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LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA DOMŽALE ZA
ŠOLSKO LETO 2019/2020

LETNI DELOVNI NAČRT
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) Vrtca Domžale je izdelan na osnovi Kurikuluma za
vrtce, prioritetnih nalog, individualnih Letnih delovnih načrtov posameznih oddelkov in
posameznih enot.
Letni delovni načrti oddelkov so načrtovani na osnovi starosti otrok v skupini oziroma razvojne
stopnje otrok, posebnosti posamezne skupine, prioritetnih nalog vrtca in strateških ciljev enote.
Predstavljeni, dopolnjeni in usklajeni so na sestankih za starše v septembru.
Vrtec Domžale izvaja svojo dejavnost in javno službo na podlagi temeljnih ciljev predšolske
vzgoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in Odlok o spremembah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Domžale« (uradni vestnik
št.04/2017)
Letni delovni načrt je usklajen z ustanoviteljico Občino Domžale in je v skladu s finančnim
načrtom in kadrovskim planom Vrtca Domžale.
Publikacija Vrtca Domžale, Letni delovni načrt Vrtca Domžale in Letni delovni načrti vseh
oddelkov so dostopni na spletni strani http://www.vrtec-domzale.si
Informativno – predstavitvene zgibanke posameznih enot so sestavni del tega dokumenta.

TEMELJNE NALOGE
Zakon o vrtcih določa temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje. Naloga vrtca je pomagati
staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter
ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE
Načela predšolske vzgoje upoštevamo pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri dejavnosti,
oblik, metod in sredstev vzgojnoizobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi,
pri načrtovanju in evalviranju dela.
Vključena so v vse elemente Kurikula.
Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce:
1. načelo demokratičnosti in pluralizma;

2. načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih
delavcev v vrtcu;
3. načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo
multikulturalizma;
4. načelo omogočanja izbire in drugačnosti;
5. načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
6. načelo uravnoteženosti;
7. načelo strokovne utemeljenosti kurikula;
8. načelo za uvedbo novega kurikula;
9. načelo horizontalne povezave;
10. načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete;
11. načelo sodelovanja s starši;
12. načelo sodelovanja z okoljem;
13. načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega
spopolnjevanja;
14. načelo kritičnega vrednotenja ( evalvacija);
15. načelo razvojno - procesnega pristopa;
16. načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov
izražanja;

CILJI
Cilji sledijo organizaciji vzpodbudnega učnega okolja, ki je primeren razvojni stopnji
predšolskih otrok in bo otroke podpiral pri razvoju in učenju.
Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje so:









razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev z spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja;
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja;
spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito in ustvarjalno rabo govora;
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja;
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah
in skrbi za zdravje.

Cilji kurikula za vrtce pa so naslednji:




odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke;
pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v
vrtcih;
uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati
ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih;











večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino;
oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in
duševno konstitucijo);
večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok;
dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu;
rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu;
rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu;
večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev;
povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) in refleksije pri načrtovanju življenja
in dela v vrtcu;
izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE
Vizija za obdobje od 2019 do 2023

Poslanstvo našega vrtca
je vzgajati otroka, da postane samostojen, radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo,
razvitimi spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra osnova za
nadaljnje življenje.
Razvojni načrt Vrtca Domžale za obdobje od 2019 do 2023 bo načrtovan iz izhodišč vizije in
poslanstva in bo sledil prioritetnim nalogam posameznega šolskega leta in ga bo vrtec izvajal
in realiziral.

STRATEŠKI CILJI

STRATEŠKI CILJI ENOTE CICIDOM za OBDOBJE 2019 – 2023
Skrb za povezanost in pripadnost je pomembna za dobro klimo in prijetno bivanje v vrtcu tako
za zaposlene, kot za otroke in njihove bližnje, ki jih spremljajo v tem njihovem obdobju
odraščanja. Zato smo se v enoti Cicidom odločili za veliko skupnih aktivnosti, ki povezujejo
skupine med seboj, življenje v vrtcu in starše, pa tudi za aktivnosti, ki nas povezujejo z bližnjim
in širšim okoljem. Uvedli bomo dan odprtih vrat za bližnje sosede, ki bodo imeli tako možnost,
da bolje spoznajo delovanje vrtca. Obdržali in nadgradili pa bomo tudi že utečena sodelovanja
z gasilci, čebelarjem, policijsko postajo, zdravstvenim domom, osnovno šolo, knjižnico, z
različnimi športniki, s predstavniki različnih poklicev ipd., saj je poučevanje otrok skozi
doživetja, njim lepa in prijetna izkušnja. Še naprej se bomo povezovali in gradili prijateljstvo s
sosednjimi vrtci, se obiskovali in skupaj izvedli različne dejavnost ali pripravili skupno
delavnico. Zavedamo se privilegija, da živimo v bližini Kamniške Bistrice, ki nam lahko daje
neizmerni vir znanja, saj nam kot odprta knjiga, nudi pridobivanje znanja o naravi in življenja
v njej. Tu imamo možnost za sprostitev, veliko različnih gibalnih dejavnosti na prostem in v
športnih parkih ob njej. Za prijetno bivanje v vrtcu pa je pomembno tudi zdravo in urejeno
okolje. V ta namen bo zajeta tudi delovna vzgoja, kjer bomo otroke spodbujali pri pridobivanju
delovnih navad in skrbi za čisto okolje in osebno higieno.
1. Graditi na povezanosti v vrtcu in povezanosti vrtca z okoljem, ter pripadnosti le temu.
- Aktivno druženje med skupinami,
- sodelovanje s sosednjimi vrtci,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo,
- dan odprtih vrat za bližnje sosede.
2. Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih tako s sovrstniki kot z odraslimi.
- Dober dan prijatelj,
- izleti s starši,
- pozdrav pomladi,
- delavnice z dedki in babicami.

3. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na
različnih področjih.
Vsako leto bomo izvajali dejavnosti na drugem kurikularnem področju (letos glasba):
- Igre na temo,
- pravljica na temo,
- izdelava skupnega kotička,
- skupne delavnice.
4. Pridobivanje konkretnih izkušenj kako sodelovati pri urejanju prostora in okolice, za
pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega okolja, ter razvijane primernega
odnosa do dela.
- Delovne akcije,
- urejanje okolja,
- urejanje igralnice,
- ločujemo skupaj (projekt).
STRATEŠKI CILJI ZA ŠOLSKO LETO 2019/ 2020
Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na področju
športa.
- Spoznavanje različnih športov, poudarek na rekvizitih,
- olimpijske igre, igre v duhu Martina Krpana, viteške igre,
- ljudske gibalne igre.
Poglabljanje v področje jezika v skladu s projektom Palček Bralček.
- Predstavitev pravljic,
- Skupne delavnice (likovne, glasbene, bralne itd.)
- Izdelava slikanice,
- Izdelava skupnega kotička(pravljice, lutke ipd.)
Skrb za pripadnost in povezanost med otroki in odraslimi.
- Delovne akcije in urejanje okolice,
- Dan odprtih vrat za prebivalce bližnje okolice,
- Obiski sosednjih vrtcev.
Vse aktivnosti, ki jih bomo v vrtcu vodili, bomo konec šolskega leta ocenili in pripravili
nadgradnjo za prihodnje leto. Cilj, kateremu se dejavnosti letno spreminjajo glede na
kurikularno področje, nam bo pokazal na katerem področju smo najmočnejši in kje lahko svari
nadgradimo.
Veselimo se dela, ki je pred nami in z zanimanjem pričakujemo rezultate dela, ki nam bodo dali
nov zagon za nadaljnje delo.

STRATEŠKI CILJI ENOTE GAJ
1.
2.
3.
1.

JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.
UMETNOST: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.
NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja.
2019/2020:
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali obisk pripovedovalke pravljic
in oblikovanje kotička »bralnice pod krošnjami« na igrišču ter v atrijih pod
senčniki. (JEZIK)
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnicah,
atrijih in na igrišču. (UMETNOST)
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali čajanko. (NARAVA)

2. 2020/2021:
- V letu 2020/2021 bomo v vseh oddelkih oblikovali slikanice ob 10. letnici vrtca
Gaj. (JEZIK)
- V letu 2020/2021 bomo ustvarili tematsko poslikavo oken ob 10. letnici vrtca in
oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST)
- V letu 2020/2021 bomo ob 10. letnici vrtca Gaj imeli dan odprtih vrat, na katerem
bomo postregli zdrave sadne prigrizke. (NARAVA)
3. 2021/2022:
- V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih realizirali obogatitveno dejavnost »knjižni
nahrbtnik«. (JEZIK)
- V letu 2021/2022 bomo izvedli pevski nastop vzgojiteljic in vzgojitelja za otroke v
mesecu kulture. (UMETNOST)
- V letu 2021/2022 se bomo v vseh oddelkih učili pravilnega umivanja rok ob
pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili s slikovnim
gradivom. (NARAVA)
4. 2022/2023:
- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih izvajali igre z glasovi za krepitev
govornega aparata. (JEZIK)
- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih posebno pozornost namenili filmski
umetnosti; 1x mesečno si bomo na ravni enote ogledali kakovostni animirani film
ali risanko. (UMETNOST)
- V letu 2022/2023 si bomo v vseh oddelkih enote večkrat ogledali lutkovni
izobraževalni film Ostal bom zdrav. (NARAVA)

STRATEŠKI CILJI V ENOTI KEKEC 2019-2023
PRIJATELJSTVO, POVEZANOST - vrtci Kekec, Mlinček in Gaj
Cilji:
- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje
in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja
in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
- povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti
- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči
- otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
Vsebine:
- mesečno obiskovanje
- igranje na Kekčevem igrišču,
- igranje na snegu - pozimi na Kekčevem hribu
- rolanje pri Kekcu
- jesenski in spomladanski kros
- Mlinčkovi gostujejo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic
- novoletne čajanke
- skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev
- skupni abonma
- povabilo na razstavo ob 20. letnici enote Mlinček.
POUČNOST
Cilji:
- Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost
- Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja
- Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
- Spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave
- Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij
Vsebine:
- Reka Kamniška Bistrica
- Mlinščica
- Mlin
- Mokrišča
- KD Radomlje
- Športni park
PRIPADNOST, PRIJAZNOST, POVEZANOST
Cilji:

-

-

otrok spoznava, da vsi odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni
doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje en glede na spol, telesno in duševno konstitucijo,
nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.
Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da
bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje
spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči
doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja

Vsebine:
- sodelovanje s OŠ
- sodelovanje z društvi, ki delujejo v Radomljah (lokalno)
- sodelovanje z upokojenci
- sodelovanje z bivšimi varovanci vrtca
STRATEŠKI CILJI za šolsko leto 2019-2020
Cilji:

1. otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki
2. spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči
3. otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomemne za lokalno skupnost
4. otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati,
da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje
5. doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja
Vsebina:
1. kros, abonma, druženje ob 20 letnici vrtca Mlinček, obiski v enotah in igra na igrišču,
čajanka
2. dežurstva, rolanje
3. Kamniška Bistrica, sprehod- spoznavanje kraja, sodelovanje s TD Radomlje
4. in 5. Glasbeni dopoldnevi – bivši varovanci vrtca se predstavijo z različnimi glasbili

STRATEŠKI CILJI ENOTA KRTEK(2019-2023)
1. 2019/2020 VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE
- spomladanska zunanja razstava (glede na prioritete vrtca - glasba ( izdelava instrumentov)
(kaširanje, premaz z lakom, purpen, plastika- obstojnost)
-OGRAJA (note- himna vrtca)
- Povezanost družin in vrtca; športno popoldne, kraja in vrtca; humanitarna akcija,
sodelovanje z različnimi društvi;
- skupaj s starši izdelati igrače iz odpadnega materiala in jih izmenjati med skupinami
(primerna starosti otrok) (2020/2021)
-skupni zaključek vrtčevskega leta (2020/2021)

2.(2019-2023): PRIPADNOST vrtcu kot instituciji: prepoznavnost preko predstavitev našega
dela v strokovnih člankih, udeležba na izobraževanjih in posvetih, tečajih, natečajih, razstavah
3.(2019/2023) DELOVNA VZGOJA
- spodbujanje otrok k vsakdanjim opravilom in sezonskim delom (pospravljanje listov,
pometanje,...)
- dnevne zadolžitve po skupinah (urejenost čevljev v garderobi, brisanje miz, urejenost
igralnice,...)
- dežurstvo otrok
- poiskati ravnotežje med otrokovimi pravicami in dolžnostmi.
4. (2019-2023) POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI
- spodbujanje zdravega slušnega zaznavanja (znati poslušati in ne samo govoriti)
- medsebojna spoštljiva in spodbudna komunikacija med otroci in odraslimi
- iz vsake situacije najti nekaj pozitivnega
- prepoznavati in spodbujati sodelovalno učenje med zaposlenimi s poudarkom na pozitivni
komunikaciji, kolegialnosti, boljše medsebojno sodelovanje in pomoč
-PRIJATELJSTVO izmenjava ali pobratenje z drugimi vrtci pri nas in v tujini (skupni izleti,
obiski, skype)
5.(2019/2023) Medgeneracijsko druženje
- sodelovanje s skupino Šola zdravja (jutranja telovadba: Oranžne majice)
- sodelovanje s starejšimi občani (obisk, pustna delavnica in pustno rajanje, skupni izleti...;
gibalne igre v naravi....)
-medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje s krajem (skupni dopoldanski izleti, obisk
starejših občanov na domu, pošiljanje novoletnih voščilnic, prijaznost do soljudi,
predstavnikov različnih skupin, delavnice za starejše v vrtcu...)
- druženje med skupinami
6. (2019/2020) IZDELAVA INOVATIVNEGA UČNEGA OKOLJA IZVEN IGRALNIC Obogatitev hodnikov, večnamenskega prostora, igrišč z didaktičnimi materiali z namenom
doseganja hitrejšega razvoja na vseh področjih otrokovega razvoja in spodbujanja spontanega
učenja preko igre.
- Učenje na prostem za trajnostni razvoj: Model roke
- Izvajanje dejavnosti izven igralnice (branje pravljic, ustvarjanje, igre, gibalne dejavnosti,
druženja…)
7. (2019/2023) SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI
-Skrb za večjo povezavo ter interes za knjižnico Ihan. Vključevanje knjižnega gradiva v
vsakodnevne dejavnosti znotraj naših skupin. Povezovanje med skupinami v sklopu knjižnih
dopoldnevov (tudi pri mlajših skupinah), Bralnice pod krošnjami, spodbujanje staršev za
dejavnosti v knjižnici, razstave v Knjižnici Ihan

STRATEŠKI CILJI v enoti MLINČEK za obdobje 2019 – 2023
2019 – 2020
Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
CILJI






Spoznavanje kulturne dediščine.
Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki.
Spoznavanje pregovorov in rekov.
Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila.
Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Spoznavanje slovenskega
jezika.
VSEBINE
 Spoznavanje himne, grba in zastave.
 Spoznavanje Slovenije, kako so ljudje tod živeli in delovali v prejšnjih časih preko
različnih dejavnosti in preko različnih medijev.
 Družabne igre za spoznavanje Slovenije.
 Spoznavanje znamenitosti slovenskih krajev.
 Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in otroških rajalnih iger.
 Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi (prepevanje, ogled posnetkov, spoznavanje
inštrumentov).
 Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic in pesmi ter spoznavanje slovenskih
avtorjev (pisateljev in pesnikov).
 Spoznavanje in pripovedovanje pregovorov in rekov.
 Spoznavanje slovenskih šeg in navad.
 Spoznavanje in uživanje tradicionalne hrane.
 Sodelovanje z lokalno skupnostjo (tradicionalna obrt, slovenska narodno-zabavna
glasba).
 Urejanje kotička.
Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
CILJI
 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti.
 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.

 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
VSEBINE
 Mesečno obiskovanje.
 Igranje na Kekčevem igrišču.
 Igranje pozimi na Kekčevem hribu.
 Rolanje pri Kekcu
 Jesenski in spomladanski kros.
 Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic.
 Novoletne čajanke.
 Skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev.
 Skupni abonma.
 Povabilo na razstavo ob 20.letnici enote Mlinček.
2019 – 2020
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje…Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI
CILJ
 Razumeti sodelavce, biti razumljen, pridobiti občutek sprejetosti, sprejemati ideje in
drugačnost.
 Poslušati in biti slišan.
 Pozitivno reševanje problemov.
 Biti strpen, spoštljiv in iskren.
 Spoštovati mnenja drugih.
 Medsebojna pomoč.
VSEBINE
 Začnimo komunicirati.
 Neformalna srečanja (,,gremo vsi,,)
 V šolskem letu par pripravi neformalno srečanje (izlet, pohod, ogled predstave…).
 V pisarno namestiti tablo: TABLA ZA LEPŠI DAN.
2020 – 2021
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED
ZAPOSLENIMI
Strateški cilj: POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
CILJ

 Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami
bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava
razne in različne praznike in običaje.
VSEBINE
 Jutranja telovadba z upokojenci Radomlje.
 Priložnostna sodelovanja z lokalno skupnostjo.
 Sodelovanje s pevskim upokojenskim zborom Radomlje.
 Obiski razstav v kulturnem domu v Radomljah.
2021 – 2022
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED
ZAPOSLENIMI
Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE
CILJ
 Večji poudarek na ekologiji
 Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave.
VSEBINE
 Sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba embalaže) ali
predelavi (izdelava papirja) – recikliranje, in sodeluje v pogovoru o posledicah
kopičenja odpadkov za okolje in zdravje.
 Dosledno ločevanje odpadkov
 Izdelovanje igrač.
 Izdelava čutne poti z eko materiali.
2022 – 2023
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED
ZAPOSLENIMI
Nadaljevanje…Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE
Strateški cilj: PREDSTAVITEV VRTCA STARŠEM IN SODELOVANJE Z NJIMI
CILJ
 Seznanitev staršev z delom v vrtcu.
VSEBINE
 Sprotno seznanjanje staršev z vsebinami oddelku
 Seznanjanje staršev s pomembnimi dogodki v oddelkih, kotički za starše.
 Ažurna menjava fotografij in video posnetkov (izletov, projektov, dogodkov, srečanj,
predstav…) na televiziji v garderobi.

STRATEŠKI CILJI ENOTE OSTRŽEK za obdobje 2019 - 2023
2019/ 2020
Cilj: Negovanje in razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do okolja
Dejavnosti:
-

SKUPNO UREJANJE IGRIŠČA IN VRTIČKA – vsak ponedeljek ob primernem vremenu;
UREJANJE KOTIČKOV V IGRALNICAH in drugih igri namenjenih prostorih (Pravljična
soba, hodniki, večnamenski prostor)– vsak četrtek,
dosledno ločevanje odpadkov (plastika, papir, biološki odpadki, drugi odpadki),
»dežurstvo« otrok v skupini (priprava pribora, brisanje miz in druge zadolžitve primerne
razvojni stopnji posameznikov).
Spremljanje napredka:
- urejenost vrtca,
- dosledno ločeni odpadki,
- poznavanje in zanimanje otrok za okoljsko problematiko
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa med ljudmi
Dejavnosti:

-

strmenje k spoštljivemu, naklonjenemu odnosu med zaposlenimi v enoti, med zaposlenimi in
starši, v dvosmernem odnosu odrasli – otroci,
navajanje na dosledno uporabo vljudnostnih izrazov (uporaba besed »hvala«, »prosim«,
»želim«),
upoštevanje dogovorjenih pravil (hišni red, prihod v vrtec, mirne dejavnosti med počitkom...),
pomoč starejših otrok mlajšim otrokom (skupni sprehodi, pomoč pri pospravljanju igrač,
skupna igra…).
Spremljanje napredka:
- spremljanje uporabe vljudnostnih izrazov,
- prijetna klima v vrtcu,
- spremljanje upoštevanja hišnega reda,
- odnos staršev in otrok do vrtca (otroci radi hodijo v vrtec, starši zaupajo strokovnim
delavkam…).
2020/ 2021
Cilj: Povezanost
Povezanost otrok znotraj igralne skupine

Dejavnosti:
- prosta igra,
- skupinske naloge (skupni izdelki, kuhanje po navodilih, izvedba eksperimentnih nalog,
iskanje skritega zaklada, reševanje gibalnih nalog…),
- dejavnosti v dvojicah,
- pomoč med otroci,
- skupne naloge (urejanje igralnice, igrišča…),
- skupne dejavnosti (poslušanje pravljic, ustvarjanje, pogovor, jutranji krog, prepevanje,
socialne igre, gibalne dejavnosti s pravili…).
Spremljanje napredka:
- otrok k igri povabi različne otroke, oziroma ne odklanja določenih otrok,
- otroci spodbujajo drug drugega,
- otroci usvojijo reševanje problemov s pogovorom in ne z nasiljem,
- otroci znajo poiskati pomoč, če ne znajo sami rešiti težave,
- med otroci je spoštljiv odnos.
Povezanost otrok in zaposlenih znotraj enote
Dejavnosti:
Skupno načrtovanje, usklajevanje, izvedba in evalvacija skupnih dejavnosti enote:
 Ostržkovo pravljično dopoldne,
 Ostržkove ustvarjalne delavnice,
 Ostržkovo glasbeno dopoldne,
 Teden otroka,
 Praznični december,
 Ostržkov kros,
 Igrarije,
 Biba pleše,
 Ostržkova galerija…
Spremljanje napredka:
- kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti,
- zadovoljstvo ob izzivih pri načrtovanj, uskladitvi, izvedbi in evalvaciji skupnih dejavnostih.
Povezanost s starši
Dejavnosti:
- prepoznavanje pričakovanj staršev (komunikacija s starši),
- omogočiti staršem, da izrazijo svoje želje in pričakovanja,
- srečanja in delavnice s starši /starši in otroci/ stari starši,
- kakovostno pripravljeni sestanki in pogovorne ure za starše,
- ažurno obveščanje staršev in vzgojiteljic (ustno, oglasna deska, e-asistent) – obojestranska
komunikacija,
- delovati skupaj s starši vedno v dobro otroka.

Spremljanje napredka:
- Starši zaupajo v strokovnost in korekten odnos vzgojiteljic do otrok.
- Starši in strokovni delavci se držijo dogovorov.
2021/ 2022
Cilj: Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do knjige
Dejavnosti:
-

navajanje na rokovanje s knjigo (kako držim knjigo, kam jo pospravim, smer branja),
izposoja knjig (pokažemo zaupanje do otroka, da bo za knjigo skrbel, da jo bo pravočasno
vrnil),
urejanje knjižnih kotičkov znotraj (Pravljična soba, kotički v igralnicah in na hodnikih vrtca)
in zunaj vrtca (Bralnice pod krošnjami),
obisk Knjižnice Domžale,
sodelovanje v projektu Pravljični palček in Bralnice pod slamnikom,
vsakodnevno branje in pripovedovanje pravljic, poezije v vrtcu,
iskanje podatkov v poljudnoznanstveni literaturi,
Ostržkovo pravljično dopoldne,
otrokom je ponujena kvalitetna literatura,
pritegniti starše k branju otrokom (skupno branje),
otroci sestavljajo in pripovedujejo lastne zgodbe.
Spremljanje napredka:
- urejenost knjižnih kotičkov,
- poseganje otrok po knjigah v času proste igre,
- zanimanje otrok za poslušanje pravljic,
- branje knjig postane vsakodnevna navada v vrtcu in doma.
2022/ 2023
Cilj: Pripadnost in povezanost z okoljem
Dejavnosti:
- sodelovanje z enotami Vrtca Domžale, predvsem z bližnjo enoto Palček (poletje v Palčku,
skupne športne in kulturne dejavnosti, obiski med enotami, skupni izlet…),
- sodelovanje z okoliškimi društvi (gasilci PGD Jarše, PP Domžale, ZD Domžale, kulturna
društva,…),
- sodelovanje z OŠ Rodica in OŠ Roje (obisk prvošolcev, ogled predstav in razstav, …),
- predstavitev dela vrtca v lokalnem okolju (Češminov park, glasilo Slamnik,…),
- spoznavanje okolice (Moj kraj),
- spoznavanje simbolov slovenske države,
- spoznavanje in usvajanje slovenskega ljudskega izročila (pripovedke, pesmi, plesi).
Spremljanje napredka:
- izvedba načrtovanih dejavnosti,
- občutek pripadnosti,

- prepoznava Vrtca Domžale in enote Ostržek kot »mojega vrtca«,
- prepoznava Slovenije kot »moje domovine«,
- spoštljiv odnos do drugih kultur in tradicij,
- spoštljiv, sprejemljiv in razumevajoč odnos do drugačnosti.

VRTEC PALČEK
STRATEŠKI CILJI ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2023
POVEZANOST
CILJ: Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja drugih.
- enake možnosti za vse otroke (nov režim sprejemanja in oddajanja)
- spodbujati prijateljstvo (medsebojno pomoč, komunikacija, mirno reševanje konfliktov)
- učiti se strpnosti in komunikacije (vljudnost v medsebojnem komuniciranju, navajati se
strpnosti do drugačnosti)
PRIPADNOST
CILJ: Spodbujanje večje pripadnosti vrtcu (zaposleni-starši-otroci)
- več formalnih in neformalnih srečanj
- večja participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti
- spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za zaposlenimi,
skrb za urejenost vrtca)
PRIJAZNOST
CILJ: Razvijanje prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.
- uporaba vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala)
- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih)
- poslušati z namenom, da bi drugega slišali
POUČNOST
CILJ: Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja.
- učenje preko igre na vseh področjih (nove talne oznake na igrišču in notranjih prostorih,
funkcijski kotički, sodelovanje z okoljem)
- skrb za zdravje (ozaveščanje o zdravju, negi telesa in zob)
- večji poudarek na ločevanju odpadkov
PRIJATELJSTVO
CILJ: Sposobnost razvijanja pozitivnega odnosa do drugih.
- pomoč drugim pri vsakodnevnem življenju v vrtcu
- spodbujanje prijateljske komunikacije
- poglabljanje prijateljstva med enotami, skupinami v vrtcu (skupna druženja in igra, skupne
dejavnosti, sprehodi in posebni dogodki)
STRATEŠKI CILJI ZA LETO 2019/2020
POVEZANOST

- enake možnosti za vse otroke – nov razpored sprejemanja in oddajanja
- zaznavanje empatije – sposobnost zaznavanja čustev ter želja po razumevanju drugega brez
obsojanj
PRIPADNOST
- spodbujanja pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugim (urejenost igralnic in igrišča)
- upoštevanje in sprejemanje skupnih smernic enote za lažje sobivanje (osredotočenje na
stvari, ki nas povezujejo)
PRIJAZNOST
- spodbujanje uporabe vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala)
- poslušati z namenom, da bi govorečega slišali
POUČNOST
- učenje preko igre na vseh področjih (funkcijski kotički, talne označbe, sodelovanje z
okoljem)
- spodbujanje naklonjenosti do literature in glasbe (pripovedovanje zgodb, obiski knjižnic in
umetnikov v vrtcu)
PRIJATELJSTVO
- razvijanje in poglabljanje prijateljstva med enotami in skupinami v vrtcu (skupna druženja,
igra, sprehodi in dejavnosti, posebni dogodki)

STRATEŠKI CILJI ENOTE RACMAN ZA OBDOBJE 2019 – 2023
1. RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI SKOZI IGRO ZA VZGOJO
OTROK V ODGOVORNO OSEBO.
Cilji:
 Ustvariti pogoje za razvoj otrokove zdrave samostojnosti, sproščenega izražanja
individualnih potreb ter za razvoj odgovornega in solidarnega sobivanja v skupnosti z
drugimi ljudmi.
 Razvijati zdrave prijateljske odnose in čut za pripadnost skupini in vrtcu.
 Povezovanje, sodelovanje in izmenjava pedagoške prakse za boljše delo z otroki.
Kazalci merljivosti:
 Preko kvalitetne medsebojne komunikacije (zaposleni, starši, otroci).
 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja,
medsebojnega sprejemanja.
 Spodbujanje starejših otrok, da se sproščeno izražajo v skupini, da se vključujejo v
dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino.
 Spodbujanje otrok k navezovanju stikov z drugimi otroki, drugih skupin in
odraslimi (druženje med skupinami, igralni dnevi).






Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe.
Spodbujati starše, da svojim otrokom omogočijo čim več možnosti za prakticiranje
samostojnosti (oblačenje, slačenje, sezuvanje, obuvanje, pospravljaje igralnice,
urejanje svojega prostora v garderobi, skrb za svoje igrače…)
Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje
drugačnosti…

2. Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED
ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.
Cilji:
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati,
da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.
 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive.
 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta.
 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev.
Kazalci merljivosti:
 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku.
 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih
izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah,
novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev…
 Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in
napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu šolskega leta, ustno,
pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih.
 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih
pričakovanj.
3. VZGOJA ZA ODGOVORNOST DO OKOLJA
Cilji:
 Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do
okolja.
 Spodbujanje otrok, staršev in zaposlenih k varčevanju z vodo elektriko in ločevanju
odpadkov.
 Otrok, starši in zaposleni pridobivamo izkušnje, kako lahko sami vplivamo na
ohranjanje naravnega okolja.
Kazalci merljivosti:
 Učinkovita raba naravnih virov voda (opozorila v umivalnicah s slikovnimi simboli,
poskusi in igre z vodo).
 Varčevanje z električno energijo (opozorila nad stikali s slikovnimi simboli).
 Ločeno zbiranje odpadkov (ločevanje papirja, plastike, bioodpadkov in mešanih
odpadkov, zbiranje plastičnih pokrovčkov).
 Zmerna poraba čistil, pralnih sredstev, papirja, toaletnega papirja.
 Akcija zbiranja starega papirja.
 Čiščenje igrišča v vseh letnih časih- spodbujanje otrok, delovna vzgoja.

4. POVEZANOST, PRIPADNOST, PRIJAZNOST, PRIJATELJSTVO IN POUČNOST
NAM PRIPOMOREJO K BOLJŠIM ODNOSOM IN TRDNEJŠIM
SODELOVANJEM MED ZAPOSLENIMI, OTROKI, STARŠI IN STARIMI
STARŠI
Cilji:
 Spodbujane spoštljivih odnosov med otroki, starši in strokovnimi delavci.
 Spodbujanje staršev k večji participaciji.
 Strokovne delavke poznajo imena vseh otrok.
 Pozdravljanje ob prihodu in odhodu.
Kazalci merljivosti:




Različne oblike srečanj s starši in starimi starši.
Udeležba staršev in starih staršev na srečanjih.
Vključevanje staršev in starih staršev v delo (predstavitev poklicev, znanj, veščin).

Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED ZAPOSLENIMI,
STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.
Cilji:
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati,
da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.
 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive.
 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta.
 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev.
Kazalci merljivosti:
 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku.
 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih
izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah,
novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev…
 Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in
napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu šolskega leta, ustno,
pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih.
 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih
Enote bodo prioritetne naloge izvajale v skladu z Letnim delovnim načrtom enote in Vrtca
Domžale in v skladu z Kurikularnimi novostmi, potencialno novimi izhodišči in dogajanji v
ožji in širši okolici posameznega vrtca.
Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED
ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.
(2019/20)
Cilji:
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati,
da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.
 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive.
 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta.
 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev.
Kazalci merljivosti:








Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku.
Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih
izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah,
novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev…
Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in
napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu šolskega leta, ustno,
pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih.
Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih

PRIORITETNE VZGOJNE NALOGE V VRTCU DOMŽALE
Dne, 18. 3. 1999, je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Kurikulum za vrtce.
To je nacionalen dokument, ki ima svojo osnovo v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji, Zakonu o vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Upošteva tradicijo slovenskih vrtcev in z novejšimi
teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.
Pojem kurikulum je širši in celovitejši od pojma program, kjer je bil poudarek na vsebinah.
V pojmu kurikulum je poudarek na samem PROCESU predšolske vzgoje, na celoto interakcij
in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Vključuje tudi prikriti kurikul.
Najpomembnejša je IGRA, ki je otrokova osnovna dejavnost in tudi potreba, ki otroku
omogoča pogoj za njegov normalen psihični in fizični razvija. Po eni strani so torej izbira in
način otrokovega igranja odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih
sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da OTROK
V RAZVOJU NAPREDUJE.
V kurikulu so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana NAČELA, temeljna
vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter GLOBALNI CILJI in iz njih
izpeljani CILJI na posameznih področjih, predlagani primeri VSEBIN in dejavnosti na
posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega
življenja otrok v vrtcu. Moralni razvoj, socialni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna
vzgoja, ekologija… pa se kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja
in dela v vrtcu. Predlagane vsebine -ločene za prvo in drugo starostno obdobje - predstavljajo
možne poti in načine uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča
kaj, kdaj in na kakšen način.
Kurikulum omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko
vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva
neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v ožje in
širše okolje …
V kurikulu za vrtce so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da
otrok dojema in razume svet celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim
okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost.
Temeljni vzgojno - izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Bistvena razlika med vzgojnim programom in kurikulum je tudi v tem, da je v kurikulumu
poudarek na celotnem procesu predšolske vzgoje in ne samo na vsebinah.
S 1. 9. 2001 je Vrtec Domžale formalno pristopil k uvajanju kurikuluma.

Zavod za šolstvo RS že pripravlja prenove dokumenta Kurikuluma za vrtce pri katerem
sodelujemo tudi vrtci. Prenova bo predvidoma zaključena do avgusta 2020.

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2019/2020
Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti bodo vzgojiteljice upoštevale uravnoteženo
zastopanost vseh kurikularnih področij, ter vnašale novosti iz naslednjih prioritetnih nalog:
1. VREDNOTE
Vsebine in dejavnosti:


Kodeks etičnega ravnanja



Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let



strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
(projekt)

2. UMETNOST – GLASBA
Vsebine in dejavnosti:


spoznavanje različnih glasbenih zvrsti



glasbene ustvarjalnice



glasbeni kotički

3. PRIKRITI KURIKULUM
Vsebine in dejavnosti:


kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu



IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu



krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja

NADALJEVALI IN NADGRAJEVALI BOMO:
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Vsebine in dejavnosti:


igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji



Funkcionalni igralni kotički

5. ZDRAVJE
Vsebine in dejavnosti:


aktivnosti na prostem



sodelovanje z ZD Domžale



pestra in zdrava prehrana

6. DELOVNA VZGOJA
Vsebine in dejavnosti:
 skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče)


delovna akcija (marec 2019)

7. EKOLOGIJA
Vsebine in dejavnosti:


ločevanje odpadkov,



zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote
Izvajalke obogatitvenega programa so strokovne delavke Vrtca Domžale, ki so za to strokovno
usposobljene in so pripravljene izvajati obogatitveni program pri svojem rednem delu.
Izvajanje obogatitvenega programa: ROLANJE, KOLESARJENJE, VOŽNJA S SKIROJEM,
BIBA PLEŠE in MALA BIBA PLEŠE, GLEDASLIŠKI ABONMA, JESENOVANJE IN
PLAVALNI TEČAJ izvajamo v sklopu programa, za dobro otrok in v pomoč staršem. Vse
dejavnosti skrbno načrtujemo, strokovne delavce dodatno izobražujmo in izvajamo po v naprej
dogovorjenem protokolu.







•
•
•
•
•
•
•
•

TEDEN OTROKA; od 7. DO 13. OKT. 2019, Tema: NAŠE PRAVICE, 30 let
Konvencije o otrokovih pravicah
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 15. november, 2019
»MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v
skupinah otrok od 2. leta dalje
»IGRE NA SNEGU « v vseh enotah, če bodo za to vremenske danosti - 5 dni (ni
nujno strnjeno)
ROLANJE – za otroke letnika 2013/2014, v vseh enotah, jeseni ali spomladi, 5 dni
(ni nujno strnjeno)
SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi v vseh enotah, za
otroke letnika 2013/2014, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno)
DAN S SKIRIJEM; za starost 4 leta – 1 dan
»BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - CELOLETNA OBOGATITVENA
DEJAVNOST (okt.- april), 1x tedensko
PRAVLJIČNI PALČEK, prilagojen starosti otrok, v sodelovanju s Knjižnico
Domžale, vključenih 11 skupin.
OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, vse enote v KD Franca Bernika
MALI GLEDALIŠKI ABONMA – gostovanje predstav v vrtcu
PUSTNO RAJANJE, torek, 25. februar, 2020
SKUPAJ V GORE, april, 2020, vodijo: A. Bešter, T. Lavtižar, K. Ropotar, M.
Vrhovnik
ŠPORTNO POPOLDNE, - četrtek, 26. 9. 2019, v tednu športa 23.-29. sep. 2019
SKRB ZA ZDRAVJE, izvajalec ZD DOMŽALE: 1. zobna preventiva -vsi oddelki
II.st. jeseni in spomladi. 2. Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke; gledališko skupino Vrtca Domžale, vodi
Nina Mav Hrovat
OBISK BOŽIČKA, s programom in obdaritvijo
BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto (na igrišču bralni kotički v različnih
letnih časih ali v prostorih vrtca)
BRALNICE POD SLAMNIKOM, januar, 2020
PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC – v februarju 2020, K. Košenina, T. Lavtižar,
M. Novak
ZAČARAJMO SLIKANICO z ilustratorjem Ivanom Mitrevski in pisateljico Nino
Mav Hrovat
VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo
Domžale, maj, 2020
SODELOVANJE Z GASILCI v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna
izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 2019
DELOVNA AKCIJA – marec, 2020; urejanje igrišča in urejanje igralnice predvideti
1x tedensko skupaj z otroki
HUMANITARNE AKCIJE, sodelujejo zaposleni, starši in otroci: Anina zvezdica,
Zbiranje zamaškov in Podarimo šolske potrebščine

Hkrati si enote izberejo različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz Letnih delovnih
načrtov in publikacije posameznih enot, ki so sestavni del tega dokumenta, in sicer s področij:
 zdravega načina življenja
 gibalno-športnih aktivnosti
 ekologije
 likovne ustvarjalnosti
 glasbenega in plesnega ustvarjanja
 pravljic in besede
 iz kurikularnih področij
 sodelovanja z okoljem
 celoletnega sodelovanja s starši
 in druge oblike druženja…

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU
Vrtec izvaja popoldanski program Cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec in sicer:
1. BIBA SE IGRA 1-3 skupaj s starši, v enoti Cicidom: vodi Mojca Firm
2. CICIBANOVE URICE, za otroke 3- 6 let, v enoti Palček, vodi Tadeja Lavtižar
Program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok (pod 1 najmanj 7. in po 2
najmanj 10). Program financira Občina Domžale.

VRSTE PROGRAMOV
Glede na čas trajanja izvajamo dnevni program, ki traja devet do enajst ur. Dovoljena
maksimalna dnevna prisotnost otroka v vrtcu je devet ur.
Program vključuje tudi prehrano.

Biba se igra in Cicibanove urice bomo začeli izvajati v oktobru ob tednu otroka in jih izvajali
do predvidoma konca maja 2020.
Tudi vse delavnice in tečaji se pričnejo v oktobru 2019 in trajajo do predvidoma konca maja
2020.

ORGANIZACIJA DELA
Šolsko leto pričenjamo na 9 lokacijah, z 8 enotami in Upravo Vrtca Domžale.
V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 865 otrok, in sicer
v:
I. starostna skupina
18 oddelkov
252 otrok
Kombinirana skupina
3 oddelek
56 otrok
II. starostna skupina
26 oddelkov
557 otrok
skupaj
47 oddelkov
865 otrok
Vsi oddelki dnevnega varstva bodo zasedeni po veljavnih normativih, povečan za dva otroka
(sklep 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale dne, 10. 9. 2003, da število otrok v oddelkih
vrtcev presega zakonsko določeno število za največ dva otroka v oddelku, in sicer, da število
otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne presega 14 otrok, v oddelku drugega starostnega
obdobja pa 24 otrok).
Odpiralni časi posameznih enot so različni glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 do
17.00 .

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci
1. Otroški gledališki abonma v KD Franca Bernika
2. Otroški gledališki abonmaji za mlajše otroke, gostovanja v vrtcu
3. Jesenovanje, oktober, 2019- Letniki 2013/14 bo potekalo na kmetijah Ožbet, Davčen
in Tavčar in sicer:
- Termin: 9. – 11. oktober, 2019
- Termin: 14. – 16. oktober, 2019
- Termin: 16. – 18. oktober, 2019
4. Plavalni tečaj, marec in april 2020, letniki 2013/14. Zavod za šport Domžale in Zavod
Planica – MIZŠ krijeta del sredstev za otroke letnika 2013/2014. Za mlajše vključene
otroke, starši plačajo ceno v celoti. Plavalni tečaj bo izvajal Azimut Sport.

DNEVNI RED
•
•

•

Zajtrk:
- vse starosti: med 8. in 8.45 uro
Kosilo:
- skupine otrok od 1 do 2. let ob 11.15 uri - najdlje do feb., nato ob 11.30.
- skupine otrok od 2 do 3. let ob 11.30
- skupine otrok od 3 do 6 let ob 12.uri
Malica:
- vse starosti: 14.30 uri

DEŽURSTVO
DEŽURSTVO v enoti RACMAN
• Petek, 27. 12. 2019
• Petek, 3. 1. 2020
• Petek, 26. 6. 2020
DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH (Mlinček v Kekec)
• Ponedeljek, 28. - sreda, 30. 10. 2019
• Ponedeljek, 23. - torek, 24. 12. 2019 do 15.ure
• Ponedeljek, 30. - torek, 31. 12. 2019 do 15.ure
• Torek, 28. – četrtek, 30. 4. 2020
POLETNO ZDRUŽEVANJE:
Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček
V primeru, da bo prijavljenih pet (5) ali manj kot pet otrok v enoti, se organizira dežurstvo v
enoti RACMAN, Dragomelj.
Starše vsako leto vljudno prosimo, da prijavljajo prisotnost otrok v predprazničnih in med
prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela.
V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 13. 7. in 21. 8. 2020 bodo združene
tudi naslednje enote: Mlinček v Kekcu, Cicidom v Gaju in Ostržek v Palčku.
V kolikor bi prisotnost otrok presegla dovoljene normative se enote lahko združujejo kasneje
ali prej razdružujejo.
Zaradi možnosti poletnih rezervacij, ki jih omogoča Občina Domžale, bo tudi organizacija dela
v poletnih mesecih lahko racionalnejša.
Občinski svet je dne, 23. 5. 2007 sprejel Sklep o uvedbi rezervacije pri stroških plačila oskrbe
vrtca, ki pravi:
Starši, ki želijo za svojega otroka, ob najmanj enomesečni skupni neprekinjeni odsotnosti v
obdobju od 15. junija do 15. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku,
plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila cene programa,
razen v primerih, da sta v vrtec istočasno vključena dva ali več otrok iste družine, se za mlajšega
otroka ne more uveljavljati rezervacije. V obeh primerih pa se strošek plačila staršev
zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred
nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti.
Možna je tudi zdravstvena rezervacija, ki traja neprekinjeno najmanj en mesec in največ
dva meseca.

Letna rezervacija (zdravstvena in poletna) skupaj ne sme presegati dveh mesecev v
tekočem letu.
Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije je možna le na podlagi ustreznih zdravniških
potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ.

ORGANIZIRANOST VRTCA
Delovna obveznost strokovnih delavcev neposrednega dela z otroki je v skladu z zakonom, in
sicer za vzgojiteljice 30 ur tedensko in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur tedensko. Zaradi
omogočanja koriščenja dnevnega odmora delavke ostajajo na delovnem mestu ½ ure dlje. Del
delovne obveznosti izven dela z otroki, lahko strokovne delavke opravljajo tudi izven
delovnega mesta (načrtovanje, sestanki, delavnice, izleti, izobraževanje,…..). Vsi strokovni in
drugi delavci opravijo 40 urno tedensko delovno obveznost, razen kadar pogodba o delu določa
drugače.
Seznam zaposlenih je sestavni del Letnega delovnega načrta, urniki dela po posameznih enotah
in oddelkih ter sistemizacija delovnih mest se hranijo na upravi Vrtca Domžale.
SEDEŽ VRTCA IN OBRATOVALNI ČAS:
Sedež vrtca: Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale
Uradne ure: ponedeljek in torek od 8. do 12.ure in od 13. do 15.ure
sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17.ure
petek od 8. do 13. ure
Enota Cicidom, Vir, Šubičeva 12,
Obratovalni čas od 6.15 do 16.20
Enota Gaj, Roje 3, Preserje pri Radomljah,
Obratovalni čas od 6.00 do 17.00
Enota Kekec, Radomlje, Dermastijeva ulica 2A
Obratovalni čas od 6.00 do 16.00
Enota Krtek, Ihan, Šolska ulica 3
Obratovalni čas od 5.40 do 16.45 ure

Enota Mlinček, Radomlje, Cesta borcev 3
Obratovalni čas 6.30 do 16.15
Enota Ostržek, Rodica, Kettejeva ulica 12 A
Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure
Enota Palček, Vir, Dvoržakova 15
Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure
Enota Racman, Dragomelj 180 A
Obratovalni čas od 6.20 do 16.45

RAZPORED KADRA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Kader in urnike dela lahko ravnateljica, glede na morebitne novo nastale spremembe in glede
na potrebe v smislu kvalitetnejšega dela in racionalizacije časa, tudi spremeni oz dopolni.
Vsi zaposleni za nedoločen čas imajo ustrezno strokovno izobrazbo.
Ravnateljica bo za strokovne delavce pripravila in organizirala posvetovanja, individualne
razgovore, hospitacije in posvete skozi celo šolsko leto po planu in/ali glede na nastale potrebe
in želje strokovnih delavcev.
1. RAVNATELJICA
2. POMOČNICE RAVNATELJICE

3. SVETOVALNI DELAVKI
4. SVETOVALNI DELAVKI ZA DSP
5.
6.
7.
8.
9.
10

RAČUNOVODKINJA
POSLOVNA SEKRETARKA
KNJIGOVODKINJA
ADMINISTRATORKA
VODJA PREHRANE
VODJA ZHR

JANA JULIJANA PIRMAN
VILMA HROVAT 20 ur
NINA MAV HROVAT
KATARINA KOS JUHANT 20 ur
MIJA JERMAN
SIMONA TONKLI GORNIK, 0,50
BLANKA ČEBAŠEK Pd
MAJA VATOVEC
URŠKA ŠMID 0.50 -Logopedinja
ANITA KRT
MIJA URANKAR
BOJANA POLJANŠEK
NINA DIVJAK
SIMONA KLARIČ
SIMONA TONKLI GORNJAK

TEHNIČNO OSEBJE:
CICIDOM: kuhinja/pralnica: Nataša Nikolić
čiščenje: Mojca Štrajhar
GAJ: kuhinja: Miha Uršič, Snežana Cerar, Berta Kuhelj, Erika Prašnikar, Renata Pirman,
Bernarda Cerar, Fakiza Zahirović, Simon Goropečnik, Olga Gaberšek
pralnica: Olga Gaberšek, Nevenka Horvat
čiščenje: Lidija Cimerman, Nevenka Horvat
hišnik in razvoz hrane: Andrej Rebolj
KEKEC čiščenje/pranje: Barbka Bezlaj
KRTEK: kuhinja: Alojzija Takač, Simon Goropečnik
čiščenje: Martina Učakar, Stoja Drljača, Damjana Keder
MLINČEK: kuhinja/čiščenje: Mojca Tomc
OSREŽEK: kuhinja/čiščenje: Anđa Davidović
Hišnik: Marko Lesjak, Toni Vomš
PALČEK: kuhinja: Urša Vajde, Marinka Gerbic, Karmen Stare, Alenka Štefan
čiščenje/pranje: Anica Cerar, Bahta Rastoder, Alenka Štefan
RACMAN: čiščenje: Marija Zajec; kuhinja: Marinka Meglič, Marija Trifunovič

CICIDOM
ŠT.

ST.

IME ODDELKA

ŠT. OTROK

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

1

1-2

MEDVEDI (PRITLIČJE)

14

FANI KUNAVAR

2

2-3

ZAJCI (PRITLIČJE)

14

MAJA NOVAK

MOJCA FIRM
DARJA IRŠIČ 0,5
ZUPAN IRENA 0,5

3

3-4,5 MIŠKE (NADSTR.)

21

4

4-6

23

MUCKI (NADSTR.)
SOČASNOST

KATJA CERAR
(POLONA ŠKRABAR)
ANA MARAVIČ

LEJA HABJAN
DANIJELA NOGRAŠEK
SARA OBREZA

GAJ
ŠT.

ST.

IME ODDELKA

ŠT.OTROK

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

1

1-2

POLŽKI (PRITLIČJE)

14

MATEJA VUK

2

2-3

MEDVEDKI (PRITLIČJE)

14

SONJA OREŠEK

3
4
5

2-3
3-4
3-5

ZAJČKI (PRITLIČJE)
JEŽKI (PRITLIČJE)
LISIČKE (NADSTR.)

14
19
18

MIRA V. VRANKAR
TINKARA AVSEC
MIRANDA GROŠELJ

6

4-5

MIŠKE (NADSTR.)

24

JASNA BIZJAK

7

5-6

PTIČKI (NADSTR.)

24

8

5-6

SOVE (NADSTR.)

24

MAJA SVETLIN LJUBIĆ
BARBARA MODIC
ILNIKAR

SOČASNOST

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

KAJA LJUBI
(KATJA CERAR)
URŠKA MIKLAVČIČ
(ANDREJA GERBIC)
PETER TOMAŽIN
LILI PANIČ
ANJA REPANŠEK
SANDRA KREGAR
(TAMARA ČOSIĆ)
PETRA KOCIPER
SAŠA POGAČAR
ŠPELA KALAN

KEKEC
ŠT.

ST.

IME ODDELKA

ŠT.OTROK

1
2
3
4

1-2
2-3
3-4,5
4-6

PIKAPOLONICE
MEDVEDI
POLŽI
METULJI
SOČASNOST

ŠT.

ST.

IME ODDELKA

ŠT.OTROK

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1-2
2-3
2-4
2-4
3-5
4-6
4-6
4-6
1-2
2-3
4-6

METULJI (PRITLIČJE)
PIKAPOLONICE (PRITL)
GOSENICE (PRITLIČJE)
MRAVLJICE (PRITLIČJE)
MIŠKE (PRITLIČJE)
KRESNIČKE (NADSTR.)
ČMRLJI (NADSTR.)
ŽABICE (NADSTR.)
SONČKI (STARI DEL)
POLŽI (STARI DEL)
ČEBELICE (STARI DEL)
SOČASNOST

14
14
18
19
21
20
21
21
14
14
22

ANDREJA MATKOVIČ
ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER
KARIN ROPOTAR
KATJA FROL ŠTEFAN
KATARINA KOŠENINA
SLAĐANA TRAPIĆ
JANJA DRAGAN RIBIČ
ALENKA LOVŠIN
SLAVICA PERPAR IBRČIČ
JANA STROJAN
ANJA BEŠTER
KLARA FLERIN

MELITA ŠUMIĆ (TJAŠA ROŽIČ)
MAJA NOVAK
MATEJA KRŽIČ
SIMONA KUNAVAR
SAŠA OŠTIR VERBIČ
TINA JORDAN
BARBARA GORIČ
MATEJA GABOR
VALENTINA LUKAN
JASMINA TREBUŠAK
MATEJA VRHOVNIK
DRAGANA RISTIĆ

14
14
19
20

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

MIRANDA KRIŠTOF
ANDREJA BIGEC
MARTINA PAVLIČ
JANA LJUBI

MARTINA SVETLIN
MARTA ŠTRAJHAR
MOJCA NOVAK
JANA OREHEK
TANJA KOŠČAK

KRTEK

MLINČEK
ŠT.

ST.

IME ODDELKA

1
2
3

2-3,5
MIŠKE
3,5-4,5 PTIČKI
4,5-6
RIBICE
SOČASNOST

ŠT.OTROK

19
21
20

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

DRAGICA REPANŠEK
MAJA CERAR JERETINA
DAMJANA RODE

SAŠA STARIČ
PETRA MIKLAVC
GAŠPER CESTNIK
TANJA KOŠČAK

OSTRŽEK
ŠT.

ST.

IME ODDELKA

ŠT.OTROK

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

1
2
3

2-3
3-4,5
4-6

MEDVEDKI
METULJI
PIKAPOLONICE
SOČASNOST

14
20
22

SAŠA ŠINKOVEC
TADEJA MIŠMAŠ
MARJETA OSOLIN

NENA OREHOV
NATAŠA OKORN
LIDIJA PETERKA
MATEJA PEZAMOVSKI

ŠT.

ST.

IME ODDELKA

ŠT.OTROK

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

1
2
3
4
5

1-2
1-2
2-3
2-3
3-4

SOVICE (NOVI DEL)
ČEBELICE (NOVI D.)
PIKAPOLONICE (ND)
ŽABICE (NOVI DEL)
POLŽKI (NOVI DEL)

14
14
14
14
19

PETRA KERŽAN
SANJA MIKIĆ
ANITA KERN
KATARINA NOVAK
BARBARA PERŠA

6

3-4

RAČKE (STARI DEL)

19

7
8
9

3-5
5-6
5-6

PTIČKI (STARI DEL)
MEDVEDI (STARI D.)
ZAJCI (STARI DEL)

24
23
24

10 4-5

METULJI (STARI DEL)
SOČASNOST

24

URŠKA DRAGAR
TINA VOZEL
ANA ČEBULJ
VERA KOLENC
BARBARA KUNILO 0,5
TADEJA LAVTIŽAR 0,5
KATJA LAH
(DARJA MOČNIK)
ELIZABETA MILUNIĆ
LILI JEREB
TINA JERAS
(ŽIVA SPREITZER)
ALEKSANDRA ANDRIĆ
TJAŠA CERAR

PALČEK

KATJA REPNIK
PETRA MOLK
VESNA PESTOTNIK
MELITA VOLF
DARJA SVETLIN KOVIČ
PETRA JERKIČ

RACMAN
ŠT.

ST.

IME ODDELKA

ŠT.OTROK

IME IN PRIIMEK VZGOJITELJICE

IME IN PRIIMEK POM. VZG.

1

1-2

POLŽKI

14

MAJA KEREP

2

2-3

RAČKE

14

3
4

3-4
4-6

ŽABICE
ŽELVE
SOČASNOST

19
24

KATARINA KOS JUHANT 0,5
NINA TRDIN 0,5
URŠKA BALOH
ANAMARIJA KERMAVNAR

EVA JERMAN
(MAJA SLANA)
NATALIJA LUKMAN
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JANA KOTNIK
ŠPELA ŠTREKAR
KATJA MIHELČIČ

Struktura oddelkov in število otrok
Struktura oddelkov in število otrok so sestavni del Letnega delovnega načrta v nadaljevanju
tega dokumenta.

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE
Izvajalec: Radovan Radetić, univ.dipl.soc, družinski terapevt in mediator
Termin: 16. 1. 2020 od 17. – 19. ure
O tem, kako razumeti vedenje otroka in kako se nanj ustrezno odzvati, nam bo spregovoril
Radovan Radetić, univ. dipl. sociologom.. Staršem ponuja drugačne poglede na vzgojo,
otroke in njihovo vedenje. Namesto vprašanja zakaj (to vprašanje po njegovem mnenju vedno
implicirala kritiko, krivdo, ta pa je v našem okolju osnovni determinator življenja, vedno je
nekdo kriv, ali bo kriv, v naši družbi živimo v sistemu krivde), raje uporablja vprašanja kako!
Ko odgovori na vprašanje, kako to, da nekdo ničesar ne zmore, se osredotoči na iskanje
rešitev!

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE
1. HACCP
Izvajalka: Simona Klarič, dipl. ing. živ. teh.
Termin: Naknadno po razporedu
Obvezno za vse strokovne delavce
2. VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM
Izvajalec: Borštnar & Co.
Termin: Naknadno po razporedu
Obvezno za vse strokovne delavce
3. GDPR
Izvajalec: Datainfo, d.o.o.
Termin: Naknadno po razporedu
Obvezno za vse strokovne delavce
4. ŠTUDIJSKA SREČANJA Otrokov dan v vrtcu
Izvajalec: ZRSŠ
Termin: Srečanja že potekajo, prijave zaprte
Naslov študijskih srečanj za predšolsko vzgojo v šolskem letu 2019/2020 bo “Otrokov dan v
vrtcu”. Vsebina študijskih srečanj je namenjena načrtovanju ustreznega izvedbenega kurikula
za cel dan otrokovega bivanja v vrtcu na podlagi formativnega spremljanja, poglabljali pa
bomo tudi razumevanje pomena spodbudne klime in timskega sodelovanja v vrtcu
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5. DRUGAČNI OTROCI SO LAHKO TUDI IZZIV
Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec
Termin: 1x mesečno v januarju, februarju in marcu
Sklop izobraževanj bo vseboval več različnih področij kot so:
 ČUSTVENO VEDENJSKE MOTNJE (v mesecu januarju)
 AVTIZEM (v mesecu februarju)
 ADHD – motnje pozornosti in koncentracije (v mesecu marcu)
Prvi del izobraževanj bo teoretično naravnan, drugi del pa bo v obliki supervizije, ki bo
namenjen deljenju izkušenj, deljenju dobre prakse in pogovoru.
6. UMETNIŠKA GLASBA V VRTCU
Izvajalec: mag. David Beovič
Termin: Februar ali marec 2020
Vsebina seminarja je primerna za vse, ki želijo osvežiti svoje znanje o umetniški (resni,
klasični) glasbi in spoznati drugačen, bolj svež pogled na to umetnost
Udeleženci seminarja bi se seznanili z naslednjimi poglavji:
1. Glasba in zvok
2. Temeljne lastnosti glasbene umetnosti
3. Dojemanje glasbe
4. Glasbeni zapis
5. Izvajalska sredstva
6. Ustvarjanje glasbe
7. Razvoj glasbene umetnosti od začetkov do današnjih dni
8. Predstavitev znanih (in manj znanih) avtorjev iz posameznih ustvarjalnih obdobij
9. Glasba in druge umetnosti
10. Kaj je kvalitetna glasba?
11. Umetniška glasba in današnji čas
7. PRAKTIČNA UPORABNA GLASBENA ZNANJA PRI DELU Z OTROKI
Izvajalka: Barbara Mirkac, prof. glasbe
Termin: oktober 2019





glasbene didaktične igre
vodeno ustvarjanje in izvajanje ritmičnih spremljav z malimi ritmičnimi inštrumenti
in lastnimi glasbili
improvizacija na ritmične in melodične inštrumente
ustvarjanje in izvajanje preprostih harmonskih spremljav k otroškim skladbam

8. ODKRIVAMO KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI
Izvajalka: Tadeja Lavtižar
Termin: jeseni do pomladi
* MEDVEDJA ALI MOKRIŠKA JAMA (dolina Korošice -14 km iz Kamnika)
* RAVNE SENOŽETI IN KAMNIŠKI VRH (Slevo-8 km iz Kamnika)
* VELIKA PLANINA (Kranjski rak-Marjanine njive)
* TUNJICE (športni park v Podgorju-2 km)
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9. PLESNE IGRE IN SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. vzg.
Termin: Januar 2020
Na internem izobraževanju boste, preko lastne aktivnosti, spoznali različne plesne igre in
sprostitvene dejavnosti, ki jih boste pri svojem delu lahko vključili v obogatitveni dejavnosti,
Biba pleše in Mala biba pleše, ali pa izvajali samostojno.
10. ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA
Izvajalka: Petra Kociper
Termin: konec oktobra 2019
Spoznali bomo šivalni stroj. Premerili samega sebe, da znaš poiskati svojo konfekcijsko
številko v revijah (BURDA) in da znaš prerisati krojne liste, ter zašit predpasnik.
11. NADALJEVALNI KORAKI ŠIVANJA
Izvajalka: Petra Kociper
Termin: januar 2020
Izdelali bomo vzglavnike v podobi igrač: pikapolonica, polžek, zajček…
12. MATEMATIKA KOT IGRA 3
Izvajalka: Fani Kunavar
Termin: 10. 10. 2019
Tretji, zadnji sklop matematičnih iger je namenjen približevanju geometrije otrokom preko
igre.
Vsebina izobraževanja:
-

matematične geometrijske igre,
navodila za potek iger,
cilji, ki jih s posamezno igro želimo doseči.

13. FITNES DOMA
Izvajalka: Tina Jeras
Termin: 2x / teden / 1 uro
Predstavitev vaj katere lahko opravite doma ali kasneje v fitnesu. Za začetek pa bi vas z mojo
vadbo le spodbudila k temu, da si vzamete nekaj minut v svojem življenju za boljše počutje v
prihodnosti. Zakaj? Vam povem nekaj prednosti, katere prinaša malo miganja vsak dan.
BOLJŠI SPANEC, POVEČA ENERGIJO IN VZDRŽJIVOST, VADBA ZMANJŠUJE
STRES, DEPRESIJO IN ANKSIOZNOST, GRADI IN VZDRŽUJE MIŠICE, KOSTI IN
SKEPE, MOTIVACIJA ZA DELO
14. DEJAVNOSTI OBLIKOVANE PO METODI NTC
Izvajalka: Maja Cerar Jeretina
Termin: november 2019 in februar 2020
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1. Srečanje (predvidoma november 2019) - Predstavitev programa NTC (namen, metode dela)
ter primerov dobre prakse za posamezne stopnje programa (dodatna stimulacija sinaps,
spodbujanje asociativnega mišljenja, spodbujanje razvoja funkcionalnega razmišljanja).
2. Srečanje (predvidoma februar 2020) – Predstavitev primerov dobre prakse. Udeleženci
prvega srečanja predstavijo primere dejavnosti izvedene po treh stopnjah programa
izvedene v skupini.
15. SKUPINSKE GIBALNE IGRE ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Izvajalka: Tadeja Mišmaš
Termin: oktober 2019
Spoznavanje skupinskih gibalnih iger, primernih razvojni stopnji in motoričnemu razvoju
predšolskih otrok starosti 3-6 let. Kako postopno usvajati pravila iger in gibalno zahtevnejše
naloge.
Poudarek je na možnostih prilagoditev posameznih gibalnih iger glede na razvojno stopnjo
otrok posamezne igralne skupine in vključitev otrok s posebnimi potrebami v gibalno igro.
Po predstavitvi in izvedbi osnovne različice gibalnih iger bodo udeleženci delavnice aktivno
sodelovali pri ustvarjanju oteženih in olajšanih različic gibalnih iger in predlogih za
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v gibalni igri.
16. DELAVNICA MEDITACIJE, ČUJEČNOSTI IN OSEBNE RASTI
Izvajalka: Barbara Kunilo
Termin: 1x mesečno
- Meditacija
- Vaje za krepitev duševne moči
- Socialne igre
- Pogovor o temah, ki vsebujejo pozitivno energijo
17. SDI – Odlično komuniciranje v timu
Izvajalec: JAMB, Pia Fon Jager
Termin: 22. 10.
Prisotni: Vodje enot, vodstvo vrtca
Metoda je uporabna v vsakdanjem življenju, predvsem pomaga pri izboljšanju odnosov na
delovnem mestu, do uporabnikov storitev in odnosih v družini. Metoda nas nauči, da ne
zgubljamo časa v nerazumevanju in ukvarjanju z odnosi, ki potekajo na način, ki nam ni blizu,
ampak spodbuja toleranco do drugačnih pristopov.
Po udeležbi na delavnici bolje razumemo sebe in druge ljudi, predvsem pa motive, ki vodijo k
določenemu vedenju.
Udeležujemo se različnih izobraževanj, ki jih tekom leta razpišejo:
- ŠR ( posveti za ravnatelje, posveti za pomočnike ravnateljev)
- Skupnost vrtcev Slovenije
- ZRSŠ (srečanja za vodstvene delavce, študijske skupine, tematske konference)
- MIZŠ
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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Iz 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; temeljna načela) izhaja, da mora
delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Iz 32. člena ZVZD-1
(obveznosti delodajalca) pa izhaja, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu
načrtovati in zanjo zagotoviti potrebna sredstva pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.
Financiranje izvajanja tega področja je zelo omejeno. Kljub temu Vrtec Domžale vseskozi
skrbi za organizacijo dobrih pogojev dela, organizira različne dejavnosti in izobraževanja za
zaposlene in obvešča zaposlene o pomenu psihofizičnega zdravja.
- Vse delavce spodbuditi, da v delovnem času namenijo nekaj minut za zdravje.
- Izvajanje aktivnosti za zmanjševanje hrupa v igralnicah.
- Prepoved kajenja na delovnem mestu.
- Spodbujanje zdravega prehranjevanja.
- Osveščanje delavcev o zdravem življenjskem slogu preko e-zbornice in člankov.
- Delavci bodo opravili tečaj iz varstva pri delu in požarne varnosti (poudarek na
ergonomiji).
- Upoštevajo se priporočila medicine dela glede omejitev.
- Organiziranje delavnic in izobraževanj….

MENTORSTVO
Vrtec Domžale bo nudil mentorstvo za opravljanje strokovnega izpita naslednjim kandidatkam:
Neža Majcen, Sara Obreza in Irena Zupan
Mentorstvo dijakom:
• SVŠ Ljubljana: 5 dijakov
• SVŠ Kamnik: 8 dijakov
• mentorstvo študentom predšolske vzgoje, do 3 kandidat
• možno bo tudi mentorstvo kandidatom za svetovalno delo, do 3 kandidati.

HOSPITACIJE
Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije v vseh oddelkih v času od oktobra 2019 do
junija 2020.
Po potrebi bo izvedla tudi izredne hospitacije.
Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.
Pri hospitacijah dijakov, študentov in kandidatom za opravljanje poklicne mature ter
strokovnega izpita, lahko sodelujeta tudi pomočnici ravnateljice.

DELO STROKOVNIH ORGANOV
Vzgojiteljski zbor - Pedagoška konferenca
Najmanj 2-krat letno. Vsebina:
 letni delovni načrt,
 smernice za vzgojno delo,
 analiza letnega dela,
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analiza stanja in dosežki vrtca,
ocena razvojnih možnosti.

Rok:
 četrtek, 29. avgust, 2019
 četrtek, 17. junij, 2020
 ponedeljek, 30. avgust, 2020 (za šolsko leto 2020/21)
Nosilec: ravnateljica

Strokovni aktivi
1. od 11. do 14. 11. 2019; Tema:


Strpnost



Kodeks etičnega ravnanja

2. od 10. do 13. 2. 2020; Tema:


Prikriti kurikulum

3. od 11. do 14. 5. 2020; Tema:


Glasba: teorija in primeri dobre prakse

Vodje strokovnih aktivov:
Karin Ropotar za starost 1- 3; Barbara Kunilo za starost 2- 4; Katarina Košenina za starost 35; Anja Bešter za starost 4- 6.
Nosilec: ravnateljica in pomočnici ravnateljice
Vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi so za vse strokovne delavce obvezni.

Aktiv vodij enot
Aktiv vodij enot bo vsak prvi torek v mesecu. Teme aktiva vodij bodo:
 obravnava organizacije in dela v vrtcu,
 nujna vzdrževalna dela,
 predlogi za izboljšavo dela v enoti,
 organizacija skupnih dogodkov,
 in razno.
V oktobru, januarju in marcu bodo aktivi potekali z izobraževalnim programom: ogled Celja s
programom za predšolske otroke, strokovni posveta v Ljubljani in Kulturni bazar v Ljubljana.
Izobraževalni program je namenjen pridobivanju novih znanj in spoznavanju novih programov
za delo z otrok, ki ga bodo vodje enot-strokovne delavke prenesle v svoje delo in v delo v svoji
enoti.
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PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
•
•

MESEČNE POGOVORNE URE
SESTANEK ZA STARŠE:
1. september, 2019: predstavitev LDN oddelka, razvojne značilnosti otrok, projekti,
obogatitvene dejavnosti, vzgojne vsebine, sodelovanje z okoljem, starši…
2. januar/februar, 2020: realizacija vzgojnega dela, posebnosti oddelka, kako
naprej…
• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE, PRIREDITVE, IZLETI,
IGRANE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE VZGOJITELJIC, DRUŽENJA…..
• PREDAVANJE ZA STARŠE
• HUMANITARNE AKCIJE: Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov, Vse za šolo
Sodelovanje staršev pri dejavnostih vrtca:
 vsak vrtec ima svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
 Izmed izbranih predstavnikov v enoti izberejo tudi predsednika sveta staršev enote.
Vsebina dela:
 obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda,
 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca,
 obravnava vprašanj in pobud.
Ravnateljica skliče prvi svet staršev Vrtca Domžale, ki bo v ponedeljek, 23. 9. 2019, v enoti
Gaj.

EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtec ustanavlja in
financira občina.
Predšolsko vzgojo urejata dva temeljna zakona; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ter Zakon o vrtcih.
Vrtec se financira v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, in sicer iz virov: - plačila
staršev,
- proračuna MIZŠ; 30 % plačani drugi in brezplačni vsi nadaljnji otroci,
- proračuna Občine Domžale in drugih občin v RS, kjer imajo otroci in vlagatelji za
znižano plačilo vrtca stalno prebivališče,
- drugih prihodkov.

NAČRT INVESTICIJSKEG VZDRŽEVANJA
Predlog Vrtca Domžale za sestavo proračuna občine Domžale za leto 2019 in 2020

Nakup novega transportnega vozila s hladilno komoro za razvoz hrane

30 000,00 eur

Menjava stavbnega pohištva v enoti Cicidom

29.000.00 eur

Sanacija kanalizacije in jaškov v enoti Ostržek

19.000,00 eur
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Menjava dotrajanih gum za varnost pod igrali

15.500,00 eur

Obnova fasade v enoti Cicidom

12.500,00 eur

Obnova fasade v enoti Kekec

7.700,00 eur

Menjava dotrajanih klim

3.000,00 eur

Cene vključujejo DDV. Za navedene zneske je vrtec že pridobil okvirne predračun kot
podlago za oceno vrednosti.
V finančnem plani vrtec nameni finančna sredstva za izvedbo tekočih vzdrževalnih del v vseh
enotah.

PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM












sodelovanje z osnovnimi šolami,
s krajevnimi skupnostmi in turističnimi zvezami (vključevanje v različne prireditve ),
s kulturnimi društvi,
z mestno knjižnico,
zdravstvenim domom, razvojno ambulanto,
centrom za socialno delo pri reševanju socialne problematike družin varovancev, ter pri
razvrščanju otrok s posebnimi potrebami,
gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na evakuacijskih vajah v mesecu oktobru,
policijsko postajo - obiski policistov,
s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,
sodelovanje s čebelarsko zvezo,
idr….

Podrobnosti o strokovnem in drugem delu vrtca si preberite v nadaljevanju tega dokumenta, in
sicer:
V nadaljevanju tega dokumenta so tudi Letni delovni načrti po posameznih področjih
strokovnega dela in dela enot, in sicer:
 Letni delovni načrti pomočnic ravnateljice Vilme Hrovat, Katarine Kos Juhant in Nine
Mav Hrovat
 Letni delovni načrti svetovalne službe: Mije Jerman, Simone Tonkli Gornjak, Maje
Vatovec in Urške Šmid
 Letni delovni načrt vodje prehrane Simone Klarič
 Letni delovni načrt vodje zdravstveno higienskega režima Simone Tonkli Gornjak
 Letni delovni načrti enot: Cicidom, Gaj, Kekec, Krtek, Mlinček, Ostržek, Palček in
Racman
Dokument Letni delovni načrt bo od oktobra 2019 dalje, v celoti objavljen tudi na spletni strani
Vrtca Domžale, http://www.vrtec-domzale.si .

Ravnateljica Vrtca Domžale
Jana Julijana Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVNATELJICE
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
VILMA HROVAT

Vzgoja ni priprava na življenje; vzgoja je življenje.
John Dewey

Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju pedagoških ter organizacijskih
nalog. Opravlja naloge, za katere jo pooblasti ravnateljica, ter jo nadomešča, kadar je
odsotna.
Pedagoško in organizacijsko delo pomočnice ravnateljice poteka v skladu z LDN Vrtca
Domžale, prioritetnimi nalogami in cilji predšolske vzgoje ter v skladu z individualnimi
LDN posameznih enot.
Letošnje šolsko leto nadaljujem na delovnem mestu pomočnice ravnateljice za polovični
delovni čas (druga polovica je Katarina Kos Juhant).
Delo sva si razdelili, večino tega pa se bo prepletalo.
Kot pomočnici ravnateljice bova soodgovorni za uresničevanje vzgojnih ciljev in
prioritetnih nalog ter za organizacijo vzgojnega dela v enotah Vrtca Domžale.

TEMELJNI CILJI katere si bom skupaj s strokovnimi delavci tudi sama prizadevala
uresničiti so:
- zadovoljstvo in dobro počutje otrok, staršev in zaposlenih,
- ustvariti okolje v katerega bomo vsi radi prihajali in
- zagotoviti pogoje, v katerih bo vsak otrok dosegel tisto, kar želi in zmore.

PRIPRITETENE NALOGE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
1.VREDNOTE
Kodeks etičnega ravnanja
Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
Strpnost, prijaznost, empatija: projekt DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
2. UMETNOST – GLASBA
spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
glasbene ustvarjalnice
glasbeni kotički
3. PRIKRITI KURIKULUM
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu
krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja
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Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
Funkcionalni igralni kotički
5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
6. ZDRAVJE
7. DELOVNA VZGOJA
8. EKOLOGIJA

PEDAGOŠKO DELO
- Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev.
- Svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji dela.
- Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov.
- Organiziranje mentorstva pripravnikom v vrtcu, hospitiranje njihovih nastopov in
sooblikovanje strokovne ocene nastopov
- Sodelovanje, svetovanje in pomoč pri eAsistentu za vrtce
- Oblikovanje predlogov in izvedba postopkov za napredovanje zaposlenih v nazive
- Organizacija mentorstva študentom in dijakom.
- Spremljanje poskusnega dela novo zaposlenim delavcem
- Spremljanje, informirane in pomoč pri delu strokovnim delavcem na delovnem mestu
sočasnosti in oddajanja
- Organizacija in vodenje strokovnih aktivov vzgojiteljic in pomočnic/kov vzgojiteljic.
Aktivi so sestavljeni v štiri skupine po starosti otrok v oddelkih. Aktivi se izvajajo trikrat
letno (november, februar in maj). Vsebine, ki se bodo izvajale se navezujejo na cilje,
prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale.
V letošnjem šolskem letu bodo to vsebine; strpnost, Kodeks etičnega ravnanja, prikriti
kurikulum, glasba; teorija in primeri dobre prakse.

ORGANIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI
-

organizacija jesenovanja na kmetiji,
organizacija pet dnevnega plavalnega tečaja,
organizacija in koordinacija popoldanskih dejavnosti
(Cicibanove urice, Biba se igra)
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KOORDINACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI
-

Rolanje,
Igre na snegu ,
Biba pleše, Mala Biba pleše
Čebelar
Kolesarjenje
Skupaj v gore,
Mali sonček

IZOBRAŽEVANJE
- Sodelovanje na regijskih aktivih ravnateljev in pomočnikov ravnateljev
- Skrb za strokovno in interno izobraževanje strokovnih in tehničnih delavcev v smislu
informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije
- Organizacija predavanj za starše

GOSPODARSKO- FINANČNA OPRAVILA
-

nakup vzgojnih sredstev in pripomočkov
nakup igrač
nakup potrošnega materiala
nakup drobnega inventarja

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA
-

sodelovanje pri pripravi LDN,
sodelovanje pri pripravi Analize LDN,
priprava poročil, statističnih podatkov,
vodenje evidence izobraževanj,
vodenje protikorupcijske komisije,
Organizacija in vodenje Civilne zaščite.
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SPREMLJANJE DELA V ODDELKIH
-

-

Spremljanje dela strokovnih delavk in svetovanje pri izboljšanju njihovega
strokovnega dela (pregled dokumentacije, hospitacije, pogovori, vsakodnevna
problematika).
Organiziranje, spremljanje in hospitiranje praktičnemu pedagoškemu delu dijakinj
in študentk.
Spremljanje nastopov str. delavk, ki opravljajo strokovni izpit.
Spremljanje poskusnega dela novo zaposlenih delavk.

SODELOVANJE Z OKOLJEM
-

Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci.
Promocija vrtca v javnosti
Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale, MŠŠ, ZRSŠ

Svoje delo bom gradili na dobrem sodelovanju, kvalitetnem in strokovnem delu ter prijetni
klimi in zaupanju.

Pomočnica ravnateljice
Vilma Hrovat, dipl. vzg. pred. otrok
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
KATARINA KOS JUHANT

Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških nalog. Opravlja naloge, za
katere ga pisno pooblasti ravnatelj, ter ga nadomešča, kadar je odstoten. Delovno mesto
pomočnica ravnateljice opravljam tako kot preteklo šolsko leto, 20 ur tedensko. Pedagoško in
organizacijsko delo pomočnice ravnateljice poteka v skladu z LDN Vrtca Domžale,
prioritetnimi nalogami in cilji predšolske vzgoje

ter v skladu z individualnimi LDN

posameznih enot. Kot pomočnica ravnateljice sem soodgovorna za dobro sodelovanje z
ostalima pomočnicama in posledično izpolnjevanjem naloženih del in nalog.

PRIORITETNE NALOGE
1. VREDNOTE
8. EKOLOGIJA
- Kodeks etičnega ravnanja.
- ločevanje odpadkov,
- Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let.
- zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov
- Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16. 11. 2019.
2. UMETNOST
- Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti.
- Glasbene ustvarjalnice.
- Glasbeni kotički.
3. PRIKRITI KURIKULUM
- Kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu.
- IGRA, kot pomemben del učenja in dela v vrtcu.
- Krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja.
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
- Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
- Funkcionalni igralni kotički
5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
6. ZDRAVJE
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- aktivnosti na prostem
- sodelovanje z ZD Domžale
- pestra in zdrava prehrana

IZOBRAŽEVANJA



Skrb za strokovno in interno izobraževanje strokovnih in tehničnih delavcev v smislu
informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije
sodelovanje na internih izobraževanjih Vrtca Domžale



stalno strokovno izpopoljnjevanje

PEDAGOŠKO DELO









Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev,
svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji del,.
spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov,
svetovanje in pomoč pri eAsistenta za vrtce,
pregledovanje dnevnikov ob koncu šolskega leta,
sodelovanje pri pripravi publikacije Vrtca Domžale,
sodelovanje v gledališki skupini vrtca,
sodelovanje pri organizaciji in vodenju strokovnih aktivov vzgojiteljic in
pomočnic/kov vzgojiteljic. Aktivi so sestavljeni v štiri skupine po starosti otrok v
oddelkih. Aktivi se izvajajo trikrat letno (november, februar in maj). Vsebine, ki se
bodo izvajale se navezujejo na cilje, prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale.
V letošnjem šolskem letu bodo to vsebine; Strpnost, kodeks etičnega ravnanja, prikriti
kurikulum ter glasba.

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA


priprava LDN,



priprava Analize LDN,



zbiranje priprav za obogatitvene dejavnosti in projekte,



priprava poročil, statističnih podatkov,



vodenje evidence DELA,



vodenje evidence usposabljanja VARSTVA PRED POŽAROM,



organizacija in vodenje kadra za čiščenje.
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SODELOVANJE Z OKOLJEM




Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci(Zdravstveni do
Domžale).
Promocija vrtca v javnosti.
Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale.

OSTALE ZADOLŽITVE





Sodelovanje z vodjo ZHR,
sodelovanje pri izobraževanjih za tehnični kader-čistila
nabava sredstev in materiala za tehnični kader,
sodelovanje z zunanjimi izvajalci (čiščenje, pralnica).

Pomočnica ravnateljice
Katarina Kos Juhant
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
NINA MAV HROVAT
Moje delo bo potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale. Pedagoško in
organizacijsko vodenje bom na mestu pomočnice ravnateljice uresničevala tako, bom sledila
prioritetnim nalogam Vrtca Domžale in ciljem predšolske vzgoje, hkrati skladno z
individualnimi letnimi delovnimi načrti posameznih enot.
PRIORITETNE NALOGE:
1.

VREDNOTE
Kodeks etičnega ravnanja
Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
(projekt)

2.

UMETNOST – GLASBA
spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
glasbene ustvarjalnice
glasbeni kotički

3.

PRIKRITI KURIKULUM
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu
krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:
4.

PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
Funkcionalni igralni kotički

5.
6.
7.
8.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
ZDRAVJE
DELOVNA VZGOJA
EKOLOGIJA

PEDAGOŠKO IN SVETOVALNO DELO
 Pomoč in sodelovanje pri pripravi letnih delovnih načrtov, svetovanje pri načrtovanju
vzgojiteljicam in spremljanje realizacije ciljev in vsebin, spremljanje poskusnega dela
novo zaposlenim. Pomoč pri e-načrtovanju, uporabi e-asistenta in vodenju e-dnevnika.
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 Priprava načrtov in evalvacij skupnih obogatitvenih dejavnosti: Obisk čebelarja in
tradicionalni slovenski zajtrk, Policist na obisku- skrb za prometno varnost, Obiska
gasilcev in evakuacijska vaja, Kulturno dopoldne, Obisk Božička, predstava Gledališke
skupine Vrtca Domžale.
 Organizacija različnih dejavnosti za enote Vrtca Domžale.
 Urejanje strokovne knjižnice Vrtca Domžale, priprava gradiv za strokovne delavke in
vodenje izposoje knjig.
 Koordinacija Pravljičnega palčka in knjižnične izposoje v sodelovanju s Knjižnico
Domžale.
 Svetovanje in spremljanje dela strokovnih delavk pri izboljšanju njihove strokovnosti in
kakovosti pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti, sodelovanju s starši in okoljem.
 Svetovanje in pomoč vodjam enot pri organizaciji dela, sestavljanju urnikov, vodenjem
evidenc za neposredno delo v oddelku in izven oddelka.
 Izdaja igroknjige »Pofočkaj slona!« v sodelovanju z otroci Vrtca Domžale in z založbo
Miš in promocija, nastopi ipd.
 Priprava, urejanje spletne strani Vrtca Domžale.
 Spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov.
 Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami:
november 2019, februar 2020, maj 2020. Vsebine, ki se bodo izvajale, se navezujejo
na cilje, prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale.
 Oblikovanje predlogov in izvedba postopkov za napredovanje zaposlenih v nazive.
 Organizacija izobraževanj za strokovne delavce in starše. Skrb za interno izobraževanje
strokovnih in tehničnih delavcev- priprava, pomoč, obveščanje in koordinacija.
Organizacija izobraževanj s področja varstva pri delu in varstva pred požarom. Stalno
osebno strokovno izpopolnjevanje.
 Sodelovanje in organizacija kulturnih prireditev.
 Izvajanje in organizacija kulturnega dopoldneva za otroke po enotah- obisk pisateljice za
vse otroke v najstarejših skupinah. Letos bo v vseh najstarejših skupinah z mano tudi
ilustrator Ivan Mitrevski.
 Organizacija obiska Božička za otroke.
 Koordinacija pri organizaciji abonmajev v sodelovanju s KD F. Bernik.
 Sodelovanje pri organizaciji prireditve Bralnice pod slamnikom, koordinacija med
organizatorji in Vrtcem Domžale.
 Priprava in režija otroške predstave za otroke z gledališko skupino Vrtca Domžale.
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 Vodenje gledališke skupine Vrtca Domžale, organizacija nastopov in gostovanj.
 Zbiranje in prebiranje strokovne literature, zbiranje ustrezne otroške literature (skrb za
nabavo), posredovanje aktualnih strokovnih člankov zaposlenim.
 Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci ter institucijami: Policija,
Čebelarska zveza, ZRŠŠ, MŠŠ, Občino Domžale, kulturnimi domovi, Knjižnico Domžale,
šolami, Zdravstvenim domom, CZR..., zbiranje prispevkov, gradiv…
 Skrb za stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.
DRUGO DELO
 Urejanje spletne strani vrtca, obveščanje na spletni strani o aktualnih dogodkih.
 Promocija vrtca v javnosti: objava člankov v občinskih glasilih, skrb za internetno stran
Vrtca Domžale.
 Izdelava koledarja za interno uporabo v namen obveščanja staršev na oglasnih deskah.
 Skrb za nabavo igral, igrač, orodja, didaktičnega materiala in drugih sredstev za delo
strokovnega in tehničnega osebja.
 Vodenje evidenc s področja varstva pri delu in varstva pred požarom
 Skrb za igrišča: pregledi igrišč in igral, načrtovanje in vodenje popravil, vzdrževanja,
posredovanje informacij, sodelovanje z drugimi institucijami.
 Priprava investicijskega vzdrževanja in sanacijskih del po enotah (zbiranje ponudb,
priprava, koordinacija med izvajalci…). Vodenje evidenc za periodične in letne preglede
in servise aktivne požarne zaščite, peči, električnih, vodovodnih in centralnih sistemov,
vzdrževanje objektov in igrišč.
 Sodelovanje z inšpekcijskimi službami.
 Priprava in pošiljanje dopisov, zbiranje ponudb, oblikovanje vabil na različna srečanja
(sestanki in podobno).
Skrbela bom za dobro komunikacijo s strokovnimi in drugimi delavci Vrtca Domžale in
zunanjimi sodelavci, pomagala pri organizaciji dela v enotah, sodelovala pri oblikovanju
urnikov, nabavi sredstev, organizaciji in drugih delih, ki bodo v pomoč vodjam ter drugim
zaposlenim v Vrtcu Domžale.
Nina Mav Hrovat
Domžale, 8. 9. 2019
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LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA
ŠOLSKO LETO 2019/2020
MARIJA JERMAN

I.

PRIORITETNE NALOGE

1. V okviru dolgoročnih prioritetnih nalog Vrtca Domžale bom posebno pozornost tudi
v šolskem letu 2019/2020 posvetila ohranjevanju dobrega sodelovanja s starši in v zvezi
s tem:


svetovanju in informiranju staršev o postopku sprejema otrok v vrtec (osebno,
telefonsko, preko elektronske pošte),



informiranju in svetovanju staršem v zvezi z uvajanjem otrok v vrtec na uvodnih
roditeljskih sestankih za starše novincev posameznih enot ter po potrebi osebno,



informiranju staršev o zakonskih novostih v zvezi z uveljavljanjem znižanega
plačila vrtca ter informiranju staršev o postopku uveljavljanja znižanega plačila
vrtca - osebno, preko kotičkov za starše in spletnih strani vrtca, e-asistenta, uvodnih
roditeljskih sestankov za starše novincev, preko sodelovanja s centrom za socialno
delo,



promocija zavoda (preko postopka sprejema novincev s predstavitvijo zavoda, preko
spletnih strani),



obveščanju staršev o možnostih socialnovarstvenih in psihosocialnih pomoči
zunanjih institucij, šolah za starše, zanimivih informacijah na internetu.



mesečno ažuriranje podatkov v spletnih aplikacijah na portalu Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport

-

Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja
Prosta mesta

2. V okviru letnih prioritetnih nalog bom opravila naslednje:


Evalvacija poteka uvajanja otrok novincev za šolsko leto 2019/2020 v sodelovanju
s svetovalno delavko Simono Tonkli Gornjak (izvedba ankete s strokovnih
delavkami in starši otrok novincev)



Izdelava analize spremljanja prihodov in odhodov otrok po vseh enotah v obdobju
štirih tednov
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Tudi v šolskem letu 2019/2020 bo koordinacijo dela strokovnih skupin za otroke s
posebnimi potrebami, usmerjene z odločbami Zavoda za šolstvo izvajala svetovalna
delavka Simona Tonkli Gornjak



Obiski v vseh 47 oddelkih s predhodno najavo vodjem enot in spodbudo
vzgojiteljicam, da pripravijo morebitne predloge in vprašanja za svetovalno službo
(oktober, november december 2019) v sodelovanju s svetovalno delavko Simono
Tonkli Gornjak



Koordinacija pri aktivnostih za dodatno skrb za naslednje ranljive skupine otrok:
- otroci z nizkim socialno ekonomskim in kulturnim statusom
- otroci pripadniki etničnih manjšin
- otroci priseljencev
- otroci beguncev in azilantov
- otroci iz disfunkcionalnih okolij, zlorabljeni otroci
- preveč zaščiteni otroci



Oblikovanju oddelkov:
V šolskem letu 2019/2020 imamo že na začetku šolskega leta popolnjene vse
skupine otrok II. starostne skupine do polnega povečanega normativa. Oddelki I.
starostne skupine se bodo do polnega povečanega normativa dokončno popolnili do
meseca oktobra. Nekaj otrok, ki s 1. septembrom še niso izpolnjevali pogoja starosti
11 mesecev in končanja starševskega dopusta, bo lahko sprejetih že s čakalnega
seznama. Še vedno oblikovanje oddelkov predstavlja večji izziv zaradi dileme, kako
oddelke popolniti, da bodo obenem ustrezali tako zakonskim podlagam za
oblikovanje oddelkov kot tudi željam staršev po določenih enotah zaradi bivanja v
določenih šolskih okoliših in zaradi specifičnih poslovnih časov posameznih enot
ter starostne strukture otrok. Vedno večjo težavo pri oblikovanju novih oddelkov
predstavlja iz leta v leto večje število odloženih vpisov otrok, ki sicer izpolnjujejo
zakonski pogoj za vstop v osnovno šolo. Več oddelkov kot v preteklosti, je
heterogenih, kar predstavlja zahtevnejše delo za strokovne delavke in več
sodelovanja s starši s predstavitvijo prednosti tovrstnih oddelkov. V več kot polovici
heterogenih oddelkov je uporabljen normativ za homogene oddelke, saj enoletni
starostni razponi kljub različnih letnikom rojstva otrok niso preseženi več kot za 4
otroke.

II.
Področje dejavnosti
I. SVETOVALNO
DELO ZA
OTROKE

TEKOČE DELO

Vsebine
1. Pripravljalni postopek za sprejem otrok v vrtec
(podrobneje pod III)
2. Delo za družine, ki imajo težave izvirajoče iz socialnega
okolja - materialna problematika družine, zanemarjanje,
zlorabe, psihosomatske motnje, alkoholna zasvojenost
staršev .
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II. SVETOVALNO
DELO Z VZGOJITELJICAMI N
POMOČNICAMI

III. SVETOVALNO
DELO S STARŠI
IN DRUŽINAMI









IV. SODELOVANJE
Z VODSTVOM


preventivno delo - vodenje pripravljalnega postopka za
sprejem otrok in v sklopu tega ev. svetovanje ter
povezovanje z institucijami po potrebi,
spremljanje teh otrok v vrtcu po vključitvi en ev.
aktivnosti za izboljšanje stanja (sodelovanje z vzgojnim
osebjem, starši in po potrebi z zunanjimi institucijami)
Oblikovanje oddelkov, sodelovanje pri izbiri poslovnega
časa, spremljanju otrokovega razvoja, spremljanju
integracije otrok s posebnimi potrebami, vključevanju
novo sprejetih otrok v skupino, sodelovanje pri prehodu
otrok iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz vrtca v vrtec,
sodelovanje pri reševanju problematike navedene pod
poglavjem I- III.
Ob sprejemu otrok: celovita podaja informacij o
možnostih vključitve v posamezne enote - od rednih
dejavnosti do skrajšanih oblik v popoldanskem času za
otroke, ki niso v dnevnem varstvu,
svetovanje staršem oz. pomoč pri odločitvi o izboru oblike
varstva, primerne starosti otroka za vstop v organizirano
varstvo, seznanjanje staršev s kriteriji in načinom
sprejemanja otrok v vrtec, kratka predstavitev
kurikuluma, seznanjanje staršev s specifiko uvajalnega
obdobja, podaja informacij o ceni programov, možnostih
zniževanja prispevkov staršev ter načinu uveljavljanja
znižanega plačila, predstavitev specifike oz. programske
usmerjenosti posameznih enot, svetovanje staršem ob
izpisih otrok - preverjanje nadaljnjega varstva, svetovanje
za vključitev v druge programe vrtca.
sodelovanje na roditeljskih sestankih – predvsem za
novince v vseh enotah in ev. pogovornih urah,
sodelovanje v svetu staršev,
seznanjanje z zakonskimi možnostmi denarnih pomoči in
napotitev v ustrezno institucijo (znižano plačilo vrtca,
otroški dodatek, denarni dodatek, denarne pomoči pri
kritju stroškov letovanj, denarni dodatek v sklopu
otroškega dodatka v primeru bolezni, možnosti koriščenja
poletne in zdravstvene rezervacije v vrtcu,
sodelovanje s starši v zvezi z reševanjem problematike
navedene pod I –III,
posebna skrb tistim staršem oz. družinam, ki ne sodelujejo
z vrtcem.
Sodelovanje v evalvaciji dela v vrtcu, oblikovanje oddelkov,
vodenje pripravljalnega postopka za sprejem otrok, evalvacija
oblik sodelovanja s starši, obogatitveni in nadstandardni
programi,
raziskovanje in razvojno analitično delo (analiza potreb po
organiziranem varstvu, analiza potreb in pričakovanj staršev
za nove oblike dela, spremenjen poslovni čas, nove oblike
sodelovanja staršev, zbiranje pobud in pripomb staršev v
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V. SODELOVANJE
Z ZUNANJIMI
INSTITUCIJAMI




VI. OSTALO DELO







razgovorih z njimi, evalvacija uvajalnega obdobja,
sodelovanje v svetu zavoda
Sodelovanje predvsem s centrom za socialno delo in
zdravstvenim domom pri skupnem reševanju problematike
otrok s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja (vzgojna
zanemarjenost, materialna problematika družine, otroci s
posebnimi potrebami,
sodelovanje z osnovnimi šolami,
sodelovanje z Republiškim regijskim aktivom svetovalnih
delavcev v vrtcih,
sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, in
šport ter Zavodom za šolstvo,
sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in ustanoviteljem.
javna dela (sodelovanje pri razgovorih s kandidati),
kronika (pisanje kronike zavoda),
sodelovanje v svetu zavoda (priprava gradiv, pisanje
zapisnika)
ažuriranje podatkov na spletu za dostop do informacij
javnega značaja

Izobraževanje v šol. l. 2019/2020:

- študij strokovne literature,
- udeležba na seminarjih, organiziranih v sklopu
zavoda
- udeležba na študijskih skupinah za svetovalno delo
- izobraževanje v sklopu Republiškega aktiva
svetovalnih delavcev

Svetovalna delavka:
Mija Jerman, soc. del.
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LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA
ŠOLSKO LETO 2019/2020
SIMONA TONKLI

1. Svetovalno delo s strokovnimi delavci
Svetovalno delo s strokovnimi delavci je pomemben povezovalni del dela, ki ga opravlja svetovalna
služba. Zelo pomembno je timsko sodelovanje vseh strokovnih delavcev pri delu in pomoči otrokom
in tako sledenje smernicam, ciljem in kurikulumu v vrtcih.
Področje dela

Vsebina delovanja

Časovni okvir

- Vključevanje v dejavnosti v skupinah .
ter opazovanje socialne dinamike v
skupini.
- Posvetovanje s strokovnimi delavci o
otrocih, za katere strokovni delavci
menijo, da se nakazujejo težave.
-Opazovanje funkcioniranja otrok v
skupini po predhodnem dogovoru s
strokovnimi delavci in soglasjem staršev.
-Svetovanje ob težavah s posameznimi
otroki ali celo skupino.

Svetovalno
delo
strokovnimi delavci

- Pomoč pri oblikovanju prilagoditev,
s kjer se nakazujejo težave pri vodenju Skozi celo leto in
otrok v skupini, v težavnem prilagajanju po dogovoru
otroka v skupino, pomoč pri oblikovanju
pozitivne socialne klime v skupini.
- Koordinacija vzgojno-izobraževalnega
dela za oddelke, kjer so vključeni OPP.
- Opravljanje svetovalne storitve za
strokovne delavce v oddelkih v skladu z
Zakonom o celostni zgodnji obravnavi
predšolskih otrok s posebnimi potrebami Po potrebi.
(ZOPOPP)

- Priprava srečanj strokovnih skupin za
OPP.
- Priprava Individualnih programov v
sodelovanju
z
vzgojiteljicami,
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Preventivno
delo
s
delavkami

svetovalno pomočnicami vzgojiteljic za otroke z
strokovnimi OPP in tiste, ki imajo spremljevalce.
Skozi celo leto (po
potrebi).
- Sodelovanje na strokovnih skupinah in
timskih
sestankih
s
strokovnimi
delavkami, izvajalko DSP, logopedinjo

2. Svetovalno delo s starši
Svetovalno in posvetovalno delo s starši poteka na individualni in osebni ravni. Pri tem se bom držala
načela prostovoljnega sodelovanja, zavezanosti k zaupnosti podatkov in skupnega dogovora.
Načini svetovalnega dela s Vsebine delovanja
Časovni okvir
starši
- Informiranju staršev o možnostih
pridobitve pomoči ob zaznanih
razvojnih in ali čustveno vedenjskih
težavah otrok.
- Predstavitev postopka o usmerjanju
za pridobitev dodatne strokovne
pomoči. Za primere, ki nakazujejo
potrebno strokovno pomoč v skladu z
novo zakonodajo – Zakon o celostni
zgodnji obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami (ZOPOPP) ter
Svetovalno delo s starši, ki sodelovanju s Centrom za zgodnjo
imajo OPP in s starši otrok, ki obravnavo otrok
nakazujejo
potrebo
po
Skozi celo leto.
dodatni strokovni pomoči
-Pridobivanje soglasij za opazovanje
otroka v skupini in nudenje pomoči.
- Napotitev na ustrezne
institucije, društva.

zunanje

- Svetovanje, usmerjanje in pomoč
staršem tudi preko posredovanja
ustrezne strokovne literature.
- Seznanitev z delom mobilne specialne
pedagoginje in logopedinje.
- Organizacija srečanj strokovnih
skupin in staršev za pripravo,
spremljavo in evalvacijo IP-ja.
Vodenje
in
spremljanje
dokumentacije že usmerjenih otrok,
priprava poročil o otroku oz, priprava
obrazca – Obvestilo vrtca otrokovemu
osebnemu zdravniki in tako napotitev v
Center za zgodnjo obravnavo otrok.
Priprava
druge
potrebne
dokumentacije
v sodelovanju z
zunanjimi institucijami – ZD Domžale.
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- Nudenje svetovalne storitve in
podporo staršem OPP v skladu z
Zakonom o celostni zgodnji obravnavi
predšolskih
otrok
s
posebnimi
potrebami (ZOPOPP)
- Ob različnih vzgojnih izzivih, s
katerimi se srečujejo (neposredno ali
posredno).
Svetovalno in posvetovalno - Ob življenjskih prelomnicah (rojstvo Skozi celo leto.
novega člana, smrt v družini, ločitev,…).
delo s starši
- Svetovanje ob vstopu otroka v šolo
(predvsem svetovanje o odloženem
šolanju in morebitni pomoči pri
nadaljnjem šolanju).

3. Svetovalno delo z mobilno specialno pedagoginjo in logopedinjo
Časovni okvir

Vsebina dela

Usmerjanje OPP – skupno opazovanje otroka Skozi celo leto.
po potrebi in sodelovanje s specialno
pedagoginjo in logopedinjo
Interna srečanja svetovalne delavke in mobilne Tedensko in po potrebi.
specialne
pedagoginje,
logopedinje
in
svetovalne delavke v vrtcu (izmenjava
informacij ipd.)
Sodelovanje na srečanjih strokovne skupine in Dvakrat letno za posameznega otroka oz. po
staršev
potrebi.
Za šolsko leto 2019/2020 se po končanju vseh odprtih postopkov o usmeritvi in v sodelovanju s
Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD Domžale, predvideva 22 otrok, ki bodo imeli dodatno
strokovno pomoč v vrtcu. V mesecu septembru bo imelo dodatno strokovno pomoč 14 otrok. Do konca
leta 2019 oz. v letu 2020 pa se predvideva še 8 otrok, ki bodo s strani Centra za zgodnjo obravnavo
usmerjeni v dodatno strokovno pomoč v vrtcu. Za otroke z dodatno strokovno pomočjo bom
koordinirala delo strokovnih skupin, vodila predpisano dokumentacijo v okviru osebnih map, sodelovala
pri organizaciji in poteku timskim strokovnih sestankov v okviru vrtca ter pri organizaciji in sodelovanju
v razširjenih timskih sestankih z zunanjimi institucijami – Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD
Domžale in ostalih institucij. V vedno več primerih dodatno strokovno pomoč določa kombinacijo
izvajalcev dodatne strokovne pomoči in sicer specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda.
Predvidevamo, da bomo glede na usmerjanje potrebovali specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za
22 otrok in logopeda za 14 otrok. Od tega je 5 otrokom določen spremljevalec za primere otrok z redkimi
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dolgotrajnimi boleznimi, od tega v 3 primerih le spremljevalca, v dveh pa spremljevalca ter specialnega
in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda.

4.Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Vsebina dela

Namen sodelovanje

Časovni okvir

- timsko sodelovanje z razširjenim
timom
pediatrov,
specialnih
pedagogov, logopedov in psihologov v Po potrebi.
Sodelovanje z Centrom za ZD Domžale, izmenjava informacij,
zgodnjo obravnavo otrok s priprava
Zapisnikov
timskega
posebnimi potrebami
sestanka za otroke, ki bi v vrtcu
potrebovali
dodatno
strokovno
pomoč,
koordinacija
dodatne
strokovna
pomoči
v
vrtcu,
izobraževanja na področju Zgodnje
obravnave
otrok
s
posebnimi
potrebami v predšolskem obdobju.
Sodelovanje z ZD Domžale,
ZGNL Ljubljana, OŠ Roje –
specialno mobilna služba,
Center IRIS za slabovidne
otroke…..
Sodelovanje s CSD Domžale

Timsko
sodelovanje,
izmenjava Po potrebi.
informacij, koordinacija usmerjanja
OPP.

Timsko
sodelovanje,
informacij.

izmenjava Po potrebi.

Sodelovanje
v Aktiv obljubljanskih svetovalnih Dvakrat mesečno.
obljubljanskem
aktivu delavk – seznanjanje z novostmi,
svetovalnih delavcev v vrtcu
izmenjava strokovnih dilem, nasvetov,
strokovno izpopolnjevanje.
Sodelovanje z Republiškim Seznanjanje z novostmi, izmenjava Dvakrat letno.
aktivom svetovalnih delavcev strokovnih dilem, nasvetov, strokovno
izpopolnjevanje.
Sodelovanje s svetovalnimi Odložena šolanja.
delavci OŠ

Februar-junij
potrebi)

(po

5.Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno delavko
Mijo Jerman ter vodstvom vrtca

Področje dela

Vsebina delovanja

Časovni okvir

- Spremljanje novosti na
Področje dela z otroki s področju OPP in morebitne
posebnimi potrebami OPP
zakonodajne
spremembe, Skozi celo leto.
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Pravilnik o normativih oz. za
oblikovanje
pogojev,
standardov in normativov za
izvajanje kakovostne zgodnje
obravnave v vrtcih

- Pregled različne strokovne
literature, dokumentacije in
zakonodaje povezane z delom
svetovalne službe v vrtcih
Področje svetovalnega dela v - Sodelovanje s svetovalno Skozi celo leto.
vrtcu
delavko v vrtcu o zadevah
povezanih z vpisi otrok,
svetovanje staršem, urejanje
pomembne
dokumentacije
povezane s svetovalnim delom
v vrtcu

Drugačni otroci so lahko tudi
izziv Sklop izobraževanj kako se
čimbolj soočati in ravnati z
drugačnimi otroci.
Interno Izobraževanje v vrtcu Prvi del izobraževanj bo
za delo z otroki s posebnimi teoretično naravnan, drugi V mesecu januarju, februarju
potrebami
del pa bo v obliki supervizije, in marcu
ki bo namenjen deljenju
izkušenj, deljenju dobre
prakse in pogovoru.
Področja izobraževanja:
Čustveno vedenjske motnje,
Avtizem in ADHD

- ODLOŽEN VPIS

oktober 2019 in marec 2020

-Predopismenjevalne
dejavnosti in spremljanje
otrok pred vstopom v šolo
SVETOVALNI – podporni
skupini,
sodelovanje
svetovalne
službe
in
strokovnega
kadra
–
vzgojiteljic predšolskih otrok

- SPREJEM NOVINCEV
- Kako na ustrezen in
primeren način uvajati otroke
v vrtec, kako jim čimbolj marec, april in maj 2020
olajšati prehod in kako
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sodelovati in pristopati do
staršev…..
- Pregled dosedanje prakse,
predlogi, ideje in cilji za
prihodnje generacije
- Analiza in pregled uvajanja
– Priprava vprašalnika za
ovrednotenje
dosedanjega
dela

Drugo

Datum: 13. 9. 2019

Druge zadolžitve, glede na Skozi celo leto
potrebe, ki se bodo tekom leta
pokazale.

Svetovalna delavka: Simona Tonkli Gornjak
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE
STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
MAJA VATOVEC
1. Splošni cilji dela:
-

Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi. Njen glavni cilj je nudenje opore otroku,
načrtno delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, pomoč družini
in ostalim osebam, ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni proces. Povezana
je s pravico otroka in njegove družine do pomoči.

-

Inkluzija otrok s posebnimi potrebami.

-

Skupno načrtovanje dela in usklajenost s svetovalno delavko, vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic

Na individualnih urah bo poglavitna metoda dela igra in gibalne aktivnosti. Otroci bodo preko
različnih didaktičnih materialov prejemali nove izkušnje in znanja. Pri delu se bo upoštevalo
cilje iz individualiziranega programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih primanjkljajih.
Težnja pa je, da bodo zajemali vseh šest področij iz Kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik,
matematika, narava, družba in umetnost. Velik poudarek bomo dali gibalnem razvoju in podpori
senzorni integraciji kot dvema ključnima področjema, ki tvorita osnovo za ves nadaljnji razvoj.
Ker je temeljna naloga vrtca socializacija otrok, bomo velik del časa namenili tudi
psihosocialnem razvoju otrok in vključevanju v vrstniško skupino.
2. Število obravnavanih otrok:
- 14 otrok z odločbo za DSP
- 8 otrok čaka na odločbo o usmerjanju ter dodatni strokovni pomoči, ki bodo prišle tekom
šolskega leta
- Po potrebi se otrokom, ki odstopajo v razvoju, glede na opažanja vzgojiteljev omogoči več
opazovanj in spremljanja napredka
3. Lokacije, kjer potekajo ure DSP (število otrok na posamezni lokaciji):
Enota Palček: 2 otroka
Enota Kekec: 1 otrok
Enota Mlinček: 2 otroka
Enota Gaj: 1 otrok
Enota Racman: 3 otroci
Enota Krtek: 4
Enota Ostržek: /
Enota Cicidom: 1 otrok
4. Prostori za izvedbo DSP in podpore:
Enota Palček: kabinet DSP ob pedagoški sobi, telovadnica, igrišče
Enota Kekec: kabinet in garderoba – telovadni prostor
Enota Mlinček: del igralnice, garderoba
Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica, večnamenski prostor, igrišče
Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor
Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba, večnamenski prostor/telovadnica
Enota Ostržek: pedagoška soba
Enota Cicidom: pedagoška soba, igralnice, telovadnica/večnamenski prostor
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5. Sredstva za izvedbo DSP
Pri delu bom uporabljala igrače in sredstva, ki jih priskrbi vrtec, nekaj pa jih bom po potrebi
pripravila sama.
Pri svojem delu bom uporabljala pripomočke kot so: natikanke, knjige, delovne liste,
vstavljanke, sestavljanke, prilagojena pisala, senzorne slikanice, plezalne lestve, igrače za razvoj
motorike, grafomotorične podloge, kinetično mivko, telovadne in masažne žoge, taktilne diske,
kolebnice, obroče, žoge, plošče in ostale pripomočke za ravnotežje, senzorno pot, trampoline,
različne tematske kartice, socialne zgodbe, škarje, loparje, balone ipd…
Za posameznega otroka bom izdelala učne pripomočke glede na specifične potrebe otroka
(delovne liste, različne družabne igre, socialne zgodbe, tematske kartice ipd). Učne pripomočke
bom med različnimi enotami menjevala, da omogočim večji nabor pripomočkov sem otrokom,
ki se jim nudi pomoč.
Na vsaki enoti vrtca bom glede na potrebe otrok pripravila nabor materialov in igrač, ki bodo
spodbujale njihov razvoj. V kolikor se bo izkazalo, da je določen pripomoček ključen za
napredek, bo dosegljiv tudi ostalim strokovnim delavcem tudi v času, ko se DSP ne bo izvajal.
Shranjena bo po dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.
6. Načrt za delo v šolskem letu 2019/2020:
V letošnjem šolskem letu nadomeščam specialno pedagoginjo Blanko Colnerič, zato bom
poskušala nadaljevati delo, ki ga je že zastavila Blanka. Na podlagi individualiziranih
programov (IP) in evalvacij bom nadaljevala delo z otroki z odločbami ter nudila strokovno
podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo. Pri otrocih, ki bodo tekom leta prejeli odločbo, bom
skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami, zunanjimi strokovnjaki, svetovalno delavko ter starši
oblikovala individualiziran program. Veliko časa bom namenila sodelovanju z vsemi, ki so
vključeni v razvoj posameznega otroka. V naslednjem letu bom v sodelovanju s svetovalno
delavko izvedla tudi sklop izobraževalnih predavanj s področja dela z otroki z različnimi
posebnimi potrebami (čustveno vedenjske težave, motnja pozornosti in hiperaktivnosti ter
motnje avtističnega spektra), katerim bo po teoretičnem delu sledil še supervizijski del, kjer
bodo vzgojiteljice imele možnost delitve svojih izkušenj pri delu s temi otroki v praksi. Prav
tako bo v prihodnjem letu potekal projekt, v katerem bomo v sodelovanju s svetovalno delavko
in vzgojiteljicami oblikovali sklop izobraževanj o predopismenjevalnih dejavnostih in o pomenu
le teh za otroke pred vstopom v šolo.

Prioritetne naloge v letu 2019/2020:
-

Izvajanje DSP: ure na podlagi odločb bom realizirala na podlagi vnaprej dogovorjenega
urnika s sodelovanjem vzgojiteljice in v dogovoru s starši.

-

Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka:
Načrt dela bo organizirano zapisan v IP. Napredek otroka pa evalviran ob polletju (po
potrebi in predvsem pri otrocih, ki gredo v šolo) ter na koncu šolskega leta s pomočjo
strokovnih skupin. Posamezne napredke bomo ovrednotili in si sproti zastavljali nove cilje
za dodatni napredek otroka.

-

Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti (inkluziji) OPP: Pri delu z otroci s
posameznimi primanjkljaji bom pozorna na njihove socialne spretnosti, vključenost v
skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato bom na ure DSP povabila tudi ostale
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otroke, kjer bomo vaje izvajali v paru ali manjši skupini ter s tem širili socialne spretnosti,
sprejemanje in spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali pristop k skupinski igri.
-

Pisanje poročil o otrocih: Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi institucijami bom pisala
poročila o otrocih.

-

Opazovanje in odkrivanje motenj in zaostankov pri otrocih, ki so vključeni v Vrtec
Domžale.
Opazovanja otrok, na katere opozorijo vzgojiteljice oziroma starši sami: Opazovanja se
izvajajo znotraj skupine. Po opazovanju otroka v skupini se vzgojiteljica za izvajanje
DSP in svetovalna delavka pogovorita o opažanjih in nadaljnjih korakih. Delo
svetovalne delavke in vzgojiteljice za DSP se prepleta tako pri otrocih, ki že imajo
odločbo kot tudi pred pridobitvijo odločbe o usmerjanju.

-

Vključevanje v dejavnosti v skupinah: v kolikor bi se pokazalo, da obravnavani otrok
določenih dejavnosti ne uspe narediti ali dokončati, potem lahko pri uri DSP to nadaljujemo.
DSP se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora otroku pri posameznih skupinskih
dejavnostih, pri katerih potrebuje pomoč. V tem šolskem letu bom pri otrocih z simptomi
čustveno- vedenjskih motenj večino ur pomoči nudila v okviru vključevanja v skupino in
sledenja dnevni rutini, saj je smiselno, da se pomoč nudi v konkretni situaciji.

-

Sodelovanje s starši: S starši bom sodelovala pri pripravi IP, evalvacijah in pogovornih
urah. Z njimi bom vzdrževala kontakte po telefonu ali e-pošti, saj jih bom prosila, da
morebitne izostanke otroka z DSP sporočajo tudi direktno meni na mobilni telefon ali epošto.

-

Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: Z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami
bomo sodelovali predvsem na izmenjavi opažanj, pri pripravi IP, evalvacij in na srečanjih
strokovnih skupin. Skupaj bomo načrtovali dejavnosti oziroma prilagoditve pri določenih
dejavnostih za posameznega otroka z DSP. Trudila se bom, da bom vzgojiteljicam redno,
po obravnavi otroka poročala o otrokovem funkcioniranju na uri DSP z namenom še bolj
kakovostnega sodelovanja z njimi.

-

Sodelovanje s svetovalno delavko: Potrebno bo tesno sodelovanje predvsem v začetnih
mesecih ter pri pripravi ter izvedbi strokovnih skupin, timskih sestankov ter pripravi IP ter
evalvacij. Na številnih področjih dela se bova usklajevali in dopolnjevali, predvsem z
izmenjavo informacij o otrocih z DSP, ki jih spremljava obe. Tedensko si bova izmenjevali
podatke o otrocih, ki so ključni za nadaljnje delo z otroki, usmeritve in zakonodajne novosti
na tem področju.

-

Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri dogovorih
za nabavo didaktičnih igrač ter materialov, ki so potrebni za strokovno in kvalitetno delo
pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Z njimi se bom dogovarjala tudi o dodatnem
strokovnem usposabljanju ali hospitacijah na drugih institucijah. O svojem delu jih bom
redno obveščala in svoje delo usklajevala glede na njihova strokovna priporočila.
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-

Sodelovanje na strokovnih skupinah: Skupaj s člani strokovnih skupin bomo pripravili IP,
evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov napredek. Srečevali se bomo vsaj trikrat na
leto (priprava IP, polletna evalvacija, zaključna evalvacija).

-

Sodelovanje na timskih sestankih: Po potrebi se bomo skupaj z vzgojiteljicami,
pomočnicami in starši otroka srečevali na timskih sestankih in skupaj vrednotili ter
načrtovali cilje za otroke, pri katerih bomo opazili določene primanjkljaje, vendar le ti še
niso usmerjeni in nimajo odločbe za DSP.

-

Sledenje LDN Vrtca Domžale, kurikulumu in sodelovanje pri projektih vrtca: svoje delo
bom usklajevala z LDN Vrtca Domžale, prilagajala način dela glede na kurikulum za vrtce
ter sodelovala pri projektih vrtca.

-

Timsko sodelovanje s strokovnjaki, ki obravnavajo otroke z DSP v zunanjih institucijah:
z različnimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, bom v stiku preko
telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na timskih sestankih ali multidisciplinarnih timih
(Zavod za slepo in slabovidno mladino, ZD Domžale, CSD Domžale, ZGNL, logopedi,
tiflopedagogi, kliničnimi psihologi, specialnimi pedagogi, …).

-

Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi zakonodajnimi) na
področju dela z OPP: Spremljala bom vabila na strokovna izpopolnjevanja ter različne
seminarje za osebnostno ter strokovno rast. V tem šolskem letu se nameravam udeležiti
mednarodne konference o motnji pozornosti in koncentracije ter seminarja iz strategij
senzorne integracije v pedagoškem procesu. Prav tako bom znanje po potrebi dodatno
poglabljala tudi preko individualnega prebiranja različne strokovne literature.

Domžale, 16.9.2019

Izvajalka DSP: Maja Vatovec , mag. spec.in rehab.ped.
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE
STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
URŠKA ŠMID
1. Splošni cilji dela:
- Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi, katere glavni cilj je nudenje opore otroku, načrtno
delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, pomoč družini in ostalim osebam,
ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni proces.
- Inkluzija otrok s posebnimi potrebami
- Izvajati preventivno dejavnost in zgodnjo detekcijo otrok s posebnimi potrebami
- Skupno načrtovanje dela in usklajenost s svetovalno delavko, izvajalko DSP, vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic
- Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij nadaljevati delo z otroki z odločbami ter
nuditi strokovno podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami ( ZOPOPP) otroke s
posebnimi potrebami opredeljuje kot otroke z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma
motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter
dolgotrajnimi boleznimi. Za otroke, ki potrebujejo pomoč, se le-to natančneje opredeli v individualnem
načrtu pomoči družini. Na podlagi tega ali zapisnika multidisciplinarnega tima se načrtuje delo z
otrokom. Vrtec oblikuje strokovno skupino za zgodnjo obravnavo otroka. Naši otroci imajo določeni
po eno ali dve uri DSP, ki jih izvajata specialni pedagog in/ali logoped ter do dve uri svetovalnih storitev
na teden.
Na individualnih urah bo poglavitna metoda dela igra. Otroci bodo preko različnih didaktičnih
materialov prejemali nove izkušnje in znanja. Pri delu bodo upoštevani cilji iz individualiziranega
programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih primanjkljajih. Težnja je, da bodo zajemali vseh šest
področij iz Kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik, matematika, narava, družba in umetnost in bodo
usklajeni s temami, ki se obravnavajo v rednih skupinah v vrtcu. Pri oblikovanju dejavnosti bom izhajala
iz otrokovih interesov.
2. Število obravnavanih otrok:
- 9 otrok z odločbo za DSP logoped
- 4 otroci čakajo na odločbo o usmerjanju ter dodatni strokovni pomoči, ki bodo prišle tekom
šolskega leta
3. Lokacije, kjer potekajo ure DSP in podpora otrokom, ki čakajo na odločbo za DSP (število
otrok na posamezni lokaciji):
Enota Palček: 1 otrok
Enota Gaj: 1 otrok
Enota Racman: 5 otrok
Enota Krtek: 3 otroci
Enota Ostržek: 1 otrok
Enota Mlinček: 1 otrok
Enota Cicidom: 1 otrok
4. Prostori za izvedbo DSP in podpore:
Enota Palček: kabinet DSP ob pedagoški sobi, pedagoška soba, telovadnica, igrišče
Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica, večnamenski prostor, igralnice, igrišče
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Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor
Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba
Enota Ostržek: kabinet DSP
Enota Cicidom: kabinet DSP
Enota Mlinček: kabinet DSP in večnamenski prostor ob igralnici
V vseh enotah se bo po potrebi izvajal DSP tudi v telovadnici, zunaj na prostem ali v prazni
igralnici – glede na možnosti in razpolago prostorov v enotah.

5. Sredstva za izvedbo DSP
Pri delu bom uporabljala igrače in sredstva, ki jih priskrbi vrtec, nekaj pa jih bom pripravila
sama.
Pri svojem delu bom uporabljala: natikanke, knjige, delovne liste, vstavljanke, sestavljanke,
prilagojena pisala, senzorne slikanice, igrače za razvoj motorike, grafomotorične podloge,
kinetična mivka, taktilne diske, obroče, žoge, plošče in ostale pripomočke za ravnotežje,
senzorno pot ipd…
Za posameznega otroka bom izdelala učne pripomočke glede na specifične potrebe otroka
(delovne liste, različne družabne igre, socialne zgodbe, tematske kartice, table za žetoniranje,
tipanke ipd).
Na vsaki enoti vrtca bom glede na potrebe otrok pripravila nabor materialov in igrač, ki bodo
spodbujale njihov razvoj. V kolikor se bo izkazalo, da je igrača ključna za napredek, bo
dosegljiva tudi ostalim strokovnim delavcem v času, ko se DSP ne bo izvajal. Shranjena bo po
dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.
6. Načrt za delo v šolskem letu 2019/2020:
Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij bom nadaljevala delo z otroki z
odločbami ter nudila strokovno podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo. Pri otrocih, ki bodo
tekom leta prejeli odločbo, bom skupaj z izvajalko DSP, vzgojiteljicami, pomočnicami,
zunanjimi strokovnjaki, svetovalno delavko ter starši oblikovala individualiziran program.
Veliko časa bom namenila sodelovanju z vsemi, ki so vključeni v razvoj posameznega otroka.

Prioritetne naloge v letu 2019/2020:
- Izvajanje dodatne strokovne pomoči:
Ure na podlagi odločb bom realizirala na podlagi vnaprej dogovorjenega urnika in s sodelovanjem
izvajalke DSP, vzgojiteljice in v dogovoru s starši. Ure dodatne strokovne pomoči se glede na
potrebe otroka izvajajo individualno ali skupinsko, v oddelku ali izven oddelka. Dodatna strokovna
pomoč se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora otroku pri posameznih skupinskih dejavnostih,
pri katerih potrebuje pomoč. Spremljala bom otrokov napredek na urah dodatne strokovne pomoči
in prilagajala cilje otrokovemu razvoju skozi leto.
- Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti (inkluziji) OPP:
Pri delu z otroki s posameznimi primanjkljaji bom pozorna na njihove socialne spretnosti,
vključenost v skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato bom na ure DSP povabila tudi
ostale otroke, kjer bomo vaje izvajali v paru ali manjši skupini ter s tem širili socialne spretnosti,
sprejemanje in spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali pristop k skupinski igri.
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- Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka: Načrt in
cilji dela bodo organizirano zapisani v individualiziranem programu. Napredek otroka bo evalviran
ob koncu šolskega leta ali po potrebi polletno s pomočjo strokovnih skupin. Posamezne napredke
bomo ovrednotili že sproti in si zastavljali nove cilje za dodatni napredek otroka. Otrokov napredek
bom spremljala tako individualno kot v skupini.
- Sodelovanje s starši:
S starši bom sodelovala pri pripravi individualiziranega programa in evalvacijah. Z njimi bom
vzdrževala kontakte po telefonu ali e-pošti. Izmenjevali si bomo informacije o otrokovem
napredku, delu z otrokom, doseganju ciljev ter o morebitnih izostankih otroka in njihovem
nadomeščanju. Na voljo jim bom za vprašanja in razlago o otrokovem primanjkljaju in jim
priporočila ustrezno literaturo in pripomočke za lažje delo doma. Po potrebi jih bom usmerila k
drugim strokovnjakom.
- Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami:
Z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami bomo sodelovali predvsem na izmenjavi opažanj, pri pripravi
individualiziranega programa, evalvacij in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj bomo načrtovali
dejavnosti oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega otroka.
- Timsko sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci vrtca:
Z izvajalko DSP bom tesno sodelovala pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov in
načrtovanju urnikov. Tekom leta si bova na timskih sestankih in preko neformalnih posvetovalnih
pogovorov izmenjevali informacije, mnenja in predloge o obravnavanih otrocih in na ta način
zagotavljali celostno obravnavo. Izmenjavali si bova tudi informacije o novostih pri zakonodaji,
novih smernicah za delo z otroki s posebnimi potrebami ter pri uvajanju in oblikovanju novih
pripomočkov. S svetovalno službo bom tesno sodelovala predvsem v začetnih mesecih ter pri
pripravi ter izvedbi strokovnih skupin, timskih sestankov ter pripravi in evalvaciji IP. Sodelovali
bomo v postopkih usmerjanja. Izmenjevali si bomo podatke, usmeritve in zakonodajne novosti na
tem področju. Drugim strokovnim delavcem bom posredovala ustrezno literaturo s svojega
strokovnega področja.
- Timsko sodelovanje s strokovnjaki, ki obravnavajo otroke z DSP v zunanjih institucijah:
Z različnimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, bom v stiku preko
telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na timskih sestankih ali multidisciplinarnih timih (Zavod
za slepo in slabovidno mladino, ZD Domžale, CSD Domžale, ZGNL, Center za zgodnjo obravnavo,
logopedi, tiflopedagogi, klinični psihologi, specialnimi pedagogi, …).
- Sodelovanje z vodstvom vrtca:
Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri dogovorih za nabavo didaktičnih igrač ter
materialov, ki so potrebni za strokovno in kvalitetno delo pri izvajanju dodatne strokovne pomoči.
Z njimi se bom dogovarjala tudi o dodatnem strokovnem usposabljanju ali hospitacijah na drugih
institucijah. O svojem delu jih bom redno obveščala in svoje delo usklajevala glede na njihova
strokovna priporočila.
- Sodelovanje na strokovnih skupinah in timskih sestankih:
Skupaj s člani strokovnih skupin bomo pripravili IP, evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov
napredek. Srečali se bomo vsaj dvakrat na leto (priprava IP in zaključna evalvacija). Po potrebi se
bomo skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami in starši otroka srečevali na timskih sestankih in
skupaj vrednotili ter načrtovali cilje za otroke, pri katerih bomo opazili določene primanjkljaje,
vendar le ti še niso usmerjeni in nimajo odločbe za DSP.
- Sledenje LDN Vrtca Domžale, kurikulumu in sodelovanje pri projektih vrtca:
Svoje delo bom usklajevala z LDN Vrtca Domžale, prilagajala način dela glede na kurikulum za
vrtce ter sodelovala pri projektih vrtca, povezanih s področjem govora, jezika in komunikacije.
- Preventivna dejavnost:
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Spremljala bom otroke, za katere bodo vzgojiteljice, starši ali svetovalni delavki ugotovili, da imajo
težave na govorno-jezikovnem področju. Občasno bom v oddelkih izvedla skupinsko dejavnost z
namenom spodbujanja razvoja govora, jezika in komunikacije.
- Priprava dokumentacije o otrocih:
Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi institucijami bom pisala poročila o otrocih, ki jih imam v
obravnavi in o tistih, za katere se ugotavlja, da bi le-to potrebovali. Za otroke, s katerimi izvajam
DSP, bom pripravila individualiziran program. Vodila bom dokumentacijo o opravljenih urah,
opazovanjih v skupini in izmenjavi opažanj .
- Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi na področju dela z OPP:
Skrbela bom za osebno in strokovno rast, tako da bom spremljala vabila na strokovna
izpopolnjevanja ter različne seminarje. Spremljala bom tudi novosti in razvoj na področju
logopedije in zakonodajnih sprememb ter se individualno seznanjala z različno strokovno literaturo
v obliki samoizobraževanja.

Domžale, 13. 9. 2019

Izvajalka DSP - logopedinja: Urška Šmid,
univ. dipl. logo. in surdoped.
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE
PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
ENOTA GAJ, Preserje, Roje 3, Radomlje
ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale
ENOTA KEKEC, Dermastijeva 2A, Radomlje
ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje
ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale
ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale
ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK – SPLOŠNO
Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je
pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Otroci začnejo že zelo zgodaj spoznavati okuse
in razvijati prehranske navade. Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranske
navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega
načina prehranjevanja, kar je dobra popotnica za kasnejša življenjska obdobja.
Skrb za zdravje otrok je v Vrtcu Domžale v ospredju tudi pri načrtovanju prehrane.
Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo
pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje. Z uravnoteženo prehrano, ki
ustreza potrebam otrok, pripomoremo k pravilni rasti in razvoju ter psihofizični kondiciji otrok.

Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo
prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po evropskih priporočilih in se ravnamo po prehranskih
smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za
zdravstvo v letu 2005. Z načinom prehrane v vrtcu želimo razvijati ustrezne prehranske
navade otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave hrane.
Veliko pozornosti namenjamo pripravi in postrežbi jedi, tako da jim nudimo prijazno
prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek. Pri starejših otrocih uporabljamo servirno
posodo iz porcelana in uvajamo samopostrežne obroke.
Prizadevamo si, da bi otrokom ponudili čim več raznovrstne hrane in jedi ter jih spodbujamo,
da bi poskusili tudi takšno, ki se jim ne zdi mikavna. Otroci imajo po navadi radi hrano, ki jim
je domača in so do vsake nove nezaupljivi. V družbi vrstnikov in ob spodbudah odraslih pa jo
poskusijo in sprejmejo. S takšnim ravnanjem spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa
in teka.
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1.1.

ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV

V Vrtcu Domžale imamo:








eno centralno (in lastno) kuhinjo v enoti Gaj
1 lastno kuhinjo v enoti Palček
5 razdelilnih kuhinj v enotah Cicidom, Mlinček, Ostržek, Kekec in Krtek.
V centralni kuhinji Vrtca Domžale v enoti Gaj pripravljamo dnevno povprečno 570 zajtrkov, 140
dopoldanskih malic (za otroke od 1-3let), 570 kosil in 540 popoldanskih malic. Od tega se pripravlja
160 obrokov za lastne potrebe za prehrano otrok in zaposlenih v enoti Gaj. Preostali obroki za otroke
druge starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v namenskih transportnih posodah v 5
dislociranih enot. V enoti Gaj se pripravlja kosilo še za nekaj posameznih zunanjih odjemalcev.
V lastni kuhinji enote Palček pripravljamo dnevno povprečno 180 zajtrkov, 45 dopoldanskih malic
(za otroke od 1-3 let), 180 kosil in 160 popoldanskih malic ter tri kosila za zunanje odjemalce.
Za enoto Racman pripravlja vse obroke za 70 otrok in posamezne zaposlene Osnovna šola
Dragomelj.

Časovna razporeditev obrokov poteka v vseh enotah v 2 do 3-urnih razmikih:





ZAJTRK: med 8.00 in 8.45 uro
DOP. MALICA: okrog 10. ure ( za starostno skupino 1-3 let)
KOSILO: 11.15 za skupine otrok starosti 1-2 let
11.40 za skupine otrok starosti 2-3 let
12.00 za skupine otrok starosti 3-6 let.


1.2.

POPOLDANSKA MALICA ob 14. 30 uri.
PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK

Za najmanjšo starostno skupino otrok starosti 1-2 let so jedilniki in sama priprava obrokov
prilagojena njihovi starosti in sposobnosti prehranjevanja. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo za
najmlajše Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke, 2010. Prve mesece (predvidoma do
januarja) se v dogovoru z vzgojiteljico in sposobnostjo prehranjevanja posamezne skupine za
najmlajše otroke pripravlja tudi mlečne zajtrke, pripravo kosila se prilagaja glede na
sposobnosti prehranjevanja otrok te starosti (manj začinjena, bolj pasirana in sesekljana hrana,
kuhane solate, izloča se živila, neprimerna za dojenčke ipd.). Prav tako imajo najmlajši otroci
1-2 leti prilagojeno popoldansko malico (sadne kaše ipd.) – v dogovoru z vzgojiteljicami.
V dogovoru z vzgojiteljicami se prične postopoma uvajat v prehrano najmlajših vse jedi, tako da se
lahko do poletja postopoma privadijo na mešano prehrano in različne nove okuse.
1.3.

DIETNI OBROKI

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Posamezniku glede omejitve
v izboru živil izdelamo tabelo dovoljenih in prepovedanih živil, ki jo imajo v vsaki kuhinji in
igralnici, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Domžale pripravljamo dietno prehrano za
vse otroke v skladu s priporočili za medicinsko indicirane diete, za katere starši prinesejo
zdravniško potrdilo o medicinsko indicirani dieti. Po podatkih v septembru 2019 se trenutno
pripravlja dietno prehrano za 22 otrok. Na tem področju izvajam nabavo dietnih živil,
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pripravljam prilagojene dietne jedilnike, glede dietne prehrane svetujem zaposlenim v kuhinji
in strokovnim delavkam ter sodelujem s starši.

2. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE
2.1. PREHRANA OTROK V VRTCU JE NAČRTOVANA TAKO, DA:

 zadošča 70-75 % dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z dop. malico
pokriva 20-30 %, kosilo 30-40 % in pop. malica 10-15% energijskih potreb;
 količinski normativi za prehrano najmlajše skupine 1-3 let so 80% glede na otroke stare 4-6 let;
 je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan 50-55 % delež
ogljikovih hidratov, 20-30 % maščob, 10-15 % beljakovin in dovolj vlaknin, vitaminov in
mineralov;
 se držimo načela pestrosti in visoke kvalitete živil;
 imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja (HACCP);
 izbiramo živila, ki so primerna letnemu času;
 nabavljamo živila sproti in sveža;
 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;
 meso klavnih živali občasno (vsaj 3x mesečno) nadomeščamo z ribami;
 vsaj enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok;
 poudarek dajemo vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žit (pira, prosena kaša, ajdova
kaša, kvinoja, žitni polnovredni kosmiči) v prehrano, saj so biološko enakovredno nadomestilo za
meso;
 v vsakodnevno prehrano redno vključujemo mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po
kalciju;
 sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno
 vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in/ali zelenjavo;
 vsak dan imajo otroci lahko na razpolago jabolka;
 imajo otroci včasih na izbiro več vrst solate (npr. solatni bife, sestavljena solata);
 pri pripravi obrokov ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov za izboljšanje okusa ampak samo
naravne začimbe;
 peciva pretežno pripravljamo v domači kuhinji;
 pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave ( dušenje, kuhanje, peka v parno
konvekcijski peči namesto cvrtja)
 omejujemo porabo sladkorja, soli in nezdravih maščob
 kot sestavni del obrokov občasno ponudimo izključno sokove s 100 % sadnim deležem brez
dodanega sladkorja;
 uživanje belega kruha nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim, ovsenim, pirinim, kamutovim,
ječmenovim…;
 uporabljamo kvalitetne maščobe (100% sončnično, repično in olivno olje)
 imajo otroci na razpolago ves dan napitke brez sladkorja: voda, nesladkani čaji, voda z dodatkom
limone;
 da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi smernicami;
 v večjem obsegu vključujemo v jedilnik lokalno pridelano hrano in ekološko pridelana živila iz
vseh skupin živil.
2.2. PRIORITETA PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVE PREHRANE

Tudi v letošnjem letu je prioritetni cilj :
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 vključevanje živil iz ekološke pridelave (iz vseh skupin živil) v obsegu 20 %, s
poudarkom na slovenskem poreklu, če je le možno;
 nabava več lokalno pridelanega mleka, mlečnih izdelkov, sezonskega sadja in
zelenjave ter drugih živil iz okoliških kmetij (uveljavitev načela kratkih verig);
 minimalna uporaba belega sladkorja in soli, uporaba kvalitetnih maščob;
 nadomeščanje bele moke in izdelkov iz bele moke s polnozrnato ali pirino moko ter
drugi polnovrednimi izdelki;
 nadaljevanje s projektom »Zeleni ponedeljek« (brezmesni obroki, ekološka in lokalno
pridelana hrana ob ponedeljkih);
 nadaljevanje s projektom »Dan slovenske hrane« vsak tretji petek v mesecu
(tradicionalne slovenske jedi in uporaba živil slovenskega porekla);
 spodbujanje k pitju vode;
 spodbujanje vseh zaposlenih in otrok k odgovornemu ravnanju s hrano (spoštovanje
hrane, zmanjševanja količine zavržene hrane ipd.)
 zmanjševanje količine plastične embalaže in drugih odpadkov, ki se jih ne da
reciklirati ( nabava živil v večji pakirni ali vračljivi embalaži, spodbujanje vseh zaposlenih
in otrok k zmanjšani uporabi plastičnih vrečk, lončkov ter pravilnemu ločevanju odpadkov).
Tudi v letošnjem letu želimo nadaljevati s tem , da bomo še posebej poskrbeli za uporabo
minimalnih količin sladkorja in soli v otroški prehrani. S pravilnim načrtovanjem jedilnika,
izbiro izdelkov z nizko vsebnostjo sladkorja in soli ter s skrbno pripravo obrokov bomo
nadzirali, da otroci ne zaužijejo preveč sladkorja in soli. Otroke bomo še bolj spodbujali k pitju
vode in nesladkanih čajev.
3. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2019/20:
3.1. NAČRTOVANJE PREHRANE ZA PREDŠOLSKE OTROKE



















priprava letnega delovnega načrta za izvajanje prehrane v našem vrtcu in skrb za izvajanje letega;
skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za tekoče šolsko
leto v mesecu juniju;
upoštevanje standardov in smernic zdravega prehranjevanja;
izdelava mesečnih jedilnikov;
izdelava jedilnikov za prehrano otrok, ki potrebujejo dietno prehrano ;
načrtovanje za mesečno in dnevno nabavo živil glede na število prisotnih otrok v sodelovanju z
vodji kuhinj v enotah Gaj in Palček;
sodelovanje z vodjo prehrane v OŠ Dragomelj, ki pripravlja obroke za enoto Racman;
načrtovanje materialnega poslovanja obeh kuhinj;
aktivno sodelovanje pri izvedbi javnih naročil za živila;
redna kontrola nad cenami dobavljenih živil;
raziskava slovenskega tržišča glede ponudbe lokalno pridelanih živil in morebitno sklepanje novih
pogodb z lokalnimi pridelovalci živil (uveljavitev načela kratkih verig);
sodelovanje z dobavitelji, reklamacije;
spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in
spreminjanje;
uvajanje novih receptov jedi;
sodelovanje pri organizaciji prireditev v zavodu;
sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano s strani staršev in zaposlenih ter ukrepanje;
stalno sodelovanje s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano in urejanje rešitev v zvezi s prehrano
otrok z medicinsko predpisanimi dietami (sodelovanje s starši, vzgojiteljicami, kuharicami, ki
pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil);
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po potrebi nabava kuhinjskega inventarja in za kuhinje v vseh ter nabava osnovnih sredstev v
kuhinjah;
 svetovanje in pomoč vsem zaposlenim v kuhinjah;
 izračunavanje kadrovskih normativov za zaposlene v kuhinjah;
 izračunavanje povprečne dnevne porabe živil in predlaganje cene stroškov živil za prehrano otrok;
 priprava letnih poročil o porabi živil, količini odpadkov za statistične potrebe;
 sodelovanje z Uradom RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Zdravstveno
inšpekcijo RS, Inštitutom za varovanje zdravja;
 aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.
Kot odgovorna oseba za izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem HACCP sistema bom
opravljala naslednje naloge:










sprotno seznanjanje z zakonodajo s področja higiene živil (sodelovanje z UVHVVR, internet,
Smernice);
ureditev vseh potrebnih dopolnitev aktivnosti v kuhinjah in igralnicah, ki jih zahteva zakonodaja v
zvezi z varnostjo živil;
izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrtov ali evidenc za vse kuhinje;
občasna kontrola HACCP evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih;
letna verifikacija delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah;
občasna kontrola nad zdravstveno higienskim režimom v igralnicah in kuhinjah;
svetovanje glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, ravnanja z odpadki,
deratizacijo…in vseh aktivnosti v zvezi z varnostjo hrane;
izvedba usmerjenega HACCP usposabljanja vseh delavcev v kuhinjah (predvidoma april 2020).

3.2. IZVEDBA IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, VEZANIH NA PREHRANO OTROK

Tudi v tem šolskem bomo na področju prehrane nadaljevali z izvedbo naslednjih projektov:









ZELENI PONEDELJEK - vsak ponedeljek bodo jedilniki brez mesa, s poudarkom na

lokalni in ekološko pridelani hrani.
Vsak tretji petek v mesecu bomo imeli »DAN SLOVENSKE HRANE« . Te dneve se
bodo pripravljali obroki, ki bodo vsebovali tipične slovenske jedi in s poudarkom na
živilih slovenskega porekla. Cilj je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem
hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, kar posledično vpliva na
ohranjanje čistega, zdravega okolja in ohranjanje slovenskega podeželja.
V TEDNU OTROKA od 7.10.- 12.10. 2019 bom pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi
otrok 2. starostne skupine iz enote Gaj.
SLOVENSKI TRADICIONALNI MEDENI ZAJTRK (predvidoma 15.11.2019)
SLAVNOSTNO KOSILO - v mesecu decembru 2019.
KOSILO NA PROSTEM - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju 2020.

3.3. SODELOVANJE V VRTCU

 z vodji vseh kuhinj – sprotno, dnevno, 2x letno skupni sestanek.
CILJ: uvajanje novosti (zdrave jedi), dietna prehrana, tekoča problematika s področja prehrane;
poraba živil, poenotenje standardov in normativov, upoštevanje smernic zdravega prehranjevanja,
ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov…..

 z vsem kuharskim osebjem v vseh enotah– enkrat letno ali po potrebi.
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CILJ: pogovorimo se novostih na področju zdrave prehrane, o organizaciji dela v kuhinji, o
povratnih informacijah iz oddelkov in vodstva vrtca, o seminarjih, osvetlimo področje zdravstveno
higienskega režima in morebitnih spremembah v zakonodaji, o aktualnih vsebinah v zvezi s
prehrano in tekočo problematiko, zmanjševanju količine odpadkov….

 z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, računovodstvom –po potrebi
CILJ: pogovor glede izvedbe javnih naročil, porabe materiala, ažurnosti, organizacije del v
kuhinjah, zastavljenih projektih in ciljih, nabavi kuhinjske opreme in tekoči problematiki.
 s strokovnim kadrom (s predstavniki vseh starostnih skupin z vseh enot) – enkrat letno
CILJ: sprejemanje pripomb in predlogov v zvezi s prehrano in jedilniki, pogovor o
organizaciji dela v zvezi s prehranskim režimom, pogovor o novostih s področja prehrane,
tekoča problematika in iskanje rešitev.

3.4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI







Urad RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
Zdravstveni inšpekcija RS
Inštitut za varovanje zdravja RS
Klinični center Ljubljana, SPS pediatrična klinika, dietna posvetovalnica
ZD Domžale, ZD Kamnik

3.5. IZOBRAŽEVANJE







Izvedla bom usmerjeno HACCP usposabljanje s preverjanjem znanja vse delavce v
kuhinjah (predvidoma april – maj 2020).
Poskusila se bom udeležiti kakšnega kvalitetnega seminarja z aktualnimi vsebinami,
primernimi za organizatorje prehrane
Za zaposlene v kuhinjah bom poskusila organizirati kvalitetno izobraževanje ali kuhinjsko
delavnico s področja zdrave prehrane.
Skrbela bom za stalno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu in v prostem času
preko interneta, strokovne literature in ostalih medijev.
Aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.

Organizatorka prehrane:
Simona Klarič, univ.dipl.živ.teh.
Domžale, 10.9.2019
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE
ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020
Delo na področju zdravstveno higienskega režima se bo izvajalo v 8 enotah Vrtca Domžale:
ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale
ENOTA GAJ, Preserje, Plechova 35 c, Radomlje
ENOTA KEKEC, Dermastijeva 1, Radomlje
ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale
ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje
ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale
ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale
ENOTA RACMAN, Dragomelj 180 a, Domžale

1.

CILJ ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA

Zdravstveno higienski režim v vrtcu se organizira in izvaja na podlagi veljavnih zakonskih
predpisov s področja preventivnega zdravstvenega varstva ter na podlagi navodil in priporočil
strokovnih inštitucij, zlasti Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Cilj zdravstveno higienskega režima zajema:


Skrb za čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za pedagoško delo in zdrav razvoj
otroka.



Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem sanitarno-tehničnih in sanitarno-higienskih
zahtev v vrtcu.



Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja ter izvajanje ukrepov za izboljšanje sanitarnohigienskih pogojev v vrtcu.



Spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.



Skrb za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih.
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2.

OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA ZHR


Priprava letnega delovnega načrta za izvajanje zdravstveno higienskega režima v vrtcu
Domžale in skrb za izvajanje le-tega.



Skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za
tekoče šolsko leto v mesecu juniju.



Spremljanje in nadzor nad izpopolnjevanje zdravstveno-higienskih zahtev in navodil v
vrtcu.



Upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij
ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov.



Skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in
zaposlenih.



Oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu
otrok, zaposlenih in staršev do zdravja.



Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni.



Zagotavljanje varnega in zdravega fizičnega okolja, dobre higiene prostorov, higiene
igrač in drugega materiala za vzgojno delo.



Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja, ter izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravstvenohigienskih pogojev v vrtcu.



Usmerjanje k »zelenim« naročilom (ekološka čistila, ekološki papir, ekološko milo,
ekološke plenice), kjer se poleg najnižjih cen in kvalitete upošteva tudi okoljske
dejavnike.

3.

OPIS DEL IN NALOG ORGANIZATORJA ZHR

Organizator zdravstveno-higienskega režima opravlja naslednja dela in naloge:


Načrtuje, organizira, usklajuje in nadzoruje delo v enotah na celotnem področju
higienskega režima.



Spremljanje in nadzor nad izpopolnjevanjem zdravstveno-higienskih zahtev in navodil
v vrtcu.



Oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu
otrok, zaposlenih in staršev do zdravja.
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Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni.



Vodi evidence o odsotnosti otrok zaradi bolezni.



Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja, ter izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravstvenohigienskih pogojev v vrtcu.



Izvaja ukrepe v skladu z odločbami inšpekcijskih organov.



Priprava letnega delovnega načrta za izvajanj zdravstveno higienskega režima v Vrtcu
Domžale in skrb za izvajanje le-tega.



Skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za
tekoče šolsko leto v mesecu juniju.



Upoštevanje veljavnih zakonskih prepisov, navodil in priporočil strokovnih inštitucij
ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov.

4.



Aktivno sodelovanje na aktivih ZHR ob-ljubljanskih vrtcev.



Izvaja druge naloge po navodilih ravnateljice.

VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU
Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. Zato se trudimo in obenem
spremljamo ter nadzorujemo zdravstvena stanja otrok od vstopa v vrtec naprej (kronične in
nalezljive bolezni, poškodbe,…). Dobro usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje lahko
veliko prispeva k osvajanju načel zdravega življenja. Zato je pomembno tudi osebno stališče
in zavzetost zaposlenih do dejavnikov, ki imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje.
Otroci so nagnjeni k poškodbam zaradi svoje duševne nezrelosti in neizkušenosti. Naloga
vseh zaposlenih je, da zmanjšamo možnost za nezgode in ob nezgodah pravilno ukrepamo.
4.1 Na področju zagotavljanja varnosti in zdravja otrok in zaposlenih bom
opravljala naslednje naloge:


Zbiranje potreb, nabava in izdaja za nego in prvo pomoč po enotah Vrtca Domžale
(Lekarna, Tosama…).



Zbiranje potreb, nabava in izdaja sanitarnega in sanitetnega potrošenega materiala za
nego (robčki, plenice, papirnate brisače,…).
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Svetovanje in priprava strokovnih navodil in obvestil za strokovne delavke, ter starše
otrok, za ukrepanje ob morebitnih epidemijah, infekcijah oz. ob pojavu nalezljivih
bolezni v vrtcu.



Ob pojavu izrednih stanj (množični pojav nalezljivih bolezni) bom posredovala
obvestila in izvajala preventivne zdravstvene ukrepe po navodilih ministrstva za zdravje
ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje.



Svetovanje in nadzor nad izvajanjem zdravstveno-higienskih ukrepov ob pojavu
nalezljivih bolezni v vrtcu in preventivno ukrepanje v sodelovanju z strokovnim kadrom
in Zdravstvenim domom Domžale.

5.



Priprava raznih zgibank za zdravje v vrtcu.



Sodelovanje z Zdravstvenim domom Domžale.



Sodelovanje z Zdravstveno inšpekcijo Republike Slovenije (ZIRS).



Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU
5.1 Sistem čiščenja
Vrtec Domžale ima v svojih enotah zaposlene lastne čistilke. Kot organizator ZHR,
bom izvajala naslednje naloge:


Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega
materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno
obdobje).



Svetovanje in nadzor nad zdravstveno-higienskim režimom v igralnicah, umivalnicah,
sanitarnih prostorih in ostalih prostorih vrtca.



Izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo čistilnih sredstev, čistilnih pripomočkov,
sanitetnega in sanitarnega materiala za obdobje enega leta glede na zahtevno kakovost
in okoljske dejavnike.



Zbirale se bodo potrebe po osnovnih in materialnih sredstvih v posameznih enotah vrtca,
ki se bodo v skladu s prioriteto tudi realizirale.
5.2 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci
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Sodelovanje s čistilkami (občasni obiski, tri mesečno naročanje čistil ter čistilnih
pripomočkov, uvajanje novo zaposlenih, občasna kontrola izvajanja čiščenja in vodenja
zahtevane evidence čiščenja, svetovanje v zvezi s pravilno uporabo čistil ali
morebitnimi novimi načini čiščenja – to področje sodelovanja bo pokrivala pomočnica
ravnateljice Katarina Kos Juhant.



Sodelovanje z dobavitelji čistil in čistilnimi pripomočki.



Sodelovanje s pericami ter spremljanje problematike v pralnicah (urejenost pralnic,
pravilno ločevanje pri pranju perila ter uporaba pralnih sredstev, skrb za ločevanje
posod umazanega perila in čistega opranega perila.



Sodelovanje z vodstvom in strokovnim kadrom vrtca; ravnateljico (informiranje o
spremembah

na zakonodajnem področju, poročila zdravstvenih inšpekcijskih

pregledov), pomočnico ravnateljice, vodje enot.


Seznanjanje ravnateljice s problematiko ZHR, z naročanjem potrebnih sredstev ter
iskanje rešitev in odgovarjanje za reševanje nastalih situacij.

5.3 Spodbujanje in ozaveščanje k ohranitve čistega okolja


Ozaveščanje o zmanjševanju uporabe plastičnih produktov in izdelkov.



Postopoma navadne plastične vrečke nadomestiti z eko oz. bio vrečkami, ki so bolj
prijazne okolju.



Ekološko osveščanje pri odlaganju in razvrščanju odpadkov.

5.4 Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci


Če bo le možno, se bom udeležila vseh izobraževanj, ki zajemajo področje zdravja in
higiene v vrtcih.



Samoizobraževanje na delovnem mestu (strokovna literatura, internet, ostali mediji,
aktiv za organizatorje ZHR ob Ljubljanske regije).



Priprava, pregled in osvežitev spletne strani na zdravstveno – higienskem področju (več
informacij o zdravju, najpogostejših boleznih, povezave z NIJZ…..)

13. 9. 2019

Simona Tonkli Gornjak
Organizatorka zdravstveno-higienskega režima
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PREDLOG STRUKTURE ODDELKOV VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Oddelki
1-2 let
homog.
I. starost.
2-3 let
homog.
I. starost.
2-4 let
kombinirani
3-4 let
homog.
II. starost.
4-5 let
homog.
II. starost.
5-6 let
homog.
II. starost.
3-5 let
heterog.
II. starost.
4-6 let
heterog.
II. starost.
Skupaj

Palček
Vir

Št.
otr.

Cicidom Št.
Vir
otr.

Kekec Ra
domlje

Št.
otr.

Mlinček
Rad.

Št.
otr.

Ostržek
Rodica

Št.
otr.

Št.
otr.

Krtek
Ihan

Št.
otr.

Gaj Preserje

Št.
otr.

Skupaj
oddel.

Skupaj
otrok

-

Racman
Dragom
.
1

2

28

1

14

1

14

-

-

-

14

2

28

1

14

8

112

2

28

1

14

1

14

-

-

1

14

1

14

2

28

2

28

10

140

-

-

-

-

-

-

1

19

-

-

-

-

2

37

-

-

3

56

2

38

-

-

-

-

-

-

-

-

1

19

-

-

1

19

4
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2

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

44*

1

24

5

116

2

47*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

21**
*

2

48

5

116

-

-

1

21

1

19««

1

21

1

20

-

-

-

-

1

18««
*

5

99

-

-

1

23«
*

1

20*

1

20*

1

22

1

24«

2

41**
**

-

-

7

150

10

189

4

72

4

67

3

60

3

56

4

71

11

199

8

151

47

865
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SKUPAJ

programa:

I. starostna skupina: 18 oddelkov z 252 otroki
II. starostna skupina: 26 oddelkov s 557 otroki
kombinirani oddelki: 3 oddelki s 56 otroki
Skupaj vključenih 13 otrok s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določen znižan normativ, zato skupno število za izračun cene
878

*znižan normativ do polnega normativa za 1 otroka za 1 vključenega otroka s posebnimi potrebami v oddelku
**znižan normativ do polnega normativa za 2 otroka za 2 vključena otroka s posebnimi potrebami v oddelku, *** za 3 vključene OPP, **** za 4 vključene OPP
« za 3 heterogene oddelke 4-6 let od 7 oddelkov (v Cicidomu, Racmanu, Krtku) se uporabi normativ za homogen oddelek – 24 otrok, ker so v oddelkih le do po 4 otroci nad
enoletnim razpon.)
«« za 2 heterogena oddelka 3-5 let od 5 oddelkov (v enotah Kekec in Gaj) se uporabi normativ za homogen odd. 3-4 let – 19, ker je v oddelkih 10 in več otrok triletnih oz.
rojen. 2
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE
ENOTE VRTCA DOMŽALE
BIBA PLEŠE
Plesna dejavnost Biba pleše je namenjena vsem otrokom, starim 3 – 6 let, ki radi plešejo, pojejo
in se gibalno izražajo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat tedensko v dopoldanskem
času.

OPERATIVNI CILJI:




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

CILJI:









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

VSEBINE:















Rajalne in gibalne igre,
izštevanke, šaljivke,
ljudske pesmi in glasba različnih narodov,
izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,
izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem,
ples v različnem tempu in ritmu,
bibarije,
ples s soplesalcem v paru in skupini in skupinski plesi.
otroški in družabni plesi,
bansi,
improvizacije; ples z rekviziti,
sproščanje ob glasbi, masaže,
izmišljanje gibov,
elementi folklore.
83

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).
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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.
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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).
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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:

-
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prečkanje

ceste,

DNEVI ROLANJA
Brezplačna obogatitvena dejavnost Učenje rolanja je namenjena vsem otrokom, ki si želijo
rolati in so rojeni leta 2013 in 2014. 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.

88

SKRB ZA ZDRAVJE
Medicinska sestra Marjana Hostnik bo obiskala vse predšolske oddelke v našem vrtcu in na
otrokom primeren način predstavila pomen uživanja zdrave hrane, kaj in katera hrana je zdrava,
kako skrbimo za svoje zdravje in zakaj se ni potrebno bati zdravnika.
Zdravstvene delavke iz oddelka zobne preventive bodo večkrat letno obiskale otroke v drugih
starostnih skupinah. Skrbele bodo za ozaveščanje najmlajših o pomembnosti zobne higiene,
prikazale bodo pravilno čiščenje zob in pomagale pri premagovanju strahu pred
zobozdravnikom.

SKUPAJ V GORE
Izlet v gore je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja in njihovim družinam. Izlet bo
potekal v soboto dopoldan, predvidoma v mesecu aprilu 2020. Cilj izleta je povezovanje doma
in vrtca, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in prijetno druženje.

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE
Pravljičarka pripoveduje in obisk pisateljice in ilustratorja
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.
Pisateljica Nina Mav Hrovat in ilustrator Ivan Mitrevski bosta v vseh predšolskih oddelkih
predstavila nastanek slikanice - začarajmo slikanico.
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.
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OBISK BOŽIČKA
V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke iz vseh enot Vrtca Domžale obiskal dobri
mož- Božiček.

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,
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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.
V tem šolskem letu se bomo priključili Zavodu Varna pot, v sklopu programa za vrtce Varni
na poti.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO V
POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA DOMŽALE

ENOTA CICIDOM

PUSTNO RAJANJE:
- Otrok se seznanja s kulturo in tradicijo ter pri tem razvija in vzdržuje prijateljske vezi.
BRALNICE POD KROŠNJAMI:
- Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno
dogajanje.
ŠPORTNI TEDEN:
- Spoznavanje zdravega načina življenja.
V SVETU PRAVLJIC:
- Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost
domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno
dogajanje.
TELOVADIMO V TELOVADNICI:
- Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila.
- Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega
obnašanja.
- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, skoki, poskoki, tek, valjanje,
plezanje, plazenje).

FRANCKA KUNAVAR:
Dejavnost
PRAVLJICE PRI
MEDVEDKIH
BIBARIJE ZA
MEDVEDE

MAJA NOVAK:

skupina Medvedki

Cilj
Otrok doživlja pravljice kot vir ugodja.
Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah,
rimah, različnih glasovnih in besednih igrah.

skupina Zajčki
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Dejavnost
Cilj
PRAVLJIČNI ZAJČEK Povezava vrtec/dom s pomočjo lutke in slikanic.
MIGAMO, ŠVIGAMO

Spodbujanje naravnih oblik gibanja.

MEDENI TEDEN

Spoznavanje čebel in seznanitev s pomenom čebel.
Spoznavanje poklica čebelar.

TEDEN OTROKA

Razveseliti otroke z zabavnimi in ustvarjalnimi dejavnostmi.
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ENOTA GAJ

ODDELEK: 1,5 – 2,5 LET
SKUPINA: MEDVEDKI
VZGOJITELJICA: Sonja Orešek
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Urška Miklavčič

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE MEDVEDKI
OBOGATITVENA
DEJAVNOST
NAŠI PRVI
KORAKI

ČAS
TRAJANJA
september –
junij

CILJ

VSEBINE

Staršem približati
otrokovo življenje v
vrtcu.
Razveseliti starše in
otroke.

- zbiranje izdelkov in fotografij
posameznega otroka; dodajanje različnih
utrinkov v zvezek vsakega otroka
- priprava video utrinkov skupine; ogled v
mesecu januarju

PUNČKA IZ CUNJ
(UNICEF)

oktober –
april

Preko punčke iz cunj
vzpostaviti povezavo
med vrtcem in domom;
sodelovanje z UNICEFom.

- izdelava punčke iz cunj v sodelovanju s
starši
- oblikovanje dnevnika, ki spremlja punčko
iz cunj, ki vsak konec tedna z enim izmed
otrok potuje na njegov dom
- razstava dnevnika in punčke na razstavi
Unicefa

ODDELEK: 2–3 LETA
SKUPINA: ZAJČKI
VZGOJITELJICA: Mira Vladimira Vrankar
POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin
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NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE ZAJČKI
OBOGATITVEN
A DEJAVNOST

CILJ
ČAS
TRAJANJA

VSEBINE

UTRINKI
SKUPINE

september – Staršem približati
junij
otrokovo življenje v
vrtcu.

- pošiljanje fotografij (preko eAsistenta)
vezanih na tematski sklop, dogajanje v vrtcu …

ZAJČKI

Razveseliti starše in
otroke.

- zbiranje izdelkov in fotografij posameznega
otroka; oblikovanje celoletne mape različnih
utrinkov za vsakega otroka
- priprava video utrinkov skupine; ogled na
velikem platnu v mesecu januarju oz. februarju
- spodbujanje aktivnega sodelovanja s starši
npr. možnost obiskov staršev v skupini

PUNČKA IZ
CUNJ (UNICEF)

oktober –
april

Preko punčke iz cunj
vzpostaviti povezavo
med vrtcem in
domom; sodelovanje
z UNICEF-om.

- izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih
punčk v sodelovanju s starši
- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu
- oblikovanje dnevnika, ki spremlja punčko iz
cunj, ki vsak konec tedna z enim izmed otrok
potuje na njegov dom
- razstava dnevnikov in punčk na razstavi
Unicefa

DAN MALO
DRUGAČE

september – Otrok ob uporabi
junij
različnega
nestrukturiranega
materiala spoznava
lastnosti različnih
materialov in išče
različne igralne
možnosti.

- 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
- modeliranje gline, das mase, plastelina

JURČKU BOMO
POMAGALI …

september – Seznanjanje in
junij
uvajanje elementov
delovne vzgoje v
vsakdanje življenje
otrok v vrtcu.
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- dnevne zadolžitve otrok – vsak dan so vsi
otroci t.i. 'pomočniki' in tako aktivno vključeni
v razne zadolžitve npr. brisanje mize, delitev
pribora, skrb za urejeno kopalnico …

- dnevno sodelovanje otrok pri pospravljanju
igrač
- aktivno sodelovanje otrok pri tedenskem
urejanju atrija in igralnice
- sodelovanje pri preoblačenju ležalnikov
- sodelovanje otrok pri delovno-čistilni akciji

ODDELEK: 3–4 LETA
SKUPINA: JEŽKI
VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Lili Panič

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE JEŽKI

OBOGATITVEN
A DEJAVNOST

CILJ
ČAS
TRAJANJA

VSEBINE

JAZ ZNAM, JAZ
ZMOREM

september – Seznanjanje in
junij
uvajanje elementov
delovne vzgoje v
vsakdanje življenje
otrok v vrtcu.

- »dežurstvo«: otroci so vsak dan zadolženi za
deljenje prtičkov, pribora, krožnikov, itd. pri
zajtrku in kosilu
- tabela jaz znam, jaz zmorem: otroci imajo
vsak dan različne naloge (urejenost kopalnice,
brisanje miz, pometanje, urejenost kotičkov,
garderobe, itd)
- dnevno sodelovanje otrok pri pospravljanju
igrač
- aktivno sodelovanje otrok pri urejanju atrija
(pometanje, brisanje površin, zalivanje rož, itd.)
- sodelovanje pri preoblačenju ležalnikov
- sodelovanje otrok pri delovno-čistilni akciji

V SVETU
GLASBE

oktober –
maj

Doživljanje,
spoznavanje in
uživanje v umetnosti.

- spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
- poslušanje različnih glasbenih zvrsti
- glasbeni kotički v igralnici
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- igranje glasbeno-didaktičnih iger
- izdelovanje malih ritmičnih inštrumentov
- nastop za starše ter stare starše
- glasbene ustvarjalnice
DAN S
SKIROJEM

pomlad

Pridobivanje
spretnosti vožnje s
skiroji.

- otroci pripeljejo svoj skiro v vrtec
- vožnja s skirojem v olajšanih in oteženih
pogojih na asfaltni površini (košarkaško igrišče)
- opravljena naloga za Mali sonček

IGRAJMO SE V
ANGLEŠČINI

oktober –
junij

Spoznavanje tujega
jezika skozi igro.

- petje pozdravne pesmi in pesmi za dobro jutro
v angleščini
- rajalne in gibalne igre v angleškem jeziku
- branje pravljic v slovenskem in angleškem
jeziku
- petje otroških pesmi v angleščini
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ODDELEK: 3–5 LET
SKUPINA: LISIČKE
VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Anja Repanšek

UTRINKI SKUPINE LISIČKE
CILJI:





Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
Razveseliti starše in otroke.
Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov.
Spremljanje otrokovega napredka in razvoja v oddelku.









Pošiljanje fotografij (preko eAsistenta) vezanih na tematski sklop.
Zbiranje izdelkov in fotografij posameznega otroka.
Zbiranje pesmi, deklamacij in bibarij.
Zbiranje komentarjev otrok.
Beleženje otrokove višine (2x letno).
Reševanje preprostih nalog.
Oblikovanje mape utrinkov za vsakega otroka.

VSEBINE:

ODDELEK: 4-5 LET
SKUPINA: MIŠKE
VZGOJITELJICA: Jasna Bizjak
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Sandra Kregar

MIŠKA PLEŠE

GLOBALNI CILJ
Otrok doživlja ugodje ob plesu in gibanju.
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CILJI
- razvijanje veselja do plesa,
- razvijanje veselja do poslušanje glasbe,
- razvijanje veselja do igre na male inštrumente,
- razvijanje veselja do petja.

TRAJANJE
Od oktobra do maja.

VSEBINE
- Spoznavamo rajalno- gibalne igre.
- Izdelujemo male inštrumente.
- Igramo na MI.
- Nastopamo za sovrstnike.
- Nastopamo za dedke in babice ter starše.
- Spoznavamo GDI

MIŠKINO LETO V VRTCU
GLOBALNI CILJ:
Spremljanje otrokovega razvoja.

CILJI:
- Spodbujanje jezikovne zmožnosti ob ogledu likovnih izdelkov, fotografij.
- Otrok spoznava časovno zaporedje.

TRAJANJE
Od oktobra do maja.

VSEBINE
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- 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.
- Shranjujemo otroške izdelke in prve grafomotorične vaje.
- Shranjujemo pesmice, deklamacije, risbice.
- Pošiljanje fotografija staršem naše skupine.
- Ogled videoposnetkov oz. kratkega filma s starši na drugem sestanku za starše.

PRAVLJIČNA JOGA
GLOBALNI CILJ:
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.

CILJI
- Zavedanje lastnega telesa, ravnotežje
- Razvijanje koordinacije oz skladnosti gibanja.
- Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora

TRAJANJE
Od oktobra do maja.

VSEBINE
- Pojemo pesmice v povezavi z našimi živalskimi liki.
- Otrok se seznanja z pravilnim dihanjem.
- Pravljična joga kot gibalna minutka.
- Pravljična joga nas povezuje, zbližuje in povezuje.
- Pravljična joga v naravi.

V SVETU PRAVLJIC
GLOBALNI CILJ
- Spoznavamo družine in spodbujamo družinsko branje.
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CILJI
- Otrok se uči samostojno pripovedovati.
- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo.
- Spoznavamo družine ob slikah.

TRAJANJE
Od oktobra do maja.

VSEBINE
- Miškin nahrbtnik.
- Izbrane slikanice primerne starosti.
- Strokovna literatura za starše.
- Zvezek, fotografije, risbice.
- Otrok samostojno pripoveduje.

DAN STRPNOSTI
GLOBALNI CILJ:
- Spoznavanje in prepoznavanje ter negovanje strpnosti, empatije in prijateljstva.
CILJI:
- Negujemo prijateljske odnose.
- Prepoznavamo čustva.
- Socialne igre kot pomoč pri reševanju konfliktov.
TRAJANJE
Od oktobra do maja.
VSEBINE
- Izražanje čustev ob glasbi.
- Slikanice z izbranimi vsebinami.
- Likovno izražanje in podoživljanje.
- Igre sproščanja in umirjanja.
- Socialne igre, ki nas povezujejo, predstavljajo in nam pomagajo k boljšemu
razumevanju in sprejetju.
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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
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ENOTA KRTEK

SKUPINA ČMRLJI
Starost otrok: 4-6 let
MOJ ZVEZEK


Cilji:

- spodbujanje govorno jezikovnih zmožnosti(artikulacija, besednjak, besedila,
komunikacija)otrok
- spodbujanje grafomotoričnih vaj (vaje za pridobivanje grafomotoričnih izkušenj in razvoj
spretnosti)
- razvoj predbralnih in predpisalnih spretnosti
- razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike
Obogatitvena dejavnost Moj zvezek bo potekala v šolskem letu 2019/2020. Namenjena je
otrokom skupine Čmrlji, starih 4 – 6- let. Sodelovalo bo 21 otrok. V začetku šolskega leta bo
vsak otrok prinesel zvezek, ki ga bodo vseskozi bogatili z otrokovimi izkušnjami v vrtcu.
Pripravila bom različne dejavnosti preko katerih bodo otroci razvijali prstne spretnosti, da
bodo pridobili ustrezen prijem pisal na različne in za otroke zanimive načine. Oblikovala bom
dejavnosti preko katerih bodo otroci spoznavali črke, igrali se z glasovi, oblikovali črke z
različnimi likovnimi tehnikami, prepoznavali črke v knjigah… .
Vanj bodo risali, barvali, ustvarjali. Osebni zvezki otrok bodo krasili tudi besedila pesmi in
deklamacij, ki jih bomo usvajali skozi leto.
Janja Dragar Ribič,vzgojiteljica

PRAVLJIČNA JOGA
 Globalni cilji
-Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti
-Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju
 Cilji
-Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja
-Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov – načina ( kako se telo giblje )

103

Tudi v tem šolskem letu sem se odločila, da bom vodila Pravljično jogo za svojo
skupino(Čmrlji).
Jogo bom vodila dvakrat mesečno. Že v lanskem šolskem letu sem ugotovila, da joga
pozitivno vpliva na otroke, so bolj sproščeni, samozavestni in se zavedajo prostora in telesa
okrog sebe. Jogo bom vodila skozi zgodbe ali pa kot posamezne gibe – asane. Pri jogi bo
uporabila tudi terapije s plesom, umirjeno glasbo, vizualizacijo. Jogo bom vodila od oktobra
2019 do maja 2020.
Barbara Gorič, pomočnica vzgojiteljice
MALA BIBA PLEŠE
Starost otrok: 2-4 let
 Globalni cilji:
-Omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok
-Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti
-Spoznavanje umetniške zvrsti
 Cilji:
-Razvijanje, izražanje skozi plesno umetnost
-Otrok izvaja različne plesne formacije
-Usvajanje osnovnih prvin ljudskih, rajalnih in drugih plesnih iger
V letošnjem šolskem letu bom vodila Malo bibo pleše. Vodila jo bom za otroke stare 2 – 4
leta
( Gosenice, Mravljice, Pikapolonice in Polže). Malo bibo pleše bom vodila enkrat mesečno
ob dogovoru s skupino. Odločila sem se, da se bom osredotočila na gibalne igre s petjem –
BANSE. Otrokom bom predstavila znane in manj znane banse. Pomagala si bom z literaturo
od G. Schmidt in M. Bole. Malo bibo pleše bom vodila od oktobra 2019 do maja 2020.
Barbara Gorič, pomočnica vzgojiteljice

SKUPINA SONČKI
Starost otrok: 1 - 2 let

BIBA SE GIBA
 Cilj:
- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
Vsebine:
Naš glavni cilj je navduševanje otrok za uživanje v gibalno - športnih dejavnostih v igralnici,
atriju, večnamenskemu prostoru in v naravi ter spodbujanje aktivnega učenja. S spodbujanjem
otrok k izvajanju naravnih oblik gibanja kot so hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki,
poskoki, dvigovanje, nošenje, potiskanje, vlečenje in da jim pripravimo različne izzive,
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pripomoremo k razvijanju osnovnih motoričnih spretnosti in sposobnosti kot so ravnotežje,
koordinacija, hitrost, moč, gibljivost, natančnost in vzdržljivost. Dokazano je da so motorično
spretni otroci načeloma tudi intelektualno spretnejši oziroma imajo vsaj dobre predispozicije
za kakovostne kognitivne procese. Gibalno opismenjevanje je tesno povezano tudi s čustvi,
telesno samopodobo ter splošno samozavestjo, zato se bo naša Biba še posebej veliko gibala.

RINGARAJA, ZVOČNI POJAV NAM UGAJA!
 Cilj:
-spoznavanje zvočnih pojavov (zvok, zven, ton, šum, pok) iz narave in okolja
Vsebine:
Svet glasbe bomo najprej spoznavali skozi zvočne pojave, saj najmlajšim vzbudi radovednost
vse kar ropota, pozvoni, zašumi, poči…Skozi glasbeno-didaktične igre bomo spoznavali
zvok, zven, ton, šum in pok. Različne zvočne pojave bomo odkrivali in prepoznavali tudi v
naravi. Veliko bomo uporabljali tudi zvočne knjige in povezovali zvok z vsebino. Vseskozi
nas bodo spremljale melodije znanih in manj znanih pesmi. Poudarek bo na kakovostnih
preprostih otroških, ljudskih pesmi pa tudi na klasični glasbi. Veliko bomo prepevali,
poslušali, plesali in se ob poslušanju uspavank tudi pomirili in počivali. Večkrat nas bodo ob
poslušanju in prepevanju spremljala tudi glasbila. Preizkusili se bomo tudi v njihovi izdelavi
in igranju nanje. Preko glasbe bomo razvijali umske in telesne sposobnosti, prepoznavali in
ločili glasnost in tišino, spoznavali ritem, poiskali smer zvoka, prepoznali melodije in druge
glasbene zakonitosti.
Slavi Perpar Ibrčič, vzgojiteljica

SKUPNA SREČANJA SKUPIN ŽABICE, ČMRLJI IN KRESNIČKE
Starost otrok: 4-6 let
 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
Skupna srečanja s skupinami Čmrlji, Kresničke in Žabice septembra 2019 do aprila 2020,
dobili se bomo vsaj šestkrat. Vsaka skupina bo izvedla vsaj dve srečanji, in sicer bodo
srečanja obsegala različne dejavnosti, ki se jih bomo dogovorili tekom leta.
IZVAJALKE: Alenka Lovšin, Janja Dragar Ribič in Slađana Trapić
Alenka Lovšin, vzgojiteljica
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SKUPINA POLŽI
Starost otrok: 2-3 let
BIBA SE GIBA
 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 lasten poti pri reševanju gibalnih problemov
-uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila
Dejavnost bo potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru ali igralnici oziroma v
primeru lepega vremena 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 masaž, sprostitvenih iger.
POLŽEV 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 duševnega 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
Dejavnost bo potekala skozi vse leto,
v majhnih skupinicah, v prijetnem in umirjenem vzdušju. Med sprostitvene tehnike
nameravam vključiti osnovne elemente masaže, joge, sprostitvenih iger, različnih tehnik
dihanja.
GLASBENE URICE
 Globalni cilj:
- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti
 Cilji:
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- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami) in njihovimi
izraznimi lastnostmi
Dejavnost bo potekala vse leto in bo vsebovala veliko različnih glasbenih vsebin. Prepevali
bomo veliko novih, še čisto nepoznanih pesmi, izdelovali male inštrumente iz odpadnega
materiala, spoznavali prave inštrumente in gostili kar nekaj glasbenikov.

POLŽEV GLASBENI NAHRBTNIK
 Globalni cilj:
- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti
 Cilji:
- otrok s pomočjo odraslega izdela mali inštrument iz odpadnega materiala, nanj igra,
preizkuša različne načine igranja
-Otrok spoznava knjigo kot vir informacij
Dejavnost bo potekala tako, da bomo skupaj z otroki v vrtcu izdelovali male inštrumente.
Ideje za izdelavo le teh bomo poiskali v različnih knjigah. Otroci bodo male inštrumente tudi
odnesli domov in jih tudi doma izdelali skupaj s starši. Na koncu bomo pripravili razstavo in
tudi koncert.
Jana Strojan, vzgojiteljica

SKUPINA MRAVLJICE
Starost otrok: 2-4 let
USTVARJAMO KNJIGO
 CILJI:
-Utrjevanje vezi med starši in vrtcem,
-spodbujanje ustvarjalnosti
-razvijanje sposobnosti domišljijskega sooblikovanja in doživljanje literarnega sveta.
 DEJAVNOST:
Starši doma z otrokom ustvarjajo knjigo. Z otrokom napišejo kratko poglavje, ki bo del naše
skupne knjige. Na koncu bomo zbrali vsa poglavja in ustvarili svojo knjigo.
DRUŽIMO SE IN USTVARJAMO Z »MIŠKAMI«
 CILJ:
-Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje
v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki,
-Pridobivanje konkretnih izkušenj za sprejemanje drugačnosti,
-Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma.
 DEJAVNOST:
Skupna srečanja s skupino Miške bodo potekala od oktobra 2019 do aprila 2020. Vsak mesec
se bomo družili in počeli različne stvari. Vzgojiteljice bomo organizirale različne dejavnosti,
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glede na temo. Uporabili bomo 2 igralnici in hodnik. Izvajali bomo različne dejavnosti, s
področja gibanja, umetnosti, matematike, družbe, narave…
GIBALNE MINUTKE
 CILJI:
-Razvijanje koordinacije, natančnosti , hitrosti, gibljivosti, vztrajnosti,
-navajanje otrok na to, da je gibanje pomembno, zdravo za naše telo in da postane gibanje
nekaj vsakdanjega,
-zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
-razvijanje gibalnih sposobnosti ter usvajanje osnovnih gibalnih konceptov.
 DEJAVNOST:
Vsak dan bomo pol ure posvetili gibanju oziroma športu. Izvajali bomo različne dejavnosti
(poligoni, postaje, igre z žogo, vožnja s poganjalci, joga za otroke, …). Pogovarjali se bomo o
zdravju in gibanju. Otroke bova spodbujali h gibanju in jim gibanje tako približali, da bo
postalo nekaj vsakdanjega.
DAN S POGANJALCI
 CILJ:
-Razvijanje ravnotežja, vztrajnosti, spretnosti.
 DEJAVNOST:
Otroci bodo od doma prinesli svoje poganjalce. Na poligonu bodo otroci pridobivali in
razvijali različne spretnosti in veščine. Pogovarjali se bomo tudi o varnosti v prometu.
Katja Frol Štefan, vzgojiteljica

SKUPINA KRESNIČKE
Starost otrok: 4-6 let
MOJ ZVEZEK
 Globalni cilj:
-spodbujati otrokovo grafomotoriko ter predbralne sposobnosti
 Operativni cilji:
-otroke spodbujati k razvoju predbralnih sposobnosti
-omogočiti, da spoznajo simbole za zapisovanje
-pridobivanje orientacije na listu, veselje do reševanja nalog in navajanje na skrb za svoje
stvari
razvijanje prstne spretnosti oz. t.i. fine motorike
Vsebine:
-seznanitev z abecedo, risanje črk in števil na različnih površinah ( mivka, tabla,..)
-reševanje učnih listov
-spremljanje napredka pri vajah za fino motoriko
Slađana Trapić, vzgojiteljica
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JOGA
Tudi v tem šolskem letu bom vodila obogatitveno dejavnost joga za otroke. Jogo bom izvajala
od oktobra do maja, dvakrat na mesec. Otrokom bom jogo približala skozi igro in
domišljijske predstave. Njihovo pozornost pri jogi bom pritegnila s pomočjo pravljic,
posnemanjem različnih živali ter uporabljala prispodobe iz vsakdanjega življenja. Za lažjo
predstavo posamičnih joga položajev bom uporabila joga kartice za otroke. Za prijetno
vzdušje in dodatno pomiritev bom uporabljala pomirjajočo glasbo in svečke, saj bomo jogo
izvajali v delno zatemnjenem prostoru.
 Cilji:
-Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim, kako diham…)
-Spodbujanje zdravega življenjskega sloga
-Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive
-sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja

Tina Jordan, pomočnica vzgojiteljice

SKUPINA METULJI
Starost otrok: 1-2 leti
MALČEK PLESALČEK
 Cilji
- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti
-občutenje melodije, ritma
-uživanje v plesnem izražanju
Plesno dejavnost Malček plesalček bomo v skupini izvajali enkrat mesečno od oktobra do
konec maja.. Otroci bodo spoznali različne melodije in zvrsti glasbe na katere lahko plešejo in
se gibajo. Poudarek bo na osredotočenju na ples. Na ples bomo povabili tudi lutke, dojenčke,
rutice in druge priložnostne predmete. S poznali bomo ringaraja ples, se poizkusili v plesu
Bela lilija.
Otroke bova spodbujali, da poleg samostojnega plesa, poiščejo tudi plesnega partnerja in
zaplešejo v paru.
Andreja Matkovič, vzgojiteljica
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SKUPINA ČEBELE
Starost otrok: 3-5 let
Z GLASBO V LEPŠI DAN
Namen obogatitvene dejavnosti je otrokom na prijeten način približati glasbo in jo vpeljat v
njihov vsakdan. Otroci bodo skozi leto spoznavali različne inštrumente, se z njimi rokovali,
poslušali glasbo, prepevali pesmice,...
Dejavnost bo potekla od oktobra 2019 do maja 2020.
 Globalni cilji:
-doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
-spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti.
 Operativni cilji:
-doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
-otroci se preizkusijo v igranju na ponujene instrumente,
-spoznavanje, raziskovanje, eksprimentiranje z umetniškimi sredstvi (intrumenti)
 Vsebine:
-Spoznavanje različnih instrumentov,
-prepevanje pesmi,
-igranje na male instrumente
-poslušanje glasbe
-likovno ustvarjanje ob glasbi,
-glasbene igre,
-krajši glasbeni koncert za sosednji skupini,
-obisk glasbene skupine Parnas,
-obisk Filharmonije.
Anja Bešter, vzgojiteljica

DOPOLDNE OB KNJIGI (1X mesečno v knjižnici Ihan)
 Cilji:
-Otrokom približati knjižnico v njihovem domačem kraju in jih spodbujati k obisku le-te
-Otroci razvijajo slušno koncentracijo
-Otroci spoznavajo različne literarne zvrsti
-Otroci spoznavajo in primerjajo nekatere značilnosti pravljic ter išče razlike in podobnosti
-Otroci se učijo samostojno pripovedovati
 Dejavnosti:
-Branje in poslušanje zgodb s poudarkom na slovenski literaturi
-Sodelovanje pri različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje besednega
zaklada
-Ustvarjanje knjig, stripov
-Pripovedovanje ob lutki
Mateja Vrhovnik, pomočnica vzgojiteljice
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SKUPINA GOSENICE
Starost otrok: 2-4 let
IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI-SEDETI PRI MIRU KOT ŽABA
 CILJ:
-Usmerjanje pozornosti na dani trenutek.
-Razvijanje strpnosti do samega sebe in do drugih.
-Otrok se uči uravnavati svoja čustva in je v odnosu do drugih bolj pozoren, stabilen in
mirnejši.
Igre za razvoj čuječnosti zelo pozitivno vplivajo na otroke, predvsem če te izvajamo
vsakodnevno. Ker je čuječnost spretnost, ki je ne moremo osvojiti čez noč je pomembno, da
vaje ponudimo otrokom že v predšolskem obdobju. Vaje so zastavljene na zabaven načinpreko 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. V letošnjem letu
bova večji poudarek dali tudi dejavnostim iz knjige Sedeti pri miru kot žaba (Eline Snel), ki
bodo s pomočjo didaktičnih dejavnostim lahko v korist tudi staršem.
NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET
 CILJ:
-Otrok spoznava vrednote preko zgledov, vsakodnevnih pogovorov in preko del s katerimi
pomaga drugim in okolju.
V majhnih dejanjih se skrivajo velike dobrote. Otroke je potrebno že v predšolskem obdobju
seznaniti z občutkom solidarnosti, odgovornosti, nesebičnosti in poštenosti. Vse te občutke
lahko dobro spodbudimo ravno preko dobrih del. Skupaj bomo enkrat mesečno naredili dobro
delo (predvsem dobro delo znotraj skupine, igralnice, enote in kraja). Skozi celo leto bova
otrokom, ki bodo odsotni, pošiljali fotografije naših dni v vrtcu, ter jim poslali kratek zapis
naših dogodivščin. Pri otrocih želiva spodbuditi pozitiven odnos do soljudi in okolja.
Karin Ropotar, vzgojiteljica
SKUPINA MIŠKE
Starost otrok: 3-5 let
MIŠKA PRIPOVEDUJE
Otroci skupaj s starši izberejo pravljico in deklamacijo, doma s starši preberejo ter nato
vsebino slikanice pipovedujejo v vrtcu pred skupino ali individualno. S tem bova otroke
spodbujali k pripovedovanju, nastopanju, k dvigu samozavesti.
 CILJI:
- Spodbujati otroke k pripovedovanju
-sodelovanje med starši, otroki in vrtcem
V SVETU GLASBE
Z otroki bomo s petjem, igranjem in poslušanjem doživljali glasbo. Ob glasbi bomo ustvarjali,
plesali, se gibali. Otroci bodo igrali na male ritmične instumente, kjer se bomo poskušali
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naučiti katere izmed ritmičnih vaj. Prepoznavali bomo barvo nasih glasov, uporabljali lastne
instrumente, poslušali zvoke iz narave... Z otroci bomo izdelovali tudi manjše insturmente iz
odpadnega materiala, spoznavali prave instrumente in na njih tudi igrali. Obiskali nas bodo
različni glasbeniki, ter nam predstavili instumete. Ob tem bomo prepoznavali različne zvrsti
glasbe. Za pravi zaključek pa si bomo ogledali Slovensko filharmonijo.
 CILJI:
-Razvijanje izražanje in komuniciranja z umetnostjo
-Uporaba razvijanja spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom, materiali,
predmeti in instrumenti
-Doživljanje umetosti kot del družabnega in kulturnega življenja
SADNI NAPITIKI
Z otroci bomo tekom leta večkrat izdelali sadni napitek oz. smotie. Otroci bodo spoznavali
različne okuse sadja in zelenjave, jih poljubno sestavljali in se vključili v izdelavo, kot
pomočniki. Ob vsem tem jih bova spodbujali k uživanju svežega, različnega sadja in
zelenjave.
 CILJI:
-Otrok sodeluje pri pripravi sadnega napitka
-Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega
prehranjevanja.

Katarina Košenina, vzgojiteljica
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ENOTA MLINČEK
-

Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo vodila Maja Cerar Jeretina vsak drugi petek
dopoldne od 9.00 do 9.45.
Obogatitevno dejavnost mala Biba pleše bo vodila Saša Starič vsak drugi petek
dopoldne od 9.00 – 9.45.

1. IGRE IN IDEJE BREZ MEJE
PODROČJE: KONGNITIVNI RAZVOJ, KI VKLJUČUJE VSA PODROČJA
GLAVNI CILJ PROJEKTA:
 Uporaba in razvijanje spretnosti z nekonstrukturiranimi materiali in njihovimi
lastnostmi.
VSEBINE:
 Vsak petek dopoldan druženje vseh treh skupin in raziskovanje
nestrukturiranim materialov.
 Prinašanje nekonstrukturiranih materialov od doma – starši…
 Razstava izdelkov.
 Izdelovanje igrač.
 Igra z nestrukturiranimi materiali.
Obogatitvena dejavnost bo potekala vsak drugi petek dopoldne od 9.00 – 9.45.

Radomlje, 12. 9. 2019

Izvajalka dejavnosti: Damjana Rode
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2. V SVETU PRAVLJIC
PODROČJE: JEZIK
Velik pomen pravljic je v tem, da otroka pripravljajo na zunanji svet, da mu pomagajo videti
bistvo sveta- kaj je dobro in kaj zlo. Otrok je poslušalec, pripovedovalec, bogati svoj besedni
zaklad in domišljijo. Otroci se ne poglabljajo v podrobnosti pravljic, zelo dobro pa razumejo
njihovo sporočilo. Otroci se identificirajo z junaki, iščejo tolažbo, rešujejo svoje skrite želje, se
sprostijo, potolažijo. Ker pravljico poslušajo večkrat, se jim vedno znova odpirajo tudi nova
spoznanja, ki jih posredno tudi usposabljajo za življenje in vplivajo na njihovo osebnost. Otrok
doživlja pravljične motive kot čudežne, ker v njih sluti razumevanje svojih čustev, upov in
bojazni. Poleg pa pridobiva tudi pozitiven odnos do knjige.
CILJI:
 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do literature,
 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija zmožnost identifikacije ter
doživlja književno dogajanje,
 otrok se ustvarjalno izraža v jeziku,
 otrok se ob poslušanju pravljic tudi nauči razlikovati med pozitivnimi in negativnimi
človeškimi odnosi,
 otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija možnost
domišljijske rabe jezika; spoznava moralno – etične dimenzije, s književno osebo se
identificira ter doživlja književno dogajanje.
VSEBINE:






Poslušanje pravljic, ugank, zgodb,
spoznavanje različnih literarnih del,
izmišljanje in pripovedovanje,
poslušanje in doživljanje glasnega branja,
razvijanje bralne kulture.

Obogatitvena dejavnost bo potekala vsak drugi petek dopoldne od 9.00 – 9.45.
Radomlje, 12. 9. 2019

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

Izvajalec dejavnosti: Gašper Cestnik

Radomlje, 12. 9. 2019

4. 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 drugi petek od 9 - 9.45 v igralnici Mišk.
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).

NAČELA:
- Kritičnega vrednotenja
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-

Sodelovanja z okoljem
Enakih možnosti
Multi kulture
Omogočanje izbire in drugačnosti
Uravnoteženosti
Vertikalne povezanosti

VSEBINE:
- 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 na nje igra
- Izdela enostaven instrument
- Sodeluje v GDI.
Vzgojiteljica: Dragica Repanšek

Radomlje, 12. 9. 2019
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ENOTA OSTRŽEK
MISLIMO ZELENO
obogatitvena dejavnost skupine Pikapolonice

Letos bomo v starejši skupini začeli z obogatitveno dejavnostjo »Mislimo zeleno!«.
Upoštevali bomo spoznanja ekološke narave, ki smo jih pridobivali prejšnja leta v preprostih
življenjskih situacijah in to še dodatno ozavestili in dodali zanimive ustvarjalne vsebine s
tega področja.
Iskali bomo nove možnosti za obogatitev vsakdanjika z malimi ekološkimi idejami za bolj
zeleno prihodnost.

Cilji:









razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave,
ob knjigi Zeleni otroci (Neil Morris) pridobivati ekološko naklonjenost,
poskrbeti za cvetlični in zelenjavni vrt,
kompostirati, ločevati odpadke,
opazovati spremembe v naravi, na vrtu, združiti spoznanja prejšnjih izkušenj
(o semenih, plodovih, cvetlicah, drevesih, odpadkih),
spodbuditi zanimanje za naravoslovne dejavnosti,
spodbuditi ekološko zavest s čistilnimi in delovnimi akcijami,
doživljati in spoznavati živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.

Marjeta Osolin
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ABC GIBANJA
obogatitvena dejavnost celotne enote

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
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LIKOVNE USTVARJALNICE
obogatitvena dejavnost celotne enote

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, 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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GLINENE USTVARJALNICE
obogatitvena dejavnost celotne enote

Cilji:








doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,
ustvariti sproščeno, ustvarjalno vzdušje,
spoznati lastnosti gline,
spodbujati samostojnost pri delu,
spoznati, usvojiti in izvesti celoten postopek pri izdelavi glinenega izdelka- od zamisli
do končnega izdelka,
razstava nekaterih izdelkov na Ostržkovi galeriji v mesecu februarju.

Dejavnosti:
Delavnice (starostno homogene ali heterogene skupine) se bodo izvajale enkrat mesečno ob
ponedeljkih.







igra z glino (gnetenje, oblikovanje, rezanje, svaljkanje…),
oblikovanje gline (prosto),
oblikovanje gline po modelu (živali, skledice, okvirji, okraski…),
barvanje gline (tempera, barve za glino, glazure),
risanje na žgano glino.

Vodje dejavnosti: Saša Šinkovec
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OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE
obogatitvena dejavnost celotne enote
V šolskem letu 2019/20b om 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.
Tematika pravljic bo vezana na letne čase, trenutni program v vrtcu in s poudarkom na
vrednotah (prijateljstvo, sočutje, vljudnost, spoštovanje).
Otroci bodo po poslušanju pravljice izvajali različne na zgodbo vezane dejavnosti:
o se pogovarjali v skupinah,
o ustvarili nadaljevanje pravljice po svojih zamislih,
o likovno ustvarjali,
o odigrali slišano z lutkami,
o pravljico ozvočili.

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,
o spodbujanje empatije, vrednot, spoštovanja.

Nataša Okorn
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OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE
obogatitvena dejavnost celotne enote

Obogatitveno glasbeno dejavnost, ki bo združevala vse tri Ostržkove starostne skupine,
bomo imeli v šolskem letu 2019/20 en krat mesečno, predvidoma ob ponedeljkih, od oktobra
do maja. Najmlajši se bodo zaradi uvajanja pridružili postopno. V veselem decembru bodo
dopoldnevi z glasbenimi vsebinami pogostejši.
Glasbena spremljava bo različna. Najpogosteje bom uporabila kitaro, otroci pa bodo
spoznavali tudi druge instrumente. Sami bodo igrali na male in lastne instrumente. Prepevali
bomo otroške pesmi, slovenske ljudske pesmi, poslušali bomo instrumentalno glasbo in
glasbeno pravljico, se igrali glasbeno didaktične igre, otroci pa bodo poslušali tudi nastop
strokovnih delavk - koncert v prazničnem decembru. Sami bodo sodelovali na Ostržkovih
karaokah. Večkrat se bomo priložnostno družili ob glasbenih vsebinah, zlasti ob praznovanjih
ali pripravah na druženje s starši, starimi starši ali medgeneracijsko druženje.

Cilji:
- razvijati estetski glasbeni okus, odkrivati kvalitetne glasbene vsebine,
- ohranjati ljudsko izročilo,
- doživljati umetnost kot del družabnega in kulturnega življenja,
- razveseljevati, bogatiti otrokovo umetnostno naravnanost,
- negovati in spodbujati razgibano odzivanje na notranji in zunanji svet,
- razvijati umetniško predstavljivosti in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem.

Marjeta Osolin
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OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE
obogatitvena dejavnost celotne enote
V šolskem letu 2019/20b om 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.
Tematika pravljic bo vezana na letne čase, trenutni program v vrtcu in s poudarkom na
vrednotah (prijateljstvo, sočutje, vljudnost, spoštovanje).
Otroci bodo po poslušanju pravljice izvajali različne na zgodbo vezane dejavnosti:
o se pogovarjali v skupinah,
o ustvarili nadaljevanje pravljice po svojih zamislih,
o likovno ustvarjali,
o odigrali slišano z lutkami,
o pravljico ozvočili.

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,
o spodbujanje empatije, vrednot, spoštovanja.

Nataša Okorn
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KULTURA
obogatitvena dejavnost celotne enote

Cilji:
-

Obogatiti in spodbujati kulturno dejavnost v enoti.
Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti.
Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.

Dejavnosti:
-

PREDSTAVE OSTRŽKOVIH VZGOJITELJIC ZA OTROKE
(v Tednu otroka, v prazničnem decembru, v mesecu kulture),
KULTURNI RECITAL OB DNEVU KULTURE,
SLAVNOSTNI BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT VZGOJITELJIC ZA
OTROKE.

strokovne delavke enote Ostržek
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ENOTA PALČEK

SKUPINA SOVICE 1-2 leti
Vzgojiteljica: Urška DRAGAR
Pom. vzg.: Petra KERŽAN
UČENJE OB GLASBI – UČENJE VREDNOT
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.
SLIKANICA MOJA PRIJATELJICA
CILJ: Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do
literature.
VSEBINA: - Branje in pripovedovanje pravljic
- Povezovanje dejavnosti z vsebinami iz slikanic
- Uporaba lutke kot motivacije
- Stalni knjižni kotiček
- Navajanje na pravilno ravnanje s knjigo

PUSTNO RAJANJE
CILJ: Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega in kulturnega okolja in
spoznava praznike in običaje.
VSEBINA: - skupno rajanje ob glasbi
- pogovor o pustnih maskah
- oblečemo se v pustne kostume
- ogled mask drugih sovrstnikov
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SKUPINA ŽABICE 2-3 leta
Vzgojiteljica: Vera KOLENC
Pom. vzg. Ana ŠTRAJHAR, Katja NOVAK
PEDENJPED
CILJ: navajanje na samostojnost
VSEBINE:














Privajanje novim osebam;
Osvajanje dnevne rutine, ter pravil v vrtcu;
Orientacija v novem prostoru;
Odvajanje od dud;
Navajanje na samostojno hranjenje z žlico, kasneje navajanje na hranjenje in pitje brez
slinčka;
Navajanje na samostojno umivanje rok, pospravljanje slinčkov in brisačk v ustrezen
koš;
Sodelovanje pri pospravljanju igrač;
Sodelovanje pri preobuvanju in preoblačenju;
Sodelovanje pri krajših skupinskih dejavnostih;
Navajanje na varno hojo ob »bibi«;
Odvajanje od pleničke;
Navajanje na uporabo različnega pribora pri hranjenju;
Uvajanje dežurstva pri zajtrku in kosilu

BRALNICE POD KROŠNJAMI
CILJ: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do
literature
VSEBINE:


Pripovedovanje in branje starosti primernih pravljic, zgodbic, pesmic in ugank

MALA EKO ŠOLA
CILJ: otrok pridobiva izkušnje kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju okolja
VSEBINE:









Delovni ponedeljki: urejanje igralnice, atrija in igrišč skupaj z otroki;
Navajanje na primeren odnos do igralnih sredstev;
Uporaba rabljenih vreč za umazano perilo (starši prinesejo od doma);
Posodice za malico (starši prinesejo od doma);
Sodelovanje pri zbiranju starega papirja
Sodelovanje pri zbiranju zamaškov
April: čistilna akcija v vrtcu.
Pomlad: skrb za polžabji vrt
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Ustvarjanje iz odpadne embalaže

MALI SONČEK – MODRI
CILJI: spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju
VSEBINE:









Modri planinec (4 izleti: 2 daljša sprehoda in 2 izleta);
Igre brez meja (športno popoldne s starši);
Naravne oblike gibanja na prostem ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
Igre na prostem;
Vožnja s poganjalčkom;
Igre z žogo;
Ustvarjanje z gibom in ritmom;
Naravne oblike gibanja.

RADI IMAMO GLASBO:
CILJI:
VSEBINE:





Glasbeni nahrbtnih ( vsebina nahrbtnika: Zvočna knjiga Pikijev glasbeni dan, mali
ritmični instrumenti, priročnik za izdelavo improviziranih instrumentov , glasbeno
didaktična igrača Zvočni spomin)
Glasbeni gostje (starši, sorojenci, …)
Petje in muziciranje v vrtcu
Glasbeni zaključek leta (mini glasbeni nastop, izdelovanje instrumentov, igranje
staršev na improvizirane instrumente)

SKUPINA PIKAPOLONICE 2-3 leta
Vzgojiteljica: Ana ČEBULJ
Pom. vzg.: Anita KERN
MALI SONČEK
CILJI:
 Obogatiti program gibalno-športnih aktivnostih v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi.
 Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju.
 Spodbujati otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa
VSEBINE:
 Modri planinec (4 izleti: 2 daljša sprehoda in 2 izleta);
 Igre brez meja (športno popoldne s starši); različne športne aktivnosti v vrtcu;
 Naravne oblike gibanja na prostem ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 Igre na prostem;
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Vožnja s poganjalčki;
Igre z žogo;
Ustvarjanje z gibom in ritmom;
Naravne oblike gibanja.

BRALNICE POD KROŠNJAMI
CILJI:




Otrok se uči jezika in bogati besedišče.
Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija domišljijo, s književno osebo se
identificira in doživlja književno dogajanje.
Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in ter pridobiva pozitiven odnos do literature
in se uči pravilnega ravnanja s knjigo.

VSEBINE:






Knjižni kotiček (mesečno menjavanje knjig) v igralnici;
Knjižni kotiček v atriju;
Bralnice pod krošnjami (branje in pripovedovanje pravljic, krajših zgodb, izštevanke,
uganke različnih domačih in tujih avtorjev, pogovor ob knjigi);
Ogled lutkovne predstave na prostem;
Igra z lutkami (lutkovno gledališče na prostem).

V SVETU GLASBE
CILJI:
 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.
 Otrok spoznava in izdeluje inštrumente ter z njimi muzicira.
 Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, inštrumenti, materiali, predmeti) in njihovimi
izraznimi lastnostmi.
VSEBINE:








Glasbeni nahrbtnik (mali ritmični instrumenti, pobarvanka-glasbila, zvezek vtisov,
instrument, ki ga naredijo starši skupaj z otroki, CD z otroškimi pesmicami);
Izdelava različnih instrumentov;
Petje in igranje na instrumente;
Poslušanje različne glasbene zvrsti;
Obisk glasbenikov (starši…);
Poslušanje umirjene glasbe med počitkom (instrumentalna, klasična glasba);
Razstava glasbil ob zaključku šolskega leta.

PUSTNO RAJANJE
CILJI:
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Otrok spoznava različne praznike in običaje.
Veselo in sproščeno druženje in doživljanje pusta.

VSEBINA:





Pustna delavnica z babicami in dedki;
Pustna šema se predstavi (ogled mask in kostumov);
Pustno rajanje v telovadnici;
Sprehod pustnih šem po vrtcu.

SKUPINA POLŽKI 3-4 leta
Vzg. TADEJA LAVTIŽAR/BARBARA KUNILO
POM.VZG. BARBARA PERŠA
POLŽEK TELOVADI:
CILJ: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
VSEBINA: Vsak petek 1 uro preživimo v telovadnici vrtca, kjer izvajamo različne atletske,
gimnastične in druge gibalne vaje in igre. Otroci spoznavajo primerno telovadno opremo in
pravila varnega in primernega obnašanja v telovadnici. Upoštevati morajo tudi pravila gibalnih
družabnih iger. S pomočjo telovadnih orodij, pripomočkov ali brez njih otrok razvija svoje
gibalne spretnosti in ima možnost opazovati svoj napredek.
MALI SONČEK:
CILJ: razvijanje gibalnih sposobnosti in veselja do gibalnih dejavnosti.
VSEBINA: Gibalno/športni program Mali sonček – zeleni je namenjen otrokom od 3. do 4. leta
starosti. Vsebuje 8 nalog, vsak otrok naj bi opravil vsaj 5 nalog, da na koncu dobi priznanje.
1. Modri planinec
2. Igre brez meja
3. Mini kros (tek 200 metrov)
4. Igre na snegu
5. Vožnja s triciklom ali skirojem
6. Igre z žogo
7. Ustvarjanje z gibom in ritmom (Biba pleše)
8. Elementi atletske in gimnastične abecede

BRALNICE POD KROŠNJAMI:
CILJ: otroka knjiga spremlja v vseh letnih časih.
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VSEBINA: Otroku se knjiga približa tudi izven igralnice, s knjigo se otrok sreča tudi na temu
urejenem zunanjem prostoru.
DELOVNA VZGOJA in SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA:
CILJ: otrok se uči z zgledom in prispeva svoj delež k urejenosti okolja ter spoznava, da morajo
vsi v skupini pomagati, da bi se vsi dobro počutili.
VSEBINA: Vzgojiteljice skupaj z otroki grabimo listje in pometamo igrišče, pospravljamo
igralnico, igrače in omare. Vzgojiteljice spodbujamo otroke k delu in jih motiviramo za delo,
saj bomo s skupnimi močmi ustvarili prijetno okolje za bivanje.
PUSTNO RAJANJE:
CILJ: otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega in kulturnega okolja in
spoznava praznike in običaje
VSEBINA: Vzgojiteljice omogočamo otrokom, da se za en dan v letu prelevijo v lik, ki jim
ustreza in jih spodbujamo, da se o tem tudi pogovarjajo. Predstavimo jim ljudski praznik
pustovanja in različne slovenske tradicije v zvezi s tem. Izdelamo ropotulje ter na sprehodu po
starih izročilih preganjamo zimo.
VRTNARJENJE-POLPOLŽJI VRT
Vzg. Tadeja Lavtižar/pom.vzg. Barbara Perša
Cilj: otrok ob sejanju in sajenju vrtnin spoznava način kako pridelamo zelenjavo, ki jo potem
lahko pripravimo in tudi uživamo
VSEBINA: skupaj z otroki se bomo podali do našega polpolžjega vrta in skupaj posadilo sadike
solate, pora, zelja, ter sejali semena, vsak dan bomo opazovali dogajanje na vrtu in analizirali
videne spremembe, ko nam bo zelenjava obrodila, bomo pripravili solato

SKUPINA RAČKE 3-4 LETA
Vzgojiteljica: Katja LAH (Darija Močnik)
Pom. vzg.: Katja REPNIK
PETKOV VRTILJAK
Cilji:


Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.

Vsebina:
 Druženje z otroki skupine ptički. Prehajanje med sobama, igra s sovrstniki, izvajanje
različnih skupnih načrtovanih dejavnosti in sprehodov.
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RAČKIN SKRIVNOSTNI NAHRBTNIK
Cilji:
 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje,
ter pridobiva pozitivni odnos do literature;
 Otrok soustvarja pri nastanku pravljice;
 Otrok spoznava skupinske družabne igre, ki temeljijo na določenih pravilih.
Vsebina:
 Skrivnostni nahrbtnik za domačo uporabo katerega otroci tedensko odnašajo domov.
Vsebina nahrbtnika zajema knjige za otroke in starše, družabno igro spomin in mapo z
vloženimi in pripravljenimi listi za soustvarjanje pravljice.
Z RAČKO NA POTEPU:
Cilji:
 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave;
 Otrok se postopoma seznanja z ožjo in širšo okolico vrtca, ter se nauči varno ravnati v
različnih okoljih: pri igri, raziskovanje, šport, v prometu.
Vsebina:
 Raziskovanje narave na sprehodih v vseh letnih časih;
 Zapisovanje in fotografiranje opažanj na sprehodih;
 Izdelava raziskovalne mape;

SKUPINA PTIČKI 4-5 LET
Vzgojiteljica: Elizabeta MILUNIĆ
Pom. vzg.: Petra MOLK

PETKOV VRTILJAK
Cilji:


Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.

Vsebina:
 Druženje z otroki skupine ptički. Prehajanje med sobama, igra s sovrstniki, izvajanje
različnih skupnih načrtovanih dejavnosti in sprehodov.
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MALI EKOLOG
Cilji:
 Skrb za urejen prostor
 Navajanje otrok na delovno vzgojo
Vsebina:
Z otroki bomo skupaj skrbeli za urejeno igralnico, dvorišče, telovadnico in zunanje igrišče.
Razvrščali bomo odpadke v različne zabojnike. Skupaj bomo grabili in pometali listje.
Nadaljevali bomo z dežurstvom pri obrokih.

KNJIŽNI NAHRBTNIK

Cilji:



Otrok doživlja veselje in ugodje ob knjigah
Povezovanje vrtca z družino

Vsebina:


Knjižni nahrbtnik za domačo uporabo, katerega otroci tedensko odnašajo domov.
Vsebina nahrbtnika zajema knjige za otroke in starše, igračo ali igro ter zvezek vtisov.
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SKUPINA METULJI
RITEM NAS POVEZUJE IN SPROŠČA
o Celoletna obogatitvena dejavnost, ki jo izvajava obe strokovni delavki.
o Idejni in izvedbeni vodja dejavnosti je Aleksandra Andrić.

Globalni cilj:
 Otrok se vključuje in igra skupinske ritmične igre.
Vsebine:
 Ritmične gibalne igre s trakom in elastiko,
 skupinske ritmične igre z različnimi rekviziti,
 ritmične ponavljanke…

o Obogatitvena dejavnost se izvaja od oktobra do maja, izvajava jo obe strokovni
delavki.
o Idejni in izvedbeni vodja je Darja Svetlin Kovič.
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

ATELJE IN GALERIJA NA PROSTEM
o Celoletna obogatitvena dejavnost, ki jo v sodelovanju izvajava obe strokovni delavki.
o Idejni in izvedbeni vodja je Aleksandra Andrić.
Globalni cilj:
 Ustvarjalno izražanje z barvo na prostem, v naravi.
Vsebine:
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 Doživljajsko ustvarjanje in izražanje z barvami.
 Igra z barvo in likovnimi rekviziti,
 individualno, skupinsko likovno ustvarjanje otrok na različne likovne podlage z
vsakdanjimi in manj znanimi likovnimi tehnikami.
Aleksandra Andrić

SKUPINA MEDVEDI 5-6 LET
Vzgojiteljica: Lili JEREB
Pom. vzg.: Vesna PESTOTNIK

GOZDNE SKRIVNOSTI
CILJI:





Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih
Spodbujanje radovednosti, kreativnosti…
Pozitivno doživljanje samih sebe in prijateljev
Ustvarjalni navdih in sodelovanje

VSEBINA:











Pot v gozd, na gozdno jaso, travnik..
Raziskovanje v gozdu, na travniku..
Ciklični pojavi v naravi
Raznolikost dreves (oblike listov, različna debla…)
Postanimo drevo..
Pssst, poslušam…
Gozdne živali
Ustvarjanje z naravnimi materiali (Landart)
Pomen varovanja okolja
Gozdni bonton

V SVETU KLASIKE
CILJI:





Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti (klasična glasba)
Vzbujati veselje do glasbenih dejavnosti
Razvijati interes in željo po glasbenem udejstvovanju
Z izbiro umetniških vrednih del, primernih otrokovi razvojni stopnji, vplivati na razvoj
estetskega čuta
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VSEBINA:




Poslušanje klasičnih glasbenih del (npr.; J.S.Bach - koncert za violino, C. Saint Saëns
– Živalski karneval, Sergej Prokofjev – Peter in volk….)
Ogled posnetkov posameznih glasbenih del – spoznavanje instrumentov
Gibalno, plesno, likovno izražanje ob ali po poslušanju

MEDVEDOV ZVEZEK
CILJI:




Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti
Otrok spoznava orientacijske pojme: zgoraj, spodaj, levo, desno….
Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti

VSEBINA:




Predopismenjevanje
Orientacija v zvezku
Risanje, striženje in lepljenje v zvezke

:
JOGA ZA OTROKE
CILJI:




razvoj motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči in prožnosti posameznih mišičnih
sklopov
občutenje lastnega telesa, razvijanje sposobnosti komunikacije s samim seboj
sposobnost koncentracije in sprostitve

VSEBINA:




Izvajanje vaj na igriv način, tudi preko pravljic
Posnemanje različnih živali in prispodob iz vsakdanjega življenja
Igre dihanja za sprostitev

Izvajali bomo tudi obogatitvene dejavnosti, ki potekajo po vse enotah v starejših skupinah:
Mali sonček (kolesarjenje, rolanje, igre na snegu…), Gledališki abonma KD Bernik, Pustno
rajanje, Bralnice pod krošnjami, Pravljični palček…
SKUPINA ČEBELICE 1,5-2,5 leti
Vzgojiteljica: Tina VOZEL
Pom. vzg.: Sanja MIKIĆ
OTROK IN BIBARIJA:
CILJ: Zbliževanje otrok med seboj in med nama
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VSEBINA: Vsakodnevno izvajanje bibarij, prstnih iger,…

GLASBENA ČEBELICA NA OBISKU:
CILJ: Otrok spoznava različne glasbene inštrumente in se uči igranja nanje.
VSEBINA: Otrok skupaj s starši igra na različne inštrumente skupaj z plišasto igračo čebelico.
Obogatitvena dejavnost se bo izvajala od meseca februarja dalje.

EKOLOŠKI KOTIČEK:
CILJ: Otrok pridobiva izkušnje kako lahko varuje in ohranja naravo
Otrok se nauči ločevati odpadke (zamaški, papir).
VSEBINA: Vsakodnevno ločevanje različnih odpadkov in spoznavanje le teh.
IGRAJMO SE SKUPAJ:
CILJ: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
VSEBINA: Otrok se igra z otroki v svoji skupini in kasneje tudi z otroki iz drugih skupin.

PUSTOVANJE V VRTCU:
CILJI: Otrok spoznava različne praznike in običaje.
Veselo in sproščeno druženje in doživljanje pusta.
VSEBINA: Pustovanje v skupini , spoznavanje različnih mask in rajanje v telovadnici.
ČEBELICE PLEŠEJO IN POJEJO:
CILJ: Otrok uživa v umetnosti
VSEBINE: 1X tedensko izvajanje plesne in glasbene dejavnosti v skupini. Otrok se nauči novih
pesmi, igranje na MR inštrumente in na druge instrumente. Veliko bomo plesali.
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SKUPINA ZAJCI 5-6 LET
Vzgojiteljica: Tina JERAS
Pom. vzg.: Melita VOLF

Gibanje od glave do peta
-

Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
Otroci v dejavnostih razvijajo koordinacijo oziroma skladnost gibanja, razvijajo moč,
natančnost, hitrost, gibljivost in vztrajnosti. Iščejo lastno pot pri reševanju gibalnih
problemov.

Ponedeljkovo čiščenje
-

Navajanje na red in čistočo
Otroci vsak ponedeljek uredijo igralnico, svojo garderobo in zunanje prostore vrtca.
Otroke s tem navajamo na red in čistočo okolico kjer se zadržujejo večino svojega
dneva.

Mini angleščina
-

Spoznavanje drugih jezikov
Otroci spoznavajo angleški jezik. Skozi igro, pesmi, didaktične igrače bomo spoznali
števila, barve in živali.

Povezanost z mlajšimi skupinami
-

Razvijanje sočutnosti do mlajših otrok
Otroci se družijo z mlajšimi otroki in jim pomagajo pri pospravljanju, druženju in igri.

Kulinarični dan
-

Razvijanje kulinaričnih spretnosti
Otroci se naučijo uporabljati pribor, pomagajo pri izdelavi testa za peko pekovskih in
slaščičarskih izdelkov.

Raztezanje po tibetančkih
-

Sproščanje svojega telesa skozi gibanje
Spoznavanje gibljivosti svojega telesa
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ENOTA RACMAN

LUTKE PRI POLŽKIH
Skupina: POLŽKI (1,5 - 2,5 LETI):
Izvajalki: Maja Kerep, Eva Jerman
Izvajanje celo leto, enkrat mesečno
Cilj:
- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.
Vsebina:
Vzgojiteljici enkrat mesečno pripraviva za otroke lutkovno predstavo z glasbeno-pevsko
spremljavo in z različno tematiko, glede na letne čase, vreme, praznike, itd.

RAČKE SE IMAJO LEPO
Obogatitvena dejavnost bo potekala od septembra do maja.
CILJI:
Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.
VSEBINA:
fotografiranje otrok v vrtcu (načrtovane in spontane dejavnosti, dnevna rutina),
beleženje otrokove telesne višine in teže,
likovni izdelki otrok,
ob zaključku šolskega leta urejanje in izdelava knjige,
ki jo otrok dobi za spomin na skupno leto.

Natalija Lukman

138

RAČKA TELOVADI
Obogatitvena dejavnost bo potekala od oktobra do maja.
CILJI:
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.
Razvijanje gibalnih sposobnosti.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.

VSEBINA:
igre z žogo in baloni (nošenje, kotaljenje, metanje)
izvajanje naravnih oblik gibanja hoja (po ravnih, neravnih tleh), korakanje, skoki…
ponazarjanje gibanja živali
spoznavanje gibalnih iger
sprostitvene igre

Dragomelj, 13. 9. 2019

Nina Trdin

RAZGIBAJMO JEZIČKE
SKUPINA: RAČKE 2-3 LETA
OBOGATITVENA DEJAVNOST: RAZGIBAJMO JEZIČKE
TRAJANJE: od oktobra do junija
CILJI :
Razgibajmo govorni aparat.
Spodbujanje govora v prvem starostnem obdobju.
Razvoj artikulacije
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VSEBINE:
Igrice in vaje za izpihovanje.
Vaje za boljše delovanje mehkega neba.
Vaje jezika.
Vaje ustnic.
Dihalne vaje.
Igrice za boljšo izreko nekaterih glasov.
Dejavnost bo potekala vsak dan, predvidoma v jutranjem krogu od oktobra do konca
maja. Pomagala si bom z slikovnim materialom.

Katarina Kos Juhant

MOJ ALBUM PRI ŽABICAH

V šolskem letu 2019 /2020 bomo v skupini Žabice imeli obogatitveno dejavnost Moj album
pri Žabicah, ki bo potekal od meseca septembra do meseca junija.
CILJI:
 Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.
 Spremljanje otrokovega napredka in razvoja v oddelku.
 Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
VSEBINE:
 Zbiranje pesmi in deklamacij.
 Reševanje preprostih nalog.
 Beleženje otrokove telesne višine in teže.
 Komentarji otrok.
 Fotografiranje otrok pri igri in delu.

Urška Baloh in Jana Kotnik
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KAKO SE POČUTIM

V šolskem letu 2019 /2020 bomo imeli v skupini Žabice obogatitveno dejavnost z
naslovom Kako se počutim, ki bo potekala v mesecu oktobru in novembru. Namen
obogatitvene dejavnosti je izražanje čustev in osebnega počutja, pomagamo
prijateljem , ki se ne počutijo dobro.



CILJI:
 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.
Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
 Otrok dobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti.
VSEBINE:
Pogovori z otroki o počutju.
 Sprostilne tehnike.
 Učim se izražati čustva.
 Beleženje čustev.
Kako pomagam prijatelju, ki se ne počuti dobro.




Urška Baloh in Jana Kotnik
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PRAZNUJEM Z ŽABICO ŽANO

V šolskem letu 2019 / 2020 bomo imeli v skupini Žabice obogatitveno dejavnost
praznujem z žabico Žano. Dejavnost bo potekala od septembra 2019 do junija 2020.
Namen te dejavnosti je, da se skozi igro, z žabico, poveže cela družina in , da otrok
praznuje z žabico njegov rojstni dan.





CILJI:
 Skrb za skupno igračo
 Otrok skupaj z žabico doživlja ugodje in veselje.
 Otrok spoznava praznike. (svoj rojstni dan)
Starši zabeležijo, kako so žabico Žano vključili v praznovanje.

VSEBINE:
Otrokom in staršem ponuditi žabico Žano, da jo odnesejo v svoje domove in z njo
praznujejo rojstni dan.
 Ogledovanje in prebiranje vsebine dnevnika.

MIGAJMO Z JEZIČKI

V šolskem letu 2019 /2020 bo potekala v skupini Žabice obogatitvena dejavnost
migajmo z jezički, ki bo potekala od oktobra do junija. Namen te dejavnosti je
spodbujanje govora.





CILJI:
 Spodbujanje govora.
 Razvoj artikulacije.
Razgibavanje govornega aparata.

VSEBINE:
 Vaje za boljše delovanje mehkega neba.
 Vaje jezika.
 Vaje ustnic..
 Dihalne vaje
 Igrice za boljšo izreko nekaterih glasov.
Skozi pravljico izvajamo vaje za spodbujanje govora.
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PREŽIVIMO NOČ V VRTCU
IN ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA
Skupina: Želve, 4-6 let
Trajanje: 28. 11. 2019 – 29. 11. 2019

Cilji:
Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega
okolja,
otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki,
iskanje lastnih poti pri reševanju problemov,
otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese
z odraslimi in otroki,
odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence.
Vsebina:
Otroci bodo proti večeru prišli nazaj v vrtec. Pripravili bova orientacijski pohod s postajami
na katerih bodo imeli otroci listke z nalogami, ki jih bodo opravili preden bodo nadaljevali
pot. Podali se bomo torej na krajši sprehod z baterijskimi svetilkami in iskali listke z
nalogami, ki nas bodo vodili do skritega zaklada. Ko bodo otroci našli zaklad, ga bomo nesli
v vrtec in si ogledali njegovo vsebino. Sledil bo ples z lučkami v igralnici. Otroci bodo imeli
možnost spoznavati in odkrivati lastnosti svetlobe.
Nato se bodo otroci uredili za spanje in za lahko noč jim bom povedala pravljico.
Ob poslušanju uspavank bodo zaspali.
Anamarija Kermavnar
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GLASBENE DELAVNICE

Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom skupine želvice. Izvajala jo bom dva krat
mesečno. Obiskovali jo bodo vsi otroci. Seznanili se bodo z malimi ritmičnimi instrumenti, s
tolkali in Orffovim instrumentarijem. Izvajali bomo glasbeno didaktične igre. Naučili se bodo
rokovanja z instrumenti, ritmičnega udarjanja in enostavnih melodij.

CILJI:





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






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

Katarina Kos Juhant
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OTROCI- OTROKOM
Skupina: Vse skupine in vzgojiteljice
Trajanje: december 2019, marec 2020, maj/junij 2020

Otroci se skozi celo leto pripravljajo na razne in različne nastope. Zelo radi pokažemo kaj
znamo in drug drugega povabimo na predstavo.

Cilji:


Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, konstitucijo, nacionalno
pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved…


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


otroke povezuje kulturno dogajanje v vrtcu.
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI
JESENOVANJE

jesenovanje na kmetiji

DAVČEN

TAVČAR

OŽBET

Jesenovanje bo potekalo v TREH TERMINIH, in sicer:
 1. TERMIN: 9. — 11. OKTOBER 2019
 2. TERMIN: 14. — 16. OKTOBER 2019
 3. TERMIN: 16. – 18. OKTOBER 2019

CENA: med 75 in 85 € (glede na število prijavljenih otrok)
Možnost plačila: dva obroka

1. obrok: OKTOBER – 40 EUR; pred začetkom jesenovanja; plačilo po
položnici.
2. obrok: NOVEMBER – 45 eur (ali manj); po končanem jesenovanju; plačilo
pri novembrski položnici skupaj z oskrbnino vrtca.
V ceno je vključeno:
 Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan,
 Program in animacija, (ogled in spoznavanje domačih živali, košnja trave, jahanje
konja, pobiranje in prešanje sadja, izlet, peka kruha….)
 avtobusni prevoz,
 zavarovanje,
 plačilo spremljevalcev.
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Prijavite lahko otroke rojene leta 2013 in 2014.
Prijave zbiramo do TORKA, 24. septembra 2019 do 9. ure!

V primeru velikega števila vpisa otrok iz vseh enot Vrtca Domžale, je možna sprememba
termina ali dodatna lokacija.

PRIJAVNICO DOBITE PRI VZGOJITELJICI!

Ravnateljica:
Jana Julijana Pirman

OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA

ORGANIZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO
ENOTAH

PLAVALNI TEČAJ
V pomladnem času bomo organizirali 10 urni tečaj plavanja Z zunanjim izvajalcem.
Namen tečaja je prilagajanje na vodo.
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POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE

 BIBA SE IGRA in CICIBANOVE URICE

* * * * * *
Popoldanske igralne urice:

»BIBA SE IGRA«

Za otroke 1-3 let skupaj s starši:

Cicidom, Vir, Šubičeva ulica 12,
vsak ponedeljek od 17. do 18. ure
tel. 01/7241 691; mobi: 030/423-790 (Mojca)

* * * * * *
CICIBANOVE URICE

Za otroke 3-6 let :

PALČEK, Vir, Dvoržakova ulica 15,
vsak ponedeljek od 17. do 19. ure
tel. 01/7242 870; mobi: 031/481-696 (Tadeja)

Dejavnosti bodo potekale od 7. oktobra 2019 do vključno maja 2020.
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BIBA SE IGRA
Dejavnost Biba se igra je namenjena otrokom starim 1-3 let, ki ne obiskujejo vrtca skupaj s
starši.
Bibe se bodo igrale in ustvarjale enkrat tedensko od 17.00 do 18.00 ure.
Na začetku se bodo otroci dobro spoznali, se navadili na prostor v katerem bodo potekala
druženja.

















CILJI:
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, valjanje, plazenje...),
Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa,
Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.

VSEBINE:
Bibarije,
Gibalne igre,
Rajalne igre,
Likovno ustvarjanje,
Glasbeno ustvarjanje,
Pripovedovanje pravljic,
Igra v kotičkih,
Igra na igrišču.
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PROJEKTI V VRTCU DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO
2019/2020
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PROJEKTI V ENOTI CICIDOM

PROJEKTI:
LOČUJEMO SKUPAJ:
- Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko varuje in ohranja naravo.
Z otroki bomo v septembru obnovili znanje za ločevanje odpadkov. Skozi celo šolsko leto se
bomo trudili otroke navajati na prepoznavanje in ločevanje odpadkov. Odpadke bomo
razvrščali dnevno in ob različnih priložnostih, kot so delovne akcije idr. Temi o ločevanju in
recikliranju odpadkov pa bomo čez leto namenili tudi posebne dejavnosti.

MAJA NOVAK:

skupina Zajčki

Projekt
IGRA Z NESTRUKTURIRANIM
MATERIALOM

Cilj
Otrok razvija in krepi socialne stike.

Otroci bodo celo šolsko leto spoznavali različen material in z njim manipulirali. Pri tem se
bodo krepile prijateljske vezi in razvijala domišljija in ustvarjalnost.
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PROJEKTI V ENOTI GAJ

NAČRT SKUPNIH PROJEKTOV
PROJEKT

ČAS
TRAJANJA

CILJ

IGRAJMO SE
SKUPAJ

oktober –
junij

Razvijanje in
Druženje vsak petek (ponavadi po dve
negovanje
skupini).
prijateljskih odnosov.

VSEBINE

Navajanje na skrb in
pomoč mlajšim
otrokom.

Igranje z različnimi igračami, odpadnim
materialom.

Sproščeno druženje.

Skupni sprehodi.

Preko aktivnosti
zbiranja zamaškov
krepiti empatijo,
socialni čut za
sočloveka.

V naši enoti imamo dve zbirni škatli, v
katero otroci skupaj s starši prinašajo
zamaške. Zamaški se zbirajo za društvo
Vesele nogice.

ZBIRAMO
ZAMAŠKE

oktober –
junij

EKOLOŠKI
KOTIČEK

september – Otrok pridobiva
junij
izkušnje, kako lahko
varuje in ohranja
naravo, nauči se
ločevati odpadke.

Zbiranje papirja 2x letno.

Ločevanje odpadkov po igralnicah.

Dejavnosti na temo ločevanja odpadkov.
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ODDELEK: 5 – 6
SKUPINA SOVE:
VZGOJITELJICA: Barbara Modic Ilnikar
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Saša Pogačar

NAČRT PROJEKTA V SKUPINI SOVE
PROJEKT
POTOVANJE V
PRAVLJIČNO
DEŽELO

TRAJANJE
Celo leto

CILJ

VSEBINA

Otrok ob knjigi doživlja
ugodje, veselje,zabavo,
povezuje estetsko in fizično
ugodje ter pridobiva
pozitivni odnos do literature.

Vsebina pravljice
vezana na mesečni
načrt.

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI
2019 – 20
Vzgojiteljica: Maja Svetlin Ljubić
Pomočnica vzgojiteljice : Petra Kociper

MAPA Z UTRINKI
CILJI;
Razveseliti starše in otroke
Dokumentirati napredek otrok
Spremljanje otrokovega razvoja
Pomoč in ogled pri pogovornih urah
VSEBINA
Zbiranje otroških izdelkov in fotografij
Pezmi, deklamacije
Grafomotorične vaje
Oblikovanje mape za vsakega otroka
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PRAVLJIČNI PALČEK
CILJI;
Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava
moralno etično dimenzijo, s književno osebo se identificira, ter doživlja knjižno dogajanjeOtrok se uči samostojno pripovedovati
Povezovanja vrtca, doma in knjižnice preko knjig.
Sodelovanje na slavnosten zaključek Pravljičnega palčka v knjižnici Domžale
VSEBINA;
Peripovedovanje pravljic in pesmi
Sodelovanje s starši in knjižnico
Označevanje že opravljenih pravljic in pesmi
Slavnostni zaključek v knižnici Domžale
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PROJEKTI V ENOTI KEKEC

PROJEKT: SLOVENIJA – MOJA DOMOVINA

ŠOLSKO LETO: 2019 / 2020
VZGOJITELJICA: JANA LJUBI
POM. VZGOJITELJICE: JANA OREHEK
SKUPINA. 4 – 6 LET ( METULJI )
CILJ:
- pri otrocih vzbuditi pripadnost domovini
- spoznati simbole države
VSEBINE:
-

Simboli države: grb, zastava, himna
Glavno mesto
Najvišja gora
Najdaljša reka
Značilne slovenske jedi
Ogled Ljubljane

PROJEKT: KAKO SO ŽIVELI NA GRADOVIH ?
ŠOLSKO LETO: 2019 / 2020
VZGOJITELJICA: JANA LJUBI
POM. VZGOJITELJICE: JANA OREHEK
SKUPINA: 4 – 6 LET (METULJI )

CILJ:
-

Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb: spoznavanje, da se ljudje
in okolje, družba in kultura v času spreminjajo
VSEBINE:
-

Igra z gradovi
Kotiček za šemljenje knjige in slikanice o življenju graščakov
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- Kako in kaj so jedli na gradovih
- Dvorni ples
- Likovno oblikovanje: grad, meč, ščit, trganka, nizanje ogrlic
- GP Grad gradič
- Ogled Ljubljanskega gradu
PROJEKT »SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE IN PESMICE«
Enota: KEKEC RADOMLJE
SKUPINA: 3 – 4,5
VZGOJITELJICA: Martina Pavlič
POM. VZGOJITELJICE: Mojca Novak

CILJI PROJEKTA SO:
-

-

Spoznavanje značilnosti ljudske pravljice (pravljična števila, bitja, predmeti; dobro
zmaga nad zlim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo)
Spoznavanje slovenskih ljudskih pesmi
Ohranjanje ljudskega izročila
Pomen ustnega izročila
Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke
Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe
jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter
doživlja književno dogajanje
Razvijati pozitiven odnos do knjige
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PROJEKTI V ENOTI KRTEK
PROJEKTI 2019/2020 ENOTA KRTEK
SKUPINA SONČKI
Starost otrok: 1 - 2 leti
ŽELVINA VREČKA
Cilj: Zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodno navajanje na rabo knjige. Otrok
ob knjigi in obisku knjižnice doživlja veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do literature.
Vsebine:
Projekt »Želvine vrečke« bomo izvajali v sodelovanju s Knjižnico Ihan. Po dogovoru nam
bodo knjižničarke v knjižnici pripravili kartonke, tipanke, slikanice glede na vsebine in
dejavnosti, ki jih v vrtcu spoznavamo. Vsak otrok pa bo imel možnost si izbrati knjigo tudi po
lastni izbiri. Tako si bo izposodil knjigo in jo v Želvini vrečki odnesel v vrtec. V naši
igralnici si bomo uredili tudi prvi knjižni kotiček in zanj skupaj skrbeli ter ga sprotno
obogatili z novimi vsebinami. Namen teh vrečk je, da otroci odkrijejo knjige in knjižnico že v
predšolskem obdobju in se seznanijo z izposojo in vračilom knjig. Navajanje na bralno
kulturo pa je tudi pomembna sestavina vsake demokratizacije družbe.
Z našim obiskom knjižnice bodo kasneje otroci pripeljali v knjižnico tudi starše in jih
ponovno pritegnili k branju iz knjig.
Slavi Perpar Ibrčič

SKUPINA POLŽI
Starost otrok: 2-3 let
ZMOREM SAM
Cilj:
-otrok na različne načine in glede na razvojne značilnosti razvija samostojnost
Vsebina:
-spodbujanje k samostojnosti z različnimi dejavnostmi (sličice, kronološki zapis opravil,
samostojnost pri umivanju, oblačenju, urejanje copat, čevljev, oblek, samostojno nalivanje
pijače iz majhnih vrčev, pomoč pri razdeljevanju obrokov, medsebojna pomoč otrok, delovna
vzgoja…)
Jana Strojan
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SKUPINA ŽABICE
Starost otrok: 5-6 let
MOJ ZVEZEK
Cilj:
-Pridobivanje orientacije na listu, veselje do reševanja nalog in navajanje na skrb za svoje
stvari;
Vsebine:
Otroci se bodo preko tega projekta seznanili s skrbjo za svoje stvari (barvice, šiljenje),
barvali, risali, povezovali, razvrščali, sledili našim navodilo, strigli in lepili itn. S tem se bodo
pripravljali na vstop v šolo.

DAN STRPNOSTI
Cilji:
-Spodbujanje in omogočanje možnosti za razvijanje strpnosti, prijaznosti in empatije,
-Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, telesno in
duševno konstitucijo itn.)
Vsebine:
V okviru projekta bomo spodbujali, da so otroci še bolj strpni, sočutni in empatični, srečali se
bomo z otroki s posebnimi potrebami (gibalno ovirani in drugi otroci), imeli bomo razstravo
na temo Strpnosti in sprejemanja drugačnosti itn.
Izvajalki projekta Alenka Lovšin, Mateja Gabor

SKUPINA METULJI
Starost otrok: 1-2 leti
ZMOREM SAM
Cilji :
-Navajanje otrok na samostojnost pri: hoji, hranjenju, slačenju, oblačenju, umivanju, uporabi
kahlice,zlaganju copat in hlač
-spodbujanje govora: spoznavanje novih besed s pomočjo knjige, slikovnih predlog
-navajanje otrok na uporabo vljudnostnih izrazov: dober dan, nasvidenje, prosim, hvala,
izvoli, oprosti
Izvedba :
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Skozi vsakodnevno rutino bodo otroci razvijali omenjene samostojnosti. Njihov napredek,
bomo vzgojiteljice beležile v zvezek, ki nam bo v oporo tudi pri pogovornih urah s starši.
Potek dejavnosti in osvojene rutine, bomo tudi evidentirali s fotografijo, ko bo otrok rutino
osvojil.
Da bo osvajanje lažje, bomo uporabile različne zgodbe in pesmi(tudi izmišljene, v katerih bo
v vsebini omenjeno tudi otrokovo ime vsebini )različne slike na katerih je razvidna spretnost,
ki jo bodo otroci razvijali skozi vse šolsko leto.
Dejavnosti in vsebine bodo izbrane tako, da noben otrok ne bo imel občutka, da kaj počne pod
prisilo.
Na koncu projekta bo sledila evalvacija.

Izvajalke projekta: Andreja Matkovič, Melita Šumić, Tjaša Rožič
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PROJEKTI V ENOTI MLINČEK

1. BRALNICE POD KROŠNJAMI
PODROČJE: JEZIK
CILJ:
 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do literature.
VSEBINE:
 Prebiranje knjig in slikanic na prostem.
 Pripovedovanje vsebine zgodb otrok ob slikanicah (Bralni palček).
 Branje vzgojiteljic in vzgojitelja otrokom.

2. LENKA SE ŠETA, METLA POMETA
PODROČJE: DRUŽBA
CILJ:
 Otroke navajati na delovne navade.
VSEBINE:











Dežurstva v skupini.
Urejanje kotičkov
Pometanje v igralnici in na igrišču.
Brisanje stolov, miz, polic…
Pospravljanje igrač
Urejanje kopalnice, garderobe, igralnice.
Urejanje igrišča.
Pobiranje smeti.
Pometanje mivke okrog peskovnika.
Grabljenje listja na igrišču.

3. KEKČEVI IN MLINČKOVI SMO PRIJATELJI
PODROČJE: DRUŽBA
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GLAVNI CILJ PROJEKTA:
 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti.
 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
VSEBINE:











Mesečno obiskovanje.
Igranje na Kekčevem igrišču.
Igranje pozimi na Kekčevem hribu.
Rolanje pri Kekcu
Jesenski in spomladanski kros.
Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic.
Novoletne čajanke.
Skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev.
Skupni abonma.
Povabilo na razstavo ob 20.letnici enote Mlinček.

4. EKOLOŠKI KOTIČEK
PODROČJE: NARAVA, DRUŽBA.
CILJI:
 Otrok pridobiva izkušnje kako lahko varuje in ohranja naravo.
 Otrok se nauči pravilno ločevati odpadke.
VSEBINE:
 Skrb za čisto in urejeno igralnico.
 Ločevanje odpadkov.
 Uporaba odpadne embalaže v ustvarjalne namene.
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LDN SKUPNEGA PROJEKTA PTIČKI IN RIBICE
1. NA SONČNI STRANI ALP
PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, NARAVA, UMETNOST, GIBANJE
CILJI







Postopno seznanjanje s širšo družbo in kulturo.
Spoznavanje kulturne dediščine.
Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki.
Spoznavanje pregovorov in rekov.
Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila.
Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji.

VSEBINE
 Spoznavanje domačega kraja, občine ter države in seznanitev s tem, kako so ljudje tod
živeli in delovali v prejšnjih časih preko različnih dejavnosti.
 Obisk muzeja na gradu Zaprice v Kamniku.
 Družabne igre za spoznavanje Slovenije (spomin).
 Izdelovanje zemljevida Slovenije ter spoznavanje temeljnih značilnosti krajev z
asociacijami.
 Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in otroških rajalnih iger.
 Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi (prepevanje, ogled posnetkov, spoznavanje
inštrumentov).
 Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic in pesmi.
 Spoznavanje in pripovedovanje pregovorov in rekov.
 Spoznavanje slovenskih šeg in navad.
 Urejanje kotička
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LDN PROJEKTOV SKUPINE RIBICE
STAROST OTROK: 4 – 6
NOSILEC IZVEDBE: Damjana Rode, Gašper Cestnik

5. V DEŽELI ČRK
PODROČJE: JEZIK
CILJI
 Spoznava simbole pisnega jezika.
 Spoznavanje in prepoznavanje črk.
VSEBINE







Iskanje začetnega in končnega glasu v besedi.
Zlogovanje besed.
Dopolnjevanje besed in iskanje besed na določeno črko.
Kotiček z igrami, ki imajo črke.
Opremljanje igralnice z besedami.
Knjiga: Dežela črk

Radomlje, 17.9.2016

Damjana Rode dipl. vzg. in Gašper Cestnik vzg.
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LDN PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI
STAROST OTROK: 3 – 4
NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc

2. NAREDI SAM
PODROČJE: NARAVA, DRUŽBA, MATEMATIKA, JEZIK, GIBANJE, GLASBA
CILJI






Spodbujanje miselnega razvoja.
Spodbujanje in spoznavanje pomena medsebojnega sodelovanja.
Razvijanje splošne ustvarjalnosti.
Spoznavanje pomena ponovne uporabe materialov (naravni in odpadni material).
Izdelovanje različnih igrač, družabnih iger, glasbil in drugih uporabnih predmetov.

VSEBINE
 Ločevanje odpadkov – izdelovanje različnih igrač (poligon za vozila in frnikule, hišica
za punčke, vozila,...) in družabnih iger.
 Izdelovanje glasbil iz odpadne embalaže in naravnih materialov.
 Izdelovanje drugih okrasnih oziroma uporabnih predmetov (iz škatel, naravnega
materiala, embalaže).
 Ustvarjalna igra z nestrukturiranim materialom

3. KAKO SMO SI RAZLIČNI
PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, NARAVA
CILJI
 Možnost pridobivanja vse bolj kompleksnih socialnih veščin (vzpostavljanje stika z
drugimi, upoštevanje njihovih potreb, prepričanj, vednosti; razumevanje čustev drugih
v različnih kontekstih itn.).
 Vživljanje v položaj drugih ljudi na osnovi stikov, s pomočjo različnih medijev.
 Spoznavanje oseb z različnimi posebnimi potrebami, potrebnimi prilagoditvami ter
pridobivanje empatije.
VSEBINE
 Socialne igre za razvijanje empatije.
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 Seznanjanje z osebami s posebnimi potrebami – kakšne prilagoditve potrebujejo,
izdelovanje didaktičnih sredstev.
 Spoznavanje pisave slepih, izdelovanje tipne slikanice, didaktičnih iger, »poligon
slepih«,...
 Spoznavanje znakovnega jezika (preprosta pesemv znakovnem jeziku, pozdravi, črke).
 Sodelovanje z okoljem.

LDN PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE
STAROST OTROK: 2 – 3,5
NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek

1. MIŠKIN DNEVNIK
GLAVNI CILJ:
 Povezovanje družine in vrtca.
CILJI:
 Razveselimo slavljenca ob rojstnem dnevu.
 Oblikovanje pozitivnih vrednot in obnašanja ob praznovanju rojstnega dne.
 Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol,
nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.).
 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 Otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti.

DEJAVNOSTI:
 Pretakanje informacij in zgodb, ki jih družina želi deliti z nami.
 Branje zgodb, ki jih starši napišejo skupaj z otrokom.
 Praznovanje rojstnega dne slavljenca.
ČAS IZVEDBE: Vse leto ob rojstnih dnevih otrok.
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2. MALI RAZISKOVALEC
GLAVNI CILJ:
 Odkrivanje in spoznavanje lastnosti različnih tekočin, snovi in zmesi, kako se mešejo
in s tem spreminjajo lastnosti.
CILJI:
 Otrok spoznava različne snovi in se z njimi igra ter tako z lastno izkušnjo pridobiva
spoznanja in nova znanja.
 Odkrivamo, da se snovi med sabo mešajo in spoznavamo, kaj se zgodi.
 Otrok spoznava lastnosti predmetov in se z njimi igra.
 Otrok spoznava različne fizikalne pojave.
DEJAVNOSTI:
 Igra z nestrukturiranim materialom oziroma z različnimi predmeti ter snovmi (mivka,
voda) in pojavi (veter, senca, svetloba).
 Prelivanje in presipanje snovi v različne posode.Igra z vodo v različnih stanjih (metanje
predmetov, opazovanje, sušenje, opazovanje in rokovanje).
 Izdelovanje (domači plastelin) in igra s plastičnimi materiali (plastelin, glina),
preoblikovanje togih (žica, plastelin, glina ....) in elastičnih materialov (elastika)Igre s
predmeti, ki proizvajajo zvok.
 Opazovanje,
 Raziskovanje,
 Preskušanje,
 Pogovor.
ČAS IZVEDBE: Vse leto.

Dragica Repanšek dipl. vzg.
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PROJEKTI V ENOTI PALČEK

SKUPINA MEDVEDI 5-6 LET
Vzgojiteljica: LILI JEREB
Pom. Vzg.: VESNA PESTOTNIK
VKLJUČENI SMO TUDI V PROJEKT »MEDNARODNI DAN STRPNOSTI«
CILJ PROJEKTA:




SPODBUJATI STRPNOST IN PRIJATELJSTVO.
SPODBUJANJE SPOŠTLJIVIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV,
RAZUMEVANJA, SODELOVANJA, PRIJATELJSTVA IN SOŽITJA.
SPODBUDITI, DA SE OTROCI ŠE BOLJ ZAVEDAJO POMENA STRPNOSTI IN
DA RAZMIŠLJAJO, KAJ PRINAŠA NESTRPNOST, KAKŠNE SO TOREJ
POSLEDICE NESTRPNOSTI.

VSEBINA:








POGOVORI O STRPNOSTI – SPREJEMANJU IN SPOŠTOVANJU
DRUGAČNOSTI
BRANJE ZGODB NA TO TEMO (DOBRI ZLOBNI VOLK, ŽABEC IN TUJEC…)
BARVANJE ROK – VSAK POSEBEN IN DRUGAČEN – PLAKAT
PRIJATELJSTVA
RISANJE NA TEMO STRPNOSTI
IZVEDBA DELAVNICE
RAZSTAVA NA DAN STRPNOSTI V TELOVADNICI - 16.11.2019
SODELOVANJE NA NATEČAJU
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PROJEKT V ENOTI RACMAN

RACMANOVA DRUŽENJA
Skupina: Vse skupine in vzgojiteljice
Trajanje: 1x mesečno
Cilji:
 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki
 razvijanje ustvarjalnosti
 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti - razvijanje umetniške
predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
 spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti
 iskanje lastnih poti pri reševanju problemov
 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno etične dimenzije; s književno osebo se
identificira in doživlja književno dogajanje
 otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovih

in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem
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Vsebine:
 druženje otrok, odprta vrata igralnic, integracija otrok
 različne igre in dejavnosti
 uporaba različnih igrač, rekvizitov, materialov in nestrukturiranega materiala
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LETNI DELOVNI NAČRTI ENOT VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE CICIDOM

171

LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2019/2020
ENOTA: CICIDOM

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

1-2

Francka Kunavar

Mojca Firm

g. Sandi Avbelj

Sara Obreza (sočasnost)
2-3

Maja Novak

Irena Zupan

ga. Urša Pajnič

Darja Iršič
3-4,5

Katja Cerar

Leonida Habjan

ga. Nika Steklasa Cerar

4,5-6

Ana Maravič

Danijela Nograšek

Mirjana Bojić

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Nika Steklasa Cerar
VIZIJA VRTCA DOMŽALE:

PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
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1. VREDNOTE
Kodeks etičnega ravnanja
Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
(projekt)
2. UMETNOST – GLASBA
spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
glasbene ustvarjalnice
glasbeni kotički
3. PRIKRITI KURIKULUM
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu
krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
Funkcionalni igralni kotički
5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
6. ZDRAVJE
7. DELOVNA VZGOJA
8. EKOLOGIJA

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
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LOČUJEMO SKUPAJ; Otrok pridobiva izkušnje: kako lahko sam in drugi ljudje vplivajo na naravo, kako lahko dejavno prispeva k ohranitvi
okolja. Enkrat mesečno otroci 2. starostne skupine pomagajo pri urejanju igrišča (pobiranje smeti, odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in
igrišča, urejanje peskovnika in igrač…).
MALI SONČEK; Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek na igri in vadbi, ki je
prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih
se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Za skupine 2–6 let.

STRATEŠKI CILJI za OBDOBJE 2019 – 2020
Skrb za povezanost in pripadnost je pomembna za dobro klimo in prijetno bivanje v vrtcu tako za zaposlene, kot za otroke in njihove bližnje, ki jih
spremljajo v tem njihovem obdobju odraščanja. Zato smo se v enoti Cicidom odločili za veliko skupnih aktivnosti, ki povezujejo skupine med
seboj, življenje v vrtcu in starše, pa tudi za aktivnosti, ki nas povezujejo z bližnjim in širšim okoljem. Uvedli bomo dan odprtih vrat za bližnje
sosede, ki bodo imeli tako možnost, da bolje spoznajo delovanje vrtca. Obdržali in nadgradili pa bomo tudi že utečena sodelovanja z gasilci,
čebelarjem, policijsko postajo, zdravstvenim domom, osnovno šolo, knjižnico, z različnimi športniki, s predstavniki različnih poklicev ipd., saj je
poučevanje otrok skozi doživetja, njim lepa in prijetna izkušnja. Še naprej se bomo povezovali in gradili prijateljstvo s sosednjimi vrtci, se
obiskovali in skupaj izvedli različne dejavnost ali pripravili skupno delavnico. Zavedamo se privilegija, da živimo v bližini Kamniške Bistrice, ki
nam lahko daje neizmerni vir znanja, saj nam kot odprta knjiga, nudi pridobivanje znanja o naravi in življenja v njej. Tu imamo možnost za
sprostitev, veliko različnih gibalnih dejavnosti na prostem in v športnih parkih ob njej. Za prijetno bivanje v vrtcu pa je pomembno tudi zdravo in
urejeno okolje. V ta namen bo zajeta tudi delovna vzgoja, kjer bomo otroke spodbujali pri pridobivanju delovnih navad in skrbi za čisto okolje in
osebno higieno.
Za obdobje 2019 – 2023 smo si zastavili naslednje cilje;
1. Graditi na povezanosti v vrtcu in povezanosti vrtca z okoljem, ter pripadnosti le temu.
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-

Aktivno druženje med skupinami,
sodelovanje s sosednjimi vrtci,
sodelovanje z lokalno skupnostjo,
dan odprtih vrat za bližnje sosede.

2. Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih tako s sovrstniki kot
z odraslimi.
- Dober dan prijatelj,
- izleti s starši,
- pozdrav pomladi,
- delavnice z dedki in babicami.
3. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na različnih področjih.
Vsako leto bomo izvajali dejavnosti na drugem kurikularnem področju (letos umetnost - glasba):
-

Igre na temo,
pravljica na temo,
izdelava skupnega kotička,
skupne delavnice.

4. Pridobivanje konkretnih izkušenj kako sodelovati pri urejanju prostora in okolice, za pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega
okolja, ter razvijane primernega odnosa do dela.
- Delovne akcije,
- urejanje okolja,
- urejanje igralnice,
- ločujemo skupaj (projekt).
Vse aktivnosti, ki jih bomo v vrtcu vodili, bomo konec šolskega leta ocenili in pripravili nadgradnjo za prihodnje leto. Cilj, kateremu se dejavnosti
letno spreminjajo glede na kurikularno področje, nam bo pokazal na katerem področju smo najmočnejši in kje lahko dejavnosti nadgradimo.
Veselimo se dela, ki je pred nami in z zanimanjem pričakujemo rezultate dela, ki nam bodo dali nov zagon za nadaljnje delo.
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PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Starostna

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

vse leto

Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko
varuje in ohranja naravo.

vse leto

Otrok razvija in krepi socialne stike.

Realizacija

skupina

LOČUJEMO
SKUPAJ

Kunavar, Novak,
Cerar, Maravič

IGRA Z
Maja Novak
NESTRUKTURIRAN
Irena Zupan
IM MATERIALOM
Darja iršič

1-6
2-3

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

Izvajalec

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

IGRE NA SNEGU

vse

zima

1-6

PUSTNO RAJANJE

vse

25. 2. 2020

1-6
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Realizacija

BRALNICE POD
KROŠNJAMI

vse

celo leto

1-6

ŠPORTNI TEDEN

vse

23.9.2019 – 27.9.2019

1-6

TELOVADBA V
TELOVADNICI

vse

celo leto

1-6

MALI SONČEK

vse

celo leto

2-6

V SVETU PRAVLJIC

Maja Novak

februar

1–6

BIBA PLEŠE

Katja Cerar,

celo leto

3–6

september - junij

1-2

september - junij

1-2

oktober - junij

2-3

Ana Maravič
PRAVLJICE PRI
MEDVEDIH

Francka Kunavar,

BIBARIJE ZA
MEDVEDE

Francka Kunavar,

Mojca Firm

Mojca Firm

PRAVLJIČNI ZAJČEK Maja Novak
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MIGAMO, ŠVIGAMO Maja Novak

celo leto

2-3

MALA BIBA PLEŠE

Maja Novak

oktober - junij

2-3

MEDENI TEDEN

Maja Novak

november 2019

2-3

Irena Zupan, Darja Iršič
LUTKOVNA
PREDSTAVA

Maravič, Nograšek

Februar

4,5–6

PALČEK BRALČEK

Maravič, Nograšek

Celo leto

4,5–6

ROLANJE

Nograšek

Pomlad

4,5–6

Pomlad

4,5–6

SPRETNOSTI
Maravič
VOŽNJE S KOLESOM
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

JESENOVANJE

Vrtec Domžale

Četena Ravan

Oktober 2019

OTROŠKI GLEDALIŠKI Kulturni dom
ABONMA
Franca Bernika

Domžale

November-maj

PLAVALNI TEČAJ

Azimut

Atlantis

Pomlad 2020

PALČEK BRALČEK

Knjižnica
Domžale

Vrtec Cicidom, dom,
Knjižnica Domžale

Celo leto

OBISK OŠ RODICA

OŠ Rodica

OŠ Rodica

Pomlad 2020

ANGLEŠČINA ZA
MALČKE

Sama-Navitas

Vrtec Cicidom

Celo leto
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Število otrok

Realizacija

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

IZLETI OB KAMNIŠKI celo leto
BISTRICI

1-6

vse

Orientacija v širšem
okolju, spodbujanje
naravnih oblik gibanja.

OKOLICA VRTCA

1-2

Kunavar

Orientacija v ožjem okolju.

Katja Cerar,

Orientacija v širšem
okolju, spodbujanje
naravnih oblik gibanja.

oktober - junij

PRAVLJIČNA DELEŽA pomlad
ŠUMBERK

3–4,5

OBISK DRUGIH ENOT večkrat letno
VRTCA DOMŽALE

3–4,5

IZLET V ŽIVALSKI
VRT LJUBLJANA

pomlad

3–4,5

OBISK UPRAVE
VRTCA DOMŽALE

Pomlad

Leonida Habjan

Leonida Habjan

Otrok ima možnost
razvijati sposobnosti in
načine za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v
prijateljskih odnosih.

Katja Cerar,

Spoznavanje živali.

Katja Cerar,

Leonida Habjan
4,5–6

Maravič
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Otrok razvija vztrajnost.
Otrok spoznava drugo plat
vrtca (pisarne, ljudi).

Realizacija

ŠPORTNI PARK VIR

Pomlad

4,5–6

Maravič

Otrok razvija orientacijo v
širšem okolju. Otrok se
seznanja s športnim
objektom.

OBISK MLINA KRALJ

Jesen

4,5–6

Maravič

Otrok spoznava značilnosti
okolja v katerem živi.

OGLED ČEBELNJAKA Pomlad

4,5–6

Maravič

Otrok spoznava čebele in
čebelnjak. Otrok razvija
orientacijo v širšem okolju.

ŠPORTNI DAN NA
ŠUMBERKU

Pomlad

4,5–6

Maravič

Otrok razvija koordinacijo
gibanja in ravnotežje ter
vztrajnost.

OGLED PLEZALNE
STENE NA RODICI

Zima

4,5–6

Maravič

Otrok se seznani s
športnim plezanjem.

PO SLEDEH
VODOMCA

Pomlad

4,5–6

Maravič, Cerar

Otrok spozna pomen
gozda.

4,5–6

Maravič

Otrok spoznava pomen
narave in se uči ustrezno
ravnati v naravi.

Cerar, Maravič

Otrok spoznava značilnost
okolja-letališča.

OGLED
Jesen
BOTANIČNEGA VRTA

OGLED LETALIŠČA
JOŽETA PUČNIKA

zima

3–6
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SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija

Izvajalec

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

ŠPORTNO POPOLDNE

26. 9. 2019

vse

1-6

DELOVNO – ČISTILNA
AKCIJA V VRTCU

pomladi

vse

1-6

ZAKLJUČNO SREČANJE

maj

vse

1-6

NOVOLETNA
DELAVNICA

zadnji teden v
novembru

Francka Kunavar,

1-2

marec

Maja Novak,

Mojca Firm

(MEDGENERACIJSKO
DRUŽENJE)
MEDGENERACIJSKO
DRUŽENJE

2-3

Irena Zupan,
Darja Iršič

SKUPAJ V GORE

april

Vrtec Domžale

2-6
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PRAZNIČNA DELAVNICA december

Maja Novak,

2-3

Irena Zupan,
Darja Iršič
Z VLAKOM V LJUBLJANO december

Cerar, Maravič

BABICE IN DEDKI NA
OBISKU

pomlad

Katja Cerar,

DELAVNICA Z
MAMICAMI

November 2019

3–6

3–4,5

Leonida Habjan
Maravič

4,5–6

PREDSTAVITEV HOBIJEV, Celo leto
POKLICEV ITD.

Maravič

4,5–6

POZDRAV POMLADI

Maravič

4,5–6

Pomlad

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

1. SESTANEK ZA STARŠE

1. sestanek za starše Francka Kunavar,
Mojca Firm

2. SESTANEK ZA STARŠE

2. sestanek za starše Francka Kunavar,
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Mojca Firm
POGOVORNE URE

1 x mesečno

Francka Kunavar,

PREDAVANJE ZA
STARŠE;

16. 1. 2020

Radovan Radetić

Kako razumeti videnje otroka
in se nanj ustrezno odzvati

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe Skupina

Št. otrok

Izvajalec

Vzgojiteljica

PREDSTAVA VZG. VRTCA december
DOMŽALE

1-6

Gledališka skupina Vrtca
Domžale

vse

OBISK BOŽIČKA

1-6

Marko Hrovat

vse

1-6

strokovne delavke enote
Cicidom

vse

december

PREDSTAVA VZG. VRTCA februar
CICIDOM
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Realizacija

ZAČARAJMO SLIKANICO januar

1-6

Ivan Mitrevski, Nina Mav
Hrovat

vse

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
SODELOVANJE Z:

Čas

PGD VIR

oktober

Vzgojiteljica, skupina

vse
1-6

ČEBELAR NA OBISKU

november

vse
1-6

FOTOGRAF NA OBISKU

marec

vse

Vsebina - cilj sodelovanja

Seznanjanje s požarno varnostjo. Otrok spoznava
varnostne ukrepe v primeru evakuacije.
Otrok spoznava življenje čebel in se navaja na
spoštljiv odnos do narave.
Spoznavanje poklica fotograf.

1-6
SPUŠČANJE
GREGORČKOV

marec

POLICIJA DOMŽALE

maj

ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE

pomlad

vse

Spoznavanje kulturne dediščine.

1-6
Novak, Cerar, Maravič Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem
policista.
2-6
4,5-6

Navajanje otrok na pravilno skrb za svoje telo,
pomen zdrave prehrane in gibanja.
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Realizacija

CZR DOMŽALE

oktober

Maravič, Cerar
3-6

ZD DOMŽALE

september,
april

OBISK KNJIŽNICE
DOMŽALE

pomlad

OBISK PRVOŠOLCEV

pomlad

Maravič, Cerar,

Spoznavanje poklica gasilec. Otrok spoznava
varnostne ukrepe v primeru požara.

Skrb za zobno higieno.

3-6
Maravič

Otrok spoznava knjižnico in poklic knjižničarja.

4,5-6
Maravič

Seznanitev s potekom dela v šoli.

4,5-6

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice

VRTEC DOMŽALE

1. strokovni aktiv

vse
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Datum

Št. ur

VRTEC DOMŽALE

2. strokovni aktiv

vse

VRTEC DOMŽALE

3. strokovni aktiv

vse

g. RADOVAN RADETIČ

Kako razumeti videnje otroka in se Kunavar, Obreza, Maravič,
nanj ustrezno odzvati
Nograšek

VRTEC DOMŽALE:

Plesne igre in sprostitvene
dejavnosti

Kunavar, Cerar, Maravič

Matematika kot igra 3

Firm, Obreza, Cerar

Fitnes doma

Firm, Habjan

Odkrivanje kamniških pravljičnih
poti

Firm

MIRA VLADIMIRA VRANKAR
VRTEC DOMŽALE:
FRANCKA KUNAVAR
VRTEC DOMŽALE:
TINA JERAS
VRTEC DOMŽALE:
TADEJA LAVTEŽAR
VRTEC DOMŽALE:

Drugačni otroci so lahko tudi izziv Obreza, Nograšek

MAJA VATOVEC in SIMONA
TONKLJI GORNJAK
VRTEC DOMŽALE:
TADEJA MIŠMAŠ
DAVID BEOVIČ

Skupinske gibalne igre za
predšolske otroke

Habjan

Umetniška glasba v vrtcu

Maravič, Nograšek
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BARBARA MIRKAC

Praktična uporaba glasbenega
znanja pri delu z otroki

Maravič

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe

MATEMATIKA KOT IGRA 3

Francka Kunavar

10. 10. 2019
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Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)

VZGOJITELJICA: Francka Kunavar

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca Firm

 Vodja enote,
 skrb za urejenost pisarne,
 skrb za mobitel (spodaj).
VZGOJITELJICA:

 Nadomeščanje kuharice,
 skrb za sanitarije,
 evakuacija.
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sara Obreza

 Skrb za računalnik,
 urejanje športnega kabineta.

VZGOJITELJICA: Maja Novak





POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja Iršič
 Skrb za računalnik,
 skrb za rože.

Nadomeščanje vodje,
urejanje knjižnice,
skrb za urejanje kotička za starše ( spodaj),
skrb za urejenost parkirišča.

VZGOJITELJICA:

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Irena Zupan
 Nadomeščanje kuharice,
 urejanje shrambe za igrače na igrišču (1. starostna),
 urejanje prostora pod stopniščem.
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VZGOJITELJICA: Katja Cerar





POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Leonida Habjan






Skrb za mobitel (zgoraj),
predstavnica civilne zaščite,
zadolžena za začetno gašenje požarov,
skrb za sanitarije (zgoraj).

VZGOJITELJICA: Ana Maravič

Skrb za sanitetni material,
nadomeščanje kuharice,
skrb za rože,
skrb za sanitarije (zgoraj),
inventura.

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Danijela Nograšek

 Skrb za kartuše,
 inventura,
 zbiranje zamaškov.

 Skrb za oglasno desko,
 skrb za lopo za igrače na igrišču,
 pometanje stopnišča.

ŽIG:

Datum:

Podpis vodje enote: Fani Kunavar

Podpis ravnateljice:Jana Julijana Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE GAJ
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2019/2020
ENOTA: GAJ

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

Mateja Vuk

Kaja Ljubi

g. Goran Bajić

1–2

1,5–2,5

Sonja Orešek

2–3

Mira V. Vrankar

3–4

Tinkara Avsec

3–5

Miranda Grošelj

Urška Miklavčič
Peter Tomažin
Lili Panič

Anja Repanšek

4–5

5–6

g. Haris Zahirović
ga. Metka Svetlin

g. Miro Čampa

ga. Saša Rogelj
g. Rok Okrogar

Jasna Bizjak

Sandra Kregar

Maja Svetlin

Petra Kociper
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ga. Helena Hribar

5–6

Barbara M. Ilnikar

Saša Pogačar

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: g. Miro Čampa
VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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ga. Martina Flisar

PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu

1. VREDNOTE

krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja

Kodeks etičnega ravnanja

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:

Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE

Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
(projekt)

Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
Funkcionalni igralni kotički

2. UMETNOST – GLASBA

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

spoznavanje različnih glasbenih zvrsti

6. ZDRAVJE

glasbene ustvarjalnice

7. DELOVNA VZGOJA

glasbeni kotički

8. EKOLOGIJA

3. PRIKRITI KURIKULUM
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:













Ekološki kotiček
Igrajmo se skupaj
Zbiramo zamaške
Pustovanje
Teden otroka
V svetu pravljic
Delovna akcija
Športno popoldne
Obisk rogistov
Obisk čebelarja
Ljudska skupina Češminke
Obisk policistov











Novoletna predstava strokovnih delavcev enote Gaj
Obisk dobrega moža in obdaritev
Predstava strokovnih delavcev vrtca Domžale
Predstavitev in vaja evakuacije PGD Homec
Zbiranje starega papirja v sodelovanju s tovarno Količevo karton
Fotografiranje otrok in predstavitev poklica
Medgeneracijsko druženje
Otroški gledališki abonma
Ranč PrOsolet : seznanitev s konji in vožnja s kočijo
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
4. JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.
5. UMETNOST: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.
6. NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja.
5. 2019/2020:
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali obisk pripovedovalke pravljic in oblikovanje kotička »bralnice pod krošnjami« na igrišču ter v
atrijih pod senčniki. (JEZIK)
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnich, atrijih in na igrišču. (UMETNOST)
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali čajanko. (NARAVA)
6. 2020/2021:
- V letu 2020/2021 bomo v vseh oddelkih oblikovali slikanice ob 10. letnici vrtca Gaj. (JEZIK)
- V letu 2020/2021 bomo ustvarili tematsko poslikavo oken ob 10. letnici vrtca in oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST)
- V letu 2020/2021 bomo ob 10. letnici vrtca Gaj imeli dan odprtih vrat, na katerem bomo postregli zdrave sadne prigrizke. (NARAVA)
7. 2021/2022:
- V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih realizirali obogatitveno dejavnost »knjižni nahrbtnik«. (JEZIK)
- V letu 2021/2022 bomo izvedli pevski nastop vzgojiteljic in vzgojitelja za otroke v mesecu kulture. (UMETNOST)
- V letu 2021/2022 se bomo v vseh oddelkih učili pravilnega umivanja rok ob pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili s
slikovnim gradivom. (NARAVA)
8. 2022/2023:
- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih izvajali igre z glasovi za krepitev govornega aparata. (JEZIK)
- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih posebno pozornost namenili filmski umetnosti; 1x mesečno si bomo na ravni enote ogledali kakovostni
animirani film ali risanko. (UMETNOST)
- V letu 2022/2023 si bomo v vseh oddelkih enote večkrat ogledali lutkovni izobraževalni film Ostal bom zdrav. (NARAVA)
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PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Starostna

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

skupina
EKOLOŠKI
KOTIČEK

strokovni delavci
enote Gaj

vse

september–junij Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko
varuje in ohranja naravo, nauči se
ločevati odpadke. Zbiranje papirja (2-krat
letno).

IGRAJMO SE
SKUPAJ

strokovni delavci
enote Gaj

vse

oktober–junij

Otrok ima možnost razvijati sposobnost
in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje
in uživanje v prijateljskih odnosih z enim
ali več otroki.

ZBIRAMO
ZAMAŠKE

strokovni delavci
enote Gaj

vse

oktober–junij

Preko aktivnosti zbiranja zamaškov
krepiti empatijo, socialni čut za
sočloveka.

POTOVANJE V
PRAVLJIČNO
DEŽELO

Barbara. M.
Ilnikar

5–6

oktober–maj

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje,
zabavo, povezuje estetsko in fizično
ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do
literature. Razvija sposobnost
domišljijskega doživljanja literarnega
sveta.

MAPE Z UTRINKI

Maja S. Ljubić

5–6

celo šolsko leto

Spremljava otrokovih izdelkov.

Saša Pogačar

Petra Kociper
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Realizacija

DAN STRPNOSTI

Jasna Bizjak

4–5

november

Spoznavanje in prepoznavanje ter
negovanje strpnosti, empatije in
prijateljstva.

Sandra Kregar
Barbara. M.
Ilnikar

5–6

Saša Pogačar

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

TEDEN OTROKA

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

strokovni delavci enote Gaj

7. 10. 2019–13.
10. 2019

1–6

Maja S. Ljubić

september–
februar

5–6

Izvajalec

Tema: NAŠE PRAVICE,
30 let od sprejetja
Konvencije o otrokovih
pravicah
PRAVLJIČNI
PALČEK

Petra Kociper
Barbara. M. Ilnikar

5–6

Saša Pogačar
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48

Realizacija

MALI SONČEK
modri, zeleni, oranžni,
rumeni

Sonja Orešek, Urška Miklavčič

oktober–maj

1,5–6

M. V. Vrankar, P. Tomažin
Tinkara Avsec, Lili Panič
Miranda Grošelj, Anja Repanšek
Jasna Bizjak, Sandra Kregar
Maja S. Ljubić, Petra Kociper
Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar

PUSTOVANJE

strokovni delavci enote Gaj

25. 2. 2020

1–6

DELOVNA AKCIJA

strokovni delavci enote Gaj

marec

1–6

V SVETU PRAVLJIC

Anja Repanšek

februar

1–6

BRALNICE POD
KROŠNJAMI

strokovni delavci enote Gaj

celo šolsko leto

3–6

MALA BIBA PLEŠE

M. V. Vrankar

oktober–april

1–3

(vsak petek)
BIBA PLEŠE

M. V. Vrankar

oktober–april
(vsak petek)
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3–6

IGRE NA SNEGU

IGRE NA ROLERJIH

Sonja Orešek, Urška Miklavčič

zima

1,5–2,5

M. V. Vrankar, P. Tomažin

2–3

Tinkara Avsec, Lili Panič

3–4

Miranda Grošelj, Anja Repanšek

3–5

Jasna Bizjak, Sandra Kregar

4–5

Maja S. Ljubić, Petra Kociper
Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar

5–6

Maja S. Ljubić, Petra Kociper

5–6
pomlad

5–6

Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar
KOLESARJENJE

Maja S. Ljubić, Petra Kociper

5–6
pomlad

5–6

Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar

5–6

DAN S SKIROJEM

Tinkara Avsec

pomlad

3–4

V SVETU PRAVLJIC

Maja Novak

februar

5–6

IGRA Z

Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar

oktober–maj

5–6

Jasna Bizjak. Sandra Kregar

oktober–junij

4–5

NESTRUKTURIRANI
M MATERIALOM
MIŠKINO LETO V
VRTCU

201

MIŠKA PLEŠE, POJE Jasna Bizjak, Sandra Kregar
IN RAJA

oktober–maj

4–5

MIŠKA
PRIPOVEDUJE..

Jasna Bizjak, Sandra Kregar

september–maj

4–5

PRAVLJIČNA JOGA

Jasna Bizjak, Sandra Kregar

oktober–maj

4–5

UTRINKI SKUPINE
LISIČKE

Miranda Grošelj, Anja Repanšek

september–junij 3–5

LISIČKIN KROS

Miranda Grošelj, Anja Repanšek

oktober, maj

3–5

IGRAJMO SE V
ANGLEŠČINI

Tinkara Avsec

oktober – junij

3–4

JAZ ZNAM, JAZ

Tinkara Avsec

celo leto

3–4

V SVETU GLASBE

Tinkara Avsec

oktober – junij

3–4

UTRINKI SKUPINE

M. V. Vrankar, P. Tomažin

september–junij 2–3

M. V. Vrankar, P. Tomažin

oktober–april

ZMOREM

ZAJČKI
PUNČKA IZ CUNJ
(UNICEF)
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2–3

DAN MALO
DRUGAČE

M. V. Vrankar, P. Tomažin

september–junij 2–3

JURČKU BOMO
POMAGALI

M. V. Vrankar, P. Tomažin

september–junij 2–3

NAŠI PRVI KORAKI

S. Orešek, U. Miklavčič

september–junij 1,5–2,5

PUNČKA IZ CUNJ
(UNICEF)

S. Orešek, U. Miklavčič

oktober–april

ZMOREM SAM

M. Vuk, K. Ljubi

september - junij 1-2

1,5–2,5

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Čas izvedbe

Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

JESENOVANJE

Vrtec Domžale

Četena Raven nad Škofjo oktober
Loko

ANGLEŠČINA

Sama Navitas

enota Gaj

oktober–junij

PLAVALNI TEČAJ

Azimut

Atlantis Ljubljana

april–maj
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Število otrok

Realizacija

GLEDALIŠKI ABONMA

KD Franca Bernika

Domžale

3x letno

GLEDALIŠKI ABONMA

Miškino gledališče

enota Gaj

3x letno

(3 predstave)

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

HIŠA
EKSPERIMENTOV

7. 11. 2019

5–6

Barbara M. Ilnikar

Otrok razvija predstavo o tem, kdaj
se je kaj zgodilo in o zaporedju
dogodkov.

MENGEŠKA KOČA

oktober

5–6

Barbara M. Ilnikar

Sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja (hoja, tek, poskoki).

AMZS VRANSKO –
Center varne vožnje

pomlad

5–6

Barbara M. Ilnikar

Otrok se seznanja z varnim
vedenjem in se nauči živeti in
ravnati varno v različnih okoljih (v
prometu, v prostem času...)
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Realizacija

VAČE – vaške igra

pomlad

5–6

Barbara M. Ilnikar

Uvajanje otrok v igre, kjer je treba
upoštevati pravila.

ŽIVALSKI VRT
LJUBLJANA

maj ali junij

5–6

Barbara M. Ilnikar

Otrok odkriva, spoznava in
primerja živa bitja, njihova okolja
in sebe kot enega izmed njih.

SPREHODI OB
KAMNIŠKI BISTRICI

celo šolsko leto

5–6

Barbara M. Ilnikar

Doživljanje in spoznavanje žive in
nežive narave v njeni raznolikosti,
podobnosti in stalnem
spreminjanju.

OBISK DRUGIH ENOT
VRTCA DOMŽALE

večkrat letno

5–6

Barbara M. Ilnikar

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

HIŠA
EKSPERIMENTOV

oktober

5–6

Maja S. Ljubić

Fizika.

OBISK VRTCA KEKEC
IN CICIDOM

jesen

5–6

Maja S. Ljubić

Ogled vrtca.

HOMŠKI HRIB

Po dogovoru

5–6

Maja S. Ljubić

Hoja v hrib.

ARBURETUM VOLČJI
POTOK

Po dogovoru

5–6

Maja S. Ljubić

Navajanje na daljšo hojo.

GEOS IN KONJI PR
OSOLET

maj

5–6

Maja S. Ljubić

Vožnja s ponijem, ogled geosa.

MIŠKE NA SPREHODU

septembra – junij

4–5

Jasna Bizjak

Prebudimo čute v naravi in se
igrajmo ob reki.
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POT POD NOGE (MALI oktober – junij
SONČEK)

4–5

Jasna Bizjak

Sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja v povezavi z Malim
sončkom.

OBISKUJEMO
BLIŽNJE ENOTE

večkrat letno

4–5

Jasna Bizjak

Negujemo prijateljske odnose.

IZLETI V OKVIRU
PROJEKTA MALI
SONČEK

celo šolsko leto

3–5

Miranda Grošelj

Sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja v povezavi z Malim
sončkom.

3–5

Miranda Grošelj

Pravljična urica, ogled knjižnice,
seznanitev s poklicem knjižničarja.

KNJIŽNICA DOMŽALE februar
SPREHODI OB
KAMNIŠKI BISTRICI

celo šolsko leto

3–5

Miranda Grošelj

Spoznavanje in opazovanje narave
skozi različne letne čase ter
sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja.

SPREHODI OB
KAMNIŠKI BISTRICI

večkrat letno

3–4

Tinkara Avsec

Spoznavanje in opazovanje narave
skozi različne letne čase ter
sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja.

ŠPORTNI PARK NA
ŠKRJANČEVEM

večkrat letno

3–4

Tinkara Avsec

Otrok razvija interes in
zadovoljstvo ob odkrivanju sveta
zunaj vrtčevskega okolja.

ŠPORTNI PARK NA
KOLIČEVEM

večkrat letno

3–4

Tinkara Avsec

Sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja.

PRODAJALNA,
DELAVNICA IN
PRALNICA ŠUBELJ

november

3–4

Tinkara Avsec

Otrok spoznava različne poklice in
se seznanja z delovnimi okolji.
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VRTCI KEKEC,
MLINČEK, CICIDOM

celo leto

3–4

Tinkara Avsec

Navezovanje prijateljskih stikov in
druženje z novimi prijatelji.

INDUSTRIJSKA CONA
PRESERJE

večkrat letno

3–4

Tinkara Avsec

Otrok spoznava značilnosti okolja,
ki so pomembne za lokalno
skupnost.

ZAJČKI NA SPREHODU oktober–april

2–3

M. V. Vrankar

Sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja in opazovanje narave v
različnih letnih časih.

1,5–2,5

S. Orešek

Sproščeno izvajanje naravnih oblik
gibanja in spoznavanje okolice
vrtca.

SPREHODI OB
KAMNIŠKI BISTRICI

oktober–maj

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija

Izvajalec

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

SKUPAJ V GORE

april

strokovni delavci vrtca
Domžale
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3–6

ŠPORTNO POPOLDNE V
VRTCU DOMŽALE

26. 9. 2019

strokovni delavci enote Gaj

1–6

NOVOLETNA PREDSTAVA
STROKOVNIH DELAVCEV
ENOTE GAJ

december

strokovni delavci enote Gaj

1–6

ZAKLJUČNO SREČANJE

maj ali junij

Barbara M. Ilnikar

5–6

Saša Pogačar
POMLADNO SREČANJE

marec ali april

Barbara M. Ilnikar

5–6

Saša Pogačar
MEDGENERACIJSKO
DRUŽENJE

celo leto

LIKOVNA DELAVNICA

november

Barbara M. Ilnikar

5–6

Saša Pogačar
Maja Svetlin Ljubić

5–6

Petra Kociper
BABICE IN DEDKI

marec

Maja Svetlin Ljubić

5–6

Petra Kociper
NASTOP ZA STARŠE

april

Maja Svetlin Ljubić

5–6

Petra Kociper
ZAKLJUČEK

maj

Maja Svetlin Ljubić

5–6

Petra Kociper
DRUŽENJE S STARŠI

marec

Jasna Bizjak

4–5

Sandra Kregar
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OBISKI DEDKOV IN BABIC pozimi
V VRTCU

Jasna Bizjak

S STARŠI NA SPREHODU

Jasna Bizjak

maj

4–5

Sandra Kregar
4–5

Sandra Kregar
POMLADNO SREČANJE

marec

Miranda Grošelj

3–5

Anja Repanšek
BABICA IN DEDEK NA
OBISKU

november

ZAKLJUČNO SREČANJE

maj

Miranda Grošelj

3–5

Anja Repanšek
Miranda Grošelj

3–5

Anja Repanšek
NASTOP ZA STARŠE

marec

Tinkara Avsec

3–4

BABICE IN DEDKI NA
OBISKU

pomlad

Tinkara Avsec

3–4

ZAKLJUČNI IZLET

junij

Tinkara Avsec

3–4

IGRALNA URICA Z
BABICO IN DEDKOM

november

M. V. Vrankar

2–3

POMLADNO SREČANJE

pomlad

P. Tomažin
M. V. Vrankar

2–3

P. Tomažin
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OGLED VIDEO UTRINKOV jan./februar
SKUPINE ZAJČKI

M. V. Vrankar

ZAKLJUČNO SREČANJE V
VRTCU

junij

M. V. Vrankar

LIKOVNA DELAVNICA

november

2–3

P. Tomažin
2–3

P. Tomažin
S. Orešek,

1,5–2,5

U. Miklavčič
OGLED VIDEO UTRINKOV januar
SKUPINE MEDVEDKOV

S. Orešek

marec

S. Orešek

POZDRAV POMLADI

1,5–2,5

U. Miklavčič
1,5–2,5

U. Miklavčič
POMLADNO SREČANJE

marec

M. Vuk

1–2

K. Ljubi
ZAKLJUČNO SREČANJE S
STARŠI

junij

M. Vuk

1–2

K. Ljubi

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

SESTANEK ZA STARŠE

september

Mateja Vuk, Kaja Ljubi

1–2

januar

Sonja Orešek, Urška Miklavčič 1,5–2,5
M. V. Vrankar, P. Tomažin

2–3

Tinkara Avsec, Lili Panič

3–4
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Realizirano, 16. 9. 2019.
13

Realizirano, 12. 9. 2019.

Miranda Grošelj, Anja
Repanšek
Jasna Bizjak, Sandra Kregar

POGOVORNA URA

enkrat mesečno

3–5

13

Realizirano 9. 9. 2019.
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Realiziran 10. 9. 2019.

4–5
5–6

Maja S. Ljubić, Petra Kociper
Barbara M. Ilnikar, Saša
Pogačar

5–6

Mateja Vuk, Kaja Ljubi

1–2

Sonja Orešek, Urška Miklavčič 1,5–2,5
M. V. Vrankar, P. Tomažin

2–3

Tinkara Avsec, Lili Panič

3–4

Miranda Grošelj, Anja
Repanšek

3–5

Jasna Bizjak, Sandra Kregar

UVAJALNO OBDOBJE

september

4–5
5–6

Maja S. Ljubić, Petra Kociper
Barbara M. Ilnikar, Saša
Pogačar

5–6

Mateja Vuk, Kaja Ljubi

1–2

14

Sonja Orešek, Urška Miklavčič 1,5–2,5

14

Tinkara Avsec, Lili Panič

3–4

5

Miranda Grošelj, Anja
Repanšek

3–5

4

4–5

8

5–6

2

Jasna Bizjak, Sandra Kregar
Maja S. Ljubić, Petra Kociper
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Radovan Radetić

PREDAVANJE ZA STARŠE:
Kako razumeti vedenje otroka
in se nanj ustrezno odzvati
SESTANEK SVET ZAVODA

Letni delovni načrt

Maja Svetlin Ljubić

24. 9. 2019

SESTANEK
PREDSTAVNIKOV SKUPIN
VRTCA GAJ

predstavitev LDN
enote

Miranda Grošelj

18. 9. 2019

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe Skupina

Izvajalec

NOVOLETNA PREDSTAVA
STROKOVNIH DELAVCEV
ENOTE GAJ

december

strokovni delavci enote Gaj

1–6

Št. otrok

Vzgojiteljica

Mateja Vuk
Sonja Orešek
M. V. Vrankar
Tinkara Avsec
Miranda Grošelj
Jasna Bizjak
Maja S. Ljubić
Barbara M. Ilnikar
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Realizacija

OBISK DOBREGA MOŽA IN december
OBDARITEV

1–6

Mare Hrovat

Mateja Vuk
Sonja Orešek
M. V. Vrankar
Tinkara Avsec
Miranda Grošelj
Jasna Bizjak
Maja S. Ljubić
Barbara M. Ilnikar

PREDSTAVA
STROKOVNIH DELAVCEV
VRTCA DOMŽALE

december

1–6

strokovni delavci vrtca Domžale

Mateja Vuk
Sonja Orešek
M. V. Vrankar
Tinkara Avsec
Miranda Grošelj
Jasna Bizjak
Maja S. Ljubić
Barbara M. Ilnikar

GLEDALIŠKI ABONMA V
VRTCU

3x letno

1,5–2,5

Miškino gledališče

Sonja Orešek

2–3

M. V. Vrankar

3–4

Tinkara Avsec

3–5

Miranda Grošelj
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4–5

OBISK ROGISTOV

enkrat letno

1–6

Jasna Bizjak

Domžalski rogisti

Mateja Vuk
Sonja Orešek
M. V. Vrankar
Tinkara Avsec
Miranda Grošelj
Jasna Bizjak
Maja S. Ljubić
Barbara M. Ilnikar

LJUDSKA SKUPINA
ČEŠMINKE

februar

1–6

plesno-pevska skupina Češminke

Mateja Vuk
Sonja Orešek
M. V. Vrankar
Tinkara Avsec
Miranda Grošelj
Jasna Bizjak
Maja S. Ljubić
Barbara M. Ilnikar

PISATELJICA
PRIPOVEDUJE

februar

5–6

ga. Maja Novak

Barbara M. Ilnikar
Maja S. Ljubić

5–6
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PRAVLJIČAR

1x letno

5–6

g. Ivan Mitrevski

Barbara M. Ilnikar
Maja S. Ljubić

5–6
OBISK OŠ PRESERJE

pomlad

4–5

strokovni delavki, knjižničarka

Jasna Bizjak

ZNANSTVENI MUZEJ,
HIŠA EKSPERIMENTOV

7. 11. 2019

4–5

strokovni delavki

Jasna Bizjak

OBISK BABICE SILVE
KOSEC

enkrat letno

Hiša eksperimentov
2–3

Silva Kosec (ljudska pevka)

M. V. Vrankar

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

GASILCI (PGD Homec)

oktober

Mateja Vuk, 1–2

Spoznavanje poklica gasilec in pravilna evakuacija v
primeru požara.

Sonja Orešek, 1,5–2,5
M. V. Vrankar, 2–3
Tinkara Avsec, 3–4
Miranda Grošelj, 3–5
Jasna Bizjak, 4–5
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Realizacija

Maja S. Ljubić, 5–6
Barbara M. Ilnikar, 5–6
POLICIJA LJUBLJANA maj

Mateja Vuk, 1–2

Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem policista.

Sonja Orešek, 1,5–2,5
M. V. Vrankar, 2–3
Tinkara Avsec, 3–4
Miranda Grošelj, 3–5
Jasna Bizjak, 4–5
Maja S. Ljubić, 5–6
Barbara M. Ilnikar, 5–6
FOTOGRAF (podjetje
ARTPRO)

marec

Mateja Vuk, 1–2

Spoznati poklic fotografa.

Sonja Orešek, 1,5–2,5
M. V. Vrankar, 2–3
Tinkara Avsec, 3–4
Miranda Grošelj, 3–5
Jasna Bizjak, 4–5
Maja S. Ljubić, 5–6
Barbara M. Ilnikar, 5–6

KOLIČEVO KARTON

oktober

Mateja Vuk, 1–2

Spodbujanje k sodelovanju pri zbiranju starega papirja.

april

Sonja Orešek, 1,5–2,5

Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter
pomenu in možnostih predelave.
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M. V. Vrankar, 2–3
Tinkara Avsec, 3–4
Miranda Grošelj, 3–5
Jasna Bizjak, 4–5
Maja S. Ljubić, 5–6
Barbara M. Ilnikar, 5–6
OBISK ČEBELARJA

november

Mateja Vuk, 1–2

Spoznati delo čebelarja, se seznaniti s pomenom čebel.

Sonja Orešek, 1,5–2,5
M. V. Vrankar, 2–3
Tinkara Avsec, 3–4
Miranda Grošelj, 3–5
Jasna Bizjak, 4–5
Maja S. Ljubić, 5–6
Barbara M. Ilnikar, 5–6
RANČ PR' OSOLET

7. 10. 2019

M. V. Vrankar, 2–3
Tinkara Avsec, 3–4

Seznanjanje s konji, konjsko vprego; razvijanje
spoštljivega odnosa do živali.

Miranda Grošelj, 3–5
Jasna Bizjak, 4–5
Maja S. Ljubić, 5–6
Barbara M. Ilnikar, 5–6
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ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE

april

Tinkara Avsec, 3–4

jesen, pomlad

Miranda Grošelj, 3–5

april

Jasna Bizjak, 4–5

november, marec

Maja S. Ljubić, 5–6

Navajanje otrok na pravilno skrb za svoje zobe – zobna
preventiva.

Barbara M. Ilnikar, 5–6
KNJIŽNICA
DOMŽALE

celo šolsko leto

Jasna Bizjak, 4–5

Izposoja slikanic.

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)

Organizator – izvajalec

Nina MAV HROVAT, Vilma
HROVAT, Katarina KOS JUHANT
in

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice

Tema - vsebina

1. strokovni aktiv:
STRPNOST, KODEKS
ETIČNEGA RAVNANJA
2. strokovni aktiv: PRIKRITI
KURIKULUM
3. strokovni aktiv: GLASBA
(teorija in primeri dobre
prakse)
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Datum

11.–14. 11. 2019

10.–13. 2. 2020

11.–14. 5. 2020

Št. ur

Jana Julijana PIRMAN

Mateja Vuk, Kaja Ljubi

VZGOJITELJSKI ZBOR

29. 8. 2019

2

Sonja Orešek, Urška Miklavčič
M. V. Vrankar, P. Tomažin
Tinkara Avsec, Lili Panič
Miranda Grošelj, Anja Repanšek
Jasna Bizjak, Sandra Kregar
Maja S. Ljubić, Petra Kociper
Barbara M. Ilnikar, Saša Pogačar
Simona Klarič, dipl.ing.živ.teh.

HACCP

Borštnar & Co.

VARSTVO PRI DELU IN
VARSTVO PRED POŽAROM

GDPR

DataInfo

Maja Vatovec, Simona Tonkli
Gornjak

DRUGAČNI OTROCI SO LAHKO
TUDI IZZIV

ZRSŠ

Tematska konferenca:

Jasna Bizjak

OTROKOV DAN V VRTCU

Miranda Grošelj

1×mesečno
januar, februar,
marec

Sonja Orešek
Mira V. Vrankar
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26. 8. 2019

4

3. 9. 2019

4

Mateja Vuk
Magistrski študijski program druge Miranda Grošelj
stopnje: INKLUZIVNA
PEDAGOGIKA

1.10.–30. 9. 2020

Mag. David Beovič, akad. Glasbenik,
prof. glasbe, univ. dipl. teol.

UMETNIŠKA GLASBA V VRTCU

februar ali marec

Barbara MIRKAC

PRAKTIČNA UPORABNA
GLASBENA ZNANJA PRI DELU
Z OTROKI

oktober

Tadeja Lavtižar

ODKRIVAMO KAMNIŠKE
PRAVLJIČNE POTI

september,
oktober, marec,
maj

Mira V. Vrankar, mag. prof. pred.
vzg.

PLESNE IGRE IN
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

januar

Petra Kociper

ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA

oktober

Petra Kociper

NADALJEVALNI KORAKI
ŠIVANJE

januar

Francka Kunaver

MATEMATIKA KOT IGRA 3

10. 10. 2019

Tina Jeras

FITNES DOMA

januar

UNIVERZA V KOPRU
Pedagoška fakulteta
Škofja Loka
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Maja Cerar Jeretina

DEJAVNOSTI OBLIKOVANE PO
METODI NTC

november

Tadeja Mišmaš

SKUPINSKE GIBALNE IGRE ZA
PREDŠOLSKE OTROKE

oktober

Barbara Kunilo

DELAVNICA MEDITACIJE,
ČUJEČNOSTI IN OSEBNE RASTI

RADOVAN RADETIČ, univ. dipl.
soc., družinski terapevt in mediator

KAKO RAZUMETI VEDENJE
OTROKA IN SE NANJ
USTREZNO PRIPRAVITI

februar

16. 1. 2020

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)

Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Mira V. Vrankar, mag. prof. pred.
vzg.

PLESNE IGRE IN
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Petra Kociper

ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA

Datum izvedbe
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Realizacija

Petra Kociper

NADALJEVALNI KORAKI
ŠIVANJA

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Urška Miklavčič

- Predsednica inventurne komisije (izvedba inventure in pisanje
zapisnika)

- Zbiranje odpadnih kartuš in baterij,

- komunikacija s čebelarji (dogovor o obisku).

- skrb za omarice in torbico prve pomoči,
- sprotno urejanje inforacij o posebnostih otrok,
- skrb za urejenost telovadnice.

VZGOJITELJICA: Mateja Vuk

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Kaja Ljubi

- Inventura igrač.

- Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov,
- civilna zaščita, nudenje prve pomoči,
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- predstavnica sindikata,
- skrb za pošto.

VZGOJITELJICA: Barbara M. Ilnikar

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Pogačar

- Skrb za omarice prve pomoči v enoti,

- Vodenje blagajne,

- pregledi zunanjih površin na igrišču,

- organizacija zbiranja starega papirja,

- urejanje zeliščnega vrta,

- organizacija zbiranja zamaškov,

- urejanje in skrb za lopo.

- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega materiala,
- skrb za organizacijo humanitarnih akcij v enoti,
- skrb za ureditev odej po igralnicah (1x letno).

VZGOJITELJICA: Maja S. Ljubič

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra Kociper

- Predsednica sveta zavoda vrtca Domžale,

- Urejanje knjižnice,

- komunikacija s kočijažem (termin),

- skrb za urejenost lope,

- skrb za hladilnik v pedagoški sobi.

- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega materiala,
- izvedba tečaja šivanja.
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VZGOJITELJICA: Jasna Bizjak

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sandra Kregar

- Urejanje gledališkega abonmaja,

- Skrb za nabiralnik,

- članica inventurne komisije,

- skrb za urejenost kotička za starše,

- skrb za urejenost didaktičnega kabineta.

- urejanje pedagoške sobe (tedensko).

VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anja Repanšek

- Vodja enote,

- Vodenje pralnice v odsotnosti delavke,

- LDN enote,

- urejanje kotička za starše,

- nakup, sajenje rož ter zalivanje sezonskega cvetja,

- odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov,

- pisanje mesečnih vzdrževalnih del.

- mesečno pisanje zapisnikov na sestankih,
- komunikacija z gasilci, čebelarji (dogovor o terminu obiska),
- pripovedovalka pravljic (obisk skupin v vrtcu Gaj v mesecu februarju).

VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Lili Panić
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- Izdelava publikacije enote Gaj,

- Od meseca decembra na porodniškem dopustu.

- skrb za urejenost didaktičnega kabineta,
- nakup in sajenje zunanjih rastlin.

VZGOJITELJICA: Mira V. Vrankar

POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin

- Mesečno poročilo o uporabi na multifunkcijski napravi,

- Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, nudenje prve pomoči,

- naročanje kartuš (po potrebi),

- tehnična priprava sredstev pred aktivi itn.,

- organizacija predstave strokovnih delavcev,

- skrb za računalnike.

- skrb za omaro z didaktičnim materialom (vodenje izposoje) + urejanje
sobe za DSP,
- vodenje obogatitvene dejavnosti Biba pleše in Mala biba pleše
(tedensko od oktobra do aprila),
- izvedba internega izobraževanja Biba pleše.

ŽIG:

Datum:

Podpis vodje enote: Miranda Grošelj
Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KEKEC
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2019/2020
ENOTA: KEKEC

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

1-2

Miranda Krištof

Martina Svetlin, Tanja Koščak

g. Klemen Sušnik

2-3

Andreja Bigec

Marta Štrajhar

g. Simon Grčar

3-5

Martina Pavlič

Mojca Novak

ga. Anita Marenk Urbanija

4-6

Jana Ljubi

Jana Orehek

ga. Jana Gogič Ceglar

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Anita Marenk Urbanija
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:

1. VREDNOTE
Kodeks etičnega ravnanja
Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
Strpnost, prijaznost, empatija : DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
(projekt)
2. UMETNOST – GLASBA
spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
glasbene ustvarjalnice
glasbeni kotički

3. PRIKRITI KURIKULUM
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu
krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
Funkcionalni igralni kotički
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5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
6. ZDRAVJE

7. DELOVNA VZGOJA
8. EKOLOGIJA

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:

-

Skrb za okolje (privzgajanje delovnih navad, ločevanje odpadkov in varčevanje) in zdravje
»Kekčev dan« (prijetno druženje, integracija otrok)
praznovanja: Veseli december - okrasitev vrtca, peka piškotov, čajanke, predstave, obisk Božička, Pust (poskrbeti za prijetno in
sproščeno vzdušje)
spoznavanje Jamarskega muzeja in Železne jame v povezavi z gibanjem v naravi – izlet s starši
druženje z otroki iz vrtca Mlinček in Gaj
evakuacija (spoznavanje dela gasilcev)
dramatizacije (starejši otroci pripravijo predstavo za mlajše otroke)

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
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-

otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več
otroki (povezovanje vrtcev, obiski, združevanje ob dežurstvih, skupne aktivnosti, projekti)
spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči
otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomemne za lokalno skupnost (Kamniška Bistrica, mokrišča, mlin...)
otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro
počutje in udobje (sodelovanje z bivšimi varovanci vrtca)

PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Starostna

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

skupina
Slovenija- moja
domovina

Ljubi, Orehek

4 – 6 let

Šolsko leto

Pri otrocih vzbuditi domovinski čut in
pripadnost

Kako so živeli na
gradovih

Ljubi, Orehek

4 – 6 let

Šolsko leto

Oblikovanje osnove za dojemanje
zgodovinskih sprememb: spoznavanje, da
se ljudje in okolje, družba in kultura v
času spreminjajo

Slovenske ljudske
pravljice, pesmi

Pavlič, Novak

3 – 4,5

šol. leto

Seznaniti otroke s slovenskimi ljudskimi
pravljicami, kulturna dediščina
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

Izvajalec

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

Biba pleše

Tanja Koščak

1× tedensko

3-6

Kekčev dan

Ljubi, Orehek, Pavlič,
Novak, Bigec, Štrajhar

šolsko leto

2-6

Mali sonček

Ljubi, Orehek, Pavlič,
Novak, Bigec, Štrajhar

šolsko leto

2-6

Igre na snegu

Ljubi, Orehek, Pavlič,
Novak, Bigec, Štrajhar

januar 2020

2-6

Rolanje

Martina Pavlič

september 2019

5-6

Spretnost vožnje s
kolesom

Ljubi, Orehek

maj 2020

4-6

Pustno rajanje

Ljubi, Orehek, Pavlič,
Novak, Bigec, Štrajhar,
Krištof, Svetlin, Koščak

25. 2. 2020

1-6
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Dan s skirojem

Pavlič, Novak

šolsko leto

3 – 4,5

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Čas izvedbe

Število otrok

oktober 2019

oktober 2019

Atlantis

pomlad 2020

pomlad 2020

KD Franc Bernik

šolsko leto

šolsko leto

vrtec Mlinćek

šolsko leto

šolsko leto

Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Angleščina

Navitas

vrtec Kekec

Jesenovanje

Vrtec Domžale

Plavalni tečaj

Azimut

Gledališki abonma KD Franc
Bernik
Gledališki abonma

gledališče
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IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

Ljubljana- mini city

24. 10. 2019

4-6

Ljubi, Orehek

Spoznavanje poklicev

Bajer Turnše

jesen 2019

4-6

Ljubi, Orehek

Rekreacija, opraviti izlet za
Mali sonček

Vrtec Gaj

marec 2020

4-6

Ljubi, Orehek

Rekreacija, opraviti izlet za
Mali sonček

Arboretum Volčji potok

maj 2020

4-6

Ljubi, Orehek

Rekreacija, opraviti izlet za
Mali sonček

Ljubljana

Junij 2020

4-6

Ljubi, Orehek

Ogled glavnega mesta
Slovenije, z vzpenjačo na grad

ob Kamniški Bistrici

šolsko leto

1-2

Krištof, Svetlin

opazovanje narave

Ob Kamniški Bistrici

šol. leto

3 - 4,5

Pavlič, Novak

Opazovanje narave skozi
letne čase, Mali sonček

Homški hrib

marec 2020

3 - 4,5

Pavlič, Novak

Rekreacija, Mali sonček
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Vrtec Gaj

šol. leto

3 - 4,5

Pavlič, Novak

Druženje, Mali sonček

Vrtec Cicidom

april 2020

3 - 4,5

Pavlič, Novak

Druženje, Mali sonček

gozd

šol. leto 2019/20

2-3

Bigec, Štrajhar

Opazovanje gozda v vseh
letnih časih in nabiranje
plodov.

ob Kamniški Bistrici do
Homca

šol.leto 2019/20

2-3

Bigec, Štrajhar

Opazovanje narave skozi letne
čase, življenje ob reki.

ob Kamniški Bistrici do
Škrjančevega

šol.leto 2019/20

2-3

Bigec, Štrajhar

Opazovanje narave skozi letne
čase, opazovanje reke.

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija

Izvajalec
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IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

Športno popoldne, teden špota

26. 9. 2019

vzgojiteljice v enoti

1-2,2-3,3-4,5,4-6

Izdelajmo zimsko dekoracijo

november 2019

vzgojiteljice v enoti, starši

1-2,2-3,3-4,5,4-6

Babice in dedki na obisku

šolsko leto

vzgojiteljice v enoti

1-2,2-3,3-4,5,4-6

Skupaj v gore

april 2020

Nastop za starše in staršev

marec ali april 2020

Ljubi, Orehek

4-6

Izlet s starši

maj 2020

vzgojiteljice v enoti

1-2,2-3,3-4,5,4-6

Zaključek vrtca

junij 2020

Ljubi Orehek

4-6

1-2,2-3,3-4,5,4-6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

sestanek za starše

10.9.2019,

vzgojiteljice v enoti
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1-2,2-3,3-4,5,4-6

januar 2020
pogovorne ure

enkrat mesečno

vzgojiteljice v enoti

1-2,2-3,3-4,5,4-6

predavanje: Kako razumeti
vedenje otroka in se nanj
ustrezno pripraviti

januar 2020

g. Radovan Radetić

1-2,2-3,3-4,5,4-6

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Skupina

Izvajalec

Št. otrok

Vzgojiteljica

Gledališki abonma, 3 predstave šolsko leto

4-6

KD Franca Bernika

20

Ljubi, Orehek

Gledališki abonma

3-4,5

gledališče

19

Pavlič, Novak

Dejavnost

Čas izvedbe

šolsko leto
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Vzgojiteljice Vrtca Domžale

Predstava v prazničnem
decembru

december
2019

1-2,2-3,

Obisk Božička

december
2019

1-2,2-3,

Obisk pripovedovalke pravljic

februar 2020

4-6

Ivan Mitrevski in Nina Mav
Hrovat

Začaramo slikanico

januar 2020

4-6

Različni glasbeniki na obisku

Glasbeno dopoldne

šolsko leto

2-3,34,5, 4-6

Opera za otroke

Obisk knjižnice v OŠ Preserje
pri Radomljah

3-5,4-6

Ljubi, Orehek, Pavlič,
Novak, Bigec,
Štrajhar, Krištof,
Svetlin, Koščak

3-4,5,4-6

Ljubi, Orehek, Pavlič,
Novak, Bigec,
Štrajhar

4-6

Februar 2020

3 – 4,5

Ljubi, Orehek, Pavlič,
Novak, Bigec,
Štrajhar, Krištof,
Svetlin, Koščak

ga. Amanda Pokorn
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SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Gasilci PGD Radomlje

Oktober 2019 Krištof, Svetlin, Koščak, Evakuacija
Bigec, Štrajhar, Pavlič,
Novak, Ljubi, Orehek, 12, 2-3, 3-4,5, 4-6

CZR Domžale

Oktober 2019, Bigec, Štrajhar, Pavlič,
teden otroka Novak, Ljubi, Orehek,

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

Spoznajmo poklic

2-3, 3-4,5, 4-6
DU Radomlje, šola zdravja

Pomlad 2020

Ljubi Orehek, 4-6

Telovadimo skupaj, medgeneracijsko sodelovanje

Vrtec Mlinček

Šolsko leto

Bigec, Štrajhar, Pavlič,
Novak, Ljubi, Orehek,

Mlinčkovi in Kekčevi meljemo prijateljstvo

2-3, 3-4,5, 4-6
Vrtec Gaj

Turistično društvo Radomlje, g.
Igor Kuzmič

Šolsko leto

Pavlič, Novak, Ljubi,
Orehek, 3-4,5, 4-6

povezovanje, druženje

4-6, Ljubi Orehek

Spoznavanje kraja, sprehod
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OŠ Preserje pri Radomljah

Šolsko leto

ZD Domžale,

Jesen, pomlad Pavlič, Novak, Ljubi,
Orehek, 3-4,5, 4-6

Pavlič, Novak, Ljubi,
Orehek, 3-4,5, 4-6

predstave
Skrb za zdravje, zobna preventiva, otrok skrbi za zdravje
in higieno

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice

Vrtec Domžale

vzgojiteljski zbor

Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec,
Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, Orehek

Vrtec Domžale

strokovni aktivi

Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec,
Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, Orehek

Vrtec Domžale, Klarič

HACCP

Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec,
Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, Orehek

Vrtec Domžale, Borštnar

Varstvo pri delu

Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec,
Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, Orehek
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Datum

Št. ur

Vrtec Domžale, Datainfo

GDPR

Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec,
Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, Orehek

Vrtec Domžale, g. Radovan Radetić

predavanje: Kako razumeti vedenje
otroka in se nanj ustrezno pripraviti

Krištof, Svetlin, Koščak, Pavlič,
Novak, Bigec, Štrajhar, Ljubi, Orehek

Vrtec Domžale, Simona Tonkli
Gorenjak, Maja Vatovec

Drugačni otroci so lahko tudi izziv

Pavlič, Bigec, Koščak, Orehek

Vrtec Domžale, Tadeja Lavtižar

Odkrivamo Kamniške pravljične poti

Pavlič

Vrtec Domžale, Simona Tonkli
Gornjak

Odložen vpis

Ljubi

ZSSS- Sindikat VIR

Seminar za sindikalne zaupnike

Ljubi

Vrtec Domžale, Mira V. Vrankar

Plesne igre in sprostitvene dejavnosti

Koščak

Vrtec Domžale, Petra Kociper

Nadaljevalni koraki šivanja

Koščak

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Martina Svetlin

-vzgojno delo v skupini

-pomoč vzgojiteljici

-urejenost igralnice,

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu

garderobe

-redno nameščanje WC

-skrb za oglasno desko

papirja, brisač, mila

-pometanje na igrišču

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov

-skrb za omare v pisarni

-pometanje

(zapisniki, akti, obrazci...)

- skrb za likovni kotiček

-skrb za dig.fotoaparat, kamero in računalnik

- skrb za rože

-org. vodenje enote

- skrb za dekoracije
- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Marta Štrajhar

-vzgojno delo v skupini

pomoč vzgojiteljici
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-urejenost igralnice,

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu

garderobe

-redno nameščanje WC

-skrb za oglasno desko

papirja, brisač, mila

-pometanje na igrišču

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov

-skrb za avdiovizualna sredstva in lutke

-pometanje

-skrb za urejenost pisarne in pisarniškega materiala

- naročanje ter urejanje čistil in materiala

- nadomešč. vodje enote

- skrb za likalnico (perilo)
- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti

VZGOJITELJICA: Martina Pavlič

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca Novak

-vzgojno delo v skupini

-pomoč vzgojiteljici

-urejenost igralnice,

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu

garderobe

-redno nameščanje WC

-skrb za oglasno desko

papirja, brisač, mila

-pometanje na igrišču

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov

-skrb za športni kotiček

-pometanje

-skrb za požarno varnost, sodelovanje z gasilci + izvedba evakuacije

-skrb za glasbeni kotiček

- inventura

-skrb za visoke grede in dekoracije
-prva pomoč in CZ
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-občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti

VZGOJITELJICA: Jana Ljubi

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:Jana Orehek

-vzgojno delo v skupini

-pomoč vzgojiteljici

-urejenost igralnice,

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu

garderobe

-redno nameščanje WC

-skrb za oglasno desko

papirja, brisač, mila

-pometanje na igrišču

-razkuževanje igrač

-skrb za knjižni kotiček

-pometanje

(slikanice, leksikoni, brošure, revije, časopisi)

-naročanje ter urejanje čistil in materiala

-sodelovanje z TD
-predsednica sindikata

-skrb za likalnico (perilo)
-skrb za požarno varnost
-občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti

ŽIG:

Datum:12.9.2019

Podpis vodje enote: Miranda Krištof

Podpis ravnateljice: Jana J. Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KRTEK
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2019/2020
ENOTA: KRTEK

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

METULJI

ANDREJA MATKOVIČ

MELITA ŠUMIČ

Ga. Alenka Filipašič

(DO PRIHODA T. ROŽIČ-PD)
PIKAPOLONICE

ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER

MAJA NOVAK

G. Lap Primož

GOSENICE

KARIN ROPOTAR

DRAGANA RISTIĆ(

G. Andrej Mihelič

DO PRIHODA M. KRŽIČ-PD)
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MRAVLJICE

KATJA FROL ŠTEFAN

SIMONA KUNAVAR

Ga. Tjaša Dragar

MIŠKE

KATARINA KOŠENINA

SAŠA OŠTIR VERBIČ

G. Iztok Vozelj

KRESNIČKE

SLAĐANA TRAPIĆ

TINA JORDAN

Ga. Jana Lončar

ČMRLJI

JANJA DRAGAR RIBIČ

BARBARA GORIČ

G. Martin Zupančič

ŽABICE

ALENKA LOVŠIN

MATEJA GABOR

G. Erik Slak

SONČKI

SLAVICA PERPAR IBRČIČ

VALENTINA LUKAN

G.Luka Strnad

POLŽI

JANA STROJAN

JASMINA TREBUŠAK

Ga. Katka Močnik

ČEBELICE

ANJA BEŠTER

MATEJA VRHOVNIK

Ga. Nina Jarc

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Nina Jarc
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:

VREDNOTE
Kodeks etičnega ravnanja
Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
(projekt)
2. UMETNOST – GLASBA
spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
glasbene ustvarjalnice
glasbeni kotički
3. PRIKRITI KURIKULUM
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu
krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
249

Funkcionalni igralni kotički
5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
6. ZDRAVJE
7. DELOVNA VZGOJA
8. EKOLOGIJA

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
-dejavnosti ob tednu otroka
-evakuacijska vaja
-prednovoletna druženja s prazničnim plesom
-pustovanje
-izdelava voščilnic za starejše krajane
-sodelovanje s knjižnico Ihan
-humanitarne akcije(zbiranje zamaškov,Anina zvezdica, zbiranje šolskih potrebščin
-zbiranje starega papirja
-forma viva
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:

1.Vrtec kot prijetno okolje
- spomladanska zunanja razstava glede na prioritete vrtca
- povezanost družin in vrtca- športno popoldne,
- povezanost kraja in vrtca-voščilnice za starejše občane, sodelovanje z društvi, institucijami
-humanitarne akcije;

2. Izdelava inovativnega učnega okolja izven igralnic
-obogatitev hodnikov, večnamenskega prostora, igrišč z didaktičnimi materiali z namenom doseganja hitrejšega razvoja na vseh področjih
otrokovega razvoja in spodbujanja spontanega učenja preko igre.
- učenje na prostem za trajnostni razvoj: Model roke
-izvajanje dejavnosti izven igralnice (branje pravljic, ustvarjanje, igre, športne dejavnosti, druženja)

3. Skrb za razvoj porajajoče se pismenosti
-skrb za večjo povezavo ter interes za knjižnico Ihan
-vključevanje knjižnega gradiva v vsakodnevne dejavnosti znotraj naših skupin
-povezovanje med skupinami v sklopu knjižnih dopoldnevov (tudi pri mlajših skupinah),
-bralnice pod krošnjami,
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- spodbujanje staršev za dejavnosti v knjižnici

PROJEKTI

Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

1-2

Vse leto

-razvijanje samostojnosti na področju
motorike, govora, osebne higiene,
prehranjevanja, osebne urejenosti

Starostna
skupina

Zmorem sam

A. Matkovič
M. Šumić
T. Rožič

Želvina vrečka

Slavica Perpar
Ibrčič

1-2

Šolsko leto
2019/2020

Otrok ob knjigi in obisku knjižnice
doživlja veselje, zabavo, povezuje
estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do
literature.

Mali sonček

Vzgojiteljice

2-6

Celo šolsko
leto

-

Zmorem sam

Jana Strojan

2-3

Celo šolsko
leto

PUNČKA IZ CUNJ

Mira Vladimira
Vrankar, mag.
prof. pred. vzg.

2-4

oktober- maj

Razvijati gibalne sposobnosti
Spodbuja otroke na področju
gibanja v vrtcu s sodobnimi
gibalnimi/športnimi vsebinami.
-razvijanje sposobnosti in
samostojnosti na vseh področjih
Preko punčke iz cunj vzpostaviti
povezavo med vrtcem in domom;
sodelovanje z UNICEF-om.
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Pravljični palček

Janja Dragar
Ribič

Celo leto

-

5-6

Okt. 2019 junij 2020

Pridobivanje orientacije na listu,
veselje do reševanja nalog in
navajanje na skrb za svoje stvari.

5-6

Okt. 2019 –
febr. 2020

Pridobivanje predbralnih spretnosti,
samostojno pripovedovanje.

5-6

November
2019

Razvijanje strpnosti, prijaznosti in
empatije.

Barbara Gorič
Moj zvezek

A. Lovšin
M. Gabor

Pravljični palček

A. Lovšin
M. Gabor

Dan strpnosti

A. Lovšin

Spodbujanje staršev, da bi brali
svojim otrokom, kajti branje
ugodno vpliva na otrokov
vsestranski razvoj

4-6

M. Gabor

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)

Dejavnost

Izvajalec

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

Malček plesalček

A. Matkovič

oktober-junij

1-2 leti

14

Decembrsko rajanje

Vse vzgojiteljice

december

1-6

197
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Pustno rajanje

Vse vzgojiteljice

Pustni torek

1-6

197

Po lužah

A. Matkovič

pomlad

1-2

14

Bralnice pod krošnjami Vse vzgojiteljice

Vse leto

1-6

197

Mala biba pleše

B. Gorič

Celo leto

2-3

14

Biba se giba

Slavica Perpar Ibrčič,

Šolsko leto 2019/2020

1-2

14

Ringaraja, zvočni pojav Slavica Perpar Ibrčič,
nam ugaja!
Valentina Lukan

Šolsko leto 2019/2020

1-2

14

Druženje s skupinami
vrtca

Šolsko leto 2019/2020

1-2

14

Glasbeno obarvano
Slavica Perpar Ibrčič,
praznovanje rojstnih dni
Valentina Lukan

Šolsko leto 2019/2020

1-2

14

Bralnice pod krošnjami Slavica Perpar Ibrčič,

Šolsko leto 2019/2020

1-2

14

7. – 13. 10. 2019

1-6

197

T. Rožič

Valentina Lukan

Slavica Perpar Ibrčič,
Valentina Lukan

Valentina Lukan
Teden otroka

Vse vzgojiteljice
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okt. - maj

3–5

22

Trapić, Jordan

Celo leto

4-6

20

Trapić, Jordan

Maj

4-6

20

Dopoldne ob knjigi

M. Vrhovnik

1x mesečno

3-5

22

Z glasbo v lepši dan

A. Bešter

okt. - maj

3-5

22

Ustvarjamo knjigo

K. Frol Štefan, S.
Kunavar

Celo leto

2-4

19

Dan s poganjalci

K. Frol Štefan, S.
Kunavar

Pomlad 2020

2-4

19

Igre razvijanja
čuječnosti: sedeti pri
miru kot žaba

Karin Ropotar

Skozi celo leto

2-4

17

Moj kraj

Karin Ropotar, Dragana
Ristić, Mateja Kržič

Skozi celo leto

2-4

17

Skupaj nam je lepo

A. Bešter
J. Strojan
S. Perpar Ibrčič

Moj zvezek
Spretnosti vožnje s
kolesi
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Naredi dobro in
spremeni svet

Karin Ropotar

Skozi celo leto

2-4

17

Dopoldanske pravljice

Karin Ropotar, Katja
Frol Štefan

Skozi celo leto

2-4

40

Dan gibanja

K. Frol Štefan, S.
Kunavar

1* na mesec

2-4

19

Polžev glasbeni
nahrbtnik

Skozi celo šolsko leto

Jana Strojan

2-3

19

Kostanjčkov piknik

Jana Strojan

Jesen 2018

2-3

19

Jasmina Trebušak

Jasmina Trebušak
Po lužah

Jana Strojan

Priložnostno

2-3

21

Dan s skirojem

Trapić, Jordan

April

4-6

20

Rolanje

Trapić, Jordan

Marec

4-6

20

Joga za otroke

Jordan

Celo leto

4-6

20

Spuščanje gregorčkov

Trapić, Jordan

Marec

4-6

20

Miška pripoveduje

K. Košenina

Jan. – Maj

3-5

21
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S. Oštir Verbič
Družimo in ustvarjamo
z »Mravljicami«

K. Košenina, K. Frol
Štefan, S. Verbič Oštir,
S. Kunavar

Okt. – Maj

2-5

40

V svetu glasbe

K. Košenina

Okt.- Maj

3 -5

21

Skozi celo leto

3- 5

21

Pomlad 2020

3 -5

21

S. Oštir Verbič
Sadni napitki

K. Košenina
S. Oštir Verbič

Dan s skirojem/
kolesom

K. Košenina

Pravljična joga

Barbara Gorič

2 x mesečno

4-6

21

Kros Prijateljstva

Janja Dragar Ribič

Jesen 2019

4-6

63

S. Oštir Verbič

Sladana Trapić
Alenka Lovšin
Gibalna igralnica

Janja Dragar Ribič

Celo leto

4-6

21

Izposojevalnica igrač

Karin Ropotar

Celo leto

4–6

21

Pravljična čajanka

Janja Dragar Ribič

December 2019

4-6

21

Dnevi rolanja

Janja Dragar Ribič

Pomlad 2020

4-6

21
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Gozdni dan

Janja Dragar Ribič

Celo leto

4-6

21

April 2020

4-6

21

Zima 2020

4-6

21

December 2019

4-6

21

Barbara Gorič
Sprehod z dežniki

Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič

Ples snežink ob
zasneženem vremenu

Janja Dragar Ribič

Kino dan

Janja Dragar Ribič

Barbara Gorič

Barbara Gorič
Skupaj v gore

Vrtec Domžale

Pomlad 2020

4-6

Moj zvezek

Janja Dragar Ribič

Celo leto

4-6

21

Dnevi rolanja

S. Trapić

pomlad 2020 (5 dni)

5-6

21

Dnevi kolesarjenja

A. Lovšin

september 2019 (5 dni) 5-6

21

M. Gabor
Biba pleše

T. Jordan

oktober 2019 – april
2020

5-6

21

Montessori kotiček

A. Lovšin

september 2019 – junij 5-6
2020

21

oktober 2019-april
2020

63

M. Gabor
Skupna druženja:
Žabice, Kresničke in
Čmrlji.

A. Lovšin
S. Trapić
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5-6

J. Dragar Ribič

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)

Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Mini gledališki abonma

Gledališče
KUKUC

Vrtec

27.2.2020-Mini Moni 134

Štirje letni časi

Nuša Sotlar

Igralnica

Jesen, Pomlad

21

Plavalni tečaj

Leštan

Atlantis

Pomlad

21

Obisk Sare in psičke Taši

Sara Šinko

Vrtec

pomlad 2019

18

Otroški gledališki Abonma Kulturni dom F.
Bernik

Kulturni dom

Jesen, Pomlad-3
predstave

63

Obisk knjižnice v Ihanu

Knjižnica v Ihanu

Celo leto

21

Knjižničarka

Število otrok

21.5.2020-Dino in
čarobni toni

F. Bernik
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Realizacija

Jesenovanje

Vrtec Domžale

Četena ravan

Jesen 2019

IZLETI SAMO ZA OTROKE

Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

Pomladni izlet do
gozdička

pomlad

Metulji

A. Matkovič

-opazovanje narave in
zaznavanje širšega okolja
vrtca

Izlet do vagona

Pomlad 2020

Pikapolonice

Š. Zemljič Kociper

Spoznavanje vloge narave in
čistega okolja v povezavi z
gibanjem v naravi.

Izlet do palčkove dežele

Pomlad 2020

Pikapolonice

Š. Zemljič Kociper

Otrok spoznava pravljični
svet in razvija vzdržljivost.

Proti Žabnici

pomlad

Sončki

Slavica Perpar Ibrčič

Razvijanje vztrajnosti pri hoji.

V gozd

Jesen, zima,
pomlad, poletje

Polži

Jana Strojan

Raziskovanje v gozdu v vseh
letnih časih

Do Kamniške Bistrice

Jesen, pomlad

Polži

Jana Strojan

Otrok opazuje reko in njeno
okolico

Do kmetije

Pomlad

Polži

Jana Strojan

Otrok spoznava domače živali

T. Rožič

260

Realizacija

Tabor

Pomlad

Polži

Jana Strojan

Otrok se veseli ob osvojenem
cilju

Študa

Pomlad

Polži

Jana Strojan

Otrok spoznava bližnjo
okolico

Sprehod do gozda

V vsakem letnem
času (jesen, zima,
pomlad, poletje)

Gosenice

Karin Ropotar

Otroci opazujejo spreminjanje
narave na istem mestu, v vseh
letnih časih.

Obisk kmetije

Pomlad 2020

Gosenice

Karin Ropotar

Otrok spozna delo in živali na
kmetiji.

Izlet do pravljične hišice

Pomlad 2020

Gosenice

Karin Ropotar

Otrok spoznava pravljični
svet in razvija vzdržljivost.

Izlet do skakalnic

Pomlad 2020

Mravlje

Katja Frol Štefan

Opazovanje narave,
spoznavanje spoznavanje
okolice vrtca

Izlet presenečenja

Pomlad, 2020

čebele

A. Bešter

Izlet presenečenja za otroke.

K. Košenina
Sprehodi po Ihanu

Celo leto

čebele

A. Bešter

Spoznavanje in opazovanje
narave skozi letne čase,
sproščeno izvajanje naravnih
oblik gibanja.

Pohod na Tabor

jesen, 2019

čebele

A. Bešter

Otroci s hojo urijo svojo
vztrajnost in vzdržljivost.
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Daljši sprehodi do
Domžal

večkrat letno

čebele

A. Bešter

Otrok aktivno preživlja čas na
prostem.

Izlet do Zaboršta

Pomlad 2020

Miške

K. Košenina

Ogled skakalnice, varno v
prometu

Izlet na Tabor

Pomlad 2020

Miške

K. Košenina

Razvijanje vztrajnosti pri hoji,
veselja do bivanja v naravi.

Izlet presenečenja

Pomlad 2020

Miške

K. Košenina

Izlet presenečenja za otroke.

Križentaver

Izlet do vagona

Oktober

Marec

4-6

4-6

Trapić, Jordan

Trapić, Jordan

Raziskovanje različnih poti, ki
vodijo do cilja. Raziskovanje
gozda.
Sproščeno izvajanje naravnih
oblik gibanja
( hoja, tek ).

Obisk rastlinjaka

Maj

4-6

Trapić, Jordan

Hiša eksperimentov
Ljubljana

Marec

4-6

Trapić, Jordan
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Otrok se seznanja z različnimi
funkcijami bližnjega
družbenega okolja, spoznava
poklic cvetličarja in funkcijo
cvetličarne.

Spodbujati radovednosti in
ustvarjalnost s sposobnostjo
kritičnega mišljenja preko
odprte komunikacije,
raziskovanja in odkrivanja.

Živalski vrt Ljubljana

Maj

Spoznavanje različnih živali,
okolja, načina bivanja,
prehranjevanja in kulturnega
obnašanja.

Trapić, Jordan

4-6

SODELOVANJE S STARŠI

Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna
skupina

Št.
udeležencev

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

Športno popoldne

September 2019

vzgojiteljice

1-6

Prednovoletno druženje

December 2019

vzgojiteljice

1-2

Maj 2020

vzgojiteljice

1-2

14-18.10.2019

vzgojiteljice

1-6

Zaključno srečanje
Zbiranje starega papirja
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Realizacija

Humanitarne akcije

Vse leto

vzgojiteljice

1-6

Predstava strok.delavk za
otroke in starše

December 2019

Š. Zemljič Kociper

2-3

Dan staršev-zaključno
druženje

Maj 2020

Predpraznično druženje

november

Perpar Ibrčič, Lukan

1-2

Zaključno srečanje

junij

Perpar Ibrčič, Lukan

1-2

Druženje s starimi starši (v
dopoldanskem času)

Skozi celo leto

Karin Ropotar, Dragana
Ristić, Mateja Kržič

2-4

Zaključno srečanje

Junij 2020

Karin Ropotar, Dragana
Ristić, Mateja Kržič

2-4

Z dedkom in babico

Pomlad 2020

Jana Strojan

2-3

M. Novak
Š. Zemljič Kociper

2-3

M. Novak

Jasmina Trebušak
Družinsko druženje

November 2019

Jana Strojan

2-3

Jasmina Trebušak
Zaključno druženje s starši

Maj 2020

Jana Strojan

2-3

Jasmina Trebušak
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Polžev glasbeni nahrbtnik

Čistilno delovna akcija

Skozi celo šolsko
leto

Jana Strojan

Marec 2020

Jana Strojan

2-3

Jasmina Trebušak
2-3

Jasmina Trebušak
Skupaj v gore

April 2020

Vrhovnik

4-6

Čarobno druženje

December, 2019

A. Bešter

3-5

M. Vrhovnik

Babica in dedek na obisku

Pomlad, 2020

A. Bešter

3-5

M. Vrhovnik

Pozdrav poletju

maj/junij, 2020

A. Bešter

3-5

M. Vrhovnik

Zaključno srečanje – RIC
Sava

Maj/ Junij 2020

Druženje in ustvarjanje z
gospo Barbaro

4x letno

Gibajmo se s starši

Zima 2020

K. Košenina

3-5

S. Oštir Verbič
B. Karner

3-5

K. Košenina, S. Oštir Verbič
Janja, Barbara

4-6
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Čmrljev zaključni nastop

Pomlad 2020

Janja, Barbara

4-6

Zaključno srečanje

maj 2020

A. Lovšin

5- 6

M. Gabor
Novoletno druženje, čajanka
s starši

Čajanka z babicam in dedki,
druženje in igra v
dopoldanskem času
Delavnica s starši

December

Trapić, Jordan

4-6

December

Trapić, Jordan

4– 6

november 2019

A. Lovšin

5-6

M. Gabor

Zaključni nastop za starše

Trapić, Jordan

Maj

4–6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

1. Sestanek za starše

September 2019

vzgojiteljice vseh skupin

1-6

2. Sestanek za starše

Februar 2020

vzgojiteljice vseh skupin

1-6
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Predavanje za starše:

Januar 2020

Radovan Radetić,

1-6

Vse leto 1x
mesečno

vzgojiteljice vseh skupin

1-6

Kako razumeti vedenje otroka
in se nanj ustrezno odzvati
Pogovorne ure

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)

Dejavnost

Čas
izvedbe

Mini gledališki abonma

Skupina

Izvajalec

Št. otrok

Vzgojiteljica

1-2

Gledališče KU KUC

134

A. Matkovič
T. Rožič

Predstava: Lahko pokukam v
tvojo pleničko

December
2019

1-2

Božičkovo dopoldne

December
2019

1-2

Vzgojiteljice skupin Metulji,
Pikapolonice in Gosenice

45

g. Marko Hrovat

197

267

A. Matkovič,
T. Rožič,M. Šumić
A. Matkovič

Realizacija

T. Rožič, M.
Šumić
Vzgojiteljice vrtca Domžale

197

A. Matkovič

Predstava vzgojiteljic Vrtca
Domžale

December
2019

1-2

Obisk FS Groblje

November
2019

3–5

FS Groblje

21

K. Košenina

Obisk različnih glasbenikov

Skozi celo
leto

3–5

A. Pirc, A. Černe Gregorič, R. 21
Černe, E. Černe,

K. Košenina

Ogled filharmonije

April 2020 3 - 5

Slovenska filharmonija

K. Košenina

T. Rožič, M.
Šumić

43

A. Bešter
Nastop MPZ Domžale

September
2019

3-6

MPZ Domžale

133

Vzgojiteljice
skupin
3-6 let

Pomlad
2020

Čmrlji

Poslikava obraza

Februar
2019

Čmrlji

Pripovedovalka pravljic

februar
2019

Začarajmo slikanico

Januar
2020

Gregorjevo

Janja Dragar Ribič

21

Janja Dragar Ribič

Nastja Učakar

21

Janja Dragar Ribič

4-6

Vrtec Domžale

63

Lovšin, Dragar,
Trapić

5-6

Ivan Mitrevski (ilustrator) in
Nina Mav Hrovat

21

Lovšin, Gabor

Barbara Gorič
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Obisk knjižnice

Pomlad
2020

Mravlje

K. Frol Štefan, S. Kunavar

19

K. Frol Štefan

Pripovedovalka pravljicZačarajmo slikanico

Februar

4-6

Nina Mav Horvat, Ivan
Mitrevski

20

S. Trapić

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)

Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

Gasilsko društvo Ihan

oktober

Matkovič, Metulji

-evakuacijska vaja 2019-tema potres
-varno evakuiranje ob naravni nesreči

Knjižnica Ihan

Vse leto

Vse vzgojiteljice in
skupine

-seznaniti se z ustanovo
-privzgojiti veselje do knjige, povezovanje institucij
-otrok ob knjigi doživi ugodje

Glasbena šola Parnas

Pomlad 2020 Jana Strojan, Polži

Šola zdravja

Jesen 2019

Janja Dragar Ribič
Čmrlji

Fotograf

Marec 2020

vse

Otrok uživa v umetnosti (glasbi).
Posamezniku podati osnovne podatke, kako dosegati
čim boljše in zdravo življenje.
Fotografiranje otrok. Spoznati poklic.
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Realizacija

Ogled čebelnjaka

Obisk kmetije Sojer

November
2020

Janja Dragar Ribič

Jesen 2019

Janja Dragar Ribič

Čmrlji

Čmrlji
Vzgoja za varnost v prometu
– Policijska postaja Domžale

Pomlad 2020 Janja Dragar Ribič

Zobna asistentka na obisku

Jesen 2019, Tina Šircelj Kosec
Pomlad 2020

Nogometni klub IHAN
Predstavitev pohodništva

Čmrlji

Oktober
2019
Jesen 2019

Karin Ropotar,
Gosenice
Martina Učakar

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi
funkcijami.
Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi
funkcijami.
Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi
funkcijami.
Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi
funkcijami. Otrok pridobiva navade o negi telesa.

Otrok spozna nogometaše in njihovo delo.
Otrok spoznava značilnosti bližnjega (gore)

Čmrlji
Obisk vrtnarije v Ihanu

Pomlad 2020 Janja Dragar Ribič

Seznanjanje s širšim okoljem

Čmrlji
Obisk starejših občanov v
kraju

Pomlad 2020 Janja Dragar Ribič

Izdelava novoletnih voščilnic December
2019

Čmrlji
Vse skupine

Razvijati občutek za solidarnost, medsebojna
pomoč.

Pošiljanje novoletnih voščilnic starejšim v kraju in
bivšim upokojenim sodelavkam in varovancem
MGC Domžale
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Društvo Vesele nogice

Jesen 2020

Janja Dragar Ribič

Spodbujanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti

Čmrlji
Zdravstvena preventiva

Pomlad 2020 Janja Dragar Ribič

Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno

Čmrlji
Odbor Planinstva za
invalide/OPP Varen korak
Jurček Nowak

Celo leto

Janja Dragar Ribič

Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja

Čmrlji

Spodbujanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti

Alenka Lovšin-Žabice
Knjižnica Domžale –
podružnica Ihan

september
2019 – junij
2020

A. Lovšin, 5-6 let

Sodelovanje v projektu Pravljični Palček, izposoja
knjig, igrač skozi celo leto in obisk knjižnice
Domžale.

ZD Domžale – obisk zobne
asistentke in medicinske
sestre.

jesen 2019
in pomlad
2020

A. Lovšin, 5-6 let

Otrok pridobiva navade o negi telesa – zob. Otrok
skrbi za svoje zdravje (zdrava prehrana, itn.)

Policijska postaja Domžale

maj 2020

A. Lovšin, 5-6 let

Prometna vzgoja in skrb za varnost v prometu.
Seznanjanje s poklicem policist.

Maj

S.Trapič, kresničke

Spoznati poklic policista. Vzgoja za varnost v
prometu

Sprehod z policistom
spoznavanje varnih poti v
okolici vrtca
Knjižnica Ihan, pravljična
urica

Celo leto

S.Trapič, kresničke

Seznanjanje z knjižnico, poklicem, delom, pravili v
knjižnici ter odnosa do knjige,…
Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi
funkcijami
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Ogled čebelnjaka

November

S.Trapič, kresničke

OŠ. Ihan

Maj

S.Trapič, kresničke

Zdravstveni dom Domžale

Oktober,
februar, maj

S.Trapič, kresničke

Obisk 1. razreda, Seznanitev s šolskimi prostori

Razstava risbic v zdravstvenem domu Domžale

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)

Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojni zbor

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice

Datum

A. Matkovič

8.10.2019

M. Šumić
1. Strokovni aktiv

Strpnost

Vse strokovne delavke

11. - 14.11.
2019

Vse strokovne delavke

10. - 13.2.2020

Kodeks etičnega ravnanja
2. Strokovni aktiv

Prikriti kurikulum
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Št. ur

3. Strokovni aktiv

Glasba: teorija in primeri dobre
prakse

Vse strokovne delavke

11.- 14.5.2020

Vrtec Domžale – Barbara Mirkac,
prof. glasbe

Praktična uporaba glasbenega
znanja pri delu z otroki

K. Košenina, Anja Bešter, Mateja
Vrhovnik, Karin Ropotar

Oktober 2019

Vrtec Domžale- David Beović

Umetniška glasba v vrtcu

K. Košenina ,Trapić

Februar/Marec
2020

Vrtec Domžale; Radovan Radetić,
univ. dipl. soc; družinski terapevt
in mediator

Predavanje

A.Matkovič , M.Šumić, T. Rožič

16. 1. 2020

Kako razumeti vedenje otroka in
se nanj ustrezno odzvati

S. Perpar Ibrčič,
V.Lukan, K.Ropotar, D.Ristić
Trapić, Jordan

Študijske skupine,; ZRSŠ

Slavica Perpar Ibrčič, Anja Bešter, 26. 8. 2019

Otrokov dan v vrtcu

Karin Ropotar
Razvojna agencija Kozjansko, OE
Ljudska univerza Šentjur

11. Slomškov simpozij – Različne
vloge strokovnih delavcev

Slavica Perpar Ibrčič

Vrtec Domžale; Simona Klarič,
dipl. ing. živ. teh.

HACCP

Vse strokovne delavke

Vrtec Domžale; Borštnar &Co

Varstvo pri delu in varstvo pred
požarom

Vse strokovne delavke

Vrtec Domžale – Simona Tonkli
Gornjak, Maja Vatovec

Drugačni otroci so lahko tudi izziv Anja Bešter, Mateja Vrhovnik,
Karin Ropotar, Dragana Ristić
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22. 11. 2019

Vrtec Domžale – Mira Vladimira
Vrankar, mag. prof. pred. vzg.

Plesne igre in sprostitvene
dejavnosti

Anja Bešter, Mateja Vrhovnik,

Eskena

Mednarodni dan strpnosti

Trapić

Mateja Kržič

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe

Strokovni aktivi

K. Košenina, A. Bešter, K.
Ropotar

Šol. Leto 2019/2020

Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)

VZGOJITELJICA: Andreja Matkovič

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita Šumić

-vodenje enote

-spravilo sanitetnega materiala

-odgovorna oseba za evakuacijo

- dnevno pobiranje perila

-naročilo sanitetnega materiala za enoto

-skrb za čisto stopnišče
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VZGOJITELJICA: Slavi Perpar Ibrčič

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Valentina Lukan

-urejanje gredice na igrišču (stari del vrtca)

-urejanje skladišča Odpadno je uporabno.

VZGOJITELJICA: Janja Dragar Ribič

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Barbara Gorič

-vodenje obogatitvene dejavnosti: Moj zvezek

-vodenje obogatitvene dejavnosti: Pravljična joga

-predstavnik za civilno zaščito

-skrb za skupno omaro lutk v pedagoški sobi
-Mala biba pleše: plesne dejavnosti

VZGOJITELJICA: Alenka Lovšin

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mateja Gabor

-urejanje skladišča igrač 2 (novi del)

- urejanje pedagoške sobe

VZGOJITELJICA: Katja Frol Štefan

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Simona Kunavar

-Skrb za vrtčevsko knjižnico, ureditev panoja pri vhodu 2

-Sindikat, ureditev panoja pri vhodu 2

VZGOJITELJICA: Jana Strojan

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jasmina Drobež

-urejanje omar z odpadnim, uporabnim materialom (hodnik v starem
delu vrtca)

-urejanje športnega kabineta stari del

-organizacija obiska zobne asistentke gospe Tine Kosec za obisk vseh
skupin v enoti
-delo v inventurni komisiji
VZGOJITELJICA: Špela Zemljič Kociper

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Novak
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-Predstavnica za Prvo Pomoč- Kontrola omaric

-Urejanje panoja vhod 1 in med igralnicama 1 in 2

-Urejanje panoja vhod 1 in med igralnicama 1 in 2

-Skrb za vrtne gredice pred vrtcem

VZGOJITELJICA: Anja Bešter

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:

-Organizacija obiska gledaišča Ku kuc

-Skrb za urejenost hišice z igračami na igrišču

-Skrb za urejenost hišice z igračami na igrišču
VZGOJITELJICA: Katarina košenina

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Oštir Verbič

-nadomeščanje vodje v času njene odsotnosti in pomoč pri delu

-

- organizacija akcije zbiranje odpadnega papirja

skrb za zunanjo lopo na parkirišču
urejenost panoja pri drugem vhodu

- urejenost panoja pri drugem vhoda
VZGOJITELJICA: Karin Ropotar

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:

- Vodenje Izposojevalnice iger,

- dekoracija panojev – vhod 1, 2,

- pisanje mesečnih novic za lokalni časopis,

- skrb za glasben kotiček,

- vodenje internega izobraževanja na ravni vrtca,

- sodelovanje pri vodenju Izposojevalnice iger,

- skrb za urejenost našega pedagoškega prostora,
- organizacija dejavnosti Skupaj v gore,
- skrb za organizacijo skupnih dejavnosti v naši enoti (pustovanje,
novoletni ples),
VZGOJITELJICA: Slađana Trapić

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tina Jordan

-Urejanje športnega kabineta 2

-Urejanje športnega kabineta 2
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-Vodenje obogatitvene dejavnosti: Moj zvezek

-Vodenje obogatitvene dejavnosti: Jog za otroke

ŽIG:

Datum: 16.9.2019

Podpis vodje enote: Andreja Matkovič

Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE MLINČEK
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LETNI

DELOVNI
N A Č R T IN
A C I J A ŠOLSKO LETO 2019/2020

REALIZ

ENOTA: MLINČEK
Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

2 – 3,5

DRAGICA REPANŠEK

SAŠA STARIČ

Ga. Tanja Mrkun

3–4

MAJA CERAR JERETINA

PETRA MIKLAVC

Ga. Anja Hrovat

4–6

DAMJANA RODE

GAŠPER CETNIK

Ga. Irena Senožetnik
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Irena Senožetnik
VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
1. VREDNOTE
8. EKOLOGIJA
- Kodeks etičnega ravnanja.

- ločevanje odpadkov,

- Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let.

- zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov

- Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16. 11. 2019.
2. UMETNOST
- Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti.
- Glasbene ustvarjalnice.
- Glasbeni kotički.
3. PRIKRITI KURIKULUM
- Kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu.
- IGRA, kot pomemben del učenja in dela v vrtcu.
- Krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja.
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
- Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
- Funkcionalni igralni kotički
5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
6. ZDRAVJE
- aktivnosti na prostem
- sodelovanje z ZD Domžale
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- pestra in zdrava prehrana
7. DELOVNA VZGOJA
- skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče)
- delovna akcija (marec 2020)

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:




























MALI SONČEK
BRALNICE POD KROŠNJAMI
LENKA SE ŠETA, METLA POMETA
EKOLOŠKI KOTIČEK
MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO RPIJATELJI
BRALNI PALČEK
BIBA PLEŠE
IGRE IN IDEJE BREZ MEJE
GIBALNA ABECEDA
V SVETU PRAVLJIC
IGRE NA SNEGU
PUSTNO RAJANJE
DELOVNA AKCIJA
TEDEN OTROKA
GLEDALIŠKI ABONMA
SKRB ZA ZDRAVJE
20. LETNICA ENOTE
RAZSTAVA OB 20. LETNICI ENOTE
KOSTANJČKOV PIKNIK
SKUPAJ V GORE
ŠPORTNI DAN VRTCA DOMŽALE
BOŽIČEK
IGRICA OB NOVEM LETU
RECITAL VZGOJITELJEV ENOTE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
PREDSTAVA VZGOJITELJEV ZA OTROKE
PGD RADOMLJE
ČEBELAR
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FOTOGRAF
KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV Radomlje
POLICIJA DOMŽALE
ENOTA KEKEC
HUMANITARNE AKCIJE
KNJIŽNICA DOMŽALE
ZD DOMŽALE

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
2019 – 2020
Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI

CILJI






Spoznavanje kulturne dediščine.
Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki.
Spoznavanje pregovorov in rekov.
Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila.
Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Spoznavanje slovenskega jezika.

Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC

CILJI
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 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki
(kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje
vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti.
 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.

PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Starostna Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

skupina
MALI SONČEK

D. Repanšek, S. Starič

2–6

September 2019
– junij 2020

Razvijanje veselja do športa; seznanitev z
različnimi športnimi aktivnostmi.

2–6

September 2019
– junij 2020

Seznanjanje in uvajanje elementov delovne
vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu.

2–6

September 2019
– junij 2020

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje,
zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje
ter pridobiva pozitivni odnos do literature.

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
LENKA SE ŠETA,
METLA POMETA

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

BRALNICE POD
KROŠNJAMI

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
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Realizacija

MLINČKOVI IN
KEKČEVI SMO
PRIJATELJI

D. Repanšek, S. Starič

2–6

September 2019
– junij 2020

Možnost razvijanja sposobnosti in načinov za
vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.

2–6

September 2019
– junij 2020

Otrok se nauči pravilno ločevati odpadke,
zbiranje zamaškov in ekološko osveščanje.

3–4

Oktober 2019 –
maj 2020

Spoznavanje šeg in navad, slovenskega
ljudskega izročila, naravne in kulturne
dediščine. Spodbujanje narodne zavesti.

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

EKOLOŠKI KOTIČEK D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
NA SONČNI STRANI M. Cerar Jeretina, P.
ALP
Miklavc

4–6

D. Rode, G. Cestnik
MALI
RAZISKOVALEC

D. Repanšek, S. Starič

2 – 3,5

September 2019
– junij 2020

Odkrivanje in spoznavanje lastnosti različnih
tekočin, različnih snovi ter zmesi. Odkrivanje
in spoznavanje kako se snovi mešajo in kako se
pri tem spreminjajo lastnosti.

MIŠKIN DNEVNIK

D. Repanšek, S. Starič

2 – 3,5

September 2019
– junij 2020

Povezovanje družine in vrtca. Ob rojstnem
dnevu predstavimo družino v Miškin dnevnik.

NA SONČNI STRANI M. Cerar Jeretina, P.
ALP
Miklavc

3–4

Oktober 2019 –
maj 2020

Spoznavanje šeg in navad, slovenskega
ljudskega izročila, naravne in kulturne
dediščine. Spodbujanje narodne zavesti.

NAREDI SAM

3–4

Oktober 2019 –
maj 2020

Izdelovanje igrač, družabnih iger, okrasnih
predmetov ter glasbil iz naravnih in odpadnih
materialov. Spoznavanje pomena in možnosti
ponovne in večkratne uporabe materialov,
predmetov.

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
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KAKO SMO SI
RAZLIČNI

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc

3–4

Oktober 2019 –
maj 2020

Spoznavanje različnosti, oseb s posebnimi
potrebami ter njihovimi potrebami, potrebnimi
prilagoditvami. Pridobivanje čuta za
različnost.

V DEŽELI ČRK

D. Rode, G. Cestnik

4–6

September 2019
– junij 2020

Otrok spoznava simbole pisnega jezika.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

BIBA PLEŠE

Izvajalec

M. Cerar

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

Vsak drugi petek

3–6

41

3–6

41

3–6

41

3–6

41

2 – 3,5

19

9.00 – 9.45
IGRE IN IDEJE BREZ
MEJE

D. Rode

GIBALNA ABECEDA

G. Cestnik

Vsak petek
9.00 – 9.45
Vsak drugi petek
9.00 – 9.45

V SVETU PRAVLJIC

P. Miklavc

Vsak drugi petek
9.00 – 9.45

MALA BIBA PLEŠE

S. Starič

Vsak drugi petek
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Realizacija

MURNČKI

D. Repanšek

9.00 – 9.45

2 – 3,5

19

DELOVNA AKCIJA

Damjana in Gašper

1x tedensko

2–6

60

TEDEN OTROKA

Damjana in Gašper

7. 10. – 13. 10. 2019

2–6

60

IGRE NA SNEGU

D. Repanšek, S. Starič

Zima 2020

2–6

60

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
ROLANJE

D. Rode, G. Cestnik

September 2019

Letnik 2013,
2014

16

SPRETNOSTI VOŽNJE
S KOLESOM

D. Rode, G. Cestnik

September 2019

Letnik 2013,
2014

16

DAN S SKIROJEM

D. Rode, G. Cestnik

September 2019

Letnik 2015,
2016

PUSTNO RAJANJE

D. Repanšek, S. Starič

25.2. 2020

2–6

60

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe
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Število otrok

Realizacija

JESENOVANJE

Loka Turist

Kmetija pri Šoštarju
- Davča

Jesen 2019

PLAVALNI TEČAJ

AZIMUT

Atlantis Ljubljana

Pomlad 2020

ANGLEŠČINA

Navitas

Vrtec Mlinček

September 2019 – junij
2020

OTROŠKI GLEDALIŠKI
ABONMA

Kulturni dom
Franca Bernika

Kulturni dom Franca September 2019 – junij
Bernika
2020

20

Mlinček

September 2019 – junij
2020

40
20

ABONMA MLINČEK IN
KEKEC
SKRB ZA ZDRAVJE

ZD Domžale

Mlinček

V šolskem letu.

OBISK ZOBNE
ASISTENTKE

ZD Domžale

Mlinček

Jesen 2019 in pomlad 2020 60

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupin
a

Vodja izleta

Cilj

IZLETI V OKOLICO
VRTCA

September 2019 – junij
2020

2 – 3,5

D. Repanšek

Hoja v naravi ter doživljanje ugodja v
gibanju.

2 – 3,5

D. Repanšek

Izlet v okviru projekta Mali sonček

IZLET NA ŠKRJANČEVO Zima 2020
DO PAPIRNICE
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Realizacija

IZLET NA HOMŠKI
HRIB

Pomlad 2020

2 – 3,5

D. Repanšek

Izlet v okviru projekta Mali sonček

IZLET DO BAJERJA
ČRNELO

Jesen 2019

2 – 3,5

D. Repanšek

Doživljanje in spoznavanje žive narave v
njeni raznolikosti

GRAD ČRNELO

September 2019

3–4

M. Cerar Jeretina

Doživljanje in spoznavanje žive narave v
njeni raznolikosti (izleti za Mali sonček).

IZLET DO ENOTE GAJ

Jesen 2019

3–4

M. Cerar Jeretina

Bivanje v naravi.

VRBIČEV HRIB

Zima 2019

3–4

M. Cerar Jeretina

Izvajanje iger na snegu.

BAJER ČRNELO

Pomlad 2020

3–4

M. Cerar Jeretina

Izlet za Mali sonček.

DALJŠI IZLET OB
KAMNIŠKI BISTRICI

Pomlad 2020

3–4

M. Cerar Jeretina

Izlet za Mali sonček

PRESERJE - GAJ

Jesen 2019

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje
narave, razvijanje gibalnih sposobnosti.

HOMŠKI HRIB

Jesen 2019

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Izlet za MALI SONČEK.
Otrok razvija prostorske predstave kako
izgleda naš kraj s ptičje perspektive.

KOLIČEVO – FITNES
IGRIŠČE

Jesen 2019

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje
narave, razvijanje gibalnih sposobnosti.

MINICITY

24. 10. 2019

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Otroci se s pomočjo realističnih
rekvizitov skozi igro vlog učijo poklicev
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Realizirano, 6. 9. 2019.

in seznanjajo z drugimi dejavnostmi sveta
odraslih.
ZIMSKI IZLET OB
KAMNIŠKI BISTRICI

Zima 2020

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje
narave, razvijanje gibalnih sposobnosti.

VERBIČEV HRIB

Zima 2020

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Izlet za MALI SONČEK:
Igre na snegu in športno gibalne
dejavnosti.

GRAD ČRNELO

Pomlad 2020

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje
narave, razvijanje gibalnih sposobnosti.
Hranjenje rib.

PUSTOLOVSKI PARK
GEOSS

Pomlad 2020

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Pridobivanje zaupanja v svoje telo in
gibalne sposobnosti.

ARBORETUM

Pomlad 2020

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje
narave, razvijanje gibalnih sposobnosti.

4–6

D. Rode, G.
Cestnik

Doživljanje in spoznavanje žive in nežive
narave v njeni raznolikosti, opazovanje
gozda.

OB KAMNIŠKI BISTRICI September 2019 –
junij 2020

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija

Izvajalec
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IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

ŠPORTNI DAN VRTCA
DOMŽALE (teden športa 23.929.9.2019)

26. 9. 2019

Mlinčkovi

2–6

20. LETNICA VRTCA razstava

7. 10. 2019

Mlinčkovi

2–6

KOSTANJČKOV PIKNIK

7. 10. 2019

Mlinčkovi

2–6

SKUPAJ V GORE

April 2020

Vrtec Domžale

2–6

BABICE IN DEDKI NA
OBISKU

Januar 2020

D. Repanšek, S. Starič

2 – 3,5

ZAKLJUČEK

Maj 2020

D. Repanšek, S. Starič

2 – 3,5

POZDRAV POMLADI

Marec 2020

D. Repanšek, S. Starič

2 – 3,5

PRAZNIČNA
USTVARJALNICA

December 2019

M. Cerar Jeretina

3–4

DRUŽENJE S STARIMI
STARŠI

Januar 2020

M. Cerar Jeretina

3–4

ZAKLJUČNO SREČANJE

Pomlad 2020

M. Cerar Jeretina

3–4

Z BABICAMI IN DEDKI
NAOKOLI

Oktober 2019

D. Rode, G. Cestnik

4–6

POZDRAV POMLADI
(NASTOP ZA STARŠE)

Marec 2020

D. Rode, G. Cestnik

4–6

ZAKLJUČEK V VRTCU

Junij 2020

D. Rode, G. Cestnik

4–6
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PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

POGOVORNA URA

Vsaka 2. sreda v
mesecu

D. Repanšek

2 – 3,5

1. RODITELJSKI SESTANEK

11. 9. 2019

D. Repanšek, S. Starič

2 – 3,5

2. RODITELJSKI SESTANEK

Januar 2020

D. Repanšek, S. Starič

2 – 3,5

1. RODITELJSKI
SESTANEK

September 2019

M. Cerar Jeretina

3–4

2. RODITELJSKI
SESTANEK

Januar 2020

M. Cerar Jeretina

3–4

POGOVORNA URA

Vsaka 1. sreda v
mesecu

M. Cerar Jeretina

3–4

RODITELJSKI SESTANEK

September 2019 in
januar 2020

D. Rode, G. Cestnik

4–6

POGOVORNA URA

Vsak prvi ponedeljek
v mesecu 16.00 –
17.00

D. Rode, G. Cestnik

4–6

RODITELJSKI SESTANEK
ZA NOVINCE

Junij 2020

Mija Jerman, vzgojiteljice

2–6
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Realizirano, 9. 9. 2019

PREDAVANJE – Kako
razumeti vedenje otroka in se
nanj ustrezno odzvati

V šolskem letu

Radovan Radetić

2–6

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe

Predstava VZGOJITELJEV ZA
OTROKE

Oktober 2019 2 – 6

Št. otrok Vzgojiteljica

Skupina Izvajalec

Strokovni delavci enote Mlinček

60

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

BOŽIČEK

December
2019

2–6

Marko Hrovat

60

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

IGRICA OB NOVEM LETU

December
2019

2–6

Gledališka skupin vzgojiteljic
vrtca Domžale

60

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

GLASBENIKI NA OBISKU

Februar 2020

2–6

Člani različnih ansamblov
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60

D. Repanšek, S. Starič

Realizacija

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
RECITAL VZGOJITELJEV
ENOTE OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU

Februar 2020

2–6

Strokovni delavci enote Mlinček

60

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE

V šolskem letu 2 – 6

Upokojenski pevski zbor

60

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

PRIPOVEDOVALKA
PRAVLJIC

Februar 2020

2–6

Strokovna delavka vrtca
Domžale

60

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

OGLED GRADU ZAPRICE

Februar 2020

3–4

Izvajalec pedagoškega programa
na gradu Zaprice

21

M. Cerar Jeretina, P.
Miklavc

ZAČARAJMO SLIKANICO

Januar 2020

4–6

Pisateljica Nina Mav Hrovat in
ilustrator Ivan Mitrovski

20

D. Rode, G. Cestnik
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SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

PGD RADOMLJE

Oktober 2019

D. Rode, 4 – 6

Spoznati poklic gasilec in njegovo delo, ki ga opravlja.
Izvedba sektorske vaje.

M. Cerar Jeretina, 3 – 4
D. Repanšek 2 – 3,5
ČEBELAR

November 2019

D. Rode, 4 – 6
M. Cerar Jeretina, 3 – 4

Spoznavanje poklica, dejavnosti in življenja čebel,
vzpodbujanje k uživanju medenega zajtrka.

D. Repanšek 2 – 3,5
V šolskem letu
DRUŠTVO
UPOKOJENCEV Radomlje

D. Rode, 4 – 6

Medgeneracijsko sodelovanje.

M. Cerar Jeretina, 3 – 4
D. Repanšek 2 – 3,5

KNJIŽNICA DOMŽALE

September 2019
– junij 2020

D. Rode, 4 – 6
M. Cerar Jeretina, 3 – 4

Sodelovanje pri Pravljičnem palčku. Izposoja knjig ter
spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za
lokalno skupnost.

D. Repanšek 2 – 3,5
POLICIJA DOMŽALE

Maj 2020

D. Rode, 4 – 6
M. Cerar Jeretina, 3 – 4

Spoznavanje policijskega poklica, njegovega dela in
opreme.

D. Repanšek 2 – 3,5
FOTOGRAF

Marec 2020

D. Rode, 4 – 6

Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa.
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Realizacija

M. Cerar Jeretina, 3 – 4
D. Repanšek 2 – 3,5
ENOTA KEKEC

September 2019
– junij 2020

D. Rode, 4 – 6
M. Cerar Jeretina, 3 – 4

Mlinčkovi in Kekčevi otroci smo prijatelji, medsebojno
dopisovanje, risanje risbic prijateljem, obisk prijateljev v
Kekcu.

D. Repanšek 2 – 3,5
KRAJEVNA SKUPNOST
RADOMLJE

September 2019
– junij 2020

D. Rode, 4 – 6

Sodelovanje z lokalno skupnostjo.

M. Cerar Jeretina, 3 – 4
D. Repanšek 2 – 3,5

HUMANITARNE AKCIJE

ŠOLA ZA ZDRAVJE

September 2019
– junij 2020

September 2019
– junij 2020

D. Rode, 4 – 6
M. Cerar Jeretina, 3 – 4

Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje socialnega
čuta.

D. Repanšek 2 – 3,5

(Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov, Podarimo šolske
potrebščine)

D. Repanšek 2 – 3,5

Skrb za lastno zdravje in medgeneracijsko povezovanje.

D. Rode, 4 – 6

OŠ RADOMLJE - knjižnica Februar 2020

D. Rode, 4 – 6

Ogled knjižnice in spoznavanje poklica.

OBISK 1. RAZREDA

D. Rode, 4 – 6

Seznaniti otroke z delom v šoli.

Marec 2020

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
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Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice

Datum

Ravnateljica Jana Julijana
Pirman

VZGOJNI ZBOR

D. Repanšek, S. Starič

Oktober 2019

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc

Junij 2020

D. Rode, G. Cestnik
Vrtec Domžale

STROKOVNI AKTIVI
1.

D. Repanšek, S. Starič

2.

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc

3.

D. Rode, G. Cestnik

11. 11. – 14. 11.
2019
10. 2. – 13. 2. 2020
11. 5. – 14. 5. 2020

Vrtec Domžale

HACCP

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

Borštnar & Co.

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO
PRED POŽAROM

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

Datainfo

GDPR

D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
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Št. ur

Radovan Radetič

KAKO RAZUMETI VEDENJE
OTROKA IN SE NANJ USTREZNO
PRIPRAVITI

D. Repanšek, S. Starič

Fani Kunavar

MATEMATIKA KOT IGRA 3

G. Cestnik

Barbara Mirkac

PRAKTIČNA UPORABNA
GLASBENA ZNANJA PRI DELU Z
OTROKI

D. Rode, G. Cestnik

PLESNE IGRE IN SPROSTITVENE
DEJAVNOSTI

D. Rode, G. Cestnik

Mira Vrankar

16. 1. 2020

D. Rode, G. Cestnik

Oktober 2019

D. Repanšek, S. Starič

Januar 2020

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe
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Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA: Dragica Repanšek

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Starič

-

-

urejanje oglasne deske pred igralnico,
vodenje obogatitvene dejavnosti murnčki,
skrb za kotičke,
urejanje igralnice,
urejanje fotografij,
delo na računalniku,
urejanje garderobe,
urejanje igrišča,
urejanje naravoslovnega kotička.

razkuževanje kljuk v enoti,
pranje perila,
urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu…
urejanje kotičkov,
urejanje igrišča,
urejanje garderobe.
vodenje obogatitvene dejavnosti mala biba pl.
skrb za kotičke,
priprava zajtrka.

VZGOJITELJICA: Maja Cerar Jeretina

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra Miklavc

-

-

urejanje oglasne deske pred igralnico,
vodenje obogatitvene dejavnosti biba pleše,
skrb za glasbeni kotiček,
skrb za lutkovni kotiček,
urejanje igralnice,
urejanje fotografij,
urejanje igrišča

razkuževanje kljuk v enoti,
urejanje oglasne deske,
urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu…
urejanje knjižnega kotička,
urejanje igrišča

VZGOJITELJICA: Damjana Rode

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Gašper Cestnik

-

razkuževanje

vodenje enote,
oglasna deska za oddelek, v pisarni,
skrb za računalnik in prenosni računalnik,
vodenje evidenc,
urejanje igralnice, garderobe in pisarne,
razkuževanje,
urejanje fotografij
urejanje projekcije za tv – garderoba
priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja
skrb za urejenost omar, garderobe, vrtca
vodenje obogatitvene dejavnosti igre in ideje brez meje

brisanje prahu, evidenca čiščenja
lončki in kuhinja
telovadni kotiček
pregled in urejanje igrišča
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naročanje sanitetnega materiala
priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja
vodenje obogatitvene dejavnosti Gibalna abeceda

ŽIG:

Datum:

Podpis vodje enote: Damjana Rode

Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE OSTRŽEK

301

LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2019/ 2020
ENOTA: OSTRŽEK

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

1,5-2,5

Saša Šinkovec

Nena Orehov

Maja Kocjančič

2,5-5

Tadeja Mišmaš

Nataša Okorn

Simona Blatnik

5-6

Marjeta Osolin

Lidija Peterka

Petra Žirovnik Gruden

sočasnost

Mateja Pezamovski

(3 ure)
spremljevalka
OPP

Anja Musek
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Petra Žirovnik Gruden
VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE
1. VREDNOTE
- Kodeks etičnega ravnanja
- Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
- Strpnost, prijaznost, empatija; Dan strpnosti, 16. 11. 2019 (projekt)
2. UMETNOST – GLASBA
- spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
- glasbene ustvarjalnice
- glasbeni kotički
3. PRIKRITI KURIKULUM
- kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
- IGRA kot pomemben del učenja in življenja v vrtcu
- krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
- Igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji
- Funkcionalni igralni kotički
5. . MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
- druženje s starimi starši v vrtcu
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- sodelovanje s kulturnimi društvi, v katera so vključeni starejši občani

6. ZDRAVJE

- aktivnosti na prostem
- sodelovanje z ZD Domžale
- pestra in zdrava prehrana
7. DELOVNA VZGOJA
- skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče)
- delovna akcija (marec 2020) – vse enote Vrtca Domžale
8. EKOLOGIJA
- ločevanje odpadkov,
- brez uporabe PVC vrečk in lončkov

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:





Večerni izlet s svetilkami po Mengeškem polju
Kostanjčkov piknik
Ostržkovo glasbeno dopoldne
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Ostržkovo pravljično dopoldne
Likovne in glinene ustvarjalnice
Igrarije (petkova druženja vseh otrok v enoti; igra z nestrukturiranimi materiali)
Ostržkov jesenski in pomladni kros
Teden otroka
Mesec kulture in dnevi knjige
Bralnice pod krošnjami
Praznični december
Biba pleše
ABC gibanja
Igre na snegu in igre z vodo
Mali sonček
Delovno-čistilne akcije v vrtcu (urejanje igrišča, vrtička in igralnic)
Športno popoldne (vse enote Vrtca Domžale)
Skupaj v gore (vse enote Vrtca Domžale)
Predstavitev dela gasilcev in vaja evakuacije
Skrb za zdravje
Humanitarne akcije

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
-

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa:
SKUPNO UREJANJE IGRIŠČA IN VRTIČKA – vsak ponedeljek ob primernem vremenu; UREJANJE KOTIČKOV V
IGRALNICAH in drugih igri namenjenih prostorih (Pravljična soba, hodniki, večnamenski prostor)– vsak četrtek,

-

dosledno ločevanje odpadkov (plastika, papir, biološki odpadki, drugi odpadki),
306

-

navajanje na dosledno uporabo vljudnostnih izrazov (uporaba besed »hvala«, »prosim«, »želim«),
navajanje na spoštljiv odnos do knjige (kako držim knjigo, kam jo pospravim, izposoja knjig, knjižni kotički),
MISLIMO ZELENO, obogatitvena dejavnost skupine Pikapolonice

-

približati gibanje kot prijetno aktivnost, v skladu s cilji projekta Mali sonček in obogatitveno dejavnostjo ABC gibanja,
spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti,
povezanost vseh v enoti (skupno načrtovanje dejavnosti, pester izbor obogatitvenih dejavnosti za starostno mešane skupine, Igrarije),
spodbujati ustvarjalnost in kreativnost v sproščenem okolju,
spodbujanje bralne kulture.

-

PROJEKTI
V letošnjem letu ne bomo izvajali projektov.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
Dejavnost

Izvajalec

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

PRAVLJIČNI PALČEK OSOLIN in PETERKA v sep.—feb.
sodelovanju s KNJIŽNICO
DOMŽALE

izbirno
4,5-6
(Pikapolonice
)

MALI SONČEK

Koordinator: MIŠMAŠ

sep.— maj

2-6

ABC GIBANJA

MIŠMAŠ

sep.- maj

Vse skupine

vsi

Metulji; torek, četrtek 9.009.30
Pikapolonice:torek 9.3010.00
Medvedki : četrtek 9.30 10.00
KOSTANJČKOV

Koordinator: OSOLIN

teden otroka

vse skupine

vsi

OSTRŽKOV
JESENSKI IN
POMLADNI KROS

Koordinator: PETERKA

oktober , maj

vse skupine

vsi

TEDEN OTROKA »
Naše pravice«

Koordinator: MIŠMAŠ

7. – 13. 10. 2019

vse skupine

vsi

PIKNIK
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Realizacija

OSTRŽKOVE
KARAOKE

Koordinator: OSOLIN

december

2,5-6

izbirno

PUSTNO RAJANJE

Koordinator: ŠINKOVEC

pustni torek, 25. 2. 2020

vse skupine

vsi

Koordinator: OKORN
Skupna DELOVNA
AKCIJA Vrtca Domžale

marec

vse skupine

vsi

vse strokovne delavke
SKUPNO UREJANJE
IGRIŠČA IN VRTIČKA

vsak ponedeljek ob
primernem vremenu

vse skupine

vsi

UREJANJE
IGRALNIH
KOTIČKOV

vse strokovne delavke

vsak četrtek

vse skupine

vsi

BIBA PLEŠE

OSOLIN

okt.-april (sreda od 9.-10.
ure); predvidoma v dveh
skupinah

3-6

izbirno

OSTRŽKOVO
PRAVLJIČNO
DOPOLDNE

OKORN

okt.—maj (ponedeljek/
mesečno)

vse skupine

Vsi (mlajši
otroci se
priključijo
postopoma)

IGRE NA SNEGU

Koordinator: MIŠMAŠ

zima, 5 dni (ob snežnih
razmerah)

vse skupine

vsi

IGRE Z VODO

Koordinator: MIŠMAŠ,
OREHOV

poletje

vse skupine

vsi

DAN S SKIROJEM

MIŠMAŠ

Pomlad, 1 dan

Metulji

letnik 2015

pomlad , 5 dni

5-6
letnik 2013 in
(Pikapolonice 2014
)

OSOLIN, PETERKA
SPRETNOSTI
VOŽNJE S KOLESOM
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ROLANJE

OSOLIN, PETERKA

Pomlad, 5 dni

5-6
letnik 2013 in
(Pikapolonice 2014
)

OSTRŽKOVO
GLASBENO
DOPOLDNE

OSOLIN

okt.—maj

vse tri
skupine

vsi (mlajši
otroci se
priključijo
postopoma)

BRALNICE POD
KROŠNJAMI

Koordinator: OKORN

celo leto

vse tri
skupine

izbirno

LIKOVNE
USTVARJALNICE

PETERKA, OKORN,
OREHOV

okt.-maj

vse tri
skupine

izbirno

GLINENE
USTVARJALNICE

ŠINKOVEC

okt.-maj

vse tri
skupine

izbirno

MISLIMO ZELENO

OSOLIN

okt.-maj

Pikapolonice

vsi

ŠPORTNO
POPOLDNE

Koordinator: MIŠMAŠ

26. 9. 2019

otroci in starši vabljeni vsi
otroci in starši

Z VLAKOM V
KAMNIK

MIŠMAŠ; OKORN

pomlad

Metulji

vsi

NOVOLETNA
PREDSTAVA

GLEDALIŠKA SKUPINA December 2019
VRTCA DOMŽALE

vse skupine

vsi

PRIPOVEDOVALKA
PRAVLJIC

strokovna delavka Vrtca
Domžale

Pikapolonice

vsi

(ponedeljek/ mesečno)

(ponedeljek/ mesečno)

(ponedeljek/ mesečno)

februar 2010
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IGRARIJE

vse strokovne delavke
enote

okt.- april (vsak petek)

vse skupine

vsi

PREDSTAVE
OSTRŽKOVIH
VZGOJITELJIC ZA
OTROKE

vse strokovne delavke
enote

oktober 2019 (Teden
otroka) , december 2019
(Praznični december) in
februar 2020 (Mesec
kulture)

vse skupine

vsi

KULTURNI RECITAL

vse strokovne delavke
enote

7. 2. 2020

vse skupine

vsi

december 2019

vse skupine

vsi

55

Koordinator: OSOLIN in
ŠINKOVEC

Koordinator: OSOLIN
SLAVNOSTNI
BOŽIČNO
NOVOLETNI
KONCERT

vse strokovne delavke
enote

BOŽIČEK PRI
OSTRŽKOVIH

VRTEC DOMŽALE in
božiček

december 2019

vse skupine

SKUPAJ V GORE

VRTEC DOMŽALE

april 2020

otroci in starši po prijavi

Koordinator: OSOLIN

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:

BRALNICE POD
SLAMNIKOM

KNJIŽNICA
DOMŽALE

KNJIŽNICA
DOMŽALE

pomlad 2020
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Pikapolonice

NASTOP LJUDSKIH
PEVCEV

MPZ Janez Cerar

OSTRŽEK

pomlad

vsi otroci

PREDSTAVITEV
FOLKLORNE SKUPINA

Ppvke ženskega
pevskega zbora
Staneta Habeta

OSTRŽEK

pomlad

vsi otroci

VZGOJA ZA VARNOST V PP DOMŽALE
PROMETU

OSTRŽEK

maj

Pikapolonice
Metulji
vsi otroci in
zaposleni

PRIKAZ DELA
GASILCEV in vaja
evakuacije

PGD JARŠE,
Rodica

OSTRŽEK

oktober

SKRB ZA ZDRAVJE –
zobna preventiva

ZD DOMŽALE

OSTRŽEK

Pikapolonice (vsak prvi vsi otroci
četrtek v mesecu ob
12.30);

Ga. NATAŠA
JERAS

Metulji (9.9. 2019 in
maj 2020);
Medvedki -maj 2020
OSTRŽEK

SKRB ZA ZDRAVJE –
higiena, prehrana…

ZD DOMŽALE –
medicinska sestra

ZAČARAJMO
SLIKANICO

ilustrator Ivan
OSTRŽEK ali PALČEK
(po dogovoru)
Mitrevski in
pisateljica Nina Mav
Hrovat

MEDENI ZAJTRK in
OBISK ČEBELARJA

OSTRŽEK
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april

Pikapolonice

januar 2020

Pikapolonice

15. 11. 2019

vsi otroci

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (dodatno plačljive dejavnosti)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Število otrok

JESENOVANJE NA
KMETIJI

VRTEC
DOMŽALE

Kmetije pod Starim
vrhom nad Škofjo Loko

oktober 2019

po prijavi (letnik
2013 in 2014)

LJUBLJANA; VODNO
MESTO ATLANTIS

marec, april 2020

po prijavi (letnik
2015 -2013)

KD FRANCA
BERNIKA
DOMŽALE

DOMŽALE

okt..— junij

Pikapolonice

LUTKOVNA
PREDSTAVA

Gledališče FRU
FRU

OSTRŽEK

7. 10. 2019 ob 9.30

vsi otroci

O belem mucku…

Koordinator:
ŠINKOVEC

Spremljevalci:
OSOLIN
PLAVALNI TEČAJ

AZIMUT
Spremljevalci:
OSOLIN

OTROŠKI GLEDALIŠKI
ABONMA (3 predstave)
-
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Realizacija

LUTKOVNA
PREDSTAVA

LGL

LJUBLJANA, LGL

pomlad

Pikapolonice

ŽIVALSKI VRT
LJUBLJANA

pomlad

Pikapolonice

Spremljevalke:
OSOLIN,
PETERKA,
MUSEK

OBISK
LJUBLJANSKEGA
ŽIVALSKEGA VRTA

Spremljevalke:
OSOLIN,
PETERKA,
MUSEK, MIŠMAŠ,
OKORN

Metulji

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

POT OB KAMNIŠKI
BISTRICI

sep. - maj

Metulji,
Pikapolonice

MIŠMAŠ, OSOLIN

OB KAMNIŠKI BISTRICI
SKOZI LETNE ČASE
opazovanje narave, gibanje v
naravi, spoznavanje kraja

OBČINA DOMŽALE

okt.- junij

Metulji,
Pikapolonice

MIŠMAŠ, OSOLIN,

OBISKI DRUGIH ENOT
VRTCA DOMŽALE
druženje s prijatelji,
spoznavanje kraja, gibanje
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Realizacija

OŠ ROJE – ogled razstave
buč; igra na igrišču ob OŠ
Roje
OŠ RODICA- spoznavanje
OŠ, izvedba Ostržkovega
krosa
ŠUMBERK

pomlad

Pikapolonice

OSOLIN

hoja po prometnih in gozdnih
poteh, spoznavanje kraja,
gibanje

DOMŽALE - center

pomlad

Pikapolonice

OSOLIN

OBISK KNJIŽNICE
DOMŽALE
OGLED PREDSTAV V KD
Bernik

LJUBLJANA

pomlad

Pikapolonice

OSOLIN

LUTKOVNO
GLEDALIŠČE
LJUBLJANA
ogled lutkovne predstave v
gledališču, spoznavanje
glavnega mesta

MENGEŠKO POLJE

okt. -maj

Metulji,
Pikapolonice

OSOLIN, MIŠMAŠ

gibanje, sprostitev,
opazovanje narave

KAMNIK

pomlad

Metulji

MIŠMAŠ

Z VLAKOM V KAMNIK
spoznavanje okolice

SODELOVANJE S STARŠI
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Dejavnost

Čas izvedbe

Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija

Izvajalec

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

VEČERNI SPREHOD S
SVETILKAMI PO
MENGEŠKEM POLJU

12. 12. 2019

DRUŽENJE S STARIMI
STARŠI

pomlad (Pikapolonice vse strokovne delavke
in Metulji)

vse str. delavke

vabljeni vsi
otroci s starši
otroci in stari
starši

zima (Medvedki)
POMLADNE URICE

pomlad

vse strokovne delavke

1,5-6

ŠPORTNO POPOLDNE V
VRTCU DOMŽALE

26. 9. 2019

Koordinator:MIŠMAŠ ;

vabljeni vsi
otroci s starši

SKUPAJ V GORE

april 2020

vse str. delavke

RAZSTAVA: OSTRŽKOVA februar 2020
GALERIJA V KULTURNEM
MESECU

VRTEC DOMŽALE

vabljeni vsi
otroci s starši

vse str. delavke

1,5-6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

POGOVORNE URE

Medvedki -

ŠINKOVEC

1,5-2,5

Metulji -

MIŠMAŠ

3-5
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Pikapolonice-

OSOLIN

5- 6

Medvedki
2019

11. 9.

ŠINKOVEC

1,5-2,5

MIŠMAŠ

3-5

Metulji
2019

10. 9.

OSOLIN

5- 6

Medvedki

ŠINKOVEC

1,5-2,5

Metulji

MIŠMAŠ

3-5

Pikapolonice

OSOLIN

5- 6

SESTANEK ZA STARŠE
NOVINCEV

junij 2020

VRTEC DOMŽALE

starši novincev

DAN ODPRTIH VRAT

avgust 2020

VRTEC DOMŽALE

PREDAVANJE ZA STARŠE

16. 1. 2020

Predavatelj Radovan Radetić;

»Kako razumeti vedenje
otroka in se nanj ustrezno
odzvati«

17.00 -19.00

Organizator VRTEC
DOMŽALE

1. SESTANEK ZA STARŠE
(september 2019)

Pikapolonice11. 9.
2019
2. SESTANEK ZA STARŠE
(januar 2020)

IZOBRAŽEVALNA
DELAVNICA ZA STARŠE
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vabljeni vsi starši

KULTURNE PRIREDITVE
Dejavnost

Čas izvedbe Skupina

Izvajalec

Št. otrok

Vzgojiteljica

GLEDALIŠKI ABONMA

okt.- maj

KD FRANCA BERNIKA
DOMŽALE

22

Koordinator: OSOLIN

55

Koordinator:
ŠINKOVEC

(3 predstave)

Pikapolonice

LUTKOVNA PREDSTAVA

vse skupine

PREDSTAVE OSTRŽKOVIH oktober
2019
VZGOJITELJIC ZA
(Teden
OTROKE
otroka) ,
december
2019
(Praznični
december)
in februar
2020
(Mesec
kulture

vse skupine

STROKOVNE DELAVKE
ENOTE OSTRŽEK

55

Koordinator: OSOLIN,
ŠINKOVEC

BOŽIČEK PRI
OSTRŽKOVIH

december

vse skupine

BOŽIČEK

55

Koordinator: MIŠMAŠ

BOŽIČNO NOVOLETNI
KONCERT

december

vse skupine

STROKOVNE DELAVKE
ENOTE OSTRŽEK

55

Koordinator: OSOLIN
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Realizacija

NOVOLETNA PREDSTAVA

december

vse skupine

GLEDALIŠKA SKUPINA
VRTCA DOMŽALE

55

Koordinator: MIŠMAŠ

PRAVLJIČARKA
PRIPOVEDUJE

februar

Pikapolonic
e

PRAVLJIČARKA VRTCA
DOMŽALE

22

Koordinator: OSOLIN

RECITAL OB KULTURNEM 7. 2. 2020
DNEVU

vse skupine

STROKOVNE DELAVKE
ENOTE OSTRŽEK

55

Koordinator: OSOLIN

OSTRŽKOVA GALERIJA V
KULTURNEM MESECU

vse skupine

STROKOVNE DELAVKE
ENOTE OSTRŽEK IN
OTROCI

55

vse strokovne delavke
enote

Pikapolonic
e

KNJIŽNICA DOMŽALE

22

Koordinator: OSOLIN

februar

BRALNICE POD
SLAMNIKOM
OGLED LUTKOVNE
PREDSTAVE V LGL

pomlad

Pikapolonic
e

LGL

22

Koordinator: OSOLIN

LJUDSKI PEVCI – MPZ
Janez Cerar

pomlad

vse skupine

MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE, LJUDSKO
IZROČILO

55

Koordinator: MIŠMAŠ

FOLKLORNO DRUŠTVO
KD GROBLJE

pomlad

vse skupine

MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE, LJUDSKO
IZROČILO

55

Koordinator:
ŠINKOVEC
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SODELOVANJE Z OKOLJEM
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

KNJIŽNICA DOMŽALE

sep.- junij

Pikapolonice

Bralnice pod slamnikom
Pravljični palček
obisk Knjižnice Domžale
- spodbujanje bralne kulture

POLICIJSKA POSTAJA
DOMŽALE

maj

Pikapolonice, Metulji

vzgoja za varnost v prometu

GASILSKO DRUŠTVO
JARŠE - RODICA

oktober

vsi

vaja evakuacije in prikaz gasilske opreme

KULTURNO DRUŠTVO
FRANCA BERNIKA

okt. -maj

Pikapolonice

ABONMA – 3 PREDSTAVE

ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE

okt. -maj

Pikapolonice (vsak prvi
četrtek v mesecu ob
12.30)

ZOBNA PREVENTIVA

Ga. NATAŠA JERAS

Metulji – 2x
ZD DOMŽALE

april

Pikapolonice

SKRB ZA ZDRAVJE (obisk medicinske sestre)

OŠ ROJE

okt.- maj

Pikapolonice, Metulji

OGLED RAZSTAV
IGRA NA IGRIŠČU OŠ ROJE

OŠ RODICA

maj

Pikapolonice

OBISK PRVOŠOLCEV
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Realizacija

SODELOVANJE Z VRTCI

okt. -maj

Pikapolonice , Metulji

PRIJATELJSKI ODNOSI, OBISKI, IZLETI

LJUDSKI PEVCI – zbor
Janeza Cerarja

pomlad

vse tri skupine

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE,
SPOZNAVANJE LJUDSKEGA IZROČILA

FOLKLORNA SKUPINA KD pomlad
GROBLJE

vse tri skupine

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE,
SPOZNAVANJE LJUDSKEGA IZROČILA

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(izobraževanja, predavanja, študijske skupine itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice Datum

Št. ur

VRTEC DOMŽALE

1. VZGOJNI ZBOR

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK

enota Gaj,

1ura

2. VZGOJNI ZBOR – volitve
ravnatelja Vrtca Domžale

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK, PEZAMOVSKI

enota Gaj,

3. VZGOJNI ZBOR

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK, PEZAMOVSKI

enota Gaj,

VRTEC DOMŽALE

VRTEC DOMŽALE

VRTEC DOMŽALE

1. STROKOVNI AKTIV:
Strpnost

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK, PEZAMOVSKI

Kodeks etičnega ravnanja
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30. 8. 2019

8.10.2019

junij 2020
2 uri30 min
11.-14. 11. 2019

VRTEC DOMŽALE

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK, PEZAMOVSKI

2. STROKOVNI AKTIV:
Prikriti kurikulum

VRTEC DOMŽALE

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK, PEZAMOVSKI

3. STROKOVNI AKTIV:
Glasba: teorija in primeri dobre
prakse

VRTEC DOMŽALE
Simona Tonkli in Maja Vatovec
VRTEC DOMŽALE
Simona Tonkli in Maja Vatovec
VRTEC DOMŽALE

2 uri 30 min
10. -13. 2. 2020
2uri 30 min
11.- 14. 5. 2020

STROKOVNA PODPORA:
ODLOŽEN VPIS

OSOLIN

oktober 2019 in
maj 2020

STROKOVNA PODPORA:
SPREJEM NOVINCEV

OSOLIN

maj 2020

Delavnice: DRUGAČNI OTROCI SO MIŠMAŠ, ŠINKOVEC, OSOLIN,
LAHKO TUDI IZZIV
MUSEK

januar 2020

2 uri

februar 2020

2 uri

marec 2020

2 uri

17.00 -19.00
VRTEC DOMŽALE
Predavatelj: Radovan Radetić

VRTEC DOMŽALE

Predavanje :»KAKO RAZUMETI
VEDENJE OTROKA IN SE NANJ
USTREZNO ODZVATI«

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK

16. 1 2020

UMETNIŠKA GLASBA V VRTCU

OSOLIN

feb. ali marec
2020

PRAKTIČNA UPORABNA
GLASBENA ZNANJA PRI DELU Z
OTROKI

MIŠMAŠ, OSOLIN, PEZAMOVSKI

oktober 2019

David Beovič
VRTEC DOMŽALE
Barbara Mikac
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17. – 19.00

2 uri

VRTEC DOMŽALE
Tadeja Lavtižar
VRTEC DOMŽALE
Mira Vladimira Vrankar
VRTEC DOMŽALE
Petra Kociper
VRTEC DOMŽALE
Maja Cerar Jeretina
VRTEC DOMŽALE

ODKRIVANJE KAMNIŠKIH
PRAVLJIČNIH POTI

OSOLIN

marec, maj 2020

PLESNE IGRE IN SPROSTITVENE ŠINKOVEC, PEZAMOVSKI
DEJAVNOSTI

januar 2020

ZAČETNI IN NADALJEVALI
KORAKI ŠIVANJA

MUSEK

oktober 2019

DEJAVNOSTI OBLIKOVANE PO
METODI NTC

MIŠMAŠ

FITNES DOMA

PEZAMOVSKI

januar 2020

Tadeja Mišmaš
VRTEC DOMŽALE
Datainfo

november 2019
februar 2020

Tina Jeras
VRTECDOMŽALE

sep., okt. 2019

enota Palček
5., 7., 12., 14.11.
2019 ob 17.00

SKUPINSKE GIBALNE IGRE ZA
PREDŠOLSKE OTROKE

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
MUSEK

GDPR

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN,
PETERKA, ŠINKOVEC, OREHOV,
PEZAMOVSKI, MUSEK
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oktober 2019

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)

VZGOJITELJICA:MARJETA OSOLIN

POMOČNICA VZGOJITELJICE: LIDIJA PETERKA

- UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICE

- UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICE

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE PIKAPOLONICE

- PRANJE IGRAČ

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (glasbeni, lutkovni),

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA

- NUDENJE PRVE POMOČI

- ZALIVANJE PESKOVNIKA

- PREDSEDNICA INVENTURNE KOMISIJE

- UREJANJE LESENIH UT NA IGRIŠČU

- IZDELAVA PUBLIKACIJE ENOTE
- PRIPRAVA ZAJTRKA
- PRIPRAVA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI »MISLIM ZELENO«
- PRIPRAVA IN IZVEDBA GLASBENIH DOPOLDNEVOV
- PRIPRAVA IN IZVEDBA DEJAVNOSTI BIBA PLEŠE
- KOORDINACIJA RAZSTAVE IN RECITALA OB MESECU KULTURE

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU
- IZDELAVA KOLAJN ZA JESENSKI IN POMLADNI OSTRŽKOV KROS
- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI

- KOORDINACIJA PREDNOVOLETNIH DOGAJANJ V ENOTI (OSTRŽKOVE
KARAOKE, BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, …)

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE

- PRIPRAVA IN KOORDINIRANJE DVEH LUTKOVNIH PREDSTAV
VGOJITELJIC ZA OTROKE

- POMOČ PRI INVENTURI

- PRIPRAVA IN IZVEDBA KOLESARSKIH DNI IN ROLANJA
- IZDELAVA PRILOŽNOSTNIH DARIL

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA USTVARJALNE DELAVNICE
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- UREJANJE VRTIČKA OB ATRIJU IN SKRB ZA NASADE

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU
IN V ENOTI

- UREJANJE ZELENEGA DELA IGRIŠČA: preverjanje in odstranitev pogojno
strupenih rastlin

- SODELOVANJE S STARŠI

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA (ob odsotnosti vodje enote)

- - SKUPNO NAČRTOVANJE DELA V ODDELKU Z VZGOJITELJICO

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE V ČASU NJENE ODSOTNOSTI

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca)

GAŠPER MARKIČ (dijak 4. letnika SVŠ Kamnik; ob petkih in strnjeno od 6.1. do
17.1.2020)

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI

- SODELOVANJE S STARŠI
VZGOJITELJICA: TADEJA MIŠMAŠ

POMOČNICA VZGOJITELJICE: NATAŠA OKORN
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- VODENJE ENOTE VRTCA

- UREJANJE GARDEROBE METULJI

- KOORDINATOR PROGRAMA MALI SONČEK

- PRANJE PERILA

- PRIPRAVA IN KOORDINACIJA ŠPORTNEGAPOPOLDNEVA

- PRANJE IGRAČ

- KOORDINACIJA IGER NA SNEGU IN IGER Z VODO

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV

- PRIPRAVA PROGRAMA »DAN S SKIROJEM«

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA

- PRIPRAVA IN VODENJE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ABC GIBANJE

- ZALIVANJE PESKOVNIKA

- UREJANJE OGLASNE DESKE PRI VHODU

- UREJANJE LESENIH UTIC NA IGRIŠČU

- UREJANJE OGLASNE DESKE ZA STROKOVNI KADER
- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE METULJII

- PRIPRAVA ZAJTRKA

- SKRB ZA ŠPORTNE PRIPOMOČKE, UREJANJE SHRAMBE ( pri klimatu)

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA

- PREDSTAVNICA ENOTE ZA SINDIKAT

- UREJANJE KNJIŽNICE

- NAROČANJE IN PREVZEM ČISTIL IN SANITETNEGA MATERIALA

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (naravoslovni, jezikovni,
matematični)

- SKRB ZA OMARICE ZA PRVO POMOČ (dopolnjevanje, preverjanje roka
trajanja)
-

- FOTOGRAFIRANJE IN BELEŽENJE DOGODKOV V ENOTI

- UREJANJE BRALNIC POD KROŠNJAMI NA IGRIŠČU VRTCA

- PRIPRAVA, UREJANJE ZAPISOV LDN ENOTE

- UREJANJE PRAVLJIČNE SOBE IN BRALNIH KOTIČKOV
- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca):

- UREJANJE GARDEROBE METULJI

JERCA LETNAR (dijakinja 3. letnika SVŠ Kamnik, od 16.3. do 27.3.2020)

- KOORDINACIJA ČISTILNIH AKCIJ
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- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI

- PRIPRAVA NA OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE

- SODELOVANJE S STARŠI

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE
- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU
IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI

VZGOJITELJICA: SAŠA ŠINKOVEC

POMOČNICA VZGOJITELJICE:NENA OREHOV

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE MEDVEDKI

- PRANJE PERILA

- DEKORACIJA VRTCA IN ORGANIZACIJA PUSTOVANJEA V ENOTI

- PRANJE IGRAČ

- UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV

- PRIPRAVA IN VODENJE GLINENIH USTVARJALNIC (OBOGATITVENA
DEJAVNOST)

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA
- ZALIVANJE PESKOVNIKA

- KOORDINACIJA AKTIVNOSTI ZA VSE SKUPINE OB TEDNU OTROKA

- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA

_ PRIPRAVA IN KOORDINIRANJE PREDSTAVE VGOJITELJIC ZA OTROKE
- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE (v času odsotnosti vodje in odsotnosti
Marjete Osolin)

- UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI
- ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH (cela enota)
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- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca)
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU

- IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI

- SODELOVANJE S STARŠI

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU
IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI

ANJA MUSEK – spremljevalka gibalno oviranega otroka

POM. VZGOJITELJICE - sočasnost: MATEJA PEZAMOVSKI

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (vzgojni zbori, HACCP, Varnost pri delu);

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (strokovni aktivi, vzgojni zbori HACCP,
Varnost pri delu)

- sestanki delovne skupine
- druga dela in pomoč v skupini v primeru odsotnosti otroka z odločbo

Datum:

12. 9. 2019

ŽIG:
Podpis vodje enote:Tadeja Mišmaš

Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE PALČEK
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2019/2020
ENOTA: PALČEK

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

1-2 leti

URŠKA DRAGAR

PETRA KERŽAN

Ga. Sara Sofija LENNASI

1,5-2,5 leti

TINA VOZEL

SANJA MIKIĆ

Ga. Karmen GORIŠEK MOČNIK

2-3 leta

ANA ČEBULJ

ANITA KERN

Ga. Gloria PROKIČ
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KATJA NOVAK (pol.del.čas)
2-3 leta

VERA KOLENC

ANA ŠTRAJHAR (pol.del.čas)

G. Matic KERN

BARBARA KUNILO (pol.del.čas)
3-4 leta

TADEJA LAVTIŽAR (pol.del.čas)

BARBARA PERŠA

Ga. Jelena ELEZ ŠKORC

3-4 leta

KATJA LAH

KATJA REPNIK

Ga. Ana TURŠIČ

PETRA MOLK
4-5 let

ELIZABETA MILUNIĆ

SPREMLJEVALKA: KSENIJA
PODERGAJS ZA OTROKA OPP

Ga. Saša LAVRIČ

5-6 let

LILI JEREB

VESNA PESTOTNIK

Ga. BALAŽIC (namestnik G. BOLHAR)

5-6 let

TINA JERAS (do prihoda Žive
SPREITZER)

MELITA VOLF

Ga. Mateja KOKALJ

4-5 let

ALEKSANDRA ANDRIĆ

DARJA SVETLIN KOVIČ

Ga. Anja KRAŠNA

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga. Ana Turšič
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:

1.VREDNOTE
Kodeks etičnega ravnanja
Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019 (projekt)
2. UMETNOST – GLASBA
spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
glasbene ustvarjalnice
glasbeni kotički
3. PRIKRITI KURIKULUM
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu
krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
Funkcionalni igralni kotički

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
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6. ZDRAVJE
7. DELOVNA VZGOJA
8. EKOLOGIJA

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
- projekt MALI SONČEK
- zbiranje starega papirja v sodelovanju s starši (2x letno)
- DAN ODPRTIH VRAT (avgust 2020)
- sodelovanje z okoljem ( gasilci, policija, zdravstveni dom, čebelar, knjižnica Domžale)
- medgeneracijsko druženje (otroci – starši - stari starši)
- pustno rajanje
- bralnice pod krošnjami
- čistilna akcija
- gibalnica v telovadnici
- igre na snegu
- delovna vzgoja (1 x tedensko)

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
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POVEZANOST
- enake možnosti za vse otroke – nov razpored sprejemanja in oddajanja
- zaznavanje empatije – sposobnost zaznavanja čustev ter želja po razumevanju drugega brez obsojanj

PRIPADNOST
- spodbujanja pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugim (urejenost igralnic in igrišča)
- upoštevanje in sprejemanje skupnih smernic enote za lažje sobivanje (osredotočenje se na stvari, ki nas povezujejo)

PRIJAZNOST
- spodbujanje uporabe vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala)
- poslušati z namenom, da bi govorečega slišali

POUČNOST
- učenje preko igre na vseh področjih (funkcijski kotički, talne označbe, sodelovanje z okoljem)
- spodbujanje naklonjenosti do literature (pripovedovanje zgodb, obiski knjižnic in umetnikov v vrtcu)

PRIJATELJSTVO
- razvijanje in poglabljanje prijateljstva med enotami in skupinami v vrtcu (skupna druženja, igra, sprehodi in dejavnosti, posebni dogodki)
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PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Starostna

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

celo leto

Spodbujati strpnost in prijateljstvo.

Realizacija

skupina
MEDNARODNI DAN
STRPNOSTI ESKENA

Jereb, Pestotnik

5-6 let

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

UČENJE OB GLASBI –
UČENJE VREDNOT
SLIKANICA MOJA
PRIJATELJICA

PUSTNO RAJANJE

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

Dragar, keržan

celo leto

1-2 leti

14

Dragar, Keržan

februar 2020

1-2 leti

14

25. ferbruar 2020

1-6 let

189

Izvajalec

strokovne delavke enote
Palček
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Realizacija

Vozel, Mikić

od septembra do junija

1,5-2,5 leti

14

Vozel, Mikić

od februarja 2020 dalje

1,5-2,5 leti

14

Vozel, Mikić

od septembra do junija

1,5-2,5 leti

14

Vozel, Mikić

od januarja do junija

1,5-2,5 leti

14

IGRAJMO SE SKUPAJ

Vozel, Mikić

od septembra do junija

1,5-2,5 leti

14

V SVETU GLASBE

Čebulj, Kern

od septembra do junija

2-3 leta

14

Čebulj, Kern

2-3 leta

14

Kolenc, Štrajhar, Novak

2-3 leta

14

Kunilo, Lavtižar, Perša

3-4 leta

19

3-4 leta

19

Milunić, Molk

4-5 let

24

Jereb, Pestotnik

5-6 let

23

Jeras, Volf

5-6 let

24

Andrić, S. Kovič

4-5 let

24

od septembra do junija

1-6 let

189

OTROK IN BIBARIJA
GLASBENA ČEBELICA
NA OBISKU
EKOLOŠKI KOTIČEK
ČEBELICE PLEŠEJO IN
POJEJO

MALI SONČEK

Lah, Repnik

od septembra do junija

BRALNICE POD
KROŠNJAMI

strokovne delavke enote
Palček

PEDENJPED

Kolenc, Štrajhar, Novak

celo leto

2-3 leta

14

MALA EKO ŠOLA

Kolenc, Novak, Štrajhar

celo leto

2-3 leta

14
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RADI IMAMO GLASBO Kolenc, Novak, Štrajhar
TELOVADBA V
TELOVADNICI

BIBA PLEŠE

DELOVNA AKCIJA

POLŽABJI VRT

IGRE NA SNEGU

celo leto

2-3 leta

14

celo leto

1-6 let

189

Kunilo, Lavtižar, Perša

celo leto

3-4 leta

19

Lah, Repnik

od oktobra do aprila

3-4 leta

19

Jereb, Pestotnik

od oktobra do aprila

5-6 let

23

Jeras, Volf

od oktobra do aprila

5-6 let

24

marec 2020

1-6 let

189

celo leto

3-4 leta

19

zima 2019/2020

1-6 let

189

3-4 leta

19

Strokovne delavke enote
Palček

Strokovne delavke enote
Palček
Kunilo, Lavtižar, Perša
Strokovne delavke enote
Palček
Lah, Repnik
Milunić, Molk

od oktobra do maja

4-5 let

24

Lah, Repnik

od oktobra do maja

3-4 leta

19

Z RAČKO NA POTEPU

Lah, Repnik

od septembra do maja

3-4 leta

19

KNJIŽNI NAHRBTNIK

Milunić, Molk

celo leto

4-5 let

24

MALI EKOLOG

Milunić, Molk

celo leto

4-5 let

24

5-6 let

23

PETKOV VRTILJAK
RAČKOV
SKRIVNOSTNI
NAHRBTNIK

Jereb, Pestotnik
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PRAVLJIČNI PALČEK

Jeras, Volf

od oktobra do maja

5-6 let

24

KOLESARJENJE

Jereb, Pestotnik

jesen 2019 ali pomlad
2020

5-6 let

23

5-6 let

24

5-6 let

23

5-6 let

24

Jeras, Volf

september ali oktober
2019
ROLANJE

Jereb, Pestotnik
Jeras, Volf

jesen 2019 ali pomlad
2020
september ali oktober
2019

EKOLOGIJA

Jereb, Pestotnik

celo leto

5-6-let

23

MEDVEDKOV ZVEZEK Jereb, Pestotnik

celo leto

5-6 let

23

JOGA ZA OTROKE

Jereb, Pestotnik

celo leto

5-6 let

23

GOZDNE SKRIVNOSTI Jereb, Pestotnik

celo leto

5-6 let

23

V SVETU KLASIKE

Jereb, Pestotnik

celo leto

5-6 let

23

Jeras, Volf

januar 2020

5-6 let

24

vsak ponedeljek

3-6 let
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Jeras, Volf

od novembra do aprila

5-6 let

24

Jeras, Volf

od oktobra do aprila

5-6 let

24

BRALNICE POD
SLAMNIKOM

DELOVNA VZGOJA
POVEZANOST Z
MLAJŠIMI SKUPINAMI
KULINARIČNI DNEVI

Strokovne delavke enote
Palček
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RAZTEZANJE PO
TIBETANČKIH
GRADIMO
PRIJATELJSTVO
POJEM, PLEŠEM, SE
IGRA,
RITEM NAS POVEZUJE
IN SPROŠČA
ATELJE IN GALERIJA
NA PROSTEM
DAN S SKIROJEM

Jeras, Volf

od oktobra do aprila

5-6 let

24

Andrić, S. Kovič

celo leto

4-5 let

24

Andrić, S. Kovič

od oktobra do maja

4-5 let

24

Andrić, S. Kovič

celo leto

4-5 let

24

Andrić, S. Kovič

celo leto

4-5 let

24

Andrić, S. Kovič

September 2019

4-5 let

24

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

GLEDALIŠKI ABONMA

Izvajalec

GLEDALIŠČE
ZAPIK

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Število otrok

enota Palček

po dogovoru

62
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Realizacija

ČARODEJ V VRTCU

g. Roman FRELIH

ANGLEŠČINA

enota Palček

po dogovoru

19

SAMA NOVARTIS enota Palček

celo leto, 1 x tedensko

različno

PLAVALNI TEČAJ

AZIMUT ŠPORT

Atlantis

pomlad

različno

GLEDALIŠKI ABONMA

STEN VILAR

enota Palček

po dogovoru

24

JESENOVANJE

VRTEC
DOMŽALE

Davčen, Tavčar, Ožbet

Oktober 2019

različno

GLEDALIŠKI ABONMA

KD FRANC
BERNIK

Domžale

3 x letno

47

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

pomlad 2020

1-2 leti

Dragar, Keržan
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Cilj

Realizacija

IZLETI OB KAMNIŠKI
BISTRICI

od septembra do junija

1,5-2,5 leti

Vozel, Mikić

celo leto

2-3 leta

Kolenc, Novak, Štrajhar

celo leto

3-4 leta

Kunilo, Lavtižar, Perša

celo leto

3-4 leta

Lah, Repnik

celo leto

5-6 let

Jereb, Pestotnik

celo leto

5-6 let

Jeras, Volf

celo leto

4-5 let

Andrić, S. Kovič

pomlad 2020

1-2 leti

Dragar, Keržan

1,5-2,5 leti

Vozel, Mikić

2-3 leta

Čebulj, Kern

2-3 leta

Kolenc, Novak, Štrajhar

celo leto

3-4 leta

Lah, Repnik

september 2019

4-5 let

Milunić, Molk

celo leto

5-6 let

Jereb, Pestotnik

celo leto

5-6 let

Jeras, Volf

po dogovoru

4-5 let

Andrić, S. Kovič

pomlad 2020

2-3 leta

Čebulj, Kern

april 2020

4-5 let

Milunić, Molk

celo leto

5-6 let

Jeras, Volf

pomlad 2020
OBISKOVANJE
BLIŽNJIH ENOT VRTCA
maj 2020
DOMŽALE
pomlad 2020

OTROŠKO IGRIŠČE OB
KAMNIŠKI BISTRICI
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Spodbujanje otrok k gibalni
aktivnosti. Otrok spoznava
bližnjo in daljno okolico
vrtca.

Otrok uživa v prijateljskih
odnosih z otroki drugih enot
vrtca Domžale.

Spodbujanje in omogočanje
gibalne dejavnosti.

ŠPORTNI PARK VIR

GOZD ŠUMBERK

maj 2020

2-3 leta

Čebulj, Kern

pomlad 2020

2-3 leta

Kolenc, Novak, Štrajhar

pomlad 2020

3-4 leta

Kunilo, Lavtižar, Perša

pomlad 2020

3-4 leta

Lah, Repnik

jesen 2019 ali pomlad
2020

5-6 let

Jereb, Pestotnik

5-6 let

Jeras, Volf

pomlad 2020

3-4 leta

Kunilo, Lavtižar, Perša

pomlad 2020

3-4 leta

Lah, Repnik

januar 2020

4-5 let

Milunić, Molk

pomlad 2020

5-6 let

Jereb, Pestotnik

jesen 2019

5-6 let

Jeras, Volf

Omogočanje otrokom, da
spoznajo svoje gibalne
sposobnosti.

Doživljanje gozda in življenja
v njem.

pomlad 2020

DREVORED GROBLJE

ISKANJE RAČKOVEGA
ZAKLADA

OBISK LETALIŠČA
BRNIK in gasilci na Brniku

jesen 2019

3-4 leta

Lah, Repnik

Milunić, Molk
oktober 2019

4-5 let

Jereb, Pestotnik
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Seznanitev z daljno okolico,
spodbujanje otrok k gibalni
aktivnosti

Spodbujanje otrok k
izpolnjevanju oz. reševanju
gibalnih in miselnih nalog ter
navajanje na orientiranje v
bližini vrtca.
Spoznavanje letališke
infrastrukture in prevoznih
sredstev ter gasilske službe na
letališču. Spoznati poklic
pilota in ogled helikopterjev
in letal slov. vojske.

Spoznati Kekčevo deželo in
uživati v neokrnjeni naravi.

KEKČEVA DEŽELA

maj 2020

5-6 let

Jereb, Pestotnik

OBISK V CZR

pomlad 2020

5-6 let

Jereb, Pestotnik

Spoznati poklic gasilca.

5-6 let

Jeras, Volf

Spoznavanje poklica pilot in
upravljanje letala.

LETALIŠČE LESCE

maj/junij 2020

4-5 let

Andrić, S. Kovič

MINICITY LJUBLJANA

Pomlad 2020

4-5 let

Andrić, S. Kovič

Razveseliti otroke.

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Starostna skupina Št. udeležencev Realizacija

Izvajalec

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

SPOZNAVNA URICA

avgust 2020

strokovne delavke enote Palček 1-6 let

različno

december 2019

Dragar, Keržan

1-2 leti

14

november 2019

Vozel, Mikić

1,5.2,5 leti

14
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PREDNOVOLETNO
SREČANJE

ŠPORTNO POPOLDNE

november 2019

Čebulj, Kern

2-3 leta

14

december 2019

Kolenc, Novak, Štrajhar

2-3 leta

14

december 2019

Kunilo, Lavtižar, Perša

3-4 leta

19

november 2019

Milunić, Molk

4-5 let

24

september 2019

strokovne delavke enote Palček 1-6 let

različno

maj 2020

Dragar, Keržan

1-2 leti

14

Lah, Repnik

3-4 leta

19

Milunić, Molk

4-5 let

24

pomlad 2020

Jereb, Pestotnik

5-6 let

23

maj 2020

Jeras, Volf

5-6 let

24

maj 2020

Dragar, Keržan

1-2 leti

14

oktober 2019

Vozel, Mikić

1,5-2,5 leti

14

februar 2020

Čebulj, Kern

2-3 leta

14

oktober 2019

Kolenc, Štrajhar

2-3 leta

14

po dogovoru

Kunilo, Lavtižar, Perša

3-4 leta

19

december 2019

Lah, Repnik

3-4 leta

19

februar 2020

Milunić, Molk

4-5 let

24

pomlad 2020

Jereb, Pestotnik

5-6 let

23

nov. ali dec. 2019

Jeras, Volf

5-6 let

24

POMLADNA DELAVNICA ali marec 2020
NASTOP ZA STARŠE
marec 2020

BABICE IN DEDKI NA
OBISKU
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MAMICA IN OČKA NA
OBISKU

ZAKLJUČNI IZLET

ZAKLJUČNO SREČANJE

pomlad 2020

Andrić, S. Kovič

4-5 let

24

od septembra do
junija

Čebulj, Kern

2-3 leta

14

junij 2020

Dragar, Keržan

1-2 leti

14

junij 2020

Vozel, Mikić

1,5-2,5 leti

14

maj ali junij 2020

Andrić, S. Kovič

4-5 let

24

junij 2020

Čebulj, Kern

2-3 leta

14

maj 2020

Kolenc, Novak, Štrajhar

2-3 leta

14

maj 2020

Lah, Repnik

3-4 leta

19

maj ali junij 2020

Jereb, Pestotnik

5-6 let

23

jesen 2019
ZBIRANJE STAREGA
PAPIRJA V SODELOVANJU S
pomlad 2020
STARŠI

strokovne delavke enote Palček 1-6 let
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od oktobra do maja

Čebulj, Kern

14

(Anina zvezdica, Vse za šolo,
zbiranje zamaškov)

celo leto

strokovne delavke enote Palček 1-6 let

189

ŽABJI OBISKI

pomlad 2020

Kolenc, Novak, Štrajhar

2-3 leta

14

SKUPAJ V GORE

april 2020

Strokovne delavke vrtca
Domžale

3-6 let

različno

po dogovoru

povabljeni starši ali stari starši

3-4 leta

14

GLASBENI NAHRBTNIK

2-3 leta

HUMANITARNE AKCIJE

PREDSTAVITEV HOBIJA ALI
POKLICA

346

JESENSKA DELOVNA
AKCIJA

jesen 2019

Andrić, S. Kovič

4-5 let

24

po dogovoru

Andrić, S. Kovič

4-5 let

24

S STARŠI
NENAVADNI OBISKI

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

UVAJALNI SESTANEK ZA
STARŠE NOVINCEV

1. SESTANEK ZA STARŠE

2. SESTANEK ZA STARŠE

junij 2020

september 2019

januar ali februar
2020

Vrtec Domžale

1-6 let

različno

Dragar, Keržan

1-2 leti

12

9.9.2019

Vozel, Mikić

1,5-2,5 leti

13

11.9.2019

Čebulj, Kern

2-3 leta

8

10.9.2019

Kolenc, Štrajhar

2-3 leta

13

12.9.2019

Kunilo, Lavtižar, Perša

3-4 leta

Lah, Repnik

3-4 leta

Milunić, Molk

4-5 let

Jereb, Pestotnik

5-6 let

17

11.9.2019

Jeras, Volf

5-6 let

17

9.9.2019

Andrić, S.Kovič

4-5 let

19

11.9.2019

strokovne delavke enote Palček 1-6 let

347

različno

PREDAVANJE ZA STARŠE:
VRTEC DOMŽALE in

Kako razumeti vedenje otroka in januar 2020
se nanj ustrezno odzvati

POGOVORNE URE

1-6 let

različno

strokovne delavke enote Palček 1-6 let

različno

Radovan RADETIČ

mesečno

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

OBISK BOŽIČKA

Čas izvedbe

Skupina

december 2019 1-6 let

Št. otrok

Izvajalec

VRTEC DOMŽALE in g.
HROVAT

189

Vzgojiteljica

strokovne delavke
enote Palček
Dragar, Keržan
Vozel, Mikić

LUTKOVNA PREDSTAVA

december 2019 1-3 leta

Dragar, Keržan
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56

Čebulj, Kern

Realizacija

Kolenc, Novak,
Štrajhar

GLASBENIKI NA OBISKU

GLASBENA PRAVLJICA
NOVOLETNA PREDSTAVA
VRTCA DOMŽALE

PRIPOVEDOVALKA
PRAVLJIC
GLASBENO POTOVANJE
PO SVETU
RAČKA IN PTIČEK
PRIPOVEDUJETA
NARODNA GALERIJA

celo leto

pomlad 2020

1-6 let

1-6 let

december 2019 1-6 let

zunanji gosti
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strokovne delavke enote Palček

Gledališka skupina vrtca
Domžale

189

189

5-6 let

23

februar 2020

5-6 let

strokovne delavke vrtca Domžale 24

januar 2020

3-4 leta

marec 2020

5-6 let

D. Jerković in A. Studen Luj

strokovne delavke
enote Palček
strokovne delavke
enote Palček
strokovne delavke
enote Palček

Jereb, Pestotnik
Jeras, Volf

19

Lah, Repnik

24

Jeras, Volf

3-4 leta

Lah, Repnik

februar 2020

4-5 let

Lah, Milunić

43

Milunić, Molk

27.11.2019

5-6 let

Narodna galerija Ljubljana

23

Jereb, Pestotnik

5-6 let

Nina MAV HROVAT in

23

Jereb, Pestotnik

ZAČARAJMO SLIKANICO

januar 2020

5-6 let

Ivan MITREVSKI

24

Jeras, Volf

MENAČNIKOVA
DOMAČIJA

4.10.2019

5-6 let

KD F. Bernika

24

Jeras, Volf

OBISK KNJIŽNICE –
PRAVLJIČNA URA
349

KULTURNO DOPOLDNE
POPOTOVANJE Z GLASBO
OKROG SVETA

pomlad 2020

4-5 let

Knjižnica Domžale

24

Andrić, S. Kovič

februar 2020

4-5 let

Andrić, S. Kovič

24

Andrić, S. Kovič

marec 2020

4-5 let

Andrej STERMECKI

24

Andrić, S. Kovič

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

POSTAJA PROMETNE
POLICIJE LJUBLJANA

GASILCI PGD VIR in CZR

Čas

maj 2020

Vzgojiteljica, skupina

strokovne delavke enote
Palček

Vsebina - cilj sodelovanja

Seznanjanje z varnostjo v prometu, policist se predstavi.

1-6 let

oktober 2019

strokovne delavke enote
Palček

Evakuacijska vaja.

1-6 let
pomlad 2020

Čebulj, Kern
2-3 leta

pomlad 2020

Kolenc, Novak, Štrajhar
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Realizacija

OBISK ZOBNE
HIGIENIČARKE

2-3 leta
2 x v letu

Ga. Nataše Jeras

Kunilo, Lavtižar, Perša

Skrb in navajanje na ustno higieno in lastno zdravje,
spoznavanje pravilnega čiščenja zob ter spoznavanje
poklica zobozdravnika.

3-4 leta
2 x v letu

Lah, Repnik
3-4 leta

Januar 2020

Milunić, Molk
4-5 let

3 x letno

Jereb, Pestotnik
5-6 let

3 x letno

Jeras, Volf
5-6 let

po dogovoru

Andrić, S. Kovič
4-5 let

pomlad 2020
LEKARNA VIR

Kolenc, Novak, Štrajhar
2-3 leta

pomlad 2020

Lah, Repnik

Spoznavanje poklica farmacevta in spoznavanje širše
okolice.

3-4 leta
pomlad 2020
VRTNARIJA TRATNIK

Kolenc, Novak, Štrajhar
2-3 leta

pomlad 2020

Lah, Repnik

Seznanjanje otrok z naravoslovnimi dejavnostmi,
spoznavanje poklica vrtnar.
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3-4 leta
marec 2020

Jeras, Volf
5-6 let

jesen, pomlad Andrić, S. Kovič
4-5 let

FOTOGRAF

marec 2020

strokovne delavke enote
Palček

Spoznavanje poklica fotografa in njegovega dela.

1-6 let
Jereb, Pestotnik
ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMP september
2019

5-6 let
Andrić, S. Kovič

Pritegniti otroke k gibalnim dejavnostim, nogometna
delavnica

4-5 let
Jereb, Pestotnik
OBISK V CZR

oktober 2019

5-6 let

Ogled postaje, seznanitev s poklicem gasilca.

Andrić, S. Kovič
4-5 let
Kunilo, Lavtižar, Perša
3-4 leta
Lah, Repnik
3-4 leta
Milunić, Molk
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OBISK ČEBELARJA

jesen 2019

4-5 let
Jereb, Pestotnik

Seznanitev z delom čebelarja, pomen čebel in zdrave
prehrane.

5-6 let
Jeras, Volf
5-6 let
Andrić, S. Kovič
4-5 let
celo leto
KNJIŽNICA DOMŽALE

Jereb, Pestotnik
5-6 let

april 2020

Jeras, Volf

Spodbujanje bralne kulture. Seznanjanje s knjižnico,
poklicem, delom, pravili v knjižnici.

5-6 let
po dogovoru

Andrić, S. Kovič
4-5 let
Jereb, Pestotnik

ZD DOMŽALE

junij 2020

5-6 let

Skrb za zdravje in higieno.

Jeras, Volf
5-6 let
Jeras, Volf
OŠ RODICA

pomlad 2020

5-6 let

Otrok se seznani z osnovno šolo.

OŠ ROJE

po dogovoru

Andrić, S. Kovič

Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, sobivanje in
druženje z otroki.
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4-5 let
SMUČARKA SKAKALKA
ŽIVA ANDRIĆ NA OBISKU

Andrić, S. Kovič
po dogovoru

Predstavitev športne zvrsti, druženje ob razgibavanju.

4-5 let

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

URŠKA DRAGAR

Tema - vsebina

delovni sestanki (LDN, tekoča
problematika, urejanje igralnic,
kabinetov, razno,…)

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice

Datum

strokovne delavke enote Palček

različno

oktober 2019
VRTEC DOMŽALE

vzgojiteljski zbor (LDN, smernice…)

strokovne delavke enote Palček

junij 2020
avgust 2020

1. strokovni aktiv

11. -14.11.2019

Tema: Strpnost
Kodeks etičnega ravnanja
VRTEC DOMŽALE

2. strokovni aktiv

strokovne delavke enote Palček

Tema: Prikriti kurikulum
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10. -13.2.2020

Št. ur

11. – 14.5.2020

3. strokovni aktiv
Tema: Glasba: teorija in primeri
dobre prakse
VRTEC DOMŽALE in

Kako razumeti vedenje otroka in se
nanj ustrezno odzvati

Dragar, Keržan, Čebulj, Kern.
Lavtižar, Perša, Lah, Repnik, Jeras,
Volf, Andrić, S. Kovič

VRTEC DOMŽALE in Simona
KLARIČ

HACCAP

strokovne delavke enote Palček

VRTEC DOMŽALE in DATAINFO

GDPR

strokovne delavke enote Palček

Varstvo pri delu in požarna varnost

strokovne delavke enote Palček

Praktična uporabna glasbena znanja
pri delu z otroki

Dragar, Keržan, Kern, Lavtižar, Lah,
Repnik, Molk, Jeras, Volf

Radovan RADETIČ

VRTEC DOMŽALE in
BORŠTNAR&Co.
VRTEC DOMŽALE in
Barbara MIRKAC
VRTEC DOMŽALE in

oktober 2020

Kern, Lah, Repnik, Molk

Mira Vladimira VRANKAR

Plesne igre in sprostitvene dejavnosti

VRTEC DOMŽALE in Tina JERAS

Fitnes doma

Štrajhar, S. Kovič

ZAVOD ZA ŠOLSTVO RS

Študijsko srečanje: otrokov dan v
vrtcu

Lavtižar

januar 2020

Drugačni otroci so lahko tudi izziv

Lavtižar, Milunić, Molk, Jeras, Volf

VRTEC DOMŽALE in
Simona TONKLI GORNJAK

16. januar 2020

355

VRTEC DOMŽALE in Petra
KOCIPER

Začetni koraki šivanja

Lavtižar

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe

FITNES DOMA

Tina Jeras

določeno naknadno

PRAVLJIČNE KAMNIŠKE POTI

Tadeja Lavtižar

določeno naknadno

CICIBANOVE URICE

Tadeja Lavtižar

določeno naknadno

Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)

VZGOJITELJICA: Urška DRAGAR

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra KERŽAN

- dela in naloge povezane z vodenjem enote

- nabava lekarne in čistil

- urejanje atrija in hiše za igrače

- urejanje skladišča s potrošnim materialom
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- urejenost igralnice in garderobe

- urejanje atrija in hiše za igrače

- odgovorna za inventurno komisijo

- urejenost igralnice in garderobe
- pisanje zapisnika na del. sestankih
- urejanje fotografij skupine

VZGOJITELJICA: Tina VOZEL

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sanja MIKIĆ

- nadomeščanje vodje enote

- urejanje knjižnice

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe

VZGOJITELJICA: Ana ČEBULJ

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anita KERN

- urejanje zunanjih igralnih površin

- urejanje in skrb za knjižnico in pedagoško sobo

- urejanje oglasne deske oddelka

- urejanje oglasne deske oddelka

- urejanje igralnice, kopalnice, garderobe

- urejanje igralnice, kopalnice in garderobe

- delo na računalniku

- skrb za zunanje igralne površine

- urejanje in skrb za športni kabinet

- delo na računalniku
- članica inventurne komisije

VZGOJITELJICA: Vera KOLENC

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:
Katja NOVAK/Ana ŠTRAJHAR

- skrb za Polžabji vrt
- odgovorna za požarno varnost

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe
- skrb za polžabji vrt
- skrb za fotodokumentacijo skupine

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe
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POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:

VZGOJITELJICA:
Barbara KUNILO

Tadeja LAVTIŽAR

Barbara PERŠA

- urejanje fotografij skupine

- urejanje fotografij skupine

- skrb za čistočo igralnice in umivalnice

- skrb za knjižnico

- skrb za pisarno

- pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala in čistil za enoto

- urejanje igralnice in oglasne deske
oglasne deske

- urejanje igralnice in

VZGOJITELJICA: Katja LAH

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Katja REPNIK

- urejanje športnega kabineta

- urejanje zunanjih hišk za igrače

- urejanje oglasne deske skupine

- urejanje igralnice in umivalnice

- skrb za požarno varnost

- urejanje fotografij skupine

VZGOJITELJICA: Elizabeta MILUNIĆ

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra MOLK

- urejanje fotografij

- urejanje telovadnice in kabineta

- skrb za službeni mobitel

- pooblaščena za prehrano v enoti Palček

- predsednica inventurne komisije

- skrb za omarice s prvo pomočjo

VZGOJITELJICA: Lili JEREB

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Vesna PESTOTNIK

- skrb za glasbeni kabinet

- skrb za interno knjižnico v starem delu

- skrb za pisarno v starem delu

- članica inventurne komisije

- urejanje igrišča

- urejanje igrišča
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VZGOJITELJICA: Tina JERAS

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita VOLF

- skrb za naravoslovni in Montessori kabinet

- urejanje zunanjih hišk za igrače

- urejanje oglasne deske in fotografij

- urejanje plastičnih zabojev na igrišču
- skrb za garderobo

VZGOJITELJICA: Aleksandra ANDRIĆ

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja SVETLIN KOVIČ

- fotografiranje dogajanja v vrtcu

- pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala in čistil za enoto

Datum:

ŽIG:

Podpis vodje enote: Urška Dragar

Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE RACMAN
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2019/2020
ENOTA: RACMAN

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

1,5-2,5

Maja Kerep

Eva Jerman

g. Matej Peneš

2-3

Katarina Kos Juhant

Natalija Lukman

ga. Tanja Češnovar

Jana Kotnik

ga. Nataša Mulec

Nina Trdin
3-4

Urška Baloh
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Nataša Mulec

VIZIJA VRTCA DOMŽALE:

362

PRIORITETNE NALOGE ENOTE:

1. VREDNOTE
Kodeks etičnega ravnanja
Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let
Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019
(projekt)
2. UMETNOST – GLASBA
spoznavanje različnih glasbenih zvrsti
glasbene ustvarjalnice
glasbeni kotički
3. PRIKRITI KURIKULUM
kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu
IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu
krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:
4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje
Funkcionalni igralni kotički
5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
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6. ZDRAVJE
7. DELOVNA VZGOJA
8. EKOLOGI

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:

1. Dopoldansko druženje ob peki palačink
2. Športno popoldne
3. Evakuacijska vaja
4. Zbiranje plastičnih pokrovčkov
5. Zbiranje odpadnega papirja od januarja 2019 do marca 2019
6. Predstava strokovnih delavk enote Racman za otroke
7. Bralnice pod krošnjami
8. Božično novoletni koncert vzgojiteljic
9. Racmanova druženja
10. Otroci-otrokom

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:

Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE
KVALITETNEJŠEGA DELA.
Cilji:
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje,
dobro počutje in udobje.
 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive.
 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta.
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 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev.
Kazalci merljivosti:





Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku.
Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev
na popoldanskih delavnicah, novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev.
Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in napredku otroka preko različnih oblik in načinov:
albumi ob koncu šolskega leta, ustno, pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih.
Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih pričakovanj.

PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Starostna

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

skupina
Racmanova druženja

Vse strokovne
delavke

1,5-6

Otrok ima možnost razvijati
sposobnosti in načine za
vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih
odnosih z enim ali več otroki.

vsak zadnji
petek v
mesecu
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Realizacija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

Izvajalec

Čas

Starost

Število

izvajanja

otrok

otrok

Lutke pri Polžkih

M. Kerep, E. Jerman

1x mesečno

1,5 – 2,5

Razgibajmo jezičke

K. Kos Juhant

Okt.-maj

2-3

Račka telovadi

N. Trdin

Okt.-maj

2-3

Račke se imajo lepo

N. Lukman

Sept.-maj

2-3

Mala biba pleše

N. Trdin

Okt.-maj

2-3

Mali sonček- modri

K. Kos Juhant, N. Trdin, Okt.-maj

2-3

N. Lukman
Igre na snegu

K. Kos Juhant, N. Trdin, zima 2019

2-3

N. Lukman
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Realizacija

Migajmo z jezički

U. Baloh, J. Kotnik

okt.-maj

3-4

Kako se počutim

U. Baloh, J. Kotnik

okt- nov

3-4

Praznujem z žabico
Žano

U. Baloh, J. Kotnik

okt- maj

3-4

Biba pleše

U. Baloh

okt.-maj

3-4

Moj album pri Žabicah

U. Baloh, J. Kotnik

sept.- junij

3-4

Mali sonček

U. Baloh, J. Kotnik

okt.- maj

3-4

Igra na snegu

U. Baloh, J. Kotnik

Zima 2019/ 2020

3-4

Biba pleše

A. Kermavnar

okt. 2019 -maj 2020
(četrtek, 9.00-10.00)

4-6

Glasbene delavnice

K. Kos Juhant

okt. 2019 - maj 2020

4-6

(vsak drugi četrtek,
9.00-10.00)
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Preživimo noč v vrtcu
in iskanje skritega
zaklada

A. Kermavnar,

Pravljični palček

A. Kermavnar,

28.-29. 11. 2019

4-6

okt. 2019 - feb. 2020

4-6

okt. 2019- maj 2020

4-6

zima 2019

4-6

Š. Štrekar

Š. Štrekar
Mali sonček:

A. Kermavnar,

oranžen ali rumen

Š. Štrekar,

Igre na snegu

A. Kermavnar,
M. Vuk,
Š. Štrekar,

Dnevi rolanja

A. Kermavnar

marec 2020

5-6

Dnevi kolesarjenje

A. Kermavnar

april 2020

5-6

Dan s skirojem

A. Kermavnar

april 2020

4-5

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Čas izvedbe

Kraj dejavnosti
368

Število otrok

Realizacija

Gledališki abonma

Gledališče KUKUC

Enota Racman

januar 2020, marec
2020, maj 2020

Gledališki abonma

KD Franca
Bernika

KD Franca Bernika

3x letno

Jesenovanje

Vrtec Domžale

Škofja Loka

jesen 2019

Plavalni tečaj

Azimut

Atlantis

pomlad 2020

Tečaj angleščine

Navitas

Vrtec Racman

okt.2019-maj 2020

Tečaj plesa

Plesna šola Miki

Vrtec Racman

okt. 2019-maj 2020

KD Franca Bernika

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

Izleti v bližnji okolici

marec – junij

1,5 – 2,5

M. Kerep, E. Jerman

Orientacija v ožjem okolju.
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Realizacija

Obisk travnika

pomlad

1,5 – 2,5

M. Kerep, E. Jerman

Spoznavanje življenje na
travniku.

Ogled bližnje kmetije

Pomlad 2020

2-3

K. Kos Juhant, N. Trdin,
N. Lukman

Spoznavanje živali in
življenja na kmetiji.

Sprehodi v okolici vrtca

Skozi celo leto

2-3

K. Kos Juhant, N. Trdin,
N. Lukman

Spoznavanje in opazovanje
narave skozi vse letne čase.

Piknik v bližnjem
gozdičku

Pomlad 2020

2-3

K. Kos Juhant, N. Trdin,
N. Lukman

Druženje, zabava,
kvalitetno preživljanje časa
v okolici vrtca.

Obisk bližnje kmetije

pomlad 2020

3-4

U. Baloh, J. Kotnik

Spoznavanje življenja in
živali na kmetiji

Pohod do vagončka

pomlad 2020

3-4

U. Baloh, J. Kotnik

Otrok spoznava naravo in
kaj potrebuje za ohranjanje
in krepitev zdravja

Izlet z avtobusom

Pomlad 2020

3-4

U. Baloh, J. Kotnik

Vožnja z avtobusom in
vključevanje otrok v širše
okolje

Pohod do Štude (do
vagona)

september 2019

4-6

A. Kermavnar, Š. Štrekar

Otrok spoznava naravo in
kaj potrebuje za ohranjanje
in krepitev zdravja

Pohod do Pšate in ogled
gasilskega doma

oktober 2019

4-6

A. Kermavnar, Š. Štrekar

Seznaniti se z delom
gasilca, ogled gasilskega
doma in gasilskega vozila.
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Pohod do Mlina Felix

pomlad 2020

4-6

A. Kermavnar, Š. Štrekar

Ogled mlina. Spoznavanje
življenja in živali na
kmetiji.

Vače-Pastirski dan

1. 6. 2020

4-6

A. Kermavnar, Š. Štrekar

Spoznavanje pastirskih iger
in navad. Vožnja z
avtobusom.

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna
skupina

Št.
udeležencev

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

Decembrsko druženje s
starši

december 2019

M. Kerep, E. Jerman

1,5 – 2,5

Obisk babic in dedkov

januar 2020

M. Kerep, E.Jerman

1,5 – 2,5

Pomladna delavnica

pomlad 2020

M. Kerep, E. Jerman

1,5 – 2,5

Zaključno srečanje

pomlad 2020

M. Kerep, E. Jerman

1,5 – 2,5
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Realizacija

Novoletna čajanka s starši

December 2019

K. Kos Juhant, N. Trdin,

2-3

N. Lukman
Medgeneracijsko druženje s Pomlad 2020
starimi starši

K. Kos Juhant, N. Trdin,

Pomladni nastop za starše

K. Kos Juhant, N. Trdin,

Maj 2020

2-3

N. Lukman
2-3

N. Lukman
Predpraznična delavnica za november /
starše
december 2019

U. Baloh, J. Kotnik

3-4

Pomladno srečanje za
starše

marec / april 2020

U. Baloh, J. Kotnik

3-4

Medgeneracijsko druženje s marec/ april 2020
starimi starši

U. Baloh, J. Kotnik

3-4

Zaključek s starši

maj /junij 2020

U. Baloh, J. Kotnik

3-4

Novoletno srečanje za
starše

12. december 2019

A. Kermavnar

4-6

Pomladno srečanje za
starše

pomlad 2020

Š. Štrekar
A. Kermavnar

4-6

Š. Štrekar
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Medgeneracijsko druženje s pomlad 2020
starimi starši

A. Kermavnar

Zaključek s starši

A. Kermavnar

28. maj 2020

4-6

Š. Štrekar
4-6

Š. Štrekar
Skupaj v gore

april 2020

Strokovne delavke Vrtca
Domžale

3-6

Zbiranje starega papirja

Januar – marec
2020

Vse strokovne delavke

1,5-6

Zbiranje plastičnih
pokorvčkov – Društvo
NGU

Celo leto

Vse strokovne delavke

1.5-6

Športno popoldne

26. 9. 2019

Vse strokovne delavke

1.5-6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE

1. sestanek za starše

10.9.2019

M. Kerep, E. Jerman

1,5 – 2,5

2. sestanek za starše

januar/februar

M. Kerep, E. Jerman

1,5 – 2,5

pogovorne ure

enkrat mesečno,
ponedeljek

M. Kerep, E. Jerman

1,5 – 2,5
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Prvi sestanek za starše

9. 9. 2019

K. Kos Juhant, N. Trdin, N.
Lukman

2-3

Pogovorne ure

Okt.-junij

K. Kos Juhant, N. Trdin,

2-3

Drugi sestanek za starše

januar

K. Kos Juhant, N. Trdin, N.
Lukman

2-3

Prvi sestanek za starše

10. 9. 2019

U. Baloh, J. Kotnik

3-4

Drugi sestanek za starše

Januar 2020

U. Baloh, J. Kotnik

3-4

Pogovorne ure

vsak drugi torek v
mesecu

U. Baloh, J. Kotnik

3-4

Prvi sestanek za starše

9. 9. 2019

A. Kermavnar

4-6

Š. Štrekar
Drugi sestanek za starše

januar 2020

A. Kermavnar

4-6

Š. Štrekar
Pogovorne ure

Predavanje za starše –

vsak tretji

A. Kermavnar

4-6

ponedeljek v
mesecu

Š. Štrekar

januar 2020

g. Radovan Radetić
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1.5-6

Kako razumeti vedenje
otroka in se nanj ustrezno
odzvati

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas
izvedbe

Skupina

Izvajalec

Št. otrok

Predstava vzgojiteljic enote
Racman - Grad gradiček

Februar
2020

1,5-6

Vse strokovne delavke enote
Racman

Vse strokovne
delavke

Obisk Božička

december
2019

1,5-6

g. Hrovat

Vse strokovne
delavke

Predstava gledališke skupine december
Vrtca Domžale
2019

1,5-6

Strokovne delavke vrtca
Domžale

Strokovne delavke

Božično- novoletni koncert
vzgojiteljic

december
2019

1,5-6

Strokovne delavke enote
Racman

Vse strokovne
delavke

Koncert orkestra flavtic in
ukulel

december
2019

1,5-6

OŠ Dragomelj

Vse strokovne
delavke
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Vzgojiteljica

Vrtca Domžale

Realizacija

Šola zdravja se predstavi s
pesmijo in telovadbo

4. 2. 2020

Šola zdravja

Vse strokovne
delavke

Poslušanje ljudskih pesmi

17. 1. 2020 1,5-6

Moški pevski zbor upokojence
Janez Cerar

Vse strokovne
delavke

Abonma KU-KUC

Januar,
marec,
april 2020

Gledališče KU- KUC

M. Kerep,

Hišica do neba, Mini- Moni,
Vila tabletka

K. Kos Juhant,

1,5-6

1,5-4

N. Trdin, U. Baloh

Pustno rajanje

25. 2. 2020 1,5 - 6

Vzgojiteljice in otroci

Vse strokovne
delavke

Otroci - otrokom

December, 1,5 - 6
marec, maj

Vzgojiteljice in otroci

Vse strokovne
delavke

Bralnice pod krošnjami

skozi celo
leto

1,5-6

Strokovne delavke

A. Kermavnar

Januar
2020

4-6

Nina Mav Hrovat in Ivan
Mitrevski

A. Kermavnar

Pripovedovalka pravljic

februar
2020

4-6

Vrtec Domžale

A. Kermavnar

Gledališki abonma

3x letno

4-6

KD France Bernik

A. Kermavnar

Začarajmo Slikanico:
ilustrator Ivan Mitrevski in
pisateljica Nina Mav Hrovat
na obisku

enote Racman

KD Franca Bernika
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Zaključek Pravljičnega
palčka

maj 2020

4-6

Knjižnica Domžale

A. Kermavnar

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica,
skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

Sodelovanje z OŠ Dragomelj februar 2020

K. Kos Juhant, N.
Lukman

Obisk šolske knjižnice.

OŠ Dragomelj- obisk šolske
knjižnice

februar 2020

U. Baloh, J.
Kotnik 3-4

Obisk šolske knjižnice in seznanitev s poklicem
knjižničarka

PGD Pšata-Dragomelj

oktober 2019

A. Kermavnar,

Seznaniti se z delom gasilca, ogled gasilskega doma
in gasilskega vozila.

Š. Štrekar,
OŠ Dragomelj- telovadba v
telovadnici

4-6

okt.- maj

A. Kermavnar,

vsaka 2 sreda

Š. Štrekar,

4-6

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
in sprostitev.

10.25-11.10
OŠ Dragomelj- obisk šolske
knjižnice

1x mesečno

A. Kermavnar,

Obisk šolske knjižnice in seznanitev s poklicem
knjižničarja.
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Realizacija

Š. Štrekar,
ZD Domžale, zobna
preventiva

24. 10. 2019 in

A. Kermavnar,

25. 4. 2020

Š. Štrekar 4-6

ZD Domžale, obisk
medicinske sestre

pomlad 2020

A. Kermavnar,

PP Domžale

pomlad 2020

Otrokom prikazati pravilno čiščenje zob na njim
primeren način. Pogovor o pomenu rednega čiščenja
zob.

Š. Štrekar,
4-6 (samo šoloobvezni otroci)
A. Kermavnar,
Š. Štrekar,

OŠ Dragomelj – obisk
bodočih prvošolcev

4-6

maj/junij 2020

4-6

A. Kermavnar,
Š. Štrekar,

4-6

Pogovor o zdravem načinu življenja (pomen gibanja,
higiene, zdrave prehrane….).

Predstavitev poklica, seznanitev z varnostjo v
prometu.
Srečanje z učiteljicami prvih razredov, ogled
prostorov in razredov v šoli

Papirnica Količevo, zbiranje jan.-mar. 2020
starega papirja

Vse strokovne
delavke, vse
skupine

Skrb za ohranjanje čiste narave. Ekološka
osveščenost.

Fotograf ART PRO

marec 2020

Vse strokovne
delavke, vse
skupine

Poklic, seznanjanje z opremo, fotografiranje

PGD Pšata- Dragomelj,
evakuacijska vaja

11. 10. 2019

Vse strokovne
delavke, vse
skupine

Preprečevanje naravnih nesreč, evakuacija
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OŠ Dragomelj – dan odprtih
vrat za devetošolce

31. 1. 2020

Vse strokovne
delavke, vse
skupine

Predstavitev dela v vrtcu, poklic vzgojiteljice

OŠ Dragomelj- orkester
flavtic in ukulel

december 2019

Vse strokovne
delavke, vse
skupine

Poslušanje koncerta orkestra flavtic in ukukulel.

Obisk čebelarja

november 2019

Vse strokovne
delavke, vse
skupine

Seznaniti otroke z delom čebelarja. Skrb za zdravje
v vrtcu.

Društvo NGU

celo leto

Vse strokovne
delavke, vse
skupine

Zbiranje plastičnih pokrovčkov- NGU

Spoznavanje umetnosti kot del družabnega življanja.
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vrtec Domžale - Radovan Radetić Kako razumeti vedenje otroka in
se nanj ustrezno pripraviti

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice

Datum

M. Kerep, E. Jerman, U. Baloh,

16. 1. 2020

J. Kotnik, K. Kos Juhant,
N. Lukman, A. Kermavnar,
Š. Štrekar

Vrtec Domžale
Strokovni aktivi

1. Strpnost

Vse strokovne delavke

11.- 14.11.2019

Kodeks etičnega ravnanja

2. Prikriti kurikulum

10.-13.2.2020

3. Glasba: teorija in primeri dobre

11.-14.5.2020

prakse
Vrtec Domžale - Maja Vatovec,
Simona Tonkli Gornjak

Drugačni otroci so lahko tudi izziv M. Kerep, Eva Jerman,U. Baloh,
J. Kotnik, K. Kos Juhant,
A. Kermavnar
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januar, februar,
marec 2020

Št. ur

Vrtec Domžale in prof. glasbe
Barbara Mirkac

Praktična uporabna glasbenega
znanja pri delu z otroki

E. Jerman, A. Kermavnar,

oktober 2019

K. Kos Juhant,
Š. Štrekar, N. Trdin

Vrtec Domžale – Fani Kunavar

Matematika kot igra 3

E. Jerman

10. 10. 2019

Vrtec Domžale – Tadeja Mišmaš

Skupinske gibalne igre za
predšolske otroke

E. Jerman, A. Kermavnar

oktober 2019

Vrtec Domžale –

Plesne igre in sprostitvene
dejavnosti

A. Kermavnar, Š. Štrekar,

januar 2020

Umetniška glasba v vrtcu

K. Kos Juhant, A. Kermavnar

februar/marec
2020

Vrtec Domžale – M. Cerar Jeretina Dejavnosti oblikovane po metodi
NTC

K. Kos Juhant

November 2019
in februar 2020

ZRSŠ

Študijska srečanja za vrtce:
Otrokov dan v vrtcu

A. Kermavnar,

24. 10. 2019

RS MIZŠ- Dobrobit, celostni
razvoj in trajnostno povezovanje
Z.O.O.

Reševanje konfliktov in osnove
mediacije - po načelih nenasilne
komunikacije

A. Kermavnar

19.-21.11.2019

Supra, d.o.o.

16. strokovni posvet dobre prakse
v vrtcu:

A. Kermavnar, K. Kos Juhant

Januar 2020

Mira Vladimira Vrankar
Vrtec Domžale – D. Beovič

U. Baloh, N. Trdin

Umetniška glasba v vrtcu
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Cankarjev dom

Kulturni bazar

A. Kermavnar, K. Kos Juhant

Marec/april
2020

Vrtec Domžale

GDPR

A. Kermavnar

Vrtec Domžale

Vzgojiteljski zbor

Vse strokovne delavke

Junij 2020

Vzgojiteljski zbor

Vse strokovne delavke

Avgust 2020

Jana Julijana Pirman
Vrtec Domžale
Jana Julijana Pirman

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Sodelovanje v Gledališki skupini
Vrtca Domžale

Natalija Lukman

Datum izvedbe

K. Kos Juhant

382

Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)

VZGOJITELJICA: Maja Kerep

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Eva Jerman

Urejanje knjižnice in žigosanje knjige, skrb za oglasno desko za
starše, skrb za urejenost vetrolova.

Skrb za urejenost ploščadi in dovoza pred vrtcem (pometanje),

VZGOJITELJICA: Katarina Kos Juhant 0.5

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Natalija Lukman

Inventurna komisija, ureja cvetlična korita.

Skrb za pralnico (čistočo in urejenost pralnice) in perilo, skrbi za
urejenost garderobe (Račke), skrbi za urejenost igrišča (da pobudo, da
se igrišče uredi), sindikalna zaupnica

skrbi za urejenost garderobe (Polžki).

VZGOJITELJICA: Nina Trdin 0.5
Skrb za športne rekvizite in športno omaro.

VZGOJITELJICA: Urška Baloh

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jana Kotnik

Nadomešča vodjo enote, naroča sanitarni in sanitarni material,
dogovarja se za gledališki abonma v vrtcu, inventurna komisija.

Skrb za urejenost garderobe (Žabice), beleženje ustreznost igrišča,
preverja ustreznost vsebine v omarici za prvo pomoč, inventurna
komisija.

VZGOJITELJICA: Anamarija Kermavnar

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Špela Štrekar

Vodi enoto, skrbi za kamero, izvaja kontrolo beleženja čiščenja po
igralnicah in na igrišču, skrbi za digitalni fotoaparat, ureja pisarno

Skrb za likovni kabinet, skrbi za urejenost garderobe (Želve),
nadomešča N. Lukman pri skrbi za pralnico in perilo.
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Datum: 17. 9. 2019

ŽIG:

Podpis vodje enote: Anamarija Kermavnar

Podpis ravnateljice:
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