snegu, ogrevanje,
spoznavanje smučarske opreme,
osnovna drža na smučeh,
pravilno vstajanje po padcu,
prestopanje na smučeh (levo, desno, krog),
drsenje po eni smučki,
vzpenjanje (stopničasti in poševni korak),
obrati na mestu,
smuk naravnost (v nizki in visoki drži, zibanje v kolenih, skozi vratca),
zavoji (pluženje).

DNEVI KOLESARJENJA
Dnevi kolesarjenja se izvajajo v najstarejših skupinah v vseh enotah Vrtca Domžale. Izvajajo
jih strokovne delavke. Kolo in kolesarsko opremo lahko otroci prinesejo od doma, lahko pa si
jo izposodijo v vrtcu.

GLOBALNI CILJI:
-

Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti.
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

CILJI:
-

Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja.
Razvijanje ravnotežja.
Spoznavanje s kolesom in kolesarsko opremo.
Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom.
Navajanje na varno vključevanje v promet.
Premagovanje strahu pred vožnjo s kolesom.

-

Igra, raziskovanje, opazovanje kolesa,
seznanitev s kolesarsko opremo,
vaje ravnotežja,
prometna varnost (kolesarska steza, prometni predpisi,
prepoznavanje, nevarnih situacij, upoštevanje pravil),
varno ustavljanje,
vožnja navkreber in spusti,
izvajanje različnih nalog med vožnjo,
voziti slalom med ovirami.

VSEBINE:

-

prečkanje

ceste,

UČENJE ROLANJA
Brezplačna obogatitvena dejavnost Učenje rolanja je namenjena vsem otrokom, ki si želijo
rolati in so rojeni leta 2011 in 2012. Predznanje rolanja ni potrebno, saj jih strokovne delavke
razdelijo v začetne in nadaljevalne skupine, da delo poteka varneje, lažje in bolj učinkovito.
Dejavnost poteka pet dni, predvidoma v pomladanskih mesecih v dopoldanskem času. Izvajajo
pa jo strokovne delavke, ki so zato usposobljene. Rolerje in obvezno zaščitno opremo otroci
prinesejo s seboj, izjemoma si jo lahko izposodijo v vrtcu.

GLOBALNI CILJI:



Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.
Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin rolanja.

CILJI:





Razvijanje ravnotežja in koordinacije gibanja.
Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalne
dejavnosti.
Skrb za lastno varnost in varnost drugih.
Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti.

VSEBINE:










Spoznavanje opreme za rolanje,
vaje za ravnotežje, osnovni koraki rolanja,
padci in pravilno vstajanje,
varno zaviranje,
vaje v gibanju,
ustavljanje z zavoro,
slalom,
vožnja po eni nogi,
poligon, vožnja z ovirami.

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

SKUPAJ V GORE
Izlet v gore je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja in njihovim družinam. Izlet bo
potekal v soboto dopoldan, predvidoma v mesecu april 2018. Cilj izleta je povezovanje doma
in vrtca, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in prijetno druženje.

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE (pisateljica
pripoveduje)
V februarju so v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale
posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja
književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in
podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir
informacij, razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost
domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in
čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.
Z obiskom osebe, ki ni del vsakodnevnega bivanja v oddelku, otroke dodatno spodbudimo k
poslušanju in jim nudimo pestrost in dodatne spodbude pri promocija branja in spodbujanju
bralne kulture, kot tudi k pozitivnemu odnosu do knjige in jezika.

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE
Gledališka skupina Vrtca Domžale bo pod vodstvom Nine Mav Hrovat pripravila predstavo,
ki si jo bodo v mesecu decembru ogledali vsi otroci Vrtca Domžale.

OBISK BOŽIČKA/ DEDKA MRAZA
V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke iz vseh enot Vrtca Domžale obiskal dobri
mož- Božiček ali Dedek Mraz. O tem, kateri dobri mož bo otroke obiskal, se bodo odločili
starši na prvem roditeljskem sestanku.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK ČEBELARJA
V Vrtcu Domžale dajemo velik poudarek na zdravju in ohranjanju le-tega. Tradicionalni
slovenski zajtrk: črn kruh, maslo, med, mleko in jabolka, vse iz domače pridelave, je zelo

dobra in zdrava popotnica pri ohranjanju zdravja, hkrati pa je tradicionalni slovenski zajtrk
dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh enotah in vseh
oddelkih Vrtca Domžale..
Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v povezavi s pridelavo
medu, otroke obišče čebelar in jim predstavi, kako skrbi za čebele, kakšen je namen tega in
kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci že veliko vedo in so zelo dovzetni za tovrstne
tematike. Izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji,
kmetovanjem in vsem, kar je povezano z naravo. Otroci tudi pri ostalih ekoloških vsebinah
ugotavljajo, kako pomembno je sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko srečno in
zdravo živeli v sožitju in zdravem okolju in so kritični do nespoštljivega vedenja v naravi in
uničevanja.
Tradicionalni zajtrk pomeni slavnostno in družabno obliko druženja ob uživanju zdrave hrane
z zavedanjem, da smo vsi, narava in ljudje, povezani.

SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE
VAJE
V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Vedno se
trudimo, da sledimo smernicam in priporočilom, da skrbimo za varno okolje in preventivo, v
oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije. V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci (PGD ali
CPV) in skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje, otroke seznanijo s svojim
poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v primeru
naravnih in drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in podobno. Otroci
se seznanjajo s preventivnimi ukrepi, načini, v za to pripravljenih namišljenih situacijah, kako
se zavarujemo in podobno ter o delu gasilcev. Otroci spoznajo gasilska vozila in opremo.
Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev
in gašenja požarov, so otrokom najbolj zanimive, hkrati pa tudi najbolj nazorno pokažejo
ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter ravnanj v primeru nesreče. Otroci med akcijo
opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega ponesrečenca, kako mu nudijo prvo pomoč, kako
se dogovarjajo s centrom in reševalci, najbolj pa so navdušeni, če gasilci ponesrečenca
odnesejo na nosilih. Seveda pri tem aktivno sodelujejo tudi otroci v različnih vlogah, za katere
se prostovoljno javijo. Vzgojiteljice se z otroki o tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne
informacije, se igrajo in berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih, kot so Ježek Snežek in potres,
Ježek Snežek in 112, Ježek Snežek in požar ter druge. Otroci se igrajo igre vlog- gasilci, s
čimer utrjujejo pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije
(knjige, internet, TV…)
Evakuacijske vaje imajo tudi namen preverjanja tehnične opreme za izvedbo evakuacije.
Evakuacijska vaja je uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo
vsi uporabniki, torej vsi otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo
informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in
podobno- vse z namenom, da bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano.
Otroci se ves čas igraje učijo, kar pomeni, da so navdušeni opazovalci, aktivni sodelujoči in
hitro vsrkajo zanimive informacije, predvsem zaradi izkušnje, ki jo z evakuacijsko vajo
dobijo.

DELOVNA AKCIJA
V vseh enotah Vrtca Domžale bodo v pomladnem v času v dopoldanskem času izvedene
delovne-čistilne akcije.

VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU
Enote Vrtca Domžale bo obiskal predstavnik Policije, iz policijske enote Domžale. Z obiskom
policista želimo vplivati na osveščenost otrok ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost. Policist
se bo otrokom predstavil kot uradna oseba in jim povedal, kako policiste prepoznati po
uniformi, znački in drugih oznakah, kako jih pokličemo in v kakšnih primerih. Otroke bo
seznanil s cestno prometnimi pravili, s poudarkom na varni udeležbi otrok v prometu. Otroci se
v promet vključujejo kot pešci, kolesarji v spremstvu odraslih ali kot sopotniki (npr. v
avtomobilih). Vsako vključevanje v promet zahteva previdnost in upoštevanje pravil, navodil,
s katerimi vzgojiteljice skozi celo leto seznanjajo in poučujejo otroke v vseh starostnih skupinah
na primeren način glede na starost otrok. Otroci se tako seznanjajo z uporabo zaščitnih sredstev
(čelade, odsevnih jopičev…), pravil (pri prečkanju ceste, hoja po pločniku, kolesarska steza
ipd.,), prepoznavajo prometne znake in pravila vedenja udeležencev v prometu (uporaba
varnostnega pasu, nevarnost igre ob cesti, vedenje na avtobusu ipd.). S tem posledično
vplivamo tudi na njihove starše kot otrokove spremljevalce, saj se otroci o tem pogovarjajo tudi
doma.
Obisk policista dodatno spodbudi otroke k večji previdnosti in hkrati otroci spoznajo poklic,
vozilo, oznake pripadnikov Policije, telefonske številke in navodila, kako ravnati v primeru
nesreče.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO V
POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA DOMŽALE
ENOTA CICIDOM
LETNI ČASI NA OBISKU
Skupina: Vse
Vzgojiteljice: vse
Prvi dan novega letnega časa ena od vzgojiteljic pripravi predstavitev letnega časa za vse
otroke v vrtcu.
CILJ:


Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.

VSEBINE:





Spoznavanje značilnosti letnih časev,
spoznavanje zgodb, deklamacij in pesmi, ki se povezujejo s posameznim letnim
časom,
doživeto spremljanje spreminjanja narave skozi leto,
spodbujanje k opazovanju narave.

KONEC TEDNA S KNJIGO
Skupina: MUCKI
Vzgojiteljice: Kerep, Iršič, Žebaljec
Cilji:
- Povezovanje vrtca in doma.
- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitiven odnos do literature.
- Ob poslušanju in pripovedovanju literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, s
književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.

ČAROBNI GOZD
Skupina: MUCKI
Vzgojiteljice: Kerep, Iršič, Žebaljec
Cilji:
- Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanje literarnega sveta
(podoba književne osebe in dogajanje prostora).
- Otrok odkriva in spoznava različne snovi in z njimi eksperimentira.
- Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; zavedanje načina kako se telo giblje in spoznavanje
različnih položajev delov telesa.
Vsebina:
- poslušanje in pripovedovanje pravljic ter izmišljenih zgodbic
- izvajanje različnih poskusov s snovmi
- joga ob zgodbah

MIŠKIN NAHRBTNIK
Skupina: Miške
Vzgojiteljice: Spreitzer, Repnik

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).

ENOTA GAJ
ODDELEK: 5–6 LET
SKUPINA: SOVE
VZGOJITELJICA: Tjaša Stopar
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Lili Panič

NAČRT ZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

ABC GIBANJA
GLOBALNI CILJ
– razvijanje gibalnih sposobnosti
CILJI
– spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerne za gibalne dejavnosti
– razvijanje koordinacije, oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa,
rok in nog), ravnotežje
– razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti
– vzpostavljanje trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga
– gojiti sproščeno obdobje otroštva
TRAJANJE
Od oktobra do junija
VSEBINE
– elementarne igre
– naravne oblike gibanja
– gimnastična abeceda
– atletska abeceda
– plesne igre in dejavnosti v ritmu
– motorika z žogo
– gibalne urice v telovadnici vrtca (vsaj 2x mesečno) v športni opremi
– sprehodi, pohodi, tek v naravi

IGRA Z NESTRUKTORIRANIM MATERIALOM
GLOBALNI CILJ
– razvijanje kreativnosti, razmišljanja in sodelovalnost
CILJI
– otrok spoznava, da je odpadno tudi uporabno
– omogočanje, da se z istim predmetom igrajo na različne načine (škatla – avto, blago –
krilo, pokrivalo…)
– idejnost po načelu »manj materiala, več domišljije«
TRAJANJE
Od oktobra do maja
VSEBINE
– vključevanje naravnih materialov in odpadnega materiala v vsakdanjo igro
– igra s koruzo, tulci, škatlami, časopisnim papirjem, zamaški, peskom, plastelinom…
– ustvarjanje izdelkov iz nestruktoriranega materiala
– dan brez igrač

VITAMINSKA BOMBA
GLOBALNI CILJ
– spoznavanje zdravega načina življenja
CILJI
– spoznavanje, kako si lahko kako si lahko iz različne zelenjave in sadja naredimo zdrav
in z vitamini bogat napitek
– otrok spoznava, da na zdravje vpliva okolje in on sam
– poglabljanje zavedanja, da moramo v zimskem času zdravju nameniti še več pozornosti
– delovna vzgoja
TRAJANJE
Zima 2017/2018
VSEBINE
– priprava vitaminskih napitkov iz sadja in zelenjave
– pogovor o zdravju, pomenu zdravja in o ohranjanja zdravja v zimskem času
– pogostitev prijateljev iz sosednjih skupin

NARAVOSLOVNI HOKUS – POKUS
GLOBALNI CILJ
– spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave
CILJI
– samostojno raziskovanje in izvajanje poskusov
– otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega
raziskovanja

–
–

spodbujanje otrok k postavljanju vprašanj in samostojnemu izvirnemu iskanju
odgovorov nanje
otrok spoznava osnove raziskovanja s katerimi postavlja temelje za kasnejše
raziskovalno delo tekom svojega izobraževanja

TRAJANJE
Tekom leta – jesen, zima, pomlad
VSEBINE
– različna področja raziskovanja (fizika, kemija, biologija)
– vezanost poskusov na letne čase, tematske sklope
– hokus pokus tekočin, barv, plinov, trdnih snovi

ODDELEK: 5 – 6 LET
SKUPINA: PTIČKI
VZGOJITELJICA: Mira Vladimira Vrankar
POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST

PTIČKOV ČAS
GLOBALNI CILJ
- Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.
- Spodbujanje jezikovne zmožnosti.
- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
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.
TRAJANJE
Od septembra do junija, v času po kosilu, do malice.
VSEBINE
- prebiranje slikanic, pogovor o vsebini, iskanje glavnih likov … + vaje pozornega poslušanja
- večkrat tedensko izvajanje govornih iger za krepitev govornega aparata

- izmišljevanje zgodb ob slikovnih aplikacijah in kocki
- izvajanje elementov pravljične joge in seznanjanje s pravljicami, ki vključujejo elemente joge
- izvajanje vaj za drobno motoriko ob uporabi različnih pripomočkov
- grafomotorične vaje
- reševanje miselnih nalog in igranje miselnih iger
- igranje družabnih in didaktičnih iger
- likovno ustvarjanje
- doživljanje in izražanje glasbe oz. ob glasbi
- ogled animiranih filmov, risank in drugih video sekvenc

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST

DAN MALO DRUGAČE
GLOBALNI CILJ
- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
CILJI
- Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala spoznava lastnosti različnih materialov,
išče različne igralne možnosti in spoznava možnosti predelave odpadnega materiala.
- Spodbujanje, omogočanje otrokove ustvarjalnosti.
- Omogočanje in spodbujanje igre na prostem, z naravnimi materiali npr. v gozdu, ob porečju reke.
- 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 …).
TRAJANJE
Od septembra do maja, vsak torek, v času med zajtrkom in kosilom.
VSEBINE
- igra z različnim nestrukturiranim materialom (iskanje igralnih možnosti)
- spoznavanje različnih materialov npr. les, kamen, odpadna embalaža ...
- ustvarjanje iz odpadne embalaže
- igra v naravi (v gozdu, na travniku, ob porečju reke)
- igra z eko igrami, ki smo jih izdelali v vrtcu
- modeliranje gline, das mase, plastelina

ODDELEK: 2 – 3 LET
SKUPINA: MEDVEDKI
VZGOJITELJICA: Jasna Bizjak
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tamara Ćosić

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST:

MEDVEDEK PLEŠE
GLOBALNI CILJ
Otrok doživlja ugodje ob plesu in gibanju.
CILJI
- razvijanje veselja do plesa.
- razvijanje veselja do poslušanje glasbe.
- razvijanje veselja do igre na male inštrumente.
TRAJANJE
Od oktobra do maja.
VSEBINE
- Spoznavamo rajalno- gibalne igre.
- Ples in gibanje z odpadnimi rekviziti
- Izdelujemo male inštrumente.
- Plešemo in rajamo z našimi ljubkovalnimi igračami.
- Spoznavamo uporabo MI.
- Nastopamo za sovrstnike.
- Razgibavamo naše prstke (bibarije).

FOTOUTRINKI
GLOBALNI CILJ
Spremljanje otrokovega razvoja.
CILJI
- Spodbujanje jezikovne zmožnosti.
- Postopno zavedanje časa ob fotografijah.
TRAJANJE
Od oktobra do junija.
VSEBINE
- Pogovori ob fotografijah otrok v igralnici
- Individualni pogovori ob fotografijah v mapah posameznega otroka
- Zavedanje pojma čas ob ogledu slik skozi letne čase, dejavnosti fotoutrinkov otrok v skupini.

ODDELEK: 4 – 5 LET
SKUPINA: MIŠKE
VZGOJITELJICA: Sonja Orešek
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Andreja Gerbic

NAČRT ZA OBOGATITVENO DEJAVNOST

POVEJ MI PRAVLJICO
GLOBALNI CILJ
Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave.
CILJI
- Otrok ob pomoči poslikanih kamnov pripoveduje.
- Spodbujanje jezikovne zmožnosti.
- Otrok se uči samostojno pripovedovati.
TRAJANJE
Od oktobra do maja, vsako prvo sredo v mesecu, v času med zajtrkom in kosilom.

VSEBINE
- vrečka s poslikanimi kamni
- pripovedovanje o slikah na kamnih.

LJUDSKE PESMI IN PLESI
GLOBALNI CILJ
- Spoznavanje ljudskih plesov in pesmi; posameznih umetniških zvrsti.
CILJI
- razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih,
- odkrivanje in spoznavanje ljudske pesmi, ljudskih plesov,
- spoznavanje in uživanje v umetnosti.
TRAJANJE
Od oktobra do maja, vsak torek.
VSEBINE
- spoznavanje ljudske pesmi, plesov
- sodelovanje ob obisku Ljudskih pevcev, Češmink.
- poslušanje ljudske glasbe.

DAN V MESECU MALO DRUGAČE
GLOBALNI CILJ
Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
CILJI
- Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala spoznava lastnosti različnih materialov,
išče različne igralne možnosti in spoznava možnosti predelave odpadnega materiala.
- Spodbujanje, omogočanje otrokove ustvarjalnosti.
- Omogočanje in spodbujanje igre na prostem, z naravnimi materiali npr. v gozdu, ob porečju reke.
TRAJANJE
Od oktobra do maja, vsako prvo sredo v mesecu, v času med zajtrkom in kosilom.
VSEBINE
- igra z različnim nestrukturiranim materialom
- ustvarjanje iz odpadne embalaže
- igra v naravi (v gozdu, na travniku, ob porečju reke)
- elementi Montessori pedagogike

ENOTA KEKEC

KEKČEV DAN
(vse skupine in vzgojiteljice)

cilj:
- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje
v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki
- razvijanje ustvarjalnosti
- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti
- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
- spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti
- iskanje lastnih poti pri reševanju problemov

vsebine:
- druženje z otroki in integracija otrok enkrat tedensko
(pripravimo različne igre in dejavnosti - delavnice v vseh igralnicah in v veliki garderobi)
- uporaba različnih igrač, rekvizitov, materialov in nestrukturiranega materiala

PIKAPOLONICA NA OBISKU
SKUPINA: 1-2, Pikapolonice
VZGOJITELJICI: Martina Pavlič, Bernarda Balažic
CILJI:
- Otrok spoznava razne praznike (svoj rojstni dan)
- Praznovanje rojstnega dne s pikapolonico (nahrbtnik)
- Starši v zvezek vtisov zabeležijo, kako so nahrbtnik-pikapolonico vključili v
praznovanje

ENOTA KRTEK
SKUPINA ČEBELE:5-6 let
VZGOJITELJICA: JANA STROJAN
»ČEBELJI KROG«
Globalni cilji:
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju
- spoznavanje samega sebe
- seznanjanje z zdravim, umirjenim načinom življenja
Cilji:
-otrok spoznava kaj potrebuje za krepitev zdravja
- otrok spoznava, da mu telesne vaje in sprostitev pomagajo ohranjati zdravje
-negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti
v občutenje telesa
S sprostitveno dejavnostjo bomo nadaljevali, tako kot že dve leti prej. Otroci so že navajeni na
različne oblike sproščanja in jih bomo v veliki meri le utrjevali ter dodali nekaj novih
elementov. Dejavnost bo potekala skozi vse leto,
v majhnih skupinicah, v prijetnem in umirjenem vzdušju. Med sprostitvene tehnike
nameravam vključiti elemente masaže, joge, sprostitvene igre, različne tehnike dihanja.
»ČEBELJI PETEK«
Globalni cilji:
- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
- Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju
- Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti
Cilji:
- otrok razvija vzdržljivost pri hoji v hrib in je vesel, ko osvoji bližnji vrh
- otrok se igra z različnimi družabnimi igrami in se pri tem drži pravil
- otrok ustvarja iz odpadnega in naravnega materiala
Petke bomo letos namenili prav posebnim dejavnostim. Vsak petek v mesecu, bomo namenili
nečemu drugemu. Tako bomo vsak prvi petek odšli na bližnji hrib KRIŽENTAVER, vsak
drugi petek bomo ustvarjali iz odpadnega in naravnega materiala, vsak tretji petek pa se bomo
igrali družabne igre.

»KOLESARSKI DAN«
Globalni cilji:
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
Cilji:
- pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom
- razvijanje ravnotežja
Kot vsako leto bomo tudi letos v pomladnih mesecih organizirali prav poseben dan in ga kot
vedno poimenovali KOLESARSKI DAN. Ta dan bodo otroci v vrtec pripeljali svoja kolesa.
Naučili se bomo kako je potrebno poskrbeti za varnost med kolesarjenjem in kako se pravilno
namesti kolesarsko čelado.
Otrokom bom pripravila poligon na katerem bodo utrjevali svoje kolesarske spretnosti. K
vsakemu otroku bom pristopila individualno, kar pomeni, da bodo začetniki vozili ločeno od
tistih, ki so pri vožnji že zelo spretni. Otroke bom opogumljala, vzpodbujala in usmerjala k
čim bolj varni vožnji.
»MALA POŠAST MICI«
Globalni cilji:
- Spodbujanje ustvarjalnosti
- Spodbujanje jezikovne zmožnosti
Cilji:
- Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu
- Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o
dojemanju iste stvari, dogodka, pojava iz različnih perspektiv ter ob iskanju različnih
rešitev in odgovorov
Skupaj z otroki smo se navdušili nad zgodbami iz slikanice Mala pošast Mici. Po nekaj
branjih so ideje kar »padale«. V letošnjem letu bo tako vsak otrok skupaj s starši izdelal svojo
Mici, prebirali bomo zgodbe o njej, se pogovarjali o pravilnem oziroma ustreznem vedenju,
pošasti bodo »spale« v omari in skupaj z njimi bomo preživljali dneve, različne priložnosti.
Hkrati bodo otroci tudi razvijali svoje jezikovne zmožnosti ter odgovornost za drugega (Mici).
Hkrati bo vsa dejavnost obarvana z veliko mero domišljije, ustvarjalnosti.
»MOJ PRVI ZVEZEK«
Cilji:
- Navajanje na pravilno sedenje za mizo
- Otrok razvija odgovornost za svoj zvezek
- Razvijanje ustvarjalnosti

Vsak otrok bo imel v vrtcu svoj zvezek, za katerega bo celo leto lepo skrbel. V zvezke bodo
otroci risali, sama bom v zvezke dajala pesmice, ki se jih bomo učili, otroci si bodo nalepili

svoje fotografije. Konec šolskega leta bo tako zvezek postal izdelek, ki bo poln spominov na
zadnje leto v vrtcu.
Seveda pa bomo ob ustvarjanju v zvezke utrjevali tudi pravilno sedenje za mizo, ki je zelo
pomembno za kasnejše bivanje v šoli in za samo zdravje.
»PIKICA, STOJ«
Globalni cilji:
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
- razvijanje gibalnih sposobnosti
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
Cilji:
-

sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila
razvijanje gibalnih sposobnosti (koordinacija, gibanja, ravnotežje, moč, gibljivost,
vzdržljivost…)

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru, telovadnici ali igralnici
oziroma v primeru lepega vremena čim večkrat zunaj. Mislim, da otroke ne bo potrebno
posebej motivirati za gibanje, saj so večino časa gibalno zelo aktivni. Omogočila jim bom, da
se bodo res dodobra razgibali in v gibanju uživali. Poudarek bo 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 bom uporabila različne elemente
sprostitvenih dejavnosti.

SKUPINA MRAVLJICE:2-4 LET
VZGOJITELJICA JANJA DRAGAR RIBIČ
» BRALNICE PO KROŠNJAMI Z LUTKO «
Cilji:
- otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika
- otrok se uči pravilnega rokovanja z lutko
- otrok se uči samostojno pripovedovati
- otrok ob knjigi doživlja ugodje, pridobiva pozitiven odnos do literature
V letošnjem šolskem letu bom nadaljevala dodatno dejavnost Bralnice pod krošnjami z lutko,
saj je bil odziv otrok v preteklem šolskem letu pozitiven.
Otroke bom seznanila z deklamacijami, ljudskimi pravljicami,
klasičnimi in avtorskimi pravljicami kvalitetne otroške literature.
Dejavnost bo potekala dvakrat mesečno zunaj pod krošnjo v lepem vremenu oziroma v
primeru slabega vremena bom izvajala to dejavnost v večnamenskem prostoru.

» NAHRBTNIK ZA LAHKO NOČ «
Cilji:
- utrjevanje vezi med vrtcem in starši
- spodbujanje ustvarjalnosti
- ob poslušanju in pripovedovanju bogatenje besednega zaklada
Poseben nahrbtnik s posebno vsebino, ki zajema: knjige za vso družino, igračo, ki spremlja
otroka domov in zvezek v katerega bodo narisali po vsebini - literarno estetsko doživljanje
zgodbe . Nahrbtnik bo potoval en teden z otrokom domov.
» UPORABA MONTESSORI PRIPOMOČKOV «
Cilji:
- razvijanje fino motorike
- razvijanje vsakodnevnih veščin
V letošnjem šolskem letu bova uredili Montessori kotiček v katerega bova dali različno
izdelane Montessori igrače in Montessori material.
Vse igrače bodo namenjene razvijanju fino motorike in razvijanje vsakodnevnih veščin.
Montessori igrače in materiale bodo otroci imeli na voljo vsakodnevno.
» GOZD SVOJEVRSTEN SVET «
Cilj:
- spoznavanje vloge narave v povezavi z gibanjem v naravi
V letošnjem šolskem letu bova nadaljevali dodatno dejavnost - Gozd svojevrsten svet, ki ga
ponovno spoznavamo. Gozd je pomembno okolje za razvoj naših otrok in vsakodnevno
preživljanje časa v naravi.
Sodobni čas, izkušnje z otroki v vrtcu pa tudi intuitivno, spet vodijo nazaj v naravo, v bližnji
gozd. Predvsem bomo razvijali naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do gozda.
»GIBALNA IGRALNICA«
Globalni cilji:
-Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
-Razvijanje gibalnih spodobnosti
Cilji:
-Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja, ravnotežje,
-sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,

-spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger,
-uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila.
V letošnjem šolskem letu bom nadaljevala dodatno dejavnost, ki se bo letos namesto Malček
skakalček imenovala Gibalna igralnica.
Dejavnosti bodo potekale enkrat tedensko v večnamenskem prostoru oziroma na prostem,
kadar bo lepo vreme. Za otroke bodo pripravljene različne gibalne dejavnosti, kjer se bodo
otroci razgibali in razvijali svoje motorične spretnosti. Otroci bodo premagovali ovire na
različnih poligonih in se učili različnih gibalnih iger, kjer je potrebno upoštevati pravila. Na
koncu gibalne igralnice se bodo otroci umirili preko različnih sprostitev, joge in masaž.

SKUPINA ČMRLJI:4-6 LET
VZGOJITELJICA: ALENKA LOVŠIN, ANDREJA MATKOVIČ,ŠPELA ZEMLJIČ
KOCIPER
»SKUPNA SREČANJA SKUPIN ČMRLJI, KRESNIČKE IN ŽABICE«
CILJI:
 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki
 Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti
 Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma.
Skupna srečanja s skupinami Čmrlji, Kresničke in Žabice novembra 2017 do aprila 2018, dobili
se bomo vsaj šestkrat. Vsaka skupina bo izvedla vsaj dva srečanja, in sicer bodo srečanja
obsegala različne dejavnosti, ki se jih bomo dogovorili tekom leta.

SKUPINA KRESNIČKE: 3-5LET
VZGOJITELJICA:MARTINA SVETLIN
»KRESNIČKE USTVARJAJO«
GLOBALNI CILJI:
-Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
-spoznavanje posameznih naravnih in odpadnih materialov
CILJI:
-negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja,
zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju umetniških dejavnosti,
-Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti,
-razvijanje umetniške domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

Lansko šolsko leto so otroci zelo uživali v likovnih dejavnosti, zato sem se tudi letos odločila,
da jim ponudim dodatno dejavnost, kjer bodo otroci spoznavali različne naravne ( les, kamni,
školjke, semena, storži, glina, lubje…) in odpadne materiale ( plastika, odpadni papir,
steklo…) ter z njimi ustvarjali.

SKUPINA SONČKI: 2-3 LET
VZGOJITELJICA: ANJA BEŠTER
»MOJ ALBUM«
Obogatitvena dejavnost je namenjena zbiranju podatkov o otroku in spremljanju njegovega
razvoja v šolskem letu 2017/2018. Ker je bil album v prejšnjem šolskem letu zelo dobro sprejet,
sem se odločila, da z njim nadaljujem tudi letošnje šolsko leto. Otroci bodo ob koncu leta album
odnesli domov, v njem pa bodo našli zapise vsakega meseca, slike, izdelke, pesmice in bibarije.
OPERATIVNI CILJI:
-staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
-spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.
VSEBINA:
-fotografiranje otrok pri igri in delu,
-beleženje otrokove telesne višine in teže,
-likovni izdelki otrok,
-pesmice in bibarije celotnega šolskega leta
»SONČKOV NAHRBTNIK«
Z obogatitveno dejavnostjo Sončkov nahrbtnik, bomo k sodelovanju povabili starše otrok.
Vsak izmed otrok bo domov dobil nahrbtnik, v katerem bo plišasta igrača (Krtek), pravljice in
literatura za starše. V njem pa bo tudi zvezek v katerega bodo starši opisali ali nalepili slike
trenutkov, ki so jih otroci preživeli ob listanju slikanic in igri s Krtkom.
Dejavnost bo potekala od oktobra do maja.
CILJI:
-Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.
-Otrok s pomočjo staršev izdela povzetek doživetij s Krtkom.
-Otrok ob slikah pripoveduje o doživetjih ostalim otrokom.
DEJAVNOSTI:
-Otrok sodeluje v pogovoru o tem, kaj je bilo oz. kaj vse se mu je dogajalo v družbi Krtka.
-Otrok preživlja lepe trenutke skupaj z novim prijateljem – Krtkom.

-Otrok si skupaj s starši in Krtkom ogleduje slikanice.

SKUPINA METULJI: 1 – 2 LET
VZGOJITELJICA: MOJCA KOŽELJ
»SREČANJA S SKUPINO PIKAPOLONICE«
CILJI:
- otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti
-Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma
-Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje
v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki
VSEBINA:
Skupna srečanja s skupino Pikapolonice bodo potekale od novembra do junija.Družili se
bomo ob različnih priložnostih, za otroke pripravile različne dejavnosti, ki so primerne za
njihovo starost.
Obogatitveno dejavnost bova izvajali tako vzgojiteljica kot pomočnica.

SKUPINA POLŽI: 3-5 LET
VZGOJITELJICA:SLAVI PERPAR IBRČIČ
»PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI S SOCIALNIMI IN EKO DRUŽABNIMI
IGRAMI«
CILJ:
- Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.
VSEBINA:
Letošnja praznovanja rojstnih dni bomo še dodatno obogatili s socialnimi igrami in Eko
družabnimi igrami, saj menim da so praznovanja v okviru aktivnega državljanstva pomembna.
Socialne igre niso navadne družabne igre, pac pa so tehnike, s pomočjo katerih vplivamo na
višjo raven psiho – socialne kompetentnosti, razvoj socialnih spretnosti, otrokovo predstavo o
sebi, na samovrednotenje in samozaupanje. Svoj cilj dosežejo, če se na koncu udeleženci
pogovarjajo, kako so doživljali igro, kako so sprejeli ostale člane skupine, kako so se počutili.
Na praznovanjih se bomo poigrali tudi z Eko družabnimi igrami, ki jih bomo sami izdelali in
jih zato še bolj cenili.

»IGRALNI DAN Z IZPOSOJEVALNICO IGRAČ«
CILJ:
- Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko
ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
VSEBINA:
Danes ima marsikateri otrok v Sloveniji na voljo precej več igrač, kot jih je imel pred nekaj
desetletji. Na pobudo in željo otrok bomo letos ob ponedeljkih imeli Igralni dan z
izposojevalnico. Izposojevalnica igrač ima številne prednosti kot so prihranek denarja, omeji
se število igrač, lahko se preizkusijo nove igrače... Hkrati se vzpostavi možnost neformalnega
druženja med otroki in starši, izmenjujejo se nasveti in podpora med starši in strokovnimi
delavkami. Gradi se širša skupnost, ki se izogiba podpori potrošniške družbe in materializmu.
Skupna nam bo želja po varovanju in skrbi za okolje ter enakopravnost družin v skupnosti.
Seveda pa so tukaj še kako pomembni razlogi, ki se dotikajo otrokovega razvoja. Igra je
pomembna v njegovem razvoju, saj se skozi njo nauči interakcije z drugimi, pomaga pri
izražanju, razvija pozitivno podobo o sebi in pomaga pri razvoju pomembnih življenskih
veščin, motoričnih sposobnosti in odnosa do okolja. Otroci tako spoznavajo, da je potrebno
igrače spoštovati in za njih skrbeti, saj niso njihovi lastniki temveč skrbniki za določen čas.

SKUPINA GOSENICE: 2-3 LET
VZGOJITELJICA: KARIN ROPOTAR
»IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI«
CILJ:
-Usmerjanje pozornosti na dani trenutek.
-Razvijanje strpnosti do samega sebe in do drugih.
-Otrok se uči uravnavati svoja čustva in je v odnosu do drugih bolj pozoren, stabilen in
mirnejši.
Igre za razvoj čuječnosti zelo pozitivno vplivajo na otroke, predvsem če te izvajamo
vsakodnevno. Vaje so zastavljene na zabaven način- preko igre. Za otroke sva pripravili
zanimive, zabavne in hkrati poučne igre, ki jih bomo izvajali predvsem v jutranjem
krogu.Vaje, ki jih bomo izvajali se osredotočajo predvsem na: čuječe dihanje, opazovanje,
ozaveščanje, poslušanje, priznavanje in trenutke.

»VRTEC V NARAVI«
CILJ:
-Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih razsežnostih.
-Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
-Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
Z otroki bomo raziskovali gozd, travnik in reke v okolici vrtca. Otroci se bodo spremenili v
prave male detektive in spoznali, da je bivanje v naravi lahko zelo zabavno. S pomočjo
različnih iger in dejavnosti bodo spoznavali naravo v vseh štirih letnih časih. Vzgojiteljici
bova pri otrocih spodbujali odgovoren odnos do žive in nežive narave predvsem s pomočjo
otrokovega prostega raziskovanja in aktivnega učenja.
»NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET«
CILJ:
-Otrok spoznava vrednote preko zgledov, vsakodnevnih pogovorov in preko del s katerimi
pomaga drugim in okolju.
V majhnih dejanjih se skrivajo velike dobrote. Otroke je potrebno že v predšolskem obdobju
seznaniti z občutkom solidarnosti, odgovornosti, nesebičnosti in poštenosti. Vse te občutke
lahko dobro spodbudimo ravno preko dobrih del. Skupaj bomo enkrat mesečno naredili dobro
delo (predvsem dobro delo znotraj skupine, igralnice, enote in kraja). Pri otrocih želiva
spodbuditi pozitiven odnos do soljudi in okolja. Dejavnosti bova oblikovali sproti, saj želiva
da izhajajo ideje o dobrem delu tudi od otrok.

ENOTA MLINČEK

GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI
IZVAJA: vzgojiteljica Dragica Repanšek
NAMEN: Otrokom omogočam različne izkušnje in doživljanja v glasbeni umetnosti. Otrok
je ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec glasbenih dejavnosti.
KDAJ: vsak petek od 9 -9.45 v igralnici Ribica.
GLAVNI CILJ: Doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje skozi glasbene dejavnosti.
CILJI: - doživljanje umetnosti glasbe kot družabnega in kulturnega življenja
- odkrivanje in negovanje specifičnih sposobnosti, nadarjenosti
- razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja
- uporaba in razvijanje spretnosti (glas, instrument, igra, govor).
DEJAVNOSTI:
- S petjem, igranjem in zamišljanjem glasbo doživlja, poustvarja, komunicira z njo,
- Ritmično izreka enostavne izštevanke in šaljivke
- Petje ritmično spremlja z glasbili in gibanjem
- Posluša, posnema, razlikuje zvoke
- Posluša izvedbe posameznih del
- Poje v obsegu svojega glasu
- Doživlja in opazuje igranje odraslega
- Posluša glasbeno pravljico in v njej sodeluje
- Spoznava instrumente in nanj eigra
- Izdel aenostaven instrument
- Sodeluje v GDI.
Vzgojiteljica: Dragica Repanšek

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
Obogatitvena dejavnost za starejše otroke
Zgodnje koordinacije med roko in vidom označijo pot nevronskim potem, ki jih možgani
pozneje preoblikujejo za razumevanje individualnih besed in jih oblikujejo v smiselno
komunikacijo. Najbolj učinkovita tehnika za kultiviranje inteligence tako stremi k
združevanju uma in telesa, ne pa k njunemu ločevanju.
Ugodje ob delu, razvijanje ročnih spretnosti, delavoljnosti in zmožnost koncentracije so
sposobnosti, ki se ob ročnem delu krepijo. Razvija se občutek za lepo in harmonično,
otroci pa razumejo ustvarjalni proces. Pletenje, kvačkanje in šivanje ter druge tehnike so
iz razreda v razred bolj zahtevne. Pridobljena natančnost in spretnost pa krepita
samozavest otrok.
Bistvo ročnih del ni, da bodo otroci postali rokodelci, pač pa, da postanejo popolnejša bitja.
Glavni motiv rokodelskih predmetov sta ponos in zadovoljstvo, da si delo dobro opravil.
Z otroci bomo sledili zgodbici Kdo je napravil Vidku srajčico.
Spoznali bomo pot nastajanja TKANIN, uporabnost preje, niti, tkanine. Izdelali si bomo
različne izdelke ( polstenje, navijanje volne, tkanje tkanin, kvačkanje, pletenje, šivanje tkanin,
vezenje ).
Cilj je spodbujati fino motoriko rok, vztrajnost in natančnost pri delu in ustvarjalnost.

MOJCA Novak, MLINČEK

GIBALNA ABECEDA
Prioritetni cilj s področja Gibalna abeceda je ključno pri oblikovanju navad za vseživljensko
gibalno aktivnost.
Je rekreativna oblika vzgoje z namenom razvijanja motoričnih sposobnosti in športnega duha.
Vadbo bo vodil strokovni pedagog. Pri Gibalni abecedi se bodo otroci spoznali z naravnimi
oblikami gibanja, skupaj bomo spoznavali skupinske, individualne in družabne igre.
Razvijali bomo kulturen, spoštljiv in čustven odnos do svojih vrstnikov, tako da bodo otroci
polni novih spoznanj.
Naše aktivnosti bodo temeljile na igri in dobrem počutju otrok v želji, da bi vsak otrok našel
šport, ki ga posebej veseli, ne glede na to, kaj bo kasneje v življenju počel.
Dejavnost bo potekala ob petkih, vzporedno z ostalimi obogatitvenimi dejavnostmi, vključeni
bodo otroci iz vseh skupin.
Gašper Cestnik

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

Dejavnosti in metode dela:
 izvedbe nalog na različnih poligonih,
 vadba po postajah,
 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov (osnovne
prvine športnih iger),
 osnovne prvine gimnastike in atletike (prevali, opore, vese, skoki, meti),
 čutne poti,
 vaje sproščanja,
 navzkrižna gibanja.
Vadba bo potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca v dopoldanskem času
dvakrat tedensko, po skupinah. Vadba bo prilagojena razvojni stopnji otrok in njihovim
interesom.
Tadeja Mišmaš

NARAVOSLOVNE DELAVNICE
obogatitvena dejavnost
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:
zaznavanje, primerjanje, opazovanje, merjenje, razvrščanje, preizkušanje, sporočanje,
sklepanje, napovedovanje, oblikovanje hipotez, ločevanje spremenljivk, zastavljanje vprašanj,
pogovor, zapisi
Oblike dela:
skupinska, individualna, delo v dvojicah.
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.

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




sejanje božičnega žita,
sajenje cvetličnih semen in opazovanje rasti cvetlic,
skrb za Ostržov vrt.

Tadeja Mišmaš

OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE
obogatitvena dejavnost
V šolskem letu 2017/18 bom od oktobra do maja enkrat mesečno vodila obogatitveno glasbeno
dejavnost, ki bo združevala vse tri Ostržkove starostne skupine. V veselem decembru bodo
dopoldnevi z glasbenimi vsebinami pogostejši.
Najpogosteje bom za spremljavo uporabila kitaro, otroci pa bodo spoznavali tudi druge
instrumente. Pogosto bodo sami igrali na male in lastne instrumente.
Prepevali bomo otroške pesmi, slovenske ljudske pesmi, poslušali bomo instrumentalno glasbo
in glasbeno pravljico, se igrali glasbeno didaktične igre, otroci pa bodo poslušali tudi nastop
strokovnih delavk ter sami sodelovali na Ostržkovih karaokah.
Večkrat se bomo priložnostno družili ob glasbenih vsebinah, zlasti ob praznovanjih, kamor sodi
tudi 70 letnica Vrtca Domžale.
Cilji:
- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja
- negovanje in spodbujanje razgibanega odzivanja na notranji in zunanji svet
- razveseljevati, bogatiti otrokovo umetnostno naravnanost
- razvijati estetski glasbeni okus, odkrivati kvalitetne glasbene vsebine
- ohranjanje ljudskega izročila
- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem

Marjeta Osolin
OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE
obogatitvena dejavnost
V šolskem letu 2017/18 bom nadaljevala z obogatitveno dejavnostjo OSTRŽKOVO
PRAVLJIČNO DOPOLDNE, najprej v srednji in starejši starostni skupini, kasneje pa bodo
pogosto vključeni tudi najmlajši. Vsebine knjig bom prilagajala načrtom posameznih skupin ,
letnim časom , praznikom in starosti otrok .
CILJI :
o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno
dogajanje
o otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta
(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora)
o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke
o otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje
in pridobiva pozitiven odnos do literature
o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu
Nataša Okorn

LIKOVNE DELAVNICE
obogatitvena dejavnost

Cilji:







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

Dejavnosti:
Delavnice (starostno mešane skupine):








oblikovanje različnih materialov (plastelin, glina, slano testo, sneg,mivka),
slikanje na različne podlage in z različnimi tehnikami,
konstrukcije,
novoletne čestitke in okraski,
barvanje z ledenimi kockami,
izdelava preprostega nakita,
dekoracije…

Vodje dejavnosti: Nataša Okorn, Lidija Peterka, Nena Orehov

ENOTA PALČEK
SKUPINA SOVICE
V SVETU GLASBE
CILJ: -Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.
-Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom,
materiali, predmeti in instrumenti.
-Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
VSEBINA: -S petjem, igranjem in poslušanjem otrok doživlja glasbo.
- Otroci igrajo na inštrumente in izvajajo ritmične vzorce ob glasbi, gibanju in
petju.
- Otroci doživljajo in opazujejo igranje na inštrumente in petje odraslega.
- Izdelava malega inštrumenta.
- Obiski glasbenik umetnikov.
- Otroci spoznavajo različne inštrumente.

SKUPINA ČEBELICE
PEDENJPED
CILJI:-Doživljanje vrtca kot prijetnega okolja,
-Otok sodeluje pri negi telesa,
-Otrok pridobiva spretnosti in znanja potrebna za samostojnost in sodelovanje v
skupini.
VSEBINA:-Otrok spoznava v vrtcu druge otroke in odrasle ljudi, se z njimi igra, raziskuje in
pridobiva socialna znanja potrebna za bivanje v skupini,
-Otrok se odvaja od dude in stekleničke, ter se privaja na pitje iz lončka in
samostojno hranjenje,
-Otrok sodeluje pri negi telesa (umivanje rok, navajanje na kahlico),
-Otrok sodeluje pri preobuvanju in preoblačenju,
-Otrok sodeluje pri krajših skupinskih dejavnostih (petje, rajanje, gibalne minute,
poslušanje kratkih zgodbic, ustvarjanje).

BRALNICE POD KROŠNJAMI
CILJ: -Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo ter pridobiva pozitiven odnos do
literature
VSEBINA:-Otrok se pogovarja ob slikanicah, posluša kratke zgodbice in otroško poezijo
(med letom v igralnici in atriju, v poletnih dneh pod krošnjami na igrišču).

SKUPINA PIKAPOLONICE
BRALNICE POD KROŠNJAMI
CILJI:
- Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika
- Doživljanje in spoznavanje, temeljnih literarnih del za otroke.
- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in pridobiva pozitiven odnos do literature.
VSEBINA:
-

Knjižni kotiček (mesečno menjavanje knjig) v igralnici.
Knjižni kotiček v atriju.
Pravljice pod krošnjami- branje in pripovedovanje pravljic, krajših zgodb, izštevank,
ugank, različnih domačih in tujih avtorjev, pogovor ob knjigi.
Igra z lutkami.

SKUPINA ŽABICE
ŽABICE POJEJO IN PLEŠEJO
CILJ:
- Otrok uživa v umetnosti – petju pesmi
VSEBINA:
- petje že znanih pesmi
- učenje novih pesmi ob spremljavi na kitaro
- uživanje ob različni glasbi

ŽABJA TELOVADBA
CILJ: - Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
- Razvijanje gibalnih sposobnosti
- Izvajanje gibalnih dejavnosti ob četrtkih v telovadnici
VSEBINA: - izvajanje naravnih oblik gibanja
-

Igre z žogo
Ustvarjanje z gibanjem in ritmom,
igre na prostem –pozimi,
vožnja s poganjalci, tricikli
igre brez meja
daljši sprehodi
izlet s starši

POLŽABJI VRT
CILJ: - Otrok spoznava različne vrtnine, jih okuša in skrbi za njihovo rast
VSEBINE:
-

sajenje in sejanje različnih vrtnin,
prekopavanje vrta,
Urejanje vrta.

SKUPINA PTIČKI
ZAČUTIMO NARAVO
CILJ: - cenili in gojili bova otrokovo sposobnost, da se zna čuditi nad svetom narave in ga
doživeti tako, da se bo naučil imeti rad zemljo in jo spoštovati
VSEBINA:
Svet narave bomo raziskovali z zbiranjem in primerjanjem različnih naravnih materialov, z
njimi eksperimentirali, obdelovali, sestavljali… Otroke bova spodbujali k natančnemu
opazovanju stvari, naravnih pojavov…torej izvajali dejavnosti, ki bodo spodbujale in
presenečale vse otrokove čute ( poslušali zvoke v naravi, tipali, objemali in vonjali drevesa,
okušali plodove, opazovali barve jesenskih listov....)

PTIČKI PLEŠEMO
CILJI: - razvijanje motoričnih sposobnosti, učenje koordinacije in orientacije v prostoru,
poslušanje glasbe, ritma…
- vzpodbujanje otrokove domišljije
VSEBINA:
Skozi celo leto bomo imeli plesne minutke, na katerih bodo otroci preko enostavnih plesnogibalnih igric spoznavali najbolj osnovne in enostavne plesne korake. Preselili se bomo v
pravljični svet, spoznavali različne ritme in oblike( v krogu, kolonah, vrstah, parih..), ples,
glasbo.. ter doživljali veliko veselja in smeha.

IZVAJALI BOMO TUDI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO VSE
SKUPINE: MALI SONČEK, BRALNICE POD KROŠNJAMI….

SKUPINA RAČKE
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.

POJEM, PLEŠEM, SE IGRAM
Globalni cilj:
-

Otrok se seznanja z različnimi glasbenimi in plesnimi zvrstmi, se ustvarjalno
izraža z gibanjem, se sprošča.

Vsebine:
-

Spoznavanje in igranje rajalnih iger,
spoznavanje ljudskih plesov,
poslušanje, pripevanje in petje otroških pesmi,
ustvarjalno izražanje z gibom ob glasbi, ob sliki, ob zgodbi.

GIBALNI IZZIVI
Globalni cilji:
Vsebine:
-

Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
razvijanje gibalnih sposobnosti, ter usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,
spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
Gibalne igre s pravili,
gibalni poligoni,
sprostitvene ure,
tekalne, skakalne igre,

LIKOVNE IGRARIJE
Globalni cilj:
- Ustvarjalno izražanje z barvo.
Vsebine:
-

Igra z barvo in likovnimi rekviziti,
individualno, skupinsko likovno ustvarjanje otrok na različne likovne podlage z
vsakdanjimi in manj znanimi likovnimi tehnikami.

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.

SKUPINA POLŽKI
KNJIŽNI NAHRBTNIK
Cilj: - Otrok doživlja veselje in ugodje ob knjigah
- Povezovanje vrtca z družino
Vsebina: Knjižni nahrbtnik bo vsak otrok dobil za en teden. V njem bodo slikanica, pravljica,
Cd s pravljico ter knjiga za starše. Ter tudi mapa, kjer bodo otroci ilustrirali teden s knjižnim
nahrbtnikom, starši pa bodo ob sliki zapisali razlago .

MALI EKOLOG
Cilj: - skrb za urejen prostor
- Navajanje otrok na delovno vzgojo
Vsebina: Z otroki bomo skupaj skrbeli za urejeno igralnico, atrij, igrišče, telovadnico.
Razvrščali bomo odpadke v različne zabojnike. Skupaj grabili – pometali listje. Uvedli bomo
tudi dežurstvo pri obrokih.

POLŽEK POJE
Cilj: - spodbujanje veselja do petja pesmi, deklamiranja, plesov
Vsebina: Z otroki bomo veliko peli, deklamirali, plesali . Besedila pesmi bodo shranjena v
mapi pred igralnico, kjer si bodo lahko starši besedila tudi doma kopirali in z otroki utrjevali
naučeno.

SKUPINA ZAJCI
PRAVLJICE PRI ZAJCIH:
Cilj: Otrokom približati svet pravljic in slikanic. Razvijati pozitiven odnos do knjig.
Vsebina: Prebiranje pravljic, zgodb in slikanic. Otrok posluša, dramatizira, obnavlja vsebino,
prosto pripoveduje in domišljijsko sestavlja svoje zgodbe.

SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO:
Cilj: Otrok se seznanja s slovenskim ljudskim izročilom preko zgodb, pesmi, plesa in igre.
Vsebina: Otrok spoznava slovenske ljudske pravljice, pesmi, plese in igre.

PALČEK BRALČEK:
Cilj: Spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom. Otrok se uči samostojno pripovedovati.
Vsebina: Otroci skupaj s starši preberejo tri pravljice, od tega je ena ljudska in se naučijo eno
pesem. V vrtcu otroci pripovedujejo drugim otrokom kaj so si zapomnili.

SKUPINA METULJI
TIBETANČKI IN JOGA
Čas izvedbe: Čez celo leto
Cilj: Razvijanje gibalnih spretnosti in umirititev telesa
Vsebina: Enkrat na teden se bomo posvečali umiritvi telesa s pomočjo vaj tibetancev in joge.
Otroci se bodo ob gibanju, raztezali, razvijali gibalne spretnosti, se sproščali in razvijali
koordinacijo rok in nog. Ob samem gibanju se bomo zabavali in poslušali umirjeno glasbo.
UREJANJE IN ČIŠČENJE IGRALNICE
Čas izvedbe: Celo leto
Cilj: Navajanje na čistočo in red
Vsebina: Enkrat na štirinajst dni bomo z otroci skupaj pospravljali in čistili igralnico. Vsak
otrok bo dobil svojo zadolžitev in pospravil svoj konec igralnice, naše kotičke in stole. Otroci
se bodo naučili, da je potrebno skrbeti za čistočo igralnice in imeti ustvarjen red.
PRAVLJIČNI PALČEK
CILJ: spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, spodbujanje družinskega branja in
samostojnega pripovedovanja
VSEBINA: starši z otroci preberejo 3 knjige, od tega dve neumetnostno besedili in eno
ljudsko, in se naučijo dve poeziji. Otroci samostojno pripovedujejo prebrano literaturo.
MOJ ZVEZEK
CILJ: razvijanje grafomotoričnih spretnosti
VSEBINA: Vsak otrok prinese svoj zvezek, v katerega bomo risali vsebine pravljic, predstav,
spominov..

SKUPINA MEDVEDI
PALČEK BRALČEK:
CILJ: Spodbujanje staršev, da bi brali svojim otrokom. Otrok se uči samostojno
pripovedovati.
VSEBINA: Otroci skupaj s starši preberejo tri pravljice, od tega je ena ljudska in dve avtorski
ter se naučijo eno pesem. V vrtcu otroci pripovedujejo drugim otrokom kaj so si zapomnili iz
pravljic ter deklamirajo pesem.

BRALNICE POD KROŠNJAMI:
CILJ: Otroka knjiga spremlja v vseh letnih časih.
VSEBINA: Otroku se knjiga približa tudi izven igralnice, s knjigo se otrok sreča tudi na temu
urejenem zunanjem prostoru.
PETKOV VRTILJAK:
CILJ: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
VSEBINA: Družili se bomo priložnostno na igrišču vrtca, ob posebnih priložnostih kot so
teden otroka, novoletni ples, pustno rajanje. Ob petkih pa bomo načrtovali tudi druženje po
dogovoru med skupinami.
MEDVEDEK Z DRUŽINO RAZISKUJE MOJ KRAJ:
CILJ: otrok skrbi za igračo in doživlja z njo svoje vsakdanje življenje izven vrtca ter
pripoveduje drugim otrokom o dogodivščini; pridobivanje odgovornosti za igračo, ki ni
njegova; samostojno pripovedovanje.
VSEBINA: Otroci za en teden domov odnesejo plišastega medvedka z namenom, da zanj
skrbijo in so zanj odgovorni. Z njim opravljajo vse svoje vsakdanje dejavnosti izven vrtca z
družino in sicer dajemo poudarek, da raziskujejo Občino Domžale v sklopu projekta Moj
Kraj. Po enem tednu v vrtcu drugim otrokom pripovedujejo kaj so z medvedkom doživeli. Ob
tem lahko predstavijo tudi fotografije ali risbe v priloženem zvezku.

ENOTA RACMAN

SKUPINA POLŽKI, 1-2 leti
MOJ PRVI ALBUM
Obogatitvena dejavnost bo potekala od oktobra do maja.
CILJI:


Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.



Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.

VSEBINA:


fotografiranje otrok v vrtcu (načrtovane in spontane dejavnosti, dnevna rutina),



beleženje otrokove telesne višine in teže,



likovni izdelki otrok,



komentarji otrok,



ob zaključku šolskega leta urejanje in izdelava knjige, ki jo otrok dobi za spomin na
skupno leto.

Dragomelj, 9. 9. 2017

Vanda Prepadnik

MIGAJMO Z JEZIČKI
Skupina: Račke, 2-3 leta
Trajanje: od oktobra do junija

Cilji:
 Spodbujanje govora v prvem starostnem obdobju

 Razgibajmo govorni aparat.
 Razvoj artikulacije.
Vsebine:







Vaje za boljše delovanje mehkega neba.
Igrice in vaje za izpihovanje.
Razgibavanje jezika, ob raznih glasovnih igrah.
Igre pri katerih bomo premikali ustnice.
Igrice za boljšo izreko nekaterih glasov.
Dihalne vaje.

Anamarija Kermavnar, vzgojiteljica

Z RAČKO V SVET PRAVLJIC IN PRAVLJIČNI NAHRBTNIK
Skupina: Račke, 2-3 leta
Trajanje: od oktobra do junija

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

fizično ugodje.
 Ob poslušanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija zmožnost domišljijske

rabe jezika; spoznava moralno etične dimenzije; s književno osebo se identificira in
doživlja književno dogajanje
 Pridobivati pozitiven odnos do literature.
 Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke

Vsebine:
 Pravljični nahrbtnik in račka s pravljico
 Knjige v pravljičnem nahrbtniku
 Branje pravljic
 Dramatizacije pravljic
 Branje zgodb iz zvezka o tem, kaj vse je račka doživela, ko je bila na obisku pri
posameznem otroku.
 Listanje zvezka in ogledovanje prilepljenih fotografij ali narisanih slik o doživetjih
račke in otroka.
Anamarija Kermavnar, vzgojiteljica

OBOGATITVENA DEJAVNOST
»GLASBENE DELAVNICE«

Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom druge starostne skupine. Izvajala jo bom dva
krat mesečno. Obiskovali jo bodo vsi otroci. Seznanili se bodo z malimi ritmičnimi instrumenti,
s tolkali in Orffovim instrumentarijem. Izvajali bomo glasbeno didaktične igre, izdelovali male
instrumente in poslušali različne zvrsti glasbe. Naučili se bodo rokovanja z instrumenti,
ritmičnega udarjanja in enostavnih melodij. Prepoznali in poimenovali bomo različna glasbila.

CILJI:
 razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (rok, nog, celega telesa) ,
 povezava gibanja z elementi časa, ritma in prostora,
 razvijanje prstne spretnosti ,
 razvijanje, natančnosti, hitrosti in gibljivosti





spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti,
doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
doživljanje in spoznavanje umetniških del,
razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

Katarina Kos Juhant, vzgojiteljica

ŽABICE SE IMAJO LEPO
2017/2018

ŽABICE
Projekt bo potekal od septembra do junija.
CILJI:
Spremljanje otrokovega napredka in razvoja v oddelku.
Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.
VSEBINA:
fotografiranje otrok pri igri in delu,
komentarji otrok,
anekdotski zapis otrok,
beleženje otrokove telesne višine in teže,
likovni izdelki otrok
urejanje in izdelava knjige ob zaključku šolskega leta, ki jo otrok dobi za spomin na
skupno leto

Dragomelj, 13. 9. 2017

Natalija Lukman

MOJI DNEVI V VRTCU

V tem šolskem letu bomo nadaljevali in zaključili z našim projektom; Moji dnevi v vrtcu. S
tem projektom še vedno staršem in otrokom približujeva življenje v našem vrtcu, hkrati pa jim
ustvarjava lepe spomine na skupino in delo v njej. Oblikovali bova zvezek vsakega otroka, v
katerem bova skozi celo leto zbirali risbe, fotografije, anekdote in dogodivščine vseh otrok v
skupini, otroci pa bodo sami vanj tudi ustvarjali. Otroke bova skozi celo leto, ob različnih
priložnostih tudi fotografirale in slike hranile v njihovem zvezku.
GLOBALNI CILJ: doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vse.
OPERATIVNI CILJI:
 Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov.


Seznanjanje s širšo družbo in kulturo.



Staršem približati dneve otrok v vrtcu.

VSEBINE:
 Zbiranje fotografij otrok.


Zbiranje otrokovih izdelkov.



Beleženje pomembnih dogodkov v otrokovem razvoju.



Anekdote, zapiski, utrinki…..

Dragomelj, 15. 9. 2017

Saša Šinkovec

MINUTKE ZA GRAFOMOTORIKO IN ABECEDO

Obogatitvena dejavnost bo potekala v zato namenjenem kotičku, ki ga bova oblikovali in
dopolnjevali tekom celega šolskega leta. Glavni cilj dejavnosti je spodbujanje grafomotorike
vseh otrok in razvoja njihovih predbralnih in pismenih sposobnosti, pred odhodom v šolo.
Kotiček bova opremili z različnimi slikovnimi materiali, ki bodo prikazovali abecedo, s tem pa
bova otroke spodbujali, k različnim dejavnostim za utrjevanje in spoznavanje vseh črk, ki jih
bodo lahko oblikovali z različnimi likovnimi tehnikami (mivka, tabla, drobni pesek…).
Poudarek bo tudi na pravilni drži pisal in urjenju njihove finomotorike. Želiva, da otroci to vse
doživijo preko igre.
GLOBALNI CILJ: spodbujanje otrokove grafomotorike in njegovih predbralnih
sposobnosti.
OPERATIVNI CILJI:


Otroke spodbujati k razvoju njihovih predbralnih sposobnostih.



Omogočiti otrokom, da spoznajo simbole za zapisovanje.



Uriti njihovo fino in grafomotoriko.

Dragomelj, 15. 9. 2017

Saša Šinkovec

