OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

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

OPERATIVNI CILJI:
•
•
•

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

CILJI:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

OPERATIVNI CILJI:
•
•

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

CILJI:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

VSEBINE:
•

Rajalne in gibalne igre,

•

izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,

•

ples v različnem tempu in ritmu,

•

bibarije,

•

bansi,

•

improvizacije; ples z rekviziti,

•

sproščanje ob glasbi, masaže,

•

izmišljanje gibov,

•

različne oblike plesa (skupno, individualno),

•

organizacijo skupin (krog, kolona …),

•

hitrost (hitro – počasi).

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

CILJI:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

VSEBINE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

igre z vodo.

IGRE NA SNEGU
Obogatitvena dejavnost Igre na snegu je namenjena otrokom v najstarejših skupinah. Igre bodo
potekale 5 dni, ko bodo ugodne snežne razmere za izvedbo. Dejavnost je brezplačna in bo
potekala v dopoldanskem času, izvajale pa jo bodo strokovne delavke.

OPERATIVNI CILJI:
•
•

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti v vseh letnih časih.
Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.

CILJI:
•
•
•
•

Spoznavanje športne opreme, primerne za dejavnost na snegu.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.
Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.
Bivanje na prostem v vseh vremenskih pogojih.

•
•
•

Igre na snegu, ogrevanje, oblikovanje snežnih skulptur.
Seznanjanje z zimskimi športi.
Sankanje, spuščanje po hribu z lopatami, kotaljenje, skrivalnice, …..

VSEBINE:

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

-

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

CILJI:
-

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

-

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

-

VSEBINE:

prečkanje

ceste,

SPRETNOSTNA VOŽNJA S SKIROJEM
Dan spretnostne vožnje s skirojem izvajajo strokovne delavke vrtca. Zaščitno opremo in skiro
otroci prinesejo od doma. Skiroje otrokom, ki jih nimajo, izposojo omogoči vrtec.

-

GLOBALNI CILJI:
Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

CILJI:
-

-

Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja.
Razvijanje ravnotežja.
Pridobivanje spretnosti vožnje s skirojem.
Navajanje na varno vključevanje v promet, v okolici vrtca, pred vrtcem.

VSEBINE:
Vaje ravnotežja,
prometna varnost
varno ustavljanje,
vožnja navkreber in spusti,
izvajanje različnih nalog med vožnjo,
voziti slalom med ovirami.

DNEVI ROLANJA
Brezplačna obogatitvena dejavnost Učenje rolanja je namenjena vsem otrokom, ki si želijo
rolati in so rojeni leta 2014 in 2015. 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.

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.
Za sodelovanje z zdravstvenim osebjem smo dogovorjeni po novem letu.

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE
Pravljičarka pripoveduje
V februarju so v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale
posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja
književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in
podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir
informacij, razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost
domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in
čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.
Posebnost letos je, da vsaka enota sama organizira kulturno dopoldne s svojo vzgojiteljico.
Zaradi ukrepov po enotah ne bo hodila ena pripovedovalka pravljic, kot je bilo v praksi do
sedaj.
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
Novoletno predstavo za otroke bodo pripravile vzgojiteljice v vseh enotah. Pripravile bodo
eno predstavo za otroke prvega starostnega obdobja in eno predstavo za otroke drugega
starostnega obdobja.

OBISK BOŽIČKA
V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke iz vseh enot Vrtca Domžale obiskal dobri
mož- Božiček. Letos bo vrtec organiziral obisk Božička tako, da bo ustrezal priporočilom
NIJZ-ja oz. situaciji, ki bo v naši državi decembra. Vsekakor se Božičkovemu obisku ne
bomo odpovedali.

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.
Zaradi trenutnih razmer obiska čebelarja v novembru ne bomo načrtovali, vse ostale vsebine
ostanejo.

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

informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in
podobno- vse z namenom, da bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano.
Otroci se ves čas igraje učijo, kar pomeni, da so navdušeni opazovalci, aktivni sodelujoči in
hitro vsrkajo zanimive informacije, predvsem zaradi izkušnje, ki jo z evakuacijsko vajo
dobijo.

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

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

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO V
POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA DOMŽALE

ENOTA CICIDOM

LUTKOVNA PREDSTAVA
Skupina: vse
Vzgojiteljice: vse
CILJ:
- Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
VSEBINA:
Vzgojiteljice bomo izvedle dve lutkovni predstavi. Prva se bo odvila v decembru in druga v
februarju. Naslova predstav bosta: O kralju, ki ni maral pospravljati in Trije metulji. Obe
predstavi bosta prilagojeni ogledu otrok obeh starostnih skupin.

BRALNICE POD KROŠNJAMI
Skupina: vse
Vzgojiteljice: vse
CILJ:
-

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do
literature.
VSEBINA:
Skozi celotno šolsko leto se bodo v vrtcu izvajale bralnice pod krošnjami. Bralci pravljic se
bodo izmenjevali pri starejših skupinah izmenjevali (otroci in odrasli). Med drugimi bomo
imele poudarek na pravilnem rokovanju s knjigo.
PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC
Skupina: vse
Vzgojiteljice: vse

CILJ:
-

Otrok posluša pravljice in ob tem doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva
pozitiven odnos do literature.
VSEBINA:
V mesecu februarju bo vse skupine obiskala pripovedovalka pravljic, ki bo otrokom na
zanimiv in ustvarjalen način predstavila pravljico.

Skupina: ZAJCI
Vzgojiteljice: Fani Kunavar, Mojca Firm

ZAJČKOVE PRAVLJICE

CILJ:
-

Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta
(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora).

VSEBINA:
Po prebrani pravljici, pripovedovanje zgodb ob knjigi v več dnevnem obdobju in s
spodbujanjem domišljije otrok ob njihovi predstavi zgodbe. Poglobljeno prepoznavanje
pravljičnega časa, prostora, kraja in pravljičnih likov.

BIBARIJE ZA ZAJCE
CILJA:
-

Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta
(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora).
Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih
glasovnih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.

VSEBINA:
Spoznavanje bibarij otrokom omogoča slišano izraziti z gibom in spodbuja govorno
napredovanje. Bibarije spodbujajo in bogatijo besedno izražanje, otroke sprošča in jim
omogoča miselno povezovanje.

VESELO TELOVADIM
CILJ:
-

Razvijanje koordinacije, oziroma skladnosti gibanja celega telesa, moči, natančnosti,
vztrajnosti, hitrosti in gibljivosti, z namenom pridobivanja na motoričnih
sposobnostih.

VSEBINA:
Izvajanje vseh oblik naravnega gibanja, vključevanje dejavnosti, kjer se igra oziroma upravlja
z različnimi predmeti, vzpostavlja oziroma vzdržuje ravnotežje na mestu in v gibanju.
Pridobivanje sposobnosti pri izvajanju nalog in odločanju o načinu izvedbe in s tem
pridobivanju na samostojnosti.

KONCERT
CILJI:
- Doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti.
- Spoznavanje različnih inštrumentov.
VSEBINA:
Otrok posluša izvedbe in posnetke izbranih del glasbene literature, sodeluje pri pripravi
koncerta in se seznani s slišanimi inštrumenti.

Skupina: MIŠKE
Vzgojiteljica: Maja Novak, Darja Iršič
CILJ: Spodbujati otrokovo potrebo po gibanju, spoznavanje otrokovega lastnega telesa,
ozavestiti otroke o pomenu sproščenosti za telesno in duševno stanje.
VSEBINA: V skupini Miške bomo 1 – 2x tedensko izvajali vadbeno uro v telovadnici. V tej
uri se bomo igrali gibalne igre, si naredili različne poligone in pozornost namenili različnim
sprostitvenim dejavnostim, kjer bomo uporabljali domišljijo, zvoke, barve, telesni stik in svet
čutil.

Skupina: MUCKI
Vzgojiteljici: Polona Kunstelj, Tjaša Cerar
MUCEK TELOVADI
CILJ:
- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.
VSEBINA:
Otrok se skozi gibanje izraža. Potrebno mu je omogočiti čim več gibalnih izzivov, da razvije
kompleksnejše vzorce gibanja. V skupini miške bomo najmanj enkrat tedensko izvajali
različne vadbene ure v telovadnici ali zunaj. Vadbena ura bo vsebovala elemente plesa,
gibalnih iger, poligonov, ipd …

ZDRAV MUCEK V ZDRAVEM TELESU
CILJ:
-

Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost,
povezano s prehranjevanjem,
- pridobiva veščine povezane s telesno aktivnostjo in nego.
VSEBINA:
Skupaj z otroki se bomo posvetili dobrim prehranjevalnim navadam. Poudarili bomo pomen
telesne aktivnosti pri zagotavljanju zdravja otrok in odraslih.

PO DOMAČE MAL´ DRUGAČE
CILJ:
• Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti
VSEBINE:
•
•
•
•
•

Spoznavanje slovenskih ljudskih pesmi,
Spoznavanje inštrumentov,
Samostojno ustvarjanje z inštrumenti,
Ritmično gibanje,
Spodbujanje boljše povezanosti med vrstniki.

MUCKI IN BONTONČEK

CILJ:
- Otrok se seznani z bontonom in njegovimi gesli. Gesla bontona tudi aktivno uporablja.
VSEBINA:
Otroci bodo spoznavali vljudnostne izraze (dober dan, nasvidenje, hvala, prosim …) in jih ob
koncu leta tudi aktivno uporabljali. Učili se bomo poslušati in pogovarjati. Vsak mesec bomo
izbrali novo geslo iz bontona.

ENOTA GAJ

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ
ŠOLSKO LETO: 2020/2021
ODDELEK: 1-3 LETA
SKUPINA: MEDVEDKI
VZGOJITELJICA: Barbara Modic
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Urška Miklavčič

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE MEDVEDKI

OBOGATITVEN
A DEJAVNOST

ČAS
CILJ
TRAJANJA

PRAVLJICE PRI Oktober MEDVEDKIH
junij

Otrok ob knjigi
doživlja ugodje,
veselje, zabavo,
povezuje estetsko in
fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni
odnos do literature.
Hkrati pa razvija
sposobost
domišljijskega
doživljanja
literatrnega sveta.

VSEBINE
Ustvarjanje na temo pravljic –likovno,
lutkovno.

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ
ŠOLSKO LETO: 2020/2021

ODDELEK: 2 – 3 LETA
SKUPINA: ZAJČKI
VZGOJITELJICA: Katja Cerar
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Brigita Žebaljec

OBOGATITVEN
A DEJAVNOST

ČAS
CILJ
TRAJANJA

VSEBINE

ZAJČKI
TELOVADIMO

oktober–maj Razvijanje moči,
Vsako sredo bomo v telovadnici spoznavali
natančnosti, hitrosti in različne telovadbe pripomočke, gibalne igre …
gibljivosti,
vztrajnosti.

Iskanje lastne poti pri
reševanju gibalnih
problemov.
MALA BIBA
PLEŠE

oktober–maj Razvijanje
ustvarjalnosti in
komuniciranje z
umetnostjo.

Vsak torek bomo v večnamenskem prostoru ali
igralnici spoznavali nove plese in uporabljali
različne plesne pripomočke.

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ
ŠOLSKO LETO: 2020/2021

ODDELEK: 2 – 3 LETA
SKUPINA: JEŽKI
VZGOJITELJICA: Sonja Orešek
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Andreja Vuk

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE JEŽKI
OBOGATITVEN
A DEJAVNOST

ČAS
CILJ
TRAJANJA

VSEBINE

UTRINKI
september – Staršem približati
SKUPINE JEŽKI junij
otrokovo življenje v
vrtcu.

- zbiranje izdelkov in fotografij
posameznega otroka; dodajanje različnih
utrinkov v zvezek vsakega otroka

Razveseliti starše in
otroke.

- priprava video utrinkov skupine; ogled
v mesecu januarju

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

- izdelava punčke iz cunj v sodelovanju
s starši

Otrokom na prijeten
način približati ples.

-vsak torek bomo v večnamenskem
prostoru ob petju, glasbi spoznavali
nove plese,

PUNČKA IZ
CUNJ (UNICEF)

MALA BIBA
PLEŠE

oktober –
april

oktober –
maj

- razstava dnevnika in punčke na
razstavi Unicefa

- otroci bodo plesali v krogu, parih,
prosto po prostoru.

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ
ŠOLSKO LETO: 2020/2021
ODDELEK: 2–4 LETA
SKUPINA: LISIČKE
VZGOJITELJICA: Mira Vladimira Vrankar
POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE LISIČKE
OBOGATITVEN
A DEJAVNOST

ČAS
CILJ
TRAJANJA

VSEBINE

UTRINKI
SKUPINE

september – Staršem približati
junij
otrokovo življenje v
vrtcu.

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

LISIČKE

Razveseliti starše in
otroke.

- oblikovanje mape različnih utrinkov za
vsakega otroka (fotografije, pesmi, deklamacije,
izjave otrok)
- priprava video utrinkov skupine; ogled na
velikem platnu v mesecu januarju oz. februarju
- spodbujanje aktivnega sodelovanja s starši
npr. vključitev v dejavnost – GREMO NA
SPREHOD

PUNČKA IZ
CUNJ (UNICEF)

DAN MALO
DRUGAČE

oktober –
april

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

september – Otrok ob uporabi
junij
različnega
nestrukturiranega
materiala spoznava

- izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih
punčk v sodelovanju s starši
- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu
- razstava punčk na razstavi Unicefa
- igra z različnim nestrukturiranim materialom
(iskanje igralnih možnosti)

lastnosti različnih
materialov in išče
različne igralne
možnosti.

- spoznavanje različnih materialov npr. les,
kamen, mivka, pesek, 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 …

oktober –
junij

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

- dnevno sodelovanje otrok pri pospravljanju
igrač
- aktivno sodelovanje otrok pri mesečnem
urejanju igralnice
- sodelovanje otrok pri pometanju igrišča
- sodelovanje otrok pri delovno-čistilni akciji
- dnevne zadolžitve otrok (v kolikor bo
dovoljeno s strani priporočil glede Covid-a 19)

VZGOJITELJIC
A
PRIPOVEDUJE

september – Spodbujanje veselja
junij
do pripovedovanja.

- pripovedovanje s kamni
- pripovedovanje s tulci
- pripovedovanje s kronicami
- pripovedovanje v prvi osebi
- pripovedovanje s paličicami
- pripoveduj in razširi pesmico
- kamišibaj
- dramatizacija

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ
ŠOLSKO LETO: 2020/2021
ODDELEK: 4–5 LET
SKUPINA: MIŠKE
VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Ana Štrajhar

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE
MIŠKE
OBOGATITVEN
A DEJAVNOST

ČAS
CILJ
TRAJANJA

IGRAJMO SE V
ANGLEŠČINI

september – Otrok spoznava tuj
junij
jezik – angleščino
preko igre, pesmi in
plesa.

-

oktober –
junij

-

ČRKE IN
GLASOVI

VESELA
MATEMATIKA

PRAVLJIČNI
PALČEK

Otrok razvija
prebralne in
predpisalne
sposobnosti in
spretnosti. Otrok
razvija jezik na vseh
jezikovnih ravneh.

september – Doživljanje
junij
matematike kot
prijetne izkušnje.
Razvijanje
matematičnih
spretnosti.

oktober –
februar

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

VSEBINE

-

-

Angleške pesmi, gibalne in rajalne
igre
Pravljice v angleškem jeziku
»Angleški dan«
Nastop za starše
Logopedske zvočne pravljice
Pravljice z vajami motorike govoril
Igre s črkami (lesene, vstavljanke,
štampiljke, magneti, itd.)
Naredi svoje ime (iz različnih
materialov)
Besedne igre, rime, igre glasov
Delovni listi (priročnik Cicibanova
matematika)
Razvrščanje
Zaporedje
Manj-več, večje-manjše
Simetrija
Nasprotja
Vzorci
Obisk knjižnice s starši
Branje s starši doma
Pripovedovanje pravljice ali
pesmice v vrtcu
Skupinski izdelek za razstavo
Podelitev priznanj
Ogled zaključne razstave v knjižnici

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ
ŠOLSKO LETO: 2020/2021
ODDELEK: 4-6 LET
SKUPINA: PTIČKI
Vzgojiteljica: Miranda Grošelj
Pomočnica vzgojiteljice: Anja Repanšek

NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI SKUPINE PTIČKI

UTRINKI
SKUPINE
PTIČKI

oktobermaj

Različni načini
dokumentiranja otrokovega
razvoja in napredka.

Utrinki dejavnosti, ki izhajajo iz tematskega
sklopa.

Staršem približati življenje
otrok v vrtcu.

Sledenje pomembnih otrokovih
(mejniki otrokovega razvoja).

prelomnic

Reševanje delovnih listov, ki se nanašajo na
tematski sklop.

Fotografije, komentarji otrok, vzgojiteljice.

Mesečno pošiljanje fotografij staršem po epošti.

Oblikovanje mape utrinkov.
DAN S
SKIROJEM

september Pridobivanje spretnosti vožnje Vožnja s skirojem.
s skirojem.
Spoznavanje osnovnih
Spretnost vožnje s skirojem na poligonu.
varnostnih ukrepov, ki so
potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti ter ozaveščanje
Skrb za lastno varnost in varnost drugih.
skrbi za lastno varnost in
varnost drugih.

PRAVLJIČNI
PALČEK

oktoberfebruar

Otrok ob knjigi doživlja
Otrok posluša svoji starosti primerne pravljice,
ugodje, veselje, zabavo,
zgodbice, pesmi, deklamacije.
povezuje estetsko in fizično
ugodje ter pridobiva pozitiven
odnos do literature.
Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja.
Otrok se uči samostojno
pripovedovati.

RIŠEM, PIŠEM
(grafomotorične
vaje)

september Razvijanje prstne spretnosti
-maj
oziroma t. i. fine motorike.

Pregledovanje, prebiranje slikanic v knjižnem
kotičku.
Otrok v svojem zvezku odkriva in razvija
prstne spretnosti ter reševanje problemov.

Vrtec Domžale, enota Gaj
SKUPINA SOVE
Starost otrok: 5 – 6 let
Vzgojiteljica: Jasna Bizjak
Pomočnica vzgojiteljice: Tamara Ćosić
Šolsko leto 2020/2021

NAČRT ZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI SKUPINE SOVE

Trajanje

Glavni cilj projekta

Načrtovane vsebine

PRAVLJIČNA
JOGA

oktober – maj

Sprostitev z namenom
spodbujati potrpežljivost,
spoštovanje in samozavest

Domišljijsko popotovanje.
Seznanitev s pravilno držo.
Vaje za ravnotežje in gibčnost.
Izvajanje joge v naravi.

PRAVLJIČNI
PALČEK

oktoberfebruar

Otrok ob knjigi doživlja
ugodje, veselje, zabavo
ter pridobiva pozitivni
odnos do literature.
Spodbujanje
družinskega branja.

Otrok spoznava primerne
slikanice.
Otrok nastopa pred sovrstniki.
Uporaba AV sredstev.
Uporaba slikanice kot
elementa porajajoče se
pismenosti.

RASTEMO S
SOVO

oktober – maj

Utrinki skupine skozi
celo leto.

Zbiranje fotografij skupine in
posameznika.
Zbiranje in dokumentiranje
otroških slik in izdelkov.
Zbiranje delovnih listov.

ENOTA KEKEC
OBOGATITVENA DEJAVNOST V ENOTI KEKEC
» KEKEC

TELOVADI »

VZGOJITELJICE: ANDREJA BIGEC, MARTINA PAVLIČ, JANA LJUBI
POM. VZG.: SAŠA POGAČAR, MOJCA NOVAK, JANA OREHEK
SKUPINE: 2- 4,3-5, 5-6 LET
Projekt bo potekal vsak petek v garderobi vrtca.
Sodelovale bodo tri skupine. Vsaka posebej. Vmes bomo orodja in sredstva razkužili in
prezračili prostor.
Garderobo bomo spremenili v telovadnico. Pripravili bomo več postaj, uporabili različna
sredstva, pripomočke in orodja.
CILJI PROJEKTA:
-

-

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju
Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti
Razvijanje gibalnih sposobnosti
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti
Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja ( koordinacija gibanja celega
telesa, rok in nog ), ravnotežje
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora ( kje in kako se telo giba
)spoznavanje različnih položajev in odnosom med deli lastnega telesa, med predmeti
in ljudmi
Iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov
Otrok spoznava, da mu telesne vaje pomagajo ohranjati zdravje

ENOTA KRTEK

ENOTA KRTEK
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 2020/2021

SKUPINA: SONČKI, 2 - 3 LET
Trajanje: Skozi celo šolsko leto
1. ZNAM, ZMOREM, HOČEM!
Cilj: razvijanje ustvarjalnosti, domišljije ter samostojnosti na vseh področjih.

Vsebine:
Usmerjalo nas bo vodilo: Pomagaj mi, da naredim sam! Bistvo samostojnosti je, da otrok dela
sam, vendar pa ni prepuščen samemu sebi, vzgojitelji in starši mu pri tem pomagamo. Naša
naloga je, da otroke naučimo, kako shajati brez nas. Preko rutine in dejavnosti na vseh
področjih bomo spodbujali otrokovo motivacijo za samostojnost. Poudarek bo na postopnem
razvoju samostojnosti in osamosvajanju skozi igro in z lastnimi poskusi. Samostojnost otrok
bomo razvijali s pomočjo zgleda odraslih in vrstnikov ter s spodbudo, predlogi, pohvalo,
potrpežljivostjo in z zaupanjem.

2. GLASBENE IZŠTEVANKE
Cilj: ritmično izreko ter petje spremlja z različnimi glasbili ali z gibanjem.

Vsebine:
Izštevanke vsebujejo v svojem ritmu izgovarjanja določeno kvaliteto, ki spodbuja ritme v
otrokovem telesu ali pa je v skladu z otrokovimi naravnimi ritmi (dihanje, bitje srca). Zaradi
tega neposredno vplivajo na razvijanje sposobnosti pomnjenja. Glasbene izštevanke si bomo
tudi pripevali in jih spremljali z različnimi glasbili. Uporabljali jih bomo tudi kot ritmične
igre, ki jih bomo izvajali s celim telesom ali s posameznimi deli telesa.

Slavica Perpar Ibrčič, vzgojiteljica

SKUPINA: ŽABICE 4-6 let
3. ŽABJI ZVEZEK
Trajanje : od oktobra do maja
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,..),
pisanje črk
reševanje učnih listov
spremljanje napredka pri vajah za fino motoriko
oblikovanje črk iz modelirnih mas, nestrukturiranega materiala,…

4. ŽABJA GLASBENA DELAVNICA
Globalni cilj:
-doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje skozi glasbene dejavnosti
Operativni cilji:
-

razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja
doživljanje umetnosti glasbe kot družbenega in kulturnega življenja

Vsebine:
-

rokovanje z instrumenti
spoznavanje instrumentov
izdelovanje malih instrumentov
petje pesmi v obsegu svojega glasa
spremljanje petja z glasbili
poslušanje glasbenih pravljic,…

5. ŽABJA TELOVADBA
Globalni cilj:
-

razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja ( koordinacija gibanja celega telesa,
rok nog), ravnotežje

Operativni cilji:
-

sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja ( hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje,
plazenje, plezanje,…)
doživljanje umetnosti glasbe kot družbenega in kulturnega življenja
spoznavanje različnih elementarnih iger
iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov

Vsebine:
-

gibalne minutke
sprostitvene igre
igre na igrišču, večnamenskem prostoru
daljši sprehodi, gibanje na prostem v naravi
igre z žogo
uporaba različnih športnih rekvizitov
Slađana Trapić, vzgojiteljica

SKUPINA: KRESNIČKE, 3-5 LET

6. KRESNIČKE SPOZNAVAJO RAZLIČNE ZVRSTI GLASBE

Cilji:
-otroci spoznavajo različne zvrsti glasbe (klasično glasbo, ljudske pesmi, rock/pop, jazz,
ambientalna glasba),
-približati otrokom glasbo, da v glasbi uživa in se sprosti,
-spoznavanje inštrumentov in prepoznavanje le teh,
-ustvarjanje glasbe.

Dejavnosti:
Skozi celo leto bomo poslušali različne zvrsti glasbe, se pogovarjali o zvrsteh, spoznavali
bomo inštrumente, jih prepoznavali si jih čim več ogledali v živo. Z otroki bomo ustvarjali
glasbo, (na različne načine: z rokami, s kamni, s topotanjem z nogami, z glasom, z različnimi
predmeti) in inštrumente. Ogledali si bomo koncert, orkester...

7.KRESNIČKE SE GIBAJO

Gibanje je zelo pomembno za otroke, zato se bomo, tako kot vsako leto, veliko gibali.
Vsakodnevno bomo imeli gibalne minutke, poleg gibalnih minutk pa bomo imeli enkrat
tedensko športni dan. Imeli bomo različne dejavnosti, od poligonov, različnih postaj, do joge
za otroke, različne gibalne urice s pripomočki. Cilj je, da se otroku gibanje približa, da je
otrokom gibanje všeč, da jim gibanje ne predstavlja nekaj negativnega, napornega, pač pa
nekaj prijetnega, zdravega in zabavnega.
Katja Frol Štefan, vzgojiteljica

SKUPINA PIKAPOLONICE, 1-2 LET
8. MALA BIBA RAJA
Cilji:
• Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
• Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,
V skupini Pikapolonice bomo izvajali tudi Mala bibo raja, ki bodo sestavljene predvsem iz
gibalno-rajalnih iger primernih za otroke stare 1-2 leti.

9. GIBALČEK
Cilji:
• Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
• Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,

•

Razvijanje koordinacije, skladnosti gibanja (koordinacija rok, nog, celega telesa),
ravnotežje,

Dodatno dejavnost bomo izvajali od novembra ali celo oktobra 2020 do aprila 2021 in bo
zajemala vsakodnevne gibalne minutke, izvajanje joge za otroke – otroci se bodo na otrokom
primeren način (preko zgodb, s pomočjo živali, slik) seznanjali z jogijskimi položaji, se
sproščali itn. Imeli bomo tudi gibalne urice (v igralnici, skupnem prostoru, atriju ter v garderobi,
kjer bodo otroci plezali, se plazili, skakali, tekli, uporabljali telovadne pripomočke (blazine,
žoge, tuneli, obroči, palice, stožci itn.) in hodili po čutni poti. Otrokom bomo skušali dajati njim
primerne gibalne izzive.
10. GLASBENE URICE
Cilji:
• Otrok posluša in po svoji zmožnosti poje otroške, ljudske in umetne pesmi v obsegu
svojega glasu ter ob spremljavi glasbenega inštrumenta
• Otrok posluša zvok glasbenih inštrumentov (Orffov inštrumentarij in klasična kitara)
• Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo
Otroci bodo imeli možnost poslušati in po svojih zmožnostih peti veliko pesmi primernih
njihovi starosti ob spremljavi glasbenega inštrumenta (kitara, flavta, klaviature), se preizkusiti
v igranju na Orffov inštrumentarij oz. bodo pesmi spremljali s ploskanjem, topotanjem,
udarjanjem itn. Peli bomo otroške pesmi, ljudske pesmi itn.
Alenka Lovšin, vzgojiteljica
Skupina: Miške, 2-4 let
11. PRAZNUJEM S KNJIGO

Cilj: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do literature.
Vsebine: Letošnja praznovanja rojstnih dni bomo obogatili s knjigo. S starši smo se
dogovorili, da na dan praznovanja prinesejo z otrokom knjigo, ki jo bomo tisti dan prebrali in
bo osrednja nit praznovanj. Knjiga bo po končanem praznovanju podpisana in bo imela mesto
v knjižnem kotičku, kjer jo bodo lahko otroci po želji listali do konca šolskega leta. Namen
obogatitvene dejavnosti je spodbujati otroke k uporabi knjižnega gradiva, ter mu tako
privzgojiti veselje in ugodje do literature. Spodbujali bomo vključevanje knjižnega gradiva v
vrtcu, kot v povezavi z družino.
Valentina Lukan, vzgojiteljica

Skupina: Polži, 2-4let
12.MALČEK SKAKALČEK

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
spoznavanje različnih športnih orodij, pripomočkov, njihovo poimenovanje in uporaba

Dejavnost bo potekala večkrat mesečno v večnamenskem prostoru vrtca oziroma v primeru
lepega vremena zunaj (igrišče, parkirišče, gozd, travnik….). 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 ter na igranju gibalnih iger. Za umirjanje in zniževanje srčnega utripa ob
koncu vadbenih ur bom uporabila različne elemente masaž , sprostitvenih iger in joge.

13. 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, glede na potrebe otrok,
v majhnih skupinicah, v prijetnem in umirjenem vzdušju. Med sprostitvene tehnike
nameravam vključiti osnovne elemente masaže, joge, sprostitvenih iger, različnih tehnik
dihanja, umirjanje ob zvočnih skledah in gongu.
14. PO LUŽAH

Globalni cilji:
-Osvajanje osnovnih gibalnih konceptov (hoja z dežnikom, v gumijastih škornjih, skakanje po lužah…)

Cilji:
-otrok se navaja na hojo z dežnikom
- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri gibanju oziroma hoji v
dežju
Dejavnost bo potekala priložnostno, glede na vreme. Z otroki bomo hodili na sprehode v
dežju. Otroci se bodo navajali na hojo z dežniki, v gumijastih škornjih ter v dežnih plaščih.
Poudarek bo tudi na varnosti, saj bodo morali skrbeti tudi za varnost ostalih in seveda tudi na
to, da sami držijo dežnik nad glavo. Del časa pa bomo namenili tudi brezskrbnemu skakanju
po lužah, pri čemer ne dvomim, da bodo vsi uživali.

15. V GOZDU

Globalni cilji:
-spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave

-pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
Cilji:
-Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in
nog), ravnotežje
-otrok raziskuje v gozdu
-otrokom približati gozd kot prostor, kjer se lahko umirijo, sprostijo
Z otroki bomo priložnostno obiskovali bližnji gozd, kjer bomo izvajali različne dejavnosti. V
gozdu bomo raziskovali, se gibali, poslušali zgodbe, se igrali različne igrice… K sodelovanju
bomo povabili tudi starše in del naših skupnih druženj tudi izvedli v gozdu.
Otroci bodo imeli na voljo tudi veliko časa, da bodo gozd samostojno raziskovali, midve pa
jih bova po potrebi usmerjali in seveda skrbeli za varnost.
Jana Strojan, vzgojiteljica
Skupina Metulji, 1-2 let
16. GIBALNA IGRALNICA
Cilji:

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov
- spoznavanje različnih športnih orodij, pripomočkov, njihovo poimenovanje in uporaba

Dejavnost bo potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru vrtca oziroma v primeru
lepega vremena zunaj. Izvajali bomo različne dejavnosti, da se bodo otroci res dodobra
razgibali. Poudarek bo na premagovanju ovir na poligonih. Za umirjanje ob koncu vadbenih
ur bom uporabila različne elemente masaž, sprostitvenih iger in joge.

17. BRALNICE PO KROŠNJAMI Z LUTKO IN BIBARIJO
Cilji:
- otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika
- otrok se uči pravilnega rokovanja z lutko
- otrok ob knjigi doživlja ugodje, pridobiva pozitiven odnos do literature

Dejavnost bo potekala dvakrat mesečno zunaj pod krošnjo v lepem vremenu oziroma v
primeru slabega vremena bom izvajala to dejavnost v večnamenskem prostoru.
Namen dejavnosti:
Otroke bom seznanila z bibarijami, deklamacijami, prstnimi igrami, ljudskimi,
klasičnimi in avtorskimi pravljicami kvalitetne otroške literature.
Janja Dragar Ribič, vzgojiteljica

Skupina Gosenice, 2-3 let
18.MALA BIBA PLEŠE
Mala Biba pleše je dejavnost pri kateri, se bodo otroci spoznali z različnimi plesno-gibalnimi
dejavnostmi. Izvajali jo bomo enkrat na mesec v dopoldanskem času.
Cilji:
-doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
-razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav,
-uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi
sredstvi
-doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti,
-razvijanje in izražanje skozi plesno umetnost,
-spodbujanje ustvarjalnosti,
-otrok izvaja različne plesne formacije
Vsebine:
-RAJALNE IN GIBALNE IGRE - Poplava, potres, letalo; Sprehod gosenice, Ptički v gnezda,
Oponašanje živali, Moji mali prstki
-LJUDSKE PESMI IN PLESI - Abraham ma sedem sinov, Katarina barbara, ljudska
pravljica/pesem
-BIBARIJE - Panj, Deset prstkov, Gosenica je lezla, Mi pa hiško zidamo, Moji mali prstki
-IMPROVIZACIJA; PLES Z REKVIZITI - Snežinke plešejo in spijo
-SPROŠČANJE OB GLASBI, MASAŽE - Masaža gosenice, Čebelji dih, Domine

Tjaša Rožič, pomočnica vzgojiteljice
Skupina ČRMLJI, 4-6 let

19. MOJ ZVEZEK
Cilji:
-Otrok se navaja na skrb za svojo last
-Otrok se orientira na papirju
-Otrok rešuje grafomotorične vaje
-Otrok samostojno riše po pravljici ali navodilih

V letošnjem letu se bomo posvetili predvsem orientaciji na papirju ( zgoraj, spodaj, levo,
desno), saj sva opazili da nekateri še nimajo razvitih teh sposobosti. Ker se bo drugo leto
pričela šola, bova le vse te dejavnosti izvajali v zvezku. V zvezek bomo lepili, risali po
pravljicah ali določenih navodilih ( ob tem bomo uporabili manj papirja. Zvezek pa bo ob
koncu leta otrok ostal lep spomin na vrtec.

20. PO HRIBČKIH Z MARTINO
Cilji:
-Raziskovanje nepoznanih hribčkov.
-Opazovanje spreminjajoče se narave
-Povezava s projektom »Moj kraj«.
Z otroci radi bivamo v naravi. Zato sva se odločili, da naš kraj pobližje spoznamo. Skupaj z
Martino Učakar bomo pobližje spoznali hribčke v okolici našega vrtca. Sami smo se že
povpeli na hrib Križentaver oz. Velik vrh, druge pa bomo spoznali skupaj z našo vodnico. Ob
vsakem vzponu bomo opazovali naravo, poslušali zvoke, se gibali, predvsem pa bomo
poskrbeli za zdravje vseh nas.

Katarina Košenina, vzgojiteljica

ENOTA MLINČEK
LDN OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 2020 – 2021
-

Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ribice vodila Maja Cerar Jeretina ob
petkih od 9.00 – 9.45
Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ptičkov vodila Saša Starič ob petkih
od 9.00 – 9.45
Obogatitveno dejavnost mala Biba pleše v skupini Miške bo vodila Damjana Rode ob
petkih od 9.00 – 9.45.

1. DELOVNA VZGOJA
PODROČJE: DRUŽBA
GLAVNI CILJ PROJEKTA:
® Seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu.
® Otroke navajati na delovne navade.
IZVAJA: strokovni delavci v svojih skupinah
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.
Obogatitvena dejavnost bo potekala vsak ponedeljek dopoldne po skupinah in na igrišču.

2. BRALNICE POD KROŠNJAMI
PODROČJE: JEZIK
IZVAJA: strokovni delavci v svojih skupinah
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).
® Poslušanje pravljic, ugank, zgodb.
® Spoznavanje različnih literarnih del.
® Izmišljanje in pripovedovanje.
® Poslušanje in doživljanje glasnega branja.
® Razvijanje bralne kulture.
Branje vzgojiteljic in vzgojitelja otrokom.
Obogatitvena dejavnost bo potekala celo šolsko leto in bo otrokom na voljo ves čas.

Radomlje, 12. 9. 2020

Mlinčkovi

3. GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI
IZVAJA:
- vzgojiteljica Dragica Repanšek v skupini Ptički
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 Ptičkov
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
- Sodelovanja z okoljem
- Enakih možnosti

-

Multikulture
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.

Radomlje, 12. 9. 2020

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek

ENOTA OSTRŽEK

IZVAJALI BOMO SKUPNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ZA VSE ENOTE
VRTCA DOMŽALE:
Ø PRAVLJIČNI PALČEK (skupina Pikapolonice) – v sodelovanju s Knjižnico
Domžale
Ø BIBA PLEŠE (skupini Metulji in Pikapolonice)
Ø MALA BIBA PLEŠE (skupina Medvedki)
OSTRŽKOVA GALERIJA
obogatitvena dejavnost enote
Ob Tednu otroka (oktobra) in v mesecu kulture (februar) bomo v enoti razstavili izdelke otrok
naše enote.

GIBANJE OB PETJU
obogatitvena dejavnost skupine MEDVEDKI
V najmlajši skupini bomo vsaj en krat tedensko, združevali gibalno dejavnost z
glasbeno dejavnostjo. Otroci se pesmi igraje učijo, hkrati pa nam pesmice dajejo možnost za
še več gibanja. Otroci so že po naravi na obeh področjih odzivni, zato želimo to naravnanost
še spodbujati.
Cilji:
-

razvijati čut za ritem

-

navajati otroke na usmerjanje pozornosti k vsebini

-

otroci se navajajo hkrati prepevati in gibati

-

razvijati veselje in zanimanje za gibanje in petje, povezovati tudi z drugimi
področji
Marjeta Osolin
MOJI DNEVI V VRTCU

obogatitvena dejavnost skupine METULJI

S tem projektom želiva staršem in otrokom približati življenje v vrtcu, hkrati pa jim ustvarjava lepe
spomine na skupino in delo v njej za celo življenje. Oblikovali bova zvezek vsakega otroka, v katerem
bova celo leto zbirali risbe, fotografije, pesmi, deklamacije, anekdote in dogodivščine vseh otrok v
skupini, otroci pa bodo sami vanj tudi ustvarjali. Otroke bova skozi celo leto, ob različnih priložnostih
tudi fotografirale in slike hranile v njihovem zvezku.
GLOBALNI CILJ: doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vse.
CILJI:
•

Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov.

•

Seznanjanje s širšo družbo in kulturo.

•

Staršem približati dneve otrok v vrtcu.

VSEBINE:
•

Zbiranje fotografij otrok.

•

Zbiranje otrokovih izdelkov.

•

Beleženje pomembnih dogodkov v otrokovem razvoju.

•

Anekdote, zapiski, utrinki…..

Saša Šinkovec

ABC GIBANJA

obogatitvena dejavnost skupine PIKAPOLONICE

Z izvedbo obogatitvene dejavnosti ABC GIBANJA želim doseči sledeče cilje:
Ø Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive.
Ø Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju
gibalnih problemov - poudarek je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju
ustvarjalnosti.
Ø 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.
Ø Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih
športnih pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.
Ø Gibanje naj daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje
sposobnosti.
Ø Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.
Ø Otrok postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti.
Ø Omogočanje različnih senzoričnih zaznav.
Ø Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…).
Ø Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil.
Ø Spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Cilje bomo dosegli z različnimi dejavnosti in metodami 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.
izleti, sprehodi v okolici vrtca z dodatnimi gibalnimi nalogami

Vadba bo potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca ali v naravi
dopoldanskem času. Vadba bo bila prilagojena razvojni stopnji otrok in njihovim interesom.
Tadeja Mišmaš

PRAVLJIČNE USTVARJALNICE
obogatitvena dejavnost skupine PIKAPOLONICE
Z obogatitveno dejavnostjo Pravljične ustvarjalnice želiva doseči sledeče cilje:
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.
o otrok se uči izraziti doživljanje ob poslušanju pravljice preko različnih izraznih
sredstev: risanje, barvanje, gibanje, mimika…

Otroci bodo poslušali pravljico ali pesem, nato pa bodo ustvarjali v povezavi z zgodbo, temo
pravljice ali opazovano ilustracijo.
Tematika pravljic bo vezana na letne čase, trenutne tematske sklope skupin, dogajanjem v
vrtcu in s poudarkom na razvijanju vrednot (prijateljstvo, sočutje, vljudnost, spoštovanje).
Otroci bodo nekatere izdelke (risbe) spravljali v mapo. Ob zaključku Pravljičnih ustvarjalnic
bo vsak otrok izdelal Pravljično o mapo.
Dejavnost je predvidena vsak ponedeljek.
Občasno bova povezovali bova dejavnosti Pravljčnih ustvarjalnic in Glasbeno- plesnih
dopoldnevov.

Nataša Okorn in Tadeja Mišmaš

GLASBENO-PLESNO DOPOLDNE
obogatitvena dejavnost skupine PIKAPOLONICE

Z obogatitveno dejavnostjo Glasbeno- plesno dopoldne doseči sledeče cilje:
-

-

spodbujanje radovednosti in veselja do glasbe in plesa
doživljanje glasbe in plesa kot del družabnega in kulturnega življenja
razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem
negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja,
zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju glasbe in plesa
razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav
o umetnosti, komunikaciji, sebi in drugih
negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih
virov iz okolja
oživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti
razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih,
plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem idr.
uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami
in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi

Dejavnosti Plesno- glasbeno dopoldnevov:
-

-

-

Otrok nterpretira znake, simbole, dogodke, dela, stvari itn. iz življenja in umetnosti
z glasom ali/in gibom
Nastopa pred publiko in kamer
Sreča se z umetnostjo različnih in drugačnih kultur
Pri mnogih in različnih bitjih, naravnih, ustvarjenih in umetniških predmetih,
objektih, delih, dogodkih, procesih opazuje vizualne značilnosti: oblike, barve,
svetlosti, smeri, prostorske in velikostne odnose
Glasbo izvaja, ustvarja, posluša, zamišlja in se z njo izraža ter komunicira
Posluša izvedbe in posnetke izbranih del glasbene literature
Poje otroške, ljudske in umetne pesmi v obsegu svojega glasu
Izvaja ritmične, melodične in ritmično-melodične vzorce s ploskanjem, topotanjem
in igranjem na mala ritmična in melodična glasbila
Posluša, izvaja in pomni ritmično-melodične celote
Preizkuša zvočne značilnosti glasu in glasbil
Išče in izdeluje enostavna zvočila in glasbila ter igra nanje
Se igra, posluša, izvaja, si izmišlja zvoke in glasbo ter odkriva in spoznava
značilnosti zvoka: jakost, trajanje, barvo in tonsko višino
Sodeluje pri glasbenih didaktičnih igrah
Si izmišlja, improvizira krajše ali daljše glasbene motive, melodije, pesmi
Se z gibanjem in plesom izraža, komunicira in ustvarja
Uri in občuti dele in celoto telesa v različnih načinih gibanja in mirovanja
Igra se in vadi koordinacijo in ravnotežje
Opazuje, izvaja, pleše in razlikuje oblikovne prvine različnih mirovanj in gibanj na
mestu in v različnih talnih in prostorskih vzorcih, v različnem tempu, ritmu in
stopnjah napetosti ter sestavlja prvine v manjše in večje, bolj ali manj samostojne
plesne celote
Pri plesu opazuje in razlikuje odnose med deli telesa, med telesom in podlago ter
predmetom, odnos s soplesalcem v paru in skupini

-

Se igra, vživlja in posnema živali, osebe, odnose med njimi z uporabo glasu,
telesa, prostora, lutke, predmeta, kostima, maske

Občasno bova povezovali bova dejavnosti Pravljičnih ustvarjalnic in Glasbeno- plesnih
dopoldnevov.

Dejavnost je predvidena vsak četrtek.

Nataša Okorn in Tadeja Mišmaš

ENOTA PALČEK

SKUPINA SOVICE 1-2 leti
Vzgojiteljica: Urška DRAGAR
Pom. vzg.: Petra KERŽAN
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
V SVETU GLASBE
CILJ: Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.
Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom,
materiali, predmeti in instrumenti.
Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
VSEBINA: -S petjem, igranjem in poslušanjem otrok doživlja glasbo.
- Otroci igrajo na inštrumente in izvajajo ritmične vzorce ob glasbi, gibanju in
petju.
- Otroci doživljajo in opazujejo igranje na inštrumente in petje odraslega.
- Izdelava malega inštrumenta.
PUSTNO RAJANJE
CILJ: Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega in kulturnega okolja in
spoznava praznike in običaje
VSEBINA: - rajanje ob glasbi
- pogovor o pustnih maskah
- oblečemo se v pustne kostume

SKUPINA ČEBELICE 1,5-2,5 leti
VZG.: Živa Spreitzer
POM. VZG: Melita Volf
1. GIBANJE V TELOVADNICI
GLOBALNI CILJ:
•

Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.

OPERATIVNI CILJI:
•

Razvijanje koordinacije oziroma skladnost 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;
• Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo;
• Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger;
• Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok;
• Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
• Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger;
• Razgibavanje, sprostitev in uživanje v plesu;
• Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora;
• Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja;
• Omogočanje in spodbujanje otrok pri ustvarjalnem gibu, plesu.
• Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.
VSEBINE:
•

Vključevanje v dejavnosti, s katerimi razvijamo ravnotežje na mestu in v gibanju (stoja
na eni nogi; hoja po črti, vrvi, po klopi različnih višin in širin;);
• Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni
(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje) z različnimi
deli telesa, na mestu in v gibanju;
• Vožnja z otroškimi vozili –poganjalci,
• Sprehodi v naravi (bližnja okolica in bližnji vrtci),
• Sprostitvene dejavnosti;
• Gimnastične vaje;
• Rajalne in gibalne igre;
• Izmišljanje gibov,
• Bansi;
• Improvizacije – ples z rekviziti;
• Sproščanje ob glasbi;
Igra in gibanje na snegu in s snegom.

SKUPINA PIKAPOLONICE 2-3 leta
Vzgojiteljica: Ana ČEBULJ
Pom. vzg.: Anita KERN
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).

PUST
CILJI:
•
•

Otrok spoznava različne praznike in običaje.
Veselo in sproščeno druženje in doživljanje pusta.

VSEBINA:
•
•
•

Pustna šema se predstavi (ogled mask in kostumov);
Ogled pustnega karnevala na Viru po IKT
Pustno rajanje v igralnici;

TEDEN OTROKA
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 (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).

VSEBINA:
•
•
•
•
•

ponedeljek- igralni dan z različnimi kotički
torek-športno dopoldne
sreda- pravljični dan
četrtek- sadni dan
petek- ustvarjalna delavnica( naravni materiali)

SKUPINA ŽABICE 2-3 leta
Vzgojiteljica Tina VOZEL
P. vzg.: Sanja Mikić

ŽABICE POJEJO IN PLEŠEJO
CILJ: Otrok uživa v umetnosti. Spoznava različne zvrsti plesa in nove pesmi.

ŽABJA TELOVADBA
CILJ: Otrok uživa v gibanju. Spoznavanje in izvajanje različnih iger, upoštevanje pravil,
spoznavanje pomena sodelovanja.
POLŽABJI VRT
CILJ: Otrok uživa v naravi. Otrok spoznava različne vrtnine. Spoznava procese, ki so potrebni za rast
rastlin in vrtnin.

SKUPINA POLŽI 2-4 leta
Vzgojiteljica: Lili JEREB
Pom. vzg. Vesna PESTOTNIK
1. ZVOČNI LOV
CILJI:
• Razvijati sposobnost pozornega poslušanja in slušno zaznavanje zvočnega sveta.
• Razvijati sposobnost doživljanja, spoznavanja in uživanja v umetnosti.
• Spodbujati veselje in ugodno počutje ob poslušanju glasbe, zvokov…
VSEBINA:
•

LOV NA ZVOK NA PROSTEM – KATERE ZVOKE LAHKO SLIŠIMO ZUNAJ? KATERI
ZVOK SLIŠIŠ? KAJ NAREDI TA ZVOK? - OPONAŠAMO NARAVNE ZVOKE
(ONOMATOPOIJA)

•

•

»LOVIMO« ZVOKE RAZNIH IMPROVIZIRANIH, LASTNIH IN PRAVIH
INSTRUMENTOV, IZ KATERIH BO OTROK TUDI SAM POSKUŠAL IZVABLJATI
ZANIMIVE ZVOKE IN TONE.
POSLUŠANJE INSTRUMENTALNIH IZVEDB PESMI, SKLADB… -KATERO PESEM
SLIŠIŠ? KAJ SI PREDSTAVLJAŠ, KO SLIŠIŠ SKLADBO? v povezavi z gibanjem,
plesom, ustvarjanjem….

2. MIGAJ POLŽEK
CILJI:
•
•
•
•

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.
Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti.
Razvijanje gibalnih sposobnosti.
Sprostiti čustveno in telesno napetost.

VSEBINA:
•
•
•
•
•

VSAKODNEVNE GIBALNE MINUTKE z različnimi rekviziti, ob izmišljeni vsebini….
JOGA ZA OTROKE –posnemamo živali…
RAZLIČNI POLIGONI V TELOVADNICI –plazenje, plezanje, vaje za ravnotežje….
SPREHODI, TEK….
SPROSTITVENE IGRE

3. POLŽABJI VRT
CILJI:
• Pridobivanje temeljnih naravoslovnih znanj in spoznavanje zakonitosti življenja.
• Eksperimentiranje, opazovanje sprememb in učenje spretnosti.
• Delovna vzgoja
VSEBINA:
•
•
•
•
•
•
•

POGOVOR –KAJ JE VRT?
IGRA Z ZEMLJO
IGRA S SEMENI
ZAČETKI VRTNARJENJA
SKRB ZA VRT
RASTLINE POSLUŠAJO NAŠE PREPEVANJE J
NAŠ PRIDELEK – OKUŠAMO, VONJAMO…

SKUPINA RAČKE 3-4 leta
Vzgojiteljica: Vera KOLENC
Pom. vzg. Katja NOVAK
1. ZMOREM SAM
CILJ: navajanje na samostojnost

VSEBINE:
• Osvajanje dnevne rutine, ter pravil v vrtcu;
• Orientacija v novem prostoru;
• Navajanje na samostojnost pri osebni negi: umivanje rok, brisanje noskov, opravljanju
toalete
• Sodelovanje pri pospravljanju igrač in razvijanje delovnih navad;
• Navajanje na samostojno preobuvanje in preoblačenje, ter pospravljanje osebnih
predmetov;
• Navajanje otrok na sodelovanje pri skupinskih dejavnostih;
• Navajanje na varno hojo brez »bibe«;
• Navajanje otrok na poslušanje, razumevanje in upoštevanje skupnih navodil;
• Navajanje na uporabo različnega pribora pri hranjenju;
• Uvajanje dežurstva

2. 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.
• pravljica meseca
• kamišibaj
• pravljičar na obisku
3. 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 (brisanje prahu,
razvrščanje igrač, pometanje oz.grabljenje listja in trave na igrišču…)
• Navajanje na ločevanje odpadkov;
• Navajanje na primeren odnos do igralnih sredstev;
• Uporaba rabljenih vreč za umazano perilo (starši prinesejo od doma);
• Sodelovanje pri zbiranju zamaškov;
• April: čistilna akcija v vrtcu;
• Ustvarjanje iz odpadne embalaže.

4. ZDRAVJE V VRTCU
CILJ: Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek
pomagajo ohranjati zdravje;
Otrok pridobiva navade nege telesa.
VSEBINE:

•
•
•
•
•
•
•
•

zeleni ponedeljek;
tradicionalni slovenski zajtrk ;
vsakodnevne gibalne minute;
ponedeljkove vadbene ure;
vsakodnevno bivanje na prostem;
navajanje na skrb za osebno higieno in zdravje;
zobna preventiva (pomlad, sodelovanje z ZD Domžale);
ko si bolan, ostani doma

5. PUSTNO RAJANJE
CILJ: razveseljevanje otrok, spoznavanje starih šeg in navad
VSEBINE:
• pustna dekoracija;
• pustno rajanje;
• pustne šeme in običaji na slovenskem.
6. TEDEN OTROKA
CILJ: razveseljevanje otrok
VSEBINE:
• Športni dan (kros, igra na igralih);
• Pravljični dan in ustvarjalnice;
• Glasbeni dan: izdelovanje instumentov -brenkice, igranje , petje, rajanje;
• Dan za igro in kino;
• Skriti zaklad (darilo za stare starše).

7. ČASOVNA KAPSULA
CILJ: povezovanje dom-vrtec, poglabljanje in utrjevanje vsebin
VSEBINE:
• zvezek z besedili pesmic;
• fotografije posebnih dogodkov v vrtcu;
• objava fotografij v easistentu enkrat mesečno.

SKUPINA PTIČKI, 4-5 let
VZGOJITELJICI: BARBARA KUNILO, TADEJA LAVTIŽAR
POMOČNICA VZGOJITELJICE: BARBARA PERŠA
VOŽNJA S SKIROJI

CILJ: usvajanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti,
ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih
MEDENI ZAJTRK
CILJ: otrok spoznava kako je zgrajena družba in se seznanja z različnimi funkcijami
bližnjega družbenega okolja, spoznava različne praznike in običaje
TELOVADBA
CILJ: 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
MALI SONČEK
CILJ: otrok usvaja daljše in zahtevnejše sprehode v naravo, spoznava različne gibalne igre,
preteče krajšo razdaljo s ciljem, se uči igre z žogo (podajanje, ujemanje, odbijanje,
brcanje…), doživlja zimski čas-sneg preko igre, spoznava izrazni ples, gibalno-rajalne igre,
posluša glasbo-besedilo in ga poveže z gibanjem, razvija gibanje na naravnem poligonu
TEDEN OTROKA
CILJ: otrok spoznava otroke iz različnih držav in njihovo kulturo bivanja
PUSTNO RAJANJE
CILJ: otrok spoznava naš slovenski običaj, se našemi, raja s prijatelji in ob tem uživa
BRALNICE POD KROŠNJAMI
CILJ: otrok spoznava različne pravljice v prijetnem naravnem okolju v vseh letnih časih
DELOVNA AKCIJA
CILJ: otrok preko konkretne izkušnje ozavešča pomen čistega okolja, ki vpliva na naše
zdravje
ZBIRANJE ZAMAŠKOV
CILJ: spodbujanje družin k sodelovanju v dobrodelni akciji

SKUPINA MEDVEDI 5-6 let
VZG.: Elizabeta Milunić
POM.VZG.: Petra Molk
1. Pravljični palček

Cilj: Otrok posluša zgodbe, pravljice, pesmi. Jih pripoveduje, obnavlja.
Dejavnosti: Otroci bodo letos obnovili doma prebrano ljudsko zgodbo, avtorsko
pravljico in se naučili eno pesem. Odšli bomo tudi v knjižnico Domžale. Letos
nam bo Vesna Pestotnik v mesecu februarju prebrala zgodbo,kot pripovedovalka
pravljic. Bomo pa vsakodnevno brali, tako v igralnici kot pod krošnjami dreves na
sprehodu ali na igrišču.
2. Medved telovadi
Cilj: otrok ima možnost gibanja v telovadnici in sproščeno izvajanje naravnih
oblik gibanja.
Dejavnosti: Vsak petek ob 9h uri bomo imeli vadbeno uro po vnaprej določeni
temi, aktivnosti.

SKUPINA METULJI 4-5 let
VZG.: Katja Lah
POM. VZG.: Anja Musek

1. Z GLASBO IN PLESOM PO SVETU
Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom drugega starostnega obdobja. Tekom celotnega
šolskega leta se bomo srečevali z glasbeno in plesno umetnostjo, ter kulturo posameznih držav.
Dejavnost, ki je brezplačna, bo potekala v času praznovanja rojstnih dni otrok tekom
dopoldneva, saj se navezuje na otrokov znak (zastavo države) v garderobi.

GLOBALNI CILJ:
•
•

Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja, ter spoznavanje
medkulturnih in drugih razlik;
Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

OPERATVNI CILJI:
•
•
•
•
•
•

Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na nacionalno in
kulturno poreklo, telesno in duševno konstitucijo);
Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi
in enakovrednost vseh;
Otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti;
Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja;
Otrok se seznanja z glasbeno, plesno in kulturno umetnostjo posameznih držav;
Otrok soustvarja dejavnosti vezane na praznovanje rojstnih dni.

VSEBINE:
•

Spoznavanje plesne in glasbene umetnosti posameznih držav, vezanih na otrokov znak
v garderobi (ogled in poslušanje posnetkov);

•
•
•
•

Tematsko praznovanje rojstnih dni vezanih na otrokov znak v garderobi (zastava
države);
AV ogled kulturno usmerjenih plesov posameznih držav;
Rajanje ob glasbi vezani na posamezno državo;
Seznanjanje otrok s kulturo posamezne države (pogovor o njenih značilnostih, kulturi,
jeziku, tradicionalni prehrani, družinske skupnosti, značilni glasbi in plesu);

2. 1,2,3 TELOVADCI SMO MI
Obogatitvena športna dejavnost je namenjena otrokom drugega starostnega obdobja. Otroci se
bodo tekom celega leta srečevali z različnimi športnimi dejavnostmi in pripomočki v
telovadnici in na prostem. Dejavnost je brezplačna in se bo izvajala enkrat tedensko v
dopoldanskem času v trajanju 60 minut. Prilagojena bo starosti in razvojni stopnji otrok.

GLOBALNI CILJ:
•
•

Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju;
Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti.

OPERATIVNI CILJI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanaj celega telesa,
rok in nog), ravnotežje;
Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti;
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina
(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega
telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi;
Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo;
Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger;
Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov;
Uvajanje otrok v igre kjer je potrebno upoštevati pravila;
Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

VSEBINE:
•

•
•
•
•
•

Vključevanje v dejavnosti, s katerimi razvijamo ravnotežje na mestu in v gibanju (stoja
na eni nogi; hoja po črti, vrvi, po klopi različnih višin in širin; vzpostavljanje ravnotežja
na različnih orodjih – ravnotežna deska, krožnik, hodulje; plezanje po plezalih; guganje,
zibanje, vrtenje);
Različne elementarne in druge igre: brez in z rekviziti – lovljenje, skupinski teki,
štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti;
Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni
(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje) z različnimi
deli telesa, na mestu in v gibanju;
Vožnja z različnimi otroškimi vozili – skiro, tricikli, poganjalci, kolesa,
Sprehodi v naravi (bližnja in daljna okolica, izleti), gibalne ovire in poligoni v naravi;
Vodena vizualizacija;

•
•
•
•
•

Pravljična joga za otroke;
Sprostitvene dejavnosti;
Atletska abeceda in gimnastične vaje;
Igre zaupanja in sodelovanja;
Igra in gibanje na snegu in s snegom z rekviziti in brez (z omogočenimi snežnimi
pogoji).

SKUPINA ZAJCI 5-6 let
VZG.: Aleksandra Andrić
POM. VZG.: Darja Svetlin Kovič

1. SPROSTITVENE DELAVNICE Z JOGO IN MASAŽAMI
Dejavnost se bo izvajala med oktobrom in majem. Vodja dejavnosti je vzgojiteljica Darja
Svetlin Kovič, izvajalki sva obe strokovni delavki.
Globalni cilji:
•
•
•
•
•
•
•

Otrok uri koncentracijo, koordinacijo in ravnotežje, povečuje moč in gibljivost.
otrok zboljšuje zavedanje in razumevanje delovanja telesa,
otrok se uči pravilne telesne drže,
povečuje ozaveščanje dihanja,
razvija samodisciplino in samonadzor,
spodbuja ustvarjalnost,
se uči tehnik sproščanja in načinov obvladovanja stresa.

Vsebine:
•
•
•
•

Izvajanje asan ter različnih načinov dihanja ter sproščanja,
pravljična joga,
masaže v paru, v skupini, masažne zgodbe...
zvočna masaža s tibetansko skledo.

2. IGRIVA IGRALNICA – 500 KRATKOČASNIH
Dejavnost se bo izvajala večkrat tedensko, med septembrom in majem. Vodja dejavnosti je
vzgojiteljica Aleksandra Andrić, izvajalki sva obe strokovni delavki.
Globalni cilji:
•

Sodelovanje otrok v igrah,

•

zadovoljstvo in sprostitev otrok,

•

razumevanje navodil, pravil iger,

•

učenje ob igri.
Vsebine:

•

Igranje gibalnih iger,

•

igranje iger, ki spodbujajo matematično mišljenje,

•

igranje iger, ki spodbujajo sodelovanje v skupini,

•

igranje iger pri katerih je potrebno upoštevati pravila igre,

•

igranje iger, ki spodbujajo jezikovni in govorni razvoj otrok...

ENOTA RACMAN

LUTKE PRI POLŽKIH
Skupina: POLŽKI (1,5 - 2,5 LETI):
Trajanje: celo leto, enkrat mesečno

Cilj:
- Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.

Vsebina:
Otrokom enkrat mesečno pripravim lutkovno predstavo z glasbeno-pevsko spremljavo in z
različno tematiko, glede na letne čase, vreme, praznike, itd.

Maja Kerep

RAČKE IN NJIHOVE
DOGODIVŠČINE
2020/2021

Projekt bo potekal od septembra do junija.
Cilji:
Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
Spremljanje otrokovega napredka in razvoja v oddelku.
spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.

Vsebine:
Fotografiranje otrok pri igri in delu.
Komentarji otrok.
Anekdotski zapis otrok.
Beleženje otrokove telesne višine in teže.
Likovni izdelki otrok.
Urejanje in izdelava knjige ob zaključku šolskega leta,
ki jo otrok dobi za spomin na skupno leto.

Natalija Lukman

IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM

Skupina: Žabice, 3 – 5 let
Kdaj: oktober - maj
Glavni cilj:
Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala spoznava lastnosti različnih
materialov, išče različne igralne možnosti in spoznava možnosti predelave odpadnega
materiala.
Dejavnosti:
-

Igra z različnim nestrukturiranim materialom
Spoznavanje različnih materialov: les, kamen, odpadna embalaža,…
Ustvarjanje iz odpadne embalaže
Igra v naravi (gozd, travnik,…)
Elementi Montessori pedagogike
Urška Baloh

MIGAJMO Z JEZIČKI

Skupina: Žabice, 3 – 5 let
Kdaj: oktober - maj
Glavni cilj:
Spodbujanje pravilnega govora v predšolskem obdobju.
Dejavnosti:
-

Razgibajmo govorni aparat skozi pravljico
Igrice in vaje za izpihovanje
Razgibavanje jezika ob raznih glasovnih igrah

DAN EKSPERIMENTOV
Skupina: Žabice, 3 – 5 let
Kdaj: oktober - maj
Glavni cilj:
Otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega
raziskovanja.
Dejavnosti:
- Izvajanje eksperimentov ( mešanje snovi, barvanje, topljenje,…)
- Poskusi na temo: Svetloba, zvok, magnetizem, zrak, voda,…
- Raziskovalne igre s snovmi (moka, kamnine, mivka, les, sladkor,…)
Urška Baloh

PREŽIVIMO NOČ V VRTCU
IN ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA
Skupina: Želve, 4-6 let
Trajanje: 19. 11. 2020 – 20. 11. 2020

Cilji:
Ø Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega
okolja,
Ø otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki,
Ø iskanje lastnih poti pri reševanju problemov,
Ø otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese
z odraslimi in otroki,
Ø odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence.
Vsebina:
Otroci bodo proti večeru prišli nazaj v vrtec. Otrokom bova pripravili pohod s svetilkami po
našem igrišču. Otroci bodo iskali sporočila na katerih bodo napisane različne naloge. Ko bodo
nalogo opravili, bodo nadaljevali pot. Iskali bomo torej sporočila z nalogami, ki nas bodo
vodila do skritega zaklada. Ko bodo otroci našli zaklad, ga bomo nesli v igralnico in si
ogledali njegovo vsebino.
Nato se bodo otroci uredili za spanje. Ko bodo na ležalnikih bomo priredili ples svetlobe ob
klasični glasbi-z ročnimi svetilkami bodo otroci izvedli ples svetlobnih snopov na stropu
igralnice.
Otroci bodo imeli možnost spoznavati in odkrivati lastnosti svetlobe. Otrokom bom nato
prebrala pravljico za lahko noč in ob poslušanju uspavank bodo zaspali.

ANGLEŠKE MINUTKE

Skupina: Želve, 4-6 let
Trajanje: oktober 2020 – maj 2021

Globalni cilji:
v Spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja ter spoznavanje jezikovnih razlik.
v Možnost seznanjanje z angleško kulturo in tradicijo.
v Zavedanje obstoja lastnega in tujih jezikov ter lastne in tuje kulture.
Cilji:
Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo
Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta
Doživljanje in spoznavanje, da otroci v drugi državi govorijo drugače.
Poslušanje in spoznavanje angleškega jezika skozi igro.
Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa.
Vsebine:
•
•
•
•
•
•

Poslušanje in postopno ponavljanje pesmi in deklamacij v angleškem jeziku
Uporaba vljudnostnih izrazov, posameznih besed in besednih zvez v vsakdanjem
življenju v vrtcu
Ogled knjig in pogovor o deželah, kjer govorijo angleško (uradni jezik)
Izštevanke v angleškem jeziku
Didaktične igre v angleškem jeziku
Spoznavanje imen za števila, barve, pojme, predmete,… v angleškem jeziku preko
iger, petja pesmi in plesa

Anamarija Kermavnar

