
PROJEKTI V VRTCU DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 
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PROJEKTI V ENOTI CICIDOM 
 

 

 

 

 

CICIDOMČKOV RADOVEDNI RADIO 

Skupina: vse 

Vzgojiteljice: vse 

CILJI: 

- Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti. 

- Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

- Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, 

likovnem in glasbenem. 

VSEBINA: 

Cicidomčkov radovedni radio je mobilni kotiček, kateri glavni junak je radio, ki zna marsikaj 

povedati in zapeti. Tema »pogovora« se bo menjala vsaka 2 meseca. Vzgojiteljice iz skupin 

bomo določile pravljico, glasbeno pravljico, pesem ali zvoke, ki jih bomo predvajale v 

posameznih skupinah oz. na mestih po vrtcu. Glede na izbor zvokovnega materiala se bodo 

razvijale likovne, plesne in glasbene delavnice, ki bodo postavljene na ogled oz. razstavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTI V ENOTI GAJ 
 

VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  
ŠOLSKO LETO: 2020/2021 
 

ODDELEK: 4–5  LET 
SKUPINA: MIŠKE 
 

VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec 
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Ana Štrajhar 
 
 
 
                                     

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE 
 
 

PROJEKT ČAS 
TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

ZDRAVJE V 
VRTCU – 
POČUTIM SE 
DOBRO 

oktober –  
junij 

Skrb za zdravje in dobro počutje. - Zdrava prehrana 
- Vsakodnevno gibanje 
- »Korona« pravila 
- Počutim se dobro 
- Prijateljstvo, empatija, pogovor 
- Komunikacija (poslušam, slišim, strpnost) 
- Skrb za osebno higieno in čistočo okolja 

 
MOJ KRAJ 
 

oktober –  
junij 

Otrok razvija zadovoljstvo ob 
odkrivanju bližnje okolice vrtca 
in domačega kraja ter spoznava 
značilnosti okolja, ki so 
pomembne za lokalno skupnost. 

- Sprehodi po bližnji okolici vrtca 
- Hrošček Simon 
- Plakat Moj kraj 
- Sprehodi v sodelovanju s starši 
- Homški hrib 
- Naravne in kulturne značilnosti kraja 
- Kje sem doma, kje je moj vrtec? 
- Iskanje zaklada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTEC DOMŽALE, ENOTA GAJ  

ŠOLSKO LETO: 2020/2021 

ODDELEK: 4 - 6 LET 

SKUPINA: PTIČKI 

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj 

Pomočnica vzgojiteljice: Anja Repanšek 

 

NAČRT PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

PROJEKT ČAS 
TRAJANJA 

CILJ VSEBINE 

 

ZDRAVJE V 
VRTCU 

TEMA: 
POČUTIM SE 
DOBRO 2 

oktober-maj Skrb za zdravje in dobro 
počutje.  

 

 

Kaj lahko naredim sam (raziskovanje, 
spoznavanje sposobnosti in rasti otroka): 
ustvarjalno, zabavno, poučno, koristno….Znam 
, uspelo mi je, opazili so… 

Sodelovanje in timsko delo dogovarjanje, 
poslušanje, komunikacija, sprejemanje.Pravila 
in postavljanje pravil v skupini. 

Kakovosten počitek v skupini. 

Izvajanje gibalnih aktivnosti v povezavi z 
gibanjem v naravi. 

VARNA 
MOBILNOST 

oktober-maj Krepitev znanja in 
veščin za varno 
mobilnost. 
  
Varno vedenje v 
prometu v vlogi pešca. 
 

Spodbujanje in krepitev veščin za varno 
vedenje v prometu. 

Aktivno sodelovanje in spodbujanje staršev pri 
sodelovanju v projektu (prihajanje v vrtec peš, s 
kolesom). 
 

Vloga pešca v prometu. 

 MOJ KRAJ 

 

oktober-maj Otrok razvija 
zadovoljstvo ob 
odkrivanju bližnje 
okolice vrtca in 
domačega kraja. 

 

Spoznavanje bližnje okolice vrtca. 

 

 



     

Vrtec Domžale 
Enota Gaj 
Skupina Sove 
Starost otrok: 5 – 6  let 
Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 
Pomočnica vzgojiteljice: Tamara Ćosić 
Šolsko leto 2020/2021   
PROJEKTI V SKUPINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naslov projekta Trajanje Glavni cilj projekta Načrtovane vsebine 

NARAVA NA 
DLANI 

oktober – maj   Otrok odkriva spoznava živo 
in neživo naravo 

• Raziskovalni potepi ob reki in bližnji 
okolici. 

• Otroci iščejo primerjajo, raziskujejo in 
spoznavajo naravo in okolje v katerem 
živijo. 

• Domišljijsko raziskovanje (skriti zaklad). 
• Spoznavamo okolico (znamenitosti v 

bližini…). 
• Uganke o naravi. 

 
ZMOREM SAM, 
SAM 

oktober – maj   Otrok išče, zaznava in 
samostojno uporablja različne 
možnosti rešitve problema. 
 
 

• Otrok samostojno izvaja in rešuje naloge. 
• Otrok spoznava delovno vzgojo. 
• Otrok pridobiva spretnosti in orientacijo na 

ravni podlagi (grafomotorične vaje). 
• Otrok se uri v natančnosti, vztrajnosti in 

pridobiva pozitivno samopodobo. 
 

ZDRAVJE V 
VRTCU 
TEMA: 
POČUTIM SE 
DOBRO 2 

oktobra– maj   Skrb za zdravje in dobro 
počutje 

• Gibalne minutke 
• Daljši sprehodi, skupni izleti s starši 
• Dobri odnosi znotraj skupine s pomočjo 

izbranih tem kot so, Čustva, Moje 
telo…socialne igre.. 

VARNA 
MOBILNOST 

oktober – maj Krepitev znanja in veščin za 
varno mobilnost. 

• Izbrane vsebina na temo promet, prometni 
znaki, varno prečkanje. 

• Dnevi kolesarjenja v vrtcu. 
• Seznanjanje z začetnimi koraki rolanja v 

vrtcu. 
• Igre in pravljice skozi katere ustvarjamo 

pozitivno podobo trajnosti potovalnih 
navad. 

• Aktivno sodelovanje in spodbujanje 
staršev pri sodelovanju v projektu 
(prihajanje v vrtec peš, s kolesom) 

 



ENOTA KEKEC 
 

 

PROJEKT »KLASIČNE PRAVLJICE« 

 
Enota: KEKEC RADOMLJE 

SKUPINA: 5-6 LET 

VZGOJITELJICA: JANA LJUBI 

POM. VZGOJITELJICE: JANA OREHEK 

 

CILJI PROJEKTA SO: 

- Spoznavanje klasične pravljice (pravljična števila, bitja, predmeti; dobro zmaga nad 
zlim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo) 

- Ob pomoči pravljice spoznati svetle in temne plati življenja 
- 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 
VSEBINE PROJEKTA: 

Rdeča kapica, Trnjulčica, Pepelka, Sneguljčica, Volk in sedem kozličkov, Grdi raček 

 

                     

  

 



ENOTA KRTEK 

 

 

 

PROJEKTI 2020/2021 ENOTA KRTEK 

 

Skupina: SONČKI, 2- 3 let 

 

TRAJNA MOBILNOST V VRTCIH IN ŠOLAH 

Trajanje : Skozi celo šolsko leto 

Cilj:  

Spodbujanje gibanja otrok in odraslih in s tem h krepitvi njihovega zdravja ter na ta način 
prispevati tudi k zmanjšanju okoljskih obremenitev. 

Vsebine:  

Z vključitvijo v ta projekt si želimo  spremeniti potovalne navade otrok, njihovih bližnjih pa 
tudi nas, strokovnih delavk. S tem bomo prispevali tudi k zmanjševanju motornega prometa v 
okolici osnovne šole Ihan in enote Krtek. Sodelovali bomo v igri Beli zajček, katere namen je 
otroke  njihove starše pa tudi zaposlene spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten 
način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom ali z avtobusom. Vključevali se 
bomo v različne dejavnosti s področja trajnostne mobilnosti in sodelovali pri urejanju 
vrtčevskega okoliša za večjo varnost otrok. Velik poudarek bomo namenili gibanju po 
naravnih in neravnih površinah ter razvijali svojo vztrajnost in vzdržljivost  na pohodih v 
naravo ter s tem prispevali tudi k svoji odpornosti in h krepitvi našega zdravja.  

 

Slavica Perpar Ibrčič, vzgojiteljica 

 

Skupina Miške, 2-4 let 

 

IZDELAJ SI INŠTRUMENT 

Trajanje : oktober-maj 

 

Cilj: Otroci z inštrumenti razvijajo izražanje in komuniciranje z umetnostjo. 

Vsebine:  



Namen projekta je otroku prikazati, da si inštrument lahko izdela sam, ter ga tudi uporabi. S 
tem se krepi otrokova fina motorika in otrok se pri oblikovanju svojega inštrumenta izraža, 
spodbuja domišljijo. Otroku tako omogočimo, da je ustvarjalen in prikažemo, da ima vsak 
predmet svoj namen. S tem, ko si izdela svoj inštrument tako vstopi v svet glasbe in se z 
inštrumentom izraža. Tako bomo preko glasbe spoznavali umske in telesne sposobnosti. 
Spoznavali ritem, glasnost, ter tempo.  

 

Valentina Lukan, vzgojiteljica 

 

Skupina Pikapolonice , 1-2  let 
 
MOJ KRAJ 
 
Cilji:  

• Seznanjanje z okoljem v katerem živimo (igralnica, prostori vrtca, simboli otrok, 
skupine, vrtca itn.). 

 
V skupini Pikapolonice se bomo seznanjali s simboli vrta, enote, skupine in otrok skupine. 
Spoznavali bomo notranje in zunanje prostore vrtca ter najbližjo okolico. 

 

Alenka Lovšin, vzgojiteljica 

Skupina: Čebelice, 4-6 let  

MOJ ZVEZEK 

Cilji:  

 Pridobivanje orientacije na listu, veselje do reševanja nalog in navajanje na skrb za  
svoje stvari.  
 Različni načini dokumentiranja otrokovega razvoja in napredka. 
 Staršem približati življenje otrok v vrtcu. 

Vsebine: 

• Risanje svojih vtisov ob posamezni dejavnosti (rojstni dan, po pravljici, izlet, ogled 
predstave;). 

• Reševanje preprostih nalog oz. delovnih listov, ki se nanašajo na tematski sklop… 
• Ogled zvezkov pri pogovornih urah. 

 

Vsak otrok bo imel svoj zvezek , vanj bomo lepili njegove izdelke, preproste naloge, otroci 
bodo vanj beležili svoja doživetja / vtise. Otroci se bodo navajali na odgovorno ravnanje s 
svojimi predmeti (barvice, zvezek) in skrbjo zanje. Krepili bodo fino motoriko, natančnost, 
koncentracijo in vztrajnost. Z barvanjem, risanjem, striženjem, lepljenjem, razvrščanjem, 
povezovanjem, itn. se bodo otroci pripravljali na vstop v šolo.  

Nina Trdin, vzgojiteljica 



 

PROJEKTI V ENOTI MLINČEK 
 

 

 

1. MALI SONČEK 
PODROČJE: GIBANJE 

CILJI: 

® Razvijanje veselja do športa; seznanitev z različnimi športnimi aktivnostmi. 
® Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja, ravnotežje. 
® Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje). 
® Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger. 
® Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 
® Sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja. 
® Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti rolanja ipd. 
® Spoznavanje zimskih dejavnosti. 
® Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

VSEBINE:  

® Izvedba izletov. 
® Jesenski kros. 
® Igre na snegu. 
® Kolesarjenje. 
® Rolanje. 
® Dan s skirojem. 
® Plavalni tečaj. 
® Igre z žogo. 
® Ustvarjanje z gibom in ritmom. 
® Gimnastična abeceda. 
® Športno popoldne. 
® Dejavnosti za razvoj ravnotežja na mestu in v gibanju (stoja na eni nogi; hoja po črti, 

vrvi, hoja po klopi različnih višin in širin; vzpostavljanje ravnotežja na različnih orodjih 
- ravnotežna deska, krožnik, hodulje ...; plezanje po plezalih; guganje, zibanje, vrtenje 
...). 

® Izvajanje različnih kompleksnih gimnastičnih vaj (brez in z rekviziti, individualno, v 
parih; ob glasbeni spremljavi, ob štetju ...). 

® Sodelovanje v različnih elementarnih in drugih igrah (brez in z rekviziti; lovljenja, 
skrivanja, skupinski teki, štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti...). 



® Izvajanje različnih dejavnosti v ritmu z rokami, nogami; z različnimi rekviziti; ob 

glasbeni spremljavi ..... 

® Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni 

(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje in lovljenje 

balonov in žog, različnih po velikosti, obliki, teži, materialu, barvi); z različnimi deli 

telesa; na mestu in v gibanju; s pomočjo različnih rekvizitov  .... 

® Vožnja z različnimi otroškimi vozili: triciklom, skirojem in dvokolesom (v olajšanih in 

oteženih pogojih). 

® Igra in gibanje na snegu (z in brez rekvizitov). 

® Hoja v naravi (sprehodi v bližnjo in daljno okolico, orientacijski izleti, izleti - napor pri 

hoji presega vsakodnevno obremenitev. 

 

 

2. KEKČEVI IN MLINČKOVI SMO PRIJATELJI 
PODROČJE: DRUŽBA 

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:  

® Ohranjanje stikov preko e pošte, Skypa, interne pošte. 
® Igranje pozimi na Kekčevem hribu. 
® Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic. 
® Novoletna voščila po pošti. 

 

 

 

 

 

 

 



3. SPOZNAVAM MOJ KRAJ 
PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, NARAVA, UMETNOST, GIBANJE 

GLAVNI CILJ PROJEKTA: 

- Spodbujanje narodne zavesti in spoznavanje kulturne dediščine. Ozaveščanje in 
spodbujanje kulturne komunikacije. Otrok spoznava kulturno dediščino, Radomlje 
nekoč in danes, značilnosti, ogledne točke, znamenitosti, simbole Radomelj… 

CILJI 

® Spoznavanje zgodovine kraja; 
® Spoznavanje kako so ljudje včasih živeli; 
® Spoznavanje vsakdanjega življenja ljudi na našem področju 
® Spoznavanje ljudskih običajev, plesov in iger 
® Razvija interes ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja; 
® Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določni družbi pomagati in sodelovati, da bi ta 

lahko delovala ter omogočila preživetje in udobje; 
® Otrok se seznanja z zgradbo družbe in različnimi poklici; 
® Otrok podaja svoje zamisli in predstave o pojmu; 
® Otrok sam poskuša iskati informacije; 
® Otrok razvija prostorske predstave; 
® Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji, spoznava praznike in 
običaje, 

® Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo, 
® Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost. 

 
VSEBINE 

® Pregledujemo stare fotografije in nove našega kraja.  
® S pomočjo izletov spoznavamo pomembne dele lokalne skupnosti, družbene funkcije 

ter poklice. 
® Se seznanjamo  z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji; - Blata in Mlake. 
® Obiščemo pomembne zgradbe in objekte. 
® Spoznavamo znane ljudi našega kraja. 
® Ogledamo si videoposnetke različnih delujočih društev v Radomljah. 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                                                      Mlinčkovi 

 

 



 
LDN PROJEKTOV SKUPINE RIBICE 

 

STAROST OTROK: 4 – 6  

NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc 

 

1. PO SLOVENIJI 
 

Projekt je nadaljevanje ter nadgradnja projekta, ki se je izvajal v šolsekm letu 2019/20. Obenem 
pa je projekt vsebinsko povezan z enim izmed strateških ciljev v enoti. 

 
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 
® Urejanje kotička »Slovenija« (zemljevid, fotografije, knjige...). 
® Družabne igre za spoznavanje Slovenije (izdelovanje družabnih iger na temo Slovenija). 
® Izdelovanje zemljevida Slovenije ter spoznavanje temeljnih značilnosti krajev – 

spoznavanje preko asociacij.  
® Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in rajalnih iger. 
® Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi. 
® Spoznavanje inštrumentov v povezavi s slovensko ljudsko glasbo (ogled in poslušanje 

različnih video in avdio posnetkov).  
® Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic in pesmi. 
® Spoznavanje in pripovedovanje pregovorov in rekov. 
® Spoznavanje slovenskih šeg in navad na različne načine (knjige, posnetki). 
® Spoznavanje in izvajanje iger, ki so se jih igrali v preteklosti (otroci predstavijo igro, ki 

so se jo igrali njihovi stari starši).  
 
 
 
 
 
 
 



 

2. V SKRIVNOSTNEM SVETU GLASBE 
 
PODROČJE: UMETNOST, JEZIK, MATEMATIKA, GIBANJE 
 
CILJI 

® Pridobivanje veselja do glasbenih dejavnosti.  
® Doživljanje, spoznavanje in uživanje v glasbenih dejavnostih.  
® Razvijanje izražanja in komuniciranja z glasbo. 
® Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti na področju glasbe. 

 
VSEBINE 

® Izvajanje, ustvarjanje, poslušanje, zamišljanje in komuniciranje z glasbo. 
® Petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi v obsegu otrokovega glasu. 
® Spoznavanje in prepevanje, izvajanje slovenske ljudske glasbe (v narečju različnih 

delov Slovenije). 
® Ritmična izreka, petje ter spremljava z različnimi glasbili ali gibanjem. 
® Poslušanje posnetkov izbranih del glasbene literature. 
® Izdelovanje inštrumentov. 
® Izvajanje glasbe z lastnimi ter malimi inštrumenti. 
® Prepevanje ljudskih pesmi (v povezavi s projektom Po Sloveniji). 
® Ureditev glasbenega kotička v igralnici. 
® Izvajanje glasbeno-didaktičnih iger. 

 
 

3. ČRKARIJE 
 
PODROČJE: JEZIK, UMETNOST, GIBANJE, NARAVA 
 
CILJI 

® Prepoznavanje in uživanje v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 
besednih igrah, šalah ter doživljanje zvočnosti in ritma. 

® Spoznavanje simbolov pisnega jezika. 
® Spoznavanje in prepoznavanje črk, spoznavanje, da je mogoče izgovorjene besede 

zapisati in jih nato znova prebrati. 
® Pridobivanje interesa in veselja za literaturo ob prebiranju različnih knjig. 

 
VSEBINE 

® Spoznavanje abecede  - črk (velike tiskane črke). 
® Vaje za razvijanje grafomotorike. 
® Pisanje črk. 
® Spoznavanje črk preko gibalnih nalog. 
® Prepoznavanje črk v različnih besedilih, pisanje in prepoznavanje črk v imenu otrok. 



® Oblikovanje črk iz različnih modelirnih mas ter drugih materialov – nestrukturiran 
material. 

® Ustvarjanje črk z različnimi likovnimi tehnikami. 
® Delovni listi (utrjevanje črk,  prstne spretnosti – prijem pisal...). 
® Igra z glasovi (na kateri glas se začne izbrana beseda). 

 
 

4. ŽELIM SI 
 
PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, UMETNOST, GIBANJE, NARAVA, MATEMATIKA 
 
CILJI 

® Omogočanje in spodbujanje večje participacije otrok pri izbiri dejavnosti. 
® Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje. 
® Spoznavanje, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 
® Spoznavanje, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje. 
 

VSEBINE 
® Pogovori, zbiranje idej, dogovarjanje o delni ali celotni vsebini (novih) tematskih 

sklopov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                              vzgojiteljica Maja Cerar Jeretina 

 



 

 

 

LDN PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 
 

STAROST OTROK: 3 – 4  

NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Saša Starič 

 

1. PALČEK BRALČEK 
PODROČJE: JEZIK 
CILJI 

® Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika,  
® spoznava moralno etične dimenzije, 
® s književno osebo se identificira , 
® doživlja književno dogajanje, 
® razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu, 
® spoznava različne literarne zvrsti. 

 
VSEBINE 

® Poslušanje pravljic ob različnih priložnostih, 
® izbiranje različnih literarnih del, 
® spodbujanje otrok in staršev , da predlagajo svojo pravljico,  
® spodbujanje otrok, da povejo krajšo pravljico, v obsegu svojih zmožnosti, 
® likovno ustvarjanje po pravljici, 
® razstava izdelkov nastalih v okviru projekta. 

 
 

2. POVEJ MI PRALJICO – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 
PODROČJE: JEZIK 

GLAVNI CILJ PROJEKTA:  

® Spoznavanje različne literature in lutk. 
® Povezovanje generacij, vzgoja v spoštovanju do starejših, medsebojna pomoč.                                            

CILJI 

® Nove oblike komunikacije – internet, 
® ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika,  
® spoznava moralno etične dimenzije, 



® s književno osebo se identificira , 
® doživlja književno dogajanje, 
® razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 
® spoznava različne literarne zvrsti. 

 
 VSEBINE 

® Socialne igre za razvijanje empatije. 
® 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.  

 
3. PREDSTAVI DRUŽINO 

PODROČJE: DRUŽBA 

GLAVNI CILJ PROJEKTA: Sodelovanje med domom in vrtcem 

CILJI 

® Otrok prepoznava osnovne informacije o svoji družini, 
® Otrok se uči samostojno pripovedovati, 
® Otrok pridobiva ustrezno odgovornost, 
® Spoznavanje različnih oblik družinskih skupnosti. 

 

VSEBINE 

® Ob rojstnem dnevu otrok predstavi družinske člane 
® Preko video povezave ali internetne pošte si ogledamo fotografije, ki jih pošlje družina 
® Oblikujemo predstavitveni album v skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 12. 9. 2020                                                               vzgojiteljica Dragica Repanšek 

 

 



 

 

 

 

 

LDN PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE 
 

1. MIŠKIN GLASBENI SVET 
PODROČJE: UMETNOST 

CILJI 
® Vzbujanje otrokovega veselja do glasbe. 
® Spodbujanje doživljanja glasbe. 
® Razvijanje glasbene sposobnosti in spretnosti. 

 
VSEBINE 
 

® Izdelava malih ritmičnih inštrumentov in igranje na njih 
® Uporaba lastnih inštrumentov (roke, noge, prstki, jezik…) 
® Petje pesmic 
® Poslušanje  raznolikih zvrsti glasbe 
® Izvajanje glasbe na Orffovih instrumentih 
® Glasbeno izvajanje z gibom 
® Učenje elementov ljudskih plesov 
® Sproščanje ob glasbi 
® Izvajanje glasbeno didaktičnnih iger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radomlje, 12. 9. 2020                                                             vzgojiteljica Damjana Rode  

 

 

 

 
 

ENOTA OSTRŽEK  
 
 
 
 

PROJEKTI ENOTE OSTRŽEK, VRTEC DOMŽALE 
 

IZVAJALI BOMO SKUPNE PROJEKTE  ZA VSE ENOTE VRTCA DOMŽALE:  
 

Ø MALI SONČEK (vse tri skupine enote);  v sodelovanju Zavoda za šport 
 
Ø MOJ KRAJ (skupini Metulji in Pikapolonice) – projekt vrtca Domžale 

 
Ø ZDRAVJE V VRTCU (skupina Metulji) 

 
 

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE 
 

projekt skupine MEDVEDKI 
 

Z vsebinami projekta »Majhen vrt, veliko veselje« bomo v najmlajši skupini začeli 
kmalu po uvajalnem obdobju.  

Seznanili se bomo z gredico, kamor smo z otroki poleti že nasadili vrtnine: rdeče 
zelje in brstični ohrovt. Otroci bodo sprva opazovali rast in dodajali za okras na robu 
gredice kamne, ki jih bomo barvali z vodenimi barvicami. 

 
- Ob knjigah z vsebinami o vrtu bomo iskali zanimivosti v slikah in besedi. 
- Jeseni bomo gredico razširili, na en del bomo posadili tulipanove čebulice. 
- Enkrat mesečno bomo fotografirali spremembe in shranjevali fotografije. 
- Na sprehodih v spomladanskem času bomo opazovali vrtove v okolici in izrabili 

situacijo za pogovor. 
 

Čeprav so otroci še zelo mladi, bomo na malem vrtu iskali priložnosti, da zbudimo 
zanimanje za vrtne dejavnosti. 

 
Marjeta Osolin 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROJEKTI V ENOTI PALČEK 
 

 

PROJEKT MISP (Massage in school programe) – PROGRAM UVAJANJA MASAŽE V 
VRTEC, izvajalka Barbara Kunilo 

CILJ: spoznavanje blagodejnega dotika med otroki, učenje skrbi za druge, empatijo in 
sodelovanje med otroki. 

VSEBINA:  

V jutranjem krogu večkrat tedensko otroci sedijo v parih in sicer drug za drugim. Sodelujejo 
tisti otroci, ki to želijo. Otrok, ki sedi spredaj je masiranec, otrok si sedi ali stoji zadaj, je maser. 
Po točno določenih korakih, ki jih kaže vzgojiteljica, certificirana strokovnjakinja za otroško 
masažo, otroci masirajo drug drugega po preko oblačil po hrbtu, vratu, lasišču, rokah in dlaneh. 
Ostalih delov telesa se ni dovoljeno dotikati. Pred masažo vsak maser vpraša svojega masiranca, 
če le-ta dovoli masažo. Če je odgovor pritrdilen, se masaža začne. Vseh masažnih prijemov je 
15, ki se jih bodo otroci učili postopoma, začenši s tremi in na koncu poznali vseh 15. Ob koncu 
masaže, se maser zahvali masirancu, ker mu je dovolil masažo. Nato se zamenjata. Če je 
odgovor masiranca negativen in masaže ne dovoli, se umakne in ne sodeluje pri masaži, vendar 
pa je prisoten in opazuje dogajanje.  

MISP je 10-15 minut dolga dnevna rutina, ki spodbuja učenje preko iger in aktivnosti s 
kreiranjem zgodbic, tako da dobijo otroci pozitivno izkušnjo dotika (blagodejen dotik). Masaža 
temelji na spoštovanju in opolnomoči otroke, saj imajo pravico reči NE. Ima pozitivne 
posledice, saj spodbuja enakovrednost, otroci razvijajo čustveno stabilnost in senzibilnost, 
medsebojno povezanost in spoštovanje. Otroci imajo kasneje boljšo koncentracijo in so bolj 
prisotni tukaj in zdaj, zato so bolj umirjeni in bolj vodljivi. 

Program je mednaroden in se ga uporablja v 40-ih državah sveta in je primeren za otroke stare 
4 – 12 let. Te programe vodi organizacija MISA, ki ima sedež v Veliki Britaniji. 

TADEJA LAVTIŽAR, VRTEC PALČEK, SKUPINA PTIČKI, STAROST OTROK 4-5 LET 

 ZDRAVJE V VRTCU 



CILJ: spoznavanje in ozaveščanje otrokovega počutja (utrujen, zadovoljen, bolan), čustev ( srečen, 
vesel, zaskrbljen, prestrašen) zaznavanje razlik ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, zadihan, z 
bolečino, poln energije, sproščen) v sodelovanju z družino 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

CILJ: spreminjanje potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju 
motornega prometa v okolici vrtca, prispevali bomo k zmanjšanju okoljskih obremenitev, s 
spodbujanjem gibanja otrok in s tem k krepitvi njihovega zdravja. 

 


