
ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  V VRTCU 

DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

  



OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE 

ENOTE 

MALI SONČEK  

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM 

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

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

stopenj: 

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

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

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

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

 

Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček: 

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

vključujejo sodobne športne pripomočke.  

 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.  

 Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

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

starostnih obdobjih. 

 

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

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

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

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

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

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

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

leta: 

 Igre na snegu in učenje smučanja 

 Rolanje 

 Spretnosti vožnje s kolesom 

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

 Skupaj v gore 

 Športno popoldne 

 Biba pleše in Mala biba pleše 



 Športna vadba v telovadnici 

 

 

 

 

 

 

 

  



Realizacija programa mali sonček v šolskem letu 2018 – 2019: 

  

PROGRAM 

 

ŠTEVILO OTROK 

C
IC

ID
O

M
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
15 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
21 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
9 

G
A

J
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
32 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
25 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
37 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
48 

K
E

K
E

C
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
14 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
8 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
18 

K
R

T
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
32 

ZELENI 

za otroke od 3. –4. leta starosti 
46 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
45 

RUMENI 

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
44 

M
L

I

N
Č

E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 



 

 

 

 

 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
19 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
17 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
6 

O
S

T
R

Ž
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
12 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
9 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
13 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
10 

P
A

L
Č

E
K

 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
37 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
37 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
41 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
41 

R
A

C
M

A
N

 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
14 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
14 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
7 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
21 

 SKUPAJ: M: 169  Z: 179  O: 189  R: 197 

 SKUPAJ: 734 



BIBA PLEŠE IN MALA BIBA PLEŠE 

PLESNA DEJAVNOST  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENOTA CICIDOM 

 MALA BIBA PLEŠE 

V skupini Zajci je potekala 

obogatitvena dejavnost Mala biba 

pleše, v katero je bilo vključenih 14 

otrok. Dejavnost je potekala vsak 

četrtek. Otroci so se pri dejavnosti 

seznanjali z osnovami ritma, gibanja 

v prostoru ter stvarjanja s telesom. 

Spoznali so različne zvrsti plesa.  

Pri plesu smo večkrat uporabili tudi 

trakove in balone, s katerimi so otroci 

zares uživali. Otroci so se dejavnosti 

radi vključevali ter z veseljem 

sodelovali, hkrati pa so se prepustili 

gibanju in glasbi ter se ob tem zabavali. Pripravili smo kratek nastop za babice in dedke, ki so 

nas obiskali v mesecu marcu. Cilj, ki je bil pri obogatitveni dejavnosti zastavljen, je bil tako v 

celoti realiziran. 

 

 BIBA PLEŠE 

Zaradi velikega števila otrok (vsi otroci obeh starejših skupin) sem izvajala obogatitveno 

dejavnost vsak petek, vendar en teden z eno in drug teden z drugo skupino. Vsakič sem otroke 

tudi razdelila na polovico, saj so tako lahko lažje sledili. Kot navadno, sem tudi letos začela z 

več improvizacije in kasneje dodajala več koreografij. Izbiro glasbe in obliko gibanja sem 

prilagodila tudi na tematske 

sklope. Tako smo v skupini 

Miške plesali na pesem 

Čarovnica Mica in delali sadno 

solato, v skupini Mucki pa smo 

s plesom v paru ponazarjali 

odnos med planetom in 

njegovim satelitom. Krog, 

kolona in obliko polža smo 

usvojili, čeprav potrebujejo mlajši malce več vzpodbud. Dobro se je obnesel ples z lastno 

plišasto igračo, ki so jo otroci za domačo nalogo prinesli v vrtec. Omeniti pa moram tudi gibalno 

zgodbo Igrače na potovanju, s katero smo vadili plesno in gibno izražanje. Glasbeno podlago 



smo dobili z glasbenih CD-jev (Tri muce, Najlepše pesmi za otroke, Biba pleše 2 in Svetovne 

klasične uspešnice), nekaj pa smo poslušali tudi preko interneta. 

Omeniti moram še interno izobraževanje Biba pleše 3, ki ga je vodila strokovna delavka Mira 

Vrankar in mi je pomagal pri oblikovanju novih idej in koreografij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA GAJ 

 MALA BIBA PLEŠE  

Brezplačna obogatitvena dejavnost, Mala biba pleše, je v naši enoti potekala vsako sredo 

dopoldne. Dejavnost sem najprej izvajala samo s skupino Polžki (1–2), v kateri so bili sami 

novinci. Dejavnost je sprva potekala kar v naši igralnici, saj so jo otroci najbolje poznali in se 

v njej počutili varne. Otroci so me, z izjemo posameznikov, sprva le opazovali, nato pa postajali 

vedno bolj pogumni, gotovi vase in posledično tudi vse bolj aktivni. Čas izvajanja sem 

postopoma podaljševala na 30 minut. Z mesecem januarjem smo obliko izvajanja nekoliko 

spremenili, tako da so se v dejavnost začeli vključevati tudi otroci iz skupin Medvedki (2–3), 

Zajčki (2–3) in Ježki (3–4). Vsako sredo so se v dejavnost tako vključili po trije otroci iz vsake 

skupine, dejavnost pa je potekala v telovadnici. Glede na starost otrok in zasedbo vključenih je 

bilo pri dejavnosti potrebne kar nekaj improvizacije, saj so se npr. včasih v dejavnost vključili 

bolj tihi in zadržani otroci, včasih pa ravno obratno. Z otroki smo se vedno najprej ogreli in se 

ob gibalnih igrah ali bibarijah tudi sprostili. V osrednjem delu smo se gibali ob uporabi zvočil 

in malih instrumentov ter postopoma ločili različne ritme. Plesali smo ob petju in glasbi; včasih 

samo instrumentalni, ki je otroke spodbudila k doživljanju in izražanju slišanega. Dejavnost 

smo zaključevali s sprostitvenimi dejavnostmi, ob katerih so se otroci umirili, sprostili in se 

osredotočili nase.  

Otroci so se dejavnosti zelo radi udeleževali, tako da smo izvajanje podaljšali do konca meseca 

maja. Meni, kot izvajalki, je dejavnost sprva prinašala nekaj negotovosti, ker so bili otroci 

mlajši in toliko bolj nepredvidljivi, vendar mi je vedno znova in znova predstavljala tudi izziv, 

ki sem se ga lotevala z veseljem, tako da se že veselim novega šolskega leta in novih plesnih 

dogodivščin.  

 

     

              

             

                                                                                               Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BIBA PLEŠE 

         

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

dopoldne, udeleževali pa so se je otroci iz oddelkov 4–5 in 5–6, torej otroci iz skupin Miške, 

Ptički in Sove.  

Dejavnost je bila sestavljena iz uvodnega dela, v katerem smo se igrali gibalne in socialne igre 

ter se ogreli. V glavnem delu smo se osredotočili na ples in plesno izražanje, zaključek pa 

namenili sprostitvi.  

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

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

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

načrtovanju. 

Naši plesni petki so bili pestri. Gibali in plesno izražali smo se ob uporabi zvočil, malih 

instrumentov, plesali ljudske plese, plese ob petju in različni glasbi, se igrali plesne igre, v ples 

vključevali tudi različne pripomočke npr. trakove, igrače, časopis itn. Oblikovali smo različne 

plesne formacije, glasbo poslušali, jo poskušali začutiti in izraziti. Z glasbo in plesom smo 

eksperimentirali, plesali tudi sede, miže … in ugotavljali, da ples ne pozna meja. Dejavnost 

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

poslušanjem glasbe, z osredotočanjem nase. 

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

da smo čas izvajanja podaljšali do konca meseca maja.  

 

      

             

 

                                                                                               Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar 

 

  



ENOTA KEKEC 

 BIBA PLEŠE V KEKCU 

 

 

Brezplačna obogatitvena dejavnost Biba pleše je v enoti potekala vsak ponedeljek od oktobra 

do aprila v dveh skupinah. Otroci (3 – 5 let in 4 – 6 let) so imeli možnost izbire glede udeležitve 

dejavnosti. Zaradi velikega števila otrok, ki so se dejavnosti želeli udeleževati, sem jih razdelila 

v tri skupine. 

Letos sem otrokom ples in glasbo poskušala približati s pomočjo lutke, gosenice Bibe, ki mi je 

pomagala pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. Otroci so bili nad lutko zelo navdušeni.  

Tekom dejavnosti smo se srečali z malimi inštrumenti in igranjem nanje. S pomočjo malih 

inštrumentov so se otroci seznanili z ritmom. Včasih so dejavnosti potekale povsem sproščeno 

z izražanjem otroške domišljije. Po koncu vsake dejavnosti so imeli otroci možnost, da so 

povedali svoja občutja. To mi je pomagalo pri načrtovanju naslednjih dejavnosti.  

Plesno popotovanje je bilo zelo zanimivo. Plesali smo ljudske plese, plesu smo večkrat dodali 

petje in glasbo, se plesno izražali v različnih položajih, se plesno izražali v gibalnih igrah in 

igrah zaupanja ter v ples vključevali različne pripomočke npr. jesensko listje, obroče, male 

inštrumente itd. Vsaka dejavnost se je zaključila tako, da smo se umirili in sprostili ob 

poslušanju glasbe, masažami ali vodenimi vizualizacijami. 

Dejavnost Biba pleše mi je dala možnost vpogleda v potrebe otrok. Odkrila sem, da otroci čutijo 

potrebo po gibanju, radi plešejo in poslušajo različno glasbo. 

Dejavnost sem vodila do 15. 4. 2019, nato pa je zaradi menjave enote moje delo prevzela 

pomočnica vzgojiteljice Eva Jerman.  

 

 

 

 

Izvajalka: Sandra Kregar, pomočnica vzgojiteljice 

 

  



ENOTA KRTEK 

 MALA BIBA PLEŠE   

 

Plesno dejavnost Mala biba pleše sem v tem šolskem letu izvajala kar v štirih skupinah 

(Pikapolonice, Gosenice, Mravljice in Polžki). Izvajala sem jo 1× mesečno od oktobra do maja 

z vsako skupino posebej. Ker so bili otroci iz skupine Pikapolonic in Gosenic mlajši sem 

dejavnosti prilagajala tako, da so lahko sledili vsi otroci. Pesmi sem izbirala primerne letnemu 

času oz. obdobju v katerem smo bili. Za vzpodbudo in motivacijo sem na začetku dejavnosti 

uporabila različne pripomočke (aplikate, lutke, knjige…), nato pa sem prešla na plesno 

dejavnost. Ob koncu dejavnosti smo se vedno pogovorili kaj smo se novega naučili in na koncu 

je vsak otrok dobil štampiljko z glavnim motivom lika v pesmi, ki smo jo poslušali. Štampiljke 

so bile otrokom še dodatna motivacija za delo. Nekateri otroci so me že takoj na začetku 

spraševali katero štampiljko bodo dobili danes.  

Otroci so se veselili naših srečanj saj so ob različni glasbi, ki sem jo izbirala lahko plesno 

izražali z različnimi oblikami gibanja. Veselili smo se naših druženj in pridobivanja novih 

znanj. Opažala sem, da so razne pridobljene plesne gibe uporabljali tudi kasneje ob drugih 

plesnih dejavnostih.  

 

Tina Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             



 BIBA PLEŠE  

 

 

V letošnjem šolskem letu sem izvajala obogatitveno dejavnost Biba pleše za tri skupine -  

Miške, Kresničke in Čebelice. Plesno dejavnost sem izvajala enkrat mesečno od oktobra do 

maja, s vsako skupino posamezno. Otroci so se vsak mesec razveselili mojega obiska. 

Kot sem načrtovala že v 

začetku šolskega leta, sem 

otrokom predstavila različne 

plese in različne glasbene 

podlage. Nisem se držala 

neke rdeče niti, ampak sem 

otroke po končani plesni 

dejavnosti vprašala, kakšne 

želje imajo in kaj naj jim 

predstavim. Tako smo 

spoznali plese v krogih, ples 

v paru in posamezne plese, 

kjer so se lahko izražali tudi 

sami. Ob izvajanju sem jih 

motivirala z različnimi 

rekviziti kot so plišaste 

živali, barvni trakovi, tudi s 

pomočjo knjige. Otroci so zelo sodelovali, predvsem starejši otroci niso imeli težav s 

koncentracijo in izvajanjem, medtem ko mlajše sem morala med plesom tudi opozoriti ali pa 

prenehati in začeti ponovno. Po vsakem plesu pa smo se usedli v krog se umirili, globoko 

zadihali in se objeli.  

Z vsako plesno dejavnostjo so potekala prijetna druženja in dobra volja. Otroci pa so dosegli 

zastavljene cilje, katere sem si zadala na začetku šolskega leta. 

 

Barbara Gorič 

                                              

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 BIBA PLEŠE 

 

 

Plesno dejavnost Biba pleše sem izvajala z 

otroki skupine Žabice in Čmrlji. Biba pleše je 

potekala od oktobra do marca enkrat mesečno. 

Naše krajše izvajanje Bibe pleše je bilo 

povezano z menjavo kadra. V plesne dejavnosti 

so bili vključeni vsi otroci posamezne skupine, 

skupaj 48 otrok. Dejavnosti sem načrtovala 

tako, da so zajemale ogrevanje, osrednjo plesno 

dejavnost in umiritev. Vključevala sem različne 

plesne igre, gibalno-rajalne igre, koreografije, 

banse, masaže, vodene vizualizacije, meditacije, 

sproščanja ob glasbi. Dejavnosti sem prilagodila 

starosti otrok, a ker so bili otroci stari med 4 in 6 let, sem lahko vključila tudi zahtevnejše in 

kompleksnejše plesne koreografije. Preko plesa 

so se otroci zavedali svojega telesa in prostor, 

krepili koordinacijo, pridobivali občutek za 

ritem, se učili različnih plesnih korakov, preko 

plesa so izražali svoja čustva, predvsem pa so v 

plesu uživali. Otroci so se Bibe pleše vsakič 

znova veselili, prav vsi so pri njej aktivno 

sodelovali, upoštevali dana navodila in si hitro 

zapomnili nove plesne korake oz. koreografije.  

                                                                                               

 

 

Kaja Ljubi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA MLINČEK 

 BIBA PLEŠE, MLINČEK 

Obogatitvena dejavnost Biba pleše je potekala v okviru obogatitvene dejavnosti v okviru 

sodelovanja z najstarejšo skupino.  Otroci so si lahko izbrali pri kateri dejavnosti bodo tisti 

petek aktivno sodelovali. Biba pleše je potekala v treh delih in sicer uvodni, osrednji del ter 

zaključek. V uvodnem delu smo se pozdravili z »bibinim pozdravom« in bansom oziroma 

vajami za ogrevanje, ki so jih izbirali in lahko tudi vodili otroci sami. Pogovorili smo se tudi o 

poteku dejavnosti. V osrednjem delu dejavnosti smo spoznavali različne slovenske ljudske 

plesne igre za otroke, poudarek pa je bil tudi na plesnem ustvarjanju. Pri tem so bili otroci 

spodbujeni k ustvarjanju ob glasbi, z ali brez drugih plesnih spodbud (palice s trakovi, rutke, 

listi dreves, blago, igrače). Plesno dejavnost smo običajno  zaključili z igrami za sprostitev 

(vodene vizualizacije, masaže za otroke). Pri vseh dejavnostih pa so otroci bili spodbujeni k 

lastni aktivnosti in sicer tako, da so sooblikovali potek dejavnosti. Opazili smo, da so se otroci 

plesne igre, ki so jih spoznali v okviru dejavnosti Biba pleše, izvajali tudi sami v času proste 

igre. 

                                                                                                     

 

 

 

Izvajalka: mag. prof. inkluz. ped. Maja Cerar Jeretina 

 

 

 

 

 

 

 

  



 MALA BIBA PLEŠE, MLINČEK 

Dejavnost sva vodili skupaj s pomočnico vzgojiteljice in vanjo vključevali vse otroke.  Spoznavali smo 

nekateri rajalne igre, plesali ob otroški glasbi in spoznavali že oblikovane plese. Otroci so zelo 

muzikalični, imajo dober ritem in radi plešejo. Pomemben je najin odnos in najino sodelovanje, saj 

otroci v tej starosti predvsem posnemajo izvajalca in njegov odnos do plesa. Dodali smo tudi nekaj 

sprostilnih vaj in vaj za umirjanje in dihanje. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Izvajalka: dipl. vzg.: Dragica Repanšek 

  



ENOTA OSTRŽEK 

 MALA BIBA PLEŠE 

V skupini 1,5—2,5 let  je od oktobra do konca aprila  potekala obogatitvena dejavnost Mala 

biba pleše. Enkrat tedensko smo po zajtrku rajali in plesali. Otroci so sprva zaznavali lastno 

telo, možnosti gibanja, razsežnosti 

prostora in njegove omejitve, zvoke in 

podobno.  Z uporabo različnih 

pripomočkov smo obogatili čutno 

zaznavo in motivacijo. Najmlajši so v 

jesenskem času večinoma le opazovali 

starejše otroke, nato pa so se vedno 

bolj aktivno vključevali v dejavnost. 

Ples nas je povezal s starejšimi otroci 

na novoletnem in pustnem rajanju. 

Včasih smo se pridružili starejšim 

otrokom in se od njih učili preprostih 

rajalnih plesov, kačo vit in kolo.  

 

  

 

Nena Orehov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BIBA PLEŠE 

»BIBA PLEŠE« sem v starejših dveh skupinah vodila od  začetka oktobra do maja, enkrat 

tedensko. Ob sredah smo se srečevali glede na interes otrok. Včasih je bila plesna skupina bolj, 

včasih manj številčna, včasih smo imeli plesno uro za skupino Pikapolonic posebej in za 

skupino Metuljev posebej. Včasih so plesali skupaj.  

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

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

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

zvoki. 

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

nastopih za starše in stare starše. 

 

 

 

 

 

Marjeta Osolin 

 

 

  



ENOTA PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

 

SKUPINI METULJI IN MEDVEDKI 

CILJ:  Spodbujanje radovednosti in veselje do plesnih dejavnosti ter doživljanje ugodja v 

gibanju. Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja, usvajanje osnovnih gibalnih 

konceptov npr. zavedanje prostora (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in 

odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

Spoznavanje različnih plesnih formacij. 

VSEBINA: Otrok spoznava ples, gibanje v različnih formacijah, ob govoru, petju, glasbi, z in 

brez rekvizitov. 

EVALVACIJA:  

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

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

(ples z rutkami, z medvedkom, s knjigo). Medsebojno so se povezovali in se predstavili z 

ljudskim plesom tudi na javni prireditvi ob občinskem prazniku v Domžalah.  

 

SKUPINA ZAJCI 

GLOBALNI CILJ:  

 Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok; 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

 Razvijanje plesne in glasbene ustvarjalnosti; 

 Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa; 

 Razgibavanje, sprostitev in uživanje v plesu; 

 

V skupini Zajci smo v šolskem letu 2018/2019 tekom celega leta izvajali obogatitveno 

dejavnost Biba pleše. Izvajalki sva bili Katja Lah in Mojca Firm, sodelovalo pa je vseh 21 otrok 

v skupini. Izvajali smo rajalne in gibalne igre, si izmišljali različne gibe, gibalna zaporedja in 

telesne položaje. Plesali smo v različnem tempu in ritmu, se igrali bibarije. Preizkušali smo se 

v improviziranju – plesu z rekviziti, se sproščali ob instrumentalni glasbi. Tekom leta smo 

spoznali tudi nekaj postopkov masaž za otroke, igre zaupanja in sodelovanja, ter gibalne 

zgodbe. Prav tako pa smo se naučili nekaj koreografij otroških plesov kot so Ob bistrem potoku 

je mlin, Rašplja, Od glave do peta, Vlak, Pingvini, Snežak in druge. 

 

 



ENOTA RACMAN 

 BIBA PLEŠE               

 

 

Z otroki smo enkrat tedensko odšli v zgornji 

večnamenski prostor, kjer smo vsakokrat pričeli 

z ogrevalnimi vajami. Včasih so ogrevanje 

vodili otroci, včasih sem jim na pomoč 

priskočila jaz. Vaje za ogrevanje so otrokom 

zelo pripomogle k pripravi na ples, saj so tako 

lažje sledili stvarem, ki so sledile. Bodisi pri 

učenju novega plesa, plesnih igrah, plesu s 

trakovi, baloni ali pa pri ljudskih rajalnih 

plesih. Za konec smo se umirjali z vajami za 

umiritev ob spremljavi instrumentalne glasbe za 

sprostitev, se z masažami za otroke prijetno 

sprostili ali pa ob preprostem poslušanju 

svojega utripa srca umirili svoje telo. Otroci so 

se vedno razveselili, ko je napočil čas za Bibo 

pleše. Vsi so aktivno sodelovali in z nasmehom 

na obrazu z veseljem sodelovali ob ponujenih 

dejavnostih.  

 

 

Mateja Vuk 

 

 

 
 

     



 MALA BIBA PLEŠE 

 

Obogatitvena dejavnost Mala biba pleše je v skupini »Račke« potekala dvakrat mesečno. 

Sodelovalo je 14 otrok, starih od 2 – 3 leta. Na začetku smo spoznavali osnovne korake, hojo v 

krogu v smeri urinega kazalca, pridobivali prostorsko predstavo ter usklajenost. V skupini 

»Račke« so otroci mlajši, zato sva s pomočnico prilagodili plesne dejavnosti. Veliko smo peli, 

poslušali glasbo, za popestritev pa smo vključili tudi rekvizite. 

Gibalne elemente smo povezovali z elementi časa, prostora in ritma. Usvojili smo rajalne plese, 

bibarije, rajalne igre in igrali na male inštrumente. Plesne dejavnosti smo najlažje usvojili tako, 

da smo pesem uprizarjali z plesnimi gibi. Otrokom sva predstavili tudi jogo za najmlajše, pri 

kateri so otroci neizmerno uživali. Nastopali smo za babice in dedke, za starše in otroke iz 

ostalih skupin v vrtcu. 

Najin namen te dejavnosti je bil, da so otroci ob glasbi sprostili in doživeli ugodje, se seznanili 

z ljudsko in klasično glasbo, ter usvojili osnovne gibalne koncepte. 

 

Urška Baloh in Jana Kotnik 

 

 

 

 

 

  



IGRE NA SNEGU   

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom 2018/ 2019 smo tudi letošnjo zimo v vseh enotah Vrtca 

Domžale organizirali obogatitveno dejavnost Igre na snegu. Dejavnost  je potekala na igriščih 

vrtcev pod vodstvom strokovnih delavcev Vrtca Domžale.  

Dejavnost je potekala v mesecu januarju 2019, ko so bili za to primerni pogoji ter dovolj snega, 

po urniku, ki so ga pripravile vzgojiteljice v enoti. 

ENOTA TERMIN IZVEDBE 

ŠTEVILO 

SODELUJO

ČIH OTROK 

IZVAJALCI 

(STROKOVNI DELAVCI) 

CICIDOM 9,.17., 18, 21-24.1. 2019 73 A.Maravič, F. Kunavar, K.Repnik, D. Nograšek, L. 

Habjan, D. Iršič, B. Žebaljec 

GAJ 21.-25.1. 2019 

9.-11.1., 18.-22.1. 2019 

19, 22. in 23.1. 2019 

9., 18.-22.1. 2019 

18.-25.1. 2019 

21.-25.1. 2019 

21.-25.1. 2019 

14,13,12,14,12 

20,22,23,21,18 

23,15,14 

23 

21 

13,11,12,14 

10,11 

J. Bizjak, T. Čosič 

M. Svetlin, P. Kociper 

B. M. Ilnikar, S. Pogačar 

M. Novak, K. Cerar 

S. Orešek, A. Gerbic 

M. Grošelj, A. Repanšek 

T. Avsec, L. Panič 

KEKEC 7.,9.,21.-24.1.2019 40 J. Ljubi,, I. Orehek, 

M. Krištof 

 

KRTEK 18.1.2019 Cca 197 Matkovič, Svetlin,Dragar Ribič, Ristić,Perpar 

Ibrčič, Lukan,Strojan, Drobež, Trapić, Jordan 

 Zemljič Kociper,Novak, Bešter,Ljubi, Gabor 

 Frol Štefan, Kunavar,Ropotar, Verbič Oštir 

MLINČEK  14 

19 

23 

 D. Repanšek, U. Miklavčič       

M. Cerar, P. Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

 

PALČEK 9.1, 23. 1.-25. 1. 2019  Cca 180 U.Dragar,V.Kolenc, M.Volf,A. Kern, P. Keržan, T. 

Vozel,S.  Mikić, N. Trdin, E. Milunić, Molk P., A. 

J. Jovan, A. Čebulj 

A. Andrić, D. Svetlin K., L.Jereb,V. Pestotnik,B.  

Kunilo, J. Jamšek,M. Firm, B. Perša, T. Lavtižar 



 

 

 

 

 

ENOTA CICIDOM 

 

 

 

  

 

ENOTA GAJ 

 

  

 

OSTRŽEK 23.-25. 1. 2019 24 ,19, 14 

 

T. Mišmaš, N. Okorn, M. Osolin,  

L. Peterka, D. Kališek, N. Orehov 

RACMAN 23. 1. 2019 

24. 1 .2019 

25. 1. 2019 

17, 21, 13 

15, 21 

 

14, 23, 12 

K. Kos Juhant, N. Lukman, M. Vuk, U. Baloh, J. 

Kotnik 

K. Kos Juhant, N. Lukman , A. Kermavnar, Š. 

Štrekar 

A. Kermavnar 

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

 



  

    
  

  

 

 

 

  



ENOTA KEKEC 

 

         

 

 

ENOTA KRTEK 

 

  

 
 

 

  



 

ENOTA MLINČEK 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

ENOTA OSTRŽEK 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA PALČEK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ENOTA RACMAN 

 

 

 

 
 

  



DNEVI ROLANJA 

 

Vrtec Domžale je v vseh enotah organiziral dneve rolanja za otroke, rojene v letih 2012 in 2013.  

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

2019. 

 

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

naučili rolati ali pa izboljšati tehniko rolanja. 

 

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

sodelovati v skupini. 

 

 

 

 

 

ENOTA TERMIN IZVEDBE ŠTEVILO 

SODELUJO

ČIH 

OTROK 

IZVAJALCI  

CICIDOM  14 F. Kunavar, K. Repnik 

GAJ 

  

6.5.-10. 5. 2019 

13. 5.-17. 5. 2019 

23 

23 

S. Orešek 

M. Novak 

KEKEC 21.-24. 5. in 3. 6. 2019 15 E. Jerman 

KRTEK 14. 5.- 24. 5. 2019 

20. 5.- 24. 5. 2019 

20. 5.- 24. 5. 2019 

23 

10 

7 

S. Trapić 

M.Svetlin 

S. Perpar Ibrčič, M. 

Vrhovnik 

MLINČEK 10. 9.-14. 9. 2018 6 D. Rode, G. Cestnik 

OSTRŽEK 24., 27. in 5. 6. 2019 17 M. Osolin, L. Peterka 

PALČEK 20., 22.-24. in 27. 5. 2019 

3.-7. 6. 2019 

21 

14 

K. Lah, M. Firm 

T. Lavtižar, B. Perša 

RACMAN 15.-19. 4. 2019 17 K. Kos Juhant 

SKUPAJ  190 



 

 

 

 

 

  



CICIDOM 

  

 

       

GAJ   

 

                      

 

KEKEC         

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
  



KRTEK 

 

 

 

 
 

 

 

MLINČEK                                                                                      OSTRŽEK 

 

      

      
 

 

 

 

                                             



PALČEK                  

 

 
 

 

 

 

 

RACMAN 

 

 

      
 

 

   

                                                                                            

 

 

 



SPRETNOSTNE VOŽNJE S  KOLESOM 

 

Dnevi kolesarjenja so v letošnjem šolskem letu v vseh enotah potekali v sklopu obogatitvenih 

dejavnosti.  Izvajali so se v jesenskem in pomladnem času. Kolo in kolesarsko opremo je večina 

otrok prinesla od doma, lahko pa so si jo izposodili v vrtcu. Glavni cilji obogatitvene dejavnosti 

so bili pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom in varno vključevanje v promet. 

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

na različnih poligonih. 

Dejavnost se je izvajala v najstarejših skupinah, pet dni kolesarjenja pa je bilo letos organizirano 

le za otroke rojene 2012 in 2013. 

 

 

 

ENOTA 

 

TERMIN IZVEDBE 

 

ŠTEVILO 

SODELUJOČ

IH OTROK 

 

IZVAJALCI  

 

CICIDOM  16 F. Kunavar 

GAJ 23. 4.-26. 4. 2019 

6. 5.-10. 5. 2019 

17. 9.-21. 9. 2018 

23 

22 

20 

S. Orešek 

M. Novak, K. Ljubi 

B. Modic Ilnikar, S. Pogačar 

KEKEC 13., 14. in 31. 5. 2019 21 M. Krištof 

KRTEK 16. 4. 2019 

16. 5. 2019 

1.-7.6. 2019 

6. 5.-10. 5. 2019 

8. 10.-12. 10. 2018 

20 

19 

21 

20 

23 

J. Dragar Ribič, B. Gorič 

S. Trapić, T. Jordan 

A. Matkovič, M. Svetlin 

S. Perpar Ibrčič, V. Lukan 

K. Ljubi, M. Gabor 

 

MLINČEK 17.-21. 9. 2018 6 D. Rode, G. Cestnik 

OSTRŽEK 9., 16., 17., 22., 23. 5. 

2019 

20 M. Osolin, L. Peterka 



 

 

 

 

CICIDOM 

 

 

GAJ                                                          

 

 

 

             
 

PALČEK 6.5., 13.-15. in 17. 5. 

2019 

2.4 . in 10. 5. 2019 

21 

 

24 

K. Lah, M. Firm 

 

B. Kunilo, B. Perša, J. Jamšek 

RACMAN 7., 8., 9., 23., in 24. 5. 

2019 

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

SKUPAJ:  297 



 

 

 

KEKEC 

 

KRTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLINČEK                                                                       

 

 RACMAN 

 

 

  

 

                                  

 

 

OSTRŽEK 

 



 

 

 

 

PALČEK 

 

 

 
 

  



ŠPORTNO POPOLDNE  

 

 

V vseh enotah Vrtca Domžale, smo v ponedeljek, 15. 4. 2019 načrtovali Praznično popoldne v 

sklopu praznovanja 70. letnice Vrtca Domžale. 

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

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

možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ter sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja in gibalnih spretnosti. 

Strokovni delavci so načrtovali  različne oblike športnih  dejavnosti: 

 Poligoni, 

 družabne, skupinske, štafetne igre, 

 čutne poti, pohodi,…. 

Ob zaključku dejavnosti je vsak otrok prejel medaljo za sodelovanje, veseli nas velik odziv 

staršev. 

Vse enote so pripravile program dejavnosti. 

 

 

 

  



ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI CICIDOM 

Na športnem popoldnevu bomo v enoti Cicidom zaposlene pripravile igre na obeh naših 

igriščih. Igre so raznolike in so namenjene športnemu druženju, ob enem pa so nezahtevne in 

povezovalne, saj je za njihovo izvedbo potrebno sodelovanje vseh prisotnih. Dogodek je 

namenjen še boljšemu povezovanju med starši in vrtcem. 

 

UVODNI POZDRAV (Fani) 

OGREVANJE (Katja C., Maja) 

IGRE (vse) 

1. PAJKOVVA MREŽA 

Postavljena bo na travni površini malega igrišča. Naloga bo zastavljena tako, da bo 

mrežo potrebno preplezati od prvega do drugega konca 

2. METANJE ŽOGE V ZABOJ 

Na malem igrišču bo postavljen zaboj, v katerega se meče žoga. Označenih bo več 

razdalj za met. Razdalja bo odvisna od starosti metalca. 

3. PREMAGOVANJE OVIR Z ZAVEZANIMI OČMI 

Igra poteka v paru, na alsfaltni površini. Prvi vodi, drugi sledi. Postavljene so ovire 

(stožci, palice).  

4. IGRA Z LOPARJI 

Igra bo potekala na travni površini. Vzporedno se lahko zvrsti več igralcev. Igra z 

loparjem in žogico. 

5. GUMINTVIST 

Igra premagovanja naloge na elastični oviri. 

6. KDO PREJ PRIDE 

Tekmovanje v parih, kdo prej pride. Starš postavi otroka na svoje noge in tako hodeč 

premaga pot od starta do cilja. Med seboj tekmujeta dva para. 

7. ZBIJANJE KEGLJEV 

Igra bo potekala na alsfaltni površini atrija. Zmaga tisti, ki podre več kegljev. 

 

FOTOGRAF (Ana) 

MALICA (Daniela, Špela) 

SKUPNO FOTOGRAFIRANJE IN MEDALJE  

 

Tudi letos smo za starše in njihove otroke pripravile več gibalnih postaj, kjer so se lahko 

preizkusili v spretnostih ravnotežja in koordinacije. Udeležba je bila kot prejšnja leta srednje 

visoka, tako da ni bilo težav s premalo prostora ali premalo pripomočkov. Malica na koncu in 

podelitev medalj sta s skupinsko sliko lepo zaokrožili prijetno druženje. 

Ana Maravič 



ENOTA CICIDOM 

 

 

                                                                                     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI GAJ 

 

SKUPINA, 

ODDELEK 

 

IZVAJALCI PROSTOR 

na igrišču 

oz. atriju 

IME 

POSTAJE 

CILJ 

1. POLŽKI 

1 – 2 leti 

 

Vzgojiteljica:  

Mira Vladimira Vrankar 

Pomočnik vzgojiteljice: 

Peter Tomažin 

 

ATRIJ  

POLŽKOV 

 

ČUTNA POT 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja. 

Spodbujanje in razvijanje čutnega 

doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa in 

tipanje. 

2. MEDVED

KI 

2 – 3 leta 

Vzgojiteljica:  

Tinkara Avsec 

Pomočnica vzgojiteljice:   

Lili Panič 

ATRIJ 

MEDVEDKO

V 

BAZEN Z 

ŽOGAMI 

Usvajanje osnovnih načinov gibanja z 

žogo. Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja (hoja, tek, skoki, 

poskoki, valjanje, plazenje). 

3. ZAJČKI 

2 – 3 leta 

 

Vzgojiteljica:  

Miranda Grošelj 

Pomočnica vzgojiteljice:  

Anja Repanšek 

ATRIJ 

 ZAJČKOV 

PAJKOVA 

MREŽA 

Iskanje lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov. 

4. JEŽKI 

3 – 4 leta 

 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Tamara Čosič 

ATRIJ 

JEŽKI 

ČAROBNI 

TUNEL 

Premagovanje strahu pred temnimi 

prostori z osnovnimi oblikami gibanja 

(plazenje, lazenje….) 

5. LISIČKE 

4 – 5 let 

 

Vzgojiteljica:  

Maja Svetlin 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Petra Kociper 

Hrib POLIGON Iskanje lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov 

6. MIŠKE 

4 – 5 let 

 

Vzgojiteljica: 

Barbara Modic Ilnikar 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Saša Pogačar 

PRI  

LOPI 

SKAKANJE S 

KOLEBNICAMI 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja (skoki, poskoki). 

7. PTIČKI 

5 – 6 let 

 

 

Vzgojiteljica: 

Maja Novak  

Pomočnica vzgojiteljice:  

Kaja LjubI 

ZELENICA 

OB LOPI 
NOGOMET 

streljanje na gol 

Usvajanje osnovnih načinov gibanja z 

žogo. 



 

Športno popoldne je v enoto Gaj privabilo veliko naših družin. Vzgojiteljice so pripravile 

različne postaje, kjer so otroci lahko razvijali svoje gibalne spretnosti. Ob prihodu so se otroci 

zglasili pri svojih vzgojiteljicah in tam preizkušali svoje spretnosti ob uporabi različnih športnih 

pripomočkov. V nadaljevanju so se podali na raziskovanje igrišča in obiskali še druge postaje. 

Pripravljene gibalne postaje so bile otrokom izziv in otroci so pri nekaterih postajah v gibanje 

spravili tudi starše, ki so skupaj z njimi premagovali zastavljene gibalne probleme. Po dobri uri 

smo otrokom razdelili zaslužene medalje. Športno popoldne smo zaključili v prijetnem 

druženju.                                                                   Zapisala: Miranda Grošelj, vodja enote Gaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SOVE 

       5  – 6 let 

 

Vzgojiteljica:  Sonja Orešek 

Pomočnica vzgojiteljice: 

Urška Miklavčič 

 

KROG OKOLI 

VLAKA 
ZABAVNI 

POSKOKI 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja (tek, skoki, poskoki). 



ENOTA GAJ 

                         

 

                                   

 

    

    

     

 

 

 

                                                           

                                                           

 



ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KEKEC 

 

PRIPRAVA  

- Športne dejavnosti bodo organizirane v obliki vadbe po postajah na igrišču vrtca. Ko otrok s staršem 

opravi nalogo na določeni postaji, gre na naslednjo postajo... Ko zaključita vadbeni krog, lahko nadaljujeta 

ponoven cikel.  

- Izbrali smo dejavnosti primerne za vse starostne skupine otrok in njihove starše. Vse dejavnosti izvaja 

otrok skupaj s staršem. 

- Strokovne delavke bomo razporejene po postajah.  

- Postaje bodo označene s številkami in opremljene z navodili za izvedbo. Označena bo smer gibanja in za 

vsako opravljeno nalogo bodo otroci prejeli žig. 

KROŽNA VADBA PO POSTAJAH 

1.postaja 
Obroči na tleh- sonožno skačeta skupaj otrok in starš 

 

2.postaja 
Hoja na hoduljah na asfaltiranem igrišču (lesene in plastične hodulje).  

 

3.postaja 
Starši nosijo otroka »štuporamo« navzgor po hribu in vijuganje med ovirami navzdol 

 
4.postaja 

Vodenje balona skozi ovire  (s črvom) 

 
5.postaja 
Prehod skozi igralo vlak (otrok), starši poskrbijo za varnost in mu pomagajo izstopiti 

 
6.postaja 
Prehod pajkove mreže, ki bo razpeta na lesenem podestu 

 

7.postaja 
Poskoki z žogo med koleni 
 

CILJI: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in staršev 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 

- spoznavanje pomena sodelovanja, medsebojne pomoči in “športnega obnašanja”  

 

 

Igrišče je bilo na dan 15. aprila namočeno zaradi večdnevnega deževja, zato smo malce 

spremenili prvotni načrt športnega popoldneva. Verjetno je bilo zato tudi manjše število 

prijavljenih otrok ter staršev (12 otrok). Vse se je izvajalo zadaj za vrtcem na asfaltirani 

ploščadi. Postavile smo poligon z različnimi nalogami ter se preiskusili v skakanju v vrečah. 

Otroci so pokazali spretnosti vožnje s skiroji in poganjalci med ovirami 
 

 

Vodja enote:  Miranda Krištof 



ENOTA KEKEC 

 

          

 

           

 

      

 

        

 

                                                                                                    

  



ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KRTEK 

 

ŠPORTNO POPOLDNE šol. leto 2018/19 

 

 

 

TEMA: ODPADNO JE LAHKO UPORABNO TUDI PRI GIBANJU 

 

GLOBALNI CILJ: 

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

                                                         

DEJAVNOSTI ZA OTROKE STARE 1-3 LET(vrt v novem delu vrtca) 

 

 

CILJI: 

- Otrok razvija natančnost in vztrajnost. 

- Otrok spoznava pomen sodelovanja v skupini, medsebojne pomoči in 

športnega obnašanja. 

- Otrok spoznava možnosti ponovne uporabe odpadnega materiala v namen 

gibalnih aktivnosti. 
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- Otrok se uvaja v igre, kjer je potrebno upoštevanje pravil. 

 

 

1. PODIRANJE PLOČEVINK 

(Otroci in starši z žogo podirajo pločevinke, ki so postavljene ena na 

drugo, tako, da tvorijo trikotnik.) 

 

2. PAJEK SE SPUSTI PO TOBOGANU 

(Otroci in starši morajo pred spustom po toboganu premagati pajkovo 

mrežo, ki je napeljana med stopnicami.) 

 

3. METANJE »ČRVOV« SKOZI OBROČE 

(Otroci in starši morajo »črve« metati tako, da zadanejo luknjo v obroču.) 

 

4. PRENESI ŽOGO PO IZBRANI ČRTI 

(Otroci in starši mojo žogo po izbrani črti prenesti v škatlo na koncu poti.) 

 

5. GIBALNA IGRA S KOCKO 

(Otroci in starši morajo vržti kocko, na kateri so zapisana števila (do 3) in 

naloge, ki jih morajo opraviti: 3x poskoči, 2x premagaj poligon med 

količki, 1x podari objem, 3x se dotakni svojih ušes.) 

 

6. NATIKANJE KROŽNIKOV 

(Otroci in starši morajo glede na barvo krožnika le-tega natakniti na enake 

barve količek. Igre je konec, ko so vsi krožniki pravilno razporejeni.) 

 

7. SPUŠČANJE ŽOGE SKOZI CEV 

(Otroci in starši spuščajo žogo skozi plastični cev, postavljeno na hribu. 

Na koncu je postavljena škatla, kamor se žoga ujame.) 

 

8. VRZI RIŽEVO VREČKO 

(Otroci in starši morajo vržti riževo vrečko, tako, da zadanejo luknjo v 

plakatu.) 

 

 

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE STARE 2-5 LET(vrt pri starem delu 

vrtca) 

 

  



Športne dejavnosti bodo potekale po postajah po celem igrišču ter v atriju. 

 

 

 

            

 

CILJI: 

- Omogočanje gibalne dejavnosti otrok; 

- Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti; 

- Medsebojno sodelovanje otrok in staršev. 

 

 

1.METANJE ŽOGE NA KOŠ 

(travnata površine) 

1. GUMITVIST (V ATRIJU) 

starši/otroci držijo gumitvist, na eni strani lahko pritrdimo na ograjo 

2. RISTANC V ATRIJU, NARISANI KROGI, KVADRATI NA TLEH 

(že narisan, lahko ga narišemo tudi pri velikem toboganu, na asfaltiranih 

površinah) 

3. METANJE STORŽEV V KANGLICE 

(na travnati površini) 

4. KOTALJENJE/VALJANJE PO HRIBU NAVZDOL 

(stare odeje položene na travo na hribu) 

5. Tek oz. štafeta po krogu na sredini igrišča 

(podajanje palic/storžev) start/cilj na isti črti 

6. BALINANJE V PESKOVNIKU 

7. (plastične kroglice iz novega dela) 

8. HOKEJ NA TRAVI Z GOLI 

(na travnati površini) 

9. METANJE ŽOG V RAZLIČNE ODPRTINE NA RJUHI/BLAGU 

(odprtine različnih velikosti, barv in vrednosti) 

10. METANJE PLASTIČNIH POKROVČKOV V ODREZANE 

SPODNJE DELE ŠKATEL OD PLENIC (metanje v barvno označene 

krožnike/škatle – ciljanje po barvi) 
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11. IGRA NA IGRALIH 

 

 

 

Dejavnosti za otroke stare 3-6 let(ograjeno asfaltno dvorišče) 

                                                        

 

 

1. DEJAVNOST: METANJE OBROČEV NA STOŽCE 

Otroci mečejo obroče na stožce iz določene razdalje. Zadeti (nanizati) poskušajo 

čim več stožcev. 

CILJ: 

- razvijanje natančnosti, 

- razvijanje vztrajnosti. 

 

2. DEJAVNOST: PRIPELJI ME DO GOLA 

Otrok s »črvom« vodi žogo med stožci do gola. 

CILJI: 

- razvijanje natančnosti, 

- razvijanje koordinacije, 

- otrok reši problem na svoj način (kako bo čim hitreje pripeljal žogo do cilja ). 

3. HOJA PO ČUTNI POTI 

Cilj : Otrok razvija ravnotežje, spretnost, sproščeno razvijanje naravnih oblik 

gibanja 

4. PRESKAKOVANJE NARAVNIH OVIR 

-razvijanje moči in ravnotežja 

http://www.mycutegraphics.com/graphics/frog-images.html


5.POLIGON Z ZAVEZANIMI NOGAMI 

CILJ: 

-razvijanje koordinacije  i skladnosti  gibanja 

-iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

6. PODIRANJE KEGLJEV 

- z žogo otroci skupaj s starši podirajo plastenke z vodo, 

CILJ: 

-razvijanje moči natančnosti, vztrajnosti 

7. PIKADO 

CILJ: 

-razvijanje prstne spretnosti, natančnosti  

 

 

SREDSTVA: 

- Plastični pokrovčki, žogice-balinčki; kartonske škatle oz. krožniki; storži, 

rjuha, elastika, odeje, goli, hokejske palice in žoge; palice za štafeto; žoge, 

kanglice. 

Otroci bodo dobili kartončke na katerih bodo zbirali štampiljke – vsaka 

opravljena postaja pomeni, da dobijo 1 štampiljko. Vsaka skupina izdela 

kartončke za skupino in za brate/sestre. 

Starši in otroci se lahko športno udejstvujejo povsod. 

 

 

 

 



 
 

 

Na športno popoldne je bilo v enoti prijavljeno 132 otrok in 136 odraslih.  Vzgojiteljice smo 

športne naloge razdelile na tri sklope glede na starostne skupine. Za izvedbo smo uporabili 

asfaltno dvorišče in obe travnati igrišči. Udeleženci so se lahko preizkusili  pri vseh 

spretnostnih igrah. Odziv vseh je bil dober, športna urica je minila sproščeno in prehitro.  

Otroci in starši so se pripravljenih izzivov lotevali posamično ali skupaj. Starši pa so urico 

izkoristili tudi za klepet. Otroci so za vsako opravljeno nalogo dobili štampiljko, ko pa so 

napolnili zbirni kartonček, pa smo jim vzgojiteljice podelile medaljo. 

Razšli smo se dobre volje in zadovoljni, saj smo skupaj preživeli prijetno urico in nekaj 

naredili za svoje zdravje. 

 

 

 

Zbrala in oblikovala, Andreja Matkovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA KRTEK 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ŠPORTNO  POPOLDNE V ENOTI MLINČEK 

 

VADBA PO POSTAJAH OB KAMNIŠKI BISTRICI 
 

 CILJI: 

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

 Spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost in širše okolje. 

 Razvijanje sposobnosti za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih med otroki in starši iz vseh skupin,  medsebojno povezovanje. 

 

 POTEK: 

 Zbor na začetku mostu ob Kamniški Bistrici – smer Homec. 

 Razdelitev navodil z nalogami. 

 Vadba po postajah ob Kamniški Bistrici. 

 Cilj – na začetku mostu ob Kamniški Bistrici – tam kjer je bil start. 

 

 NALOGE: 

1. POSTAJA (Damjana): START 

- 10 x sonožni poskoki na mestu, nato se družina prime za roke in skupaj tečejo do 

prve postaje. 

CILJ: - Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki) 

 

2. POSTAJA (Gašper): VADBA S ŠPORTNIMI PRIPOMOČKI 

- Hoja po vrvi 

- Odbijanje žogice z loparjem 

- Sonožni poskoki iz obroča v obroč 

CILJ: - Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

 

3. POSTAJA (Maja): VRZI ŽOGO V KOŠ 

- Metanje žoge v koš – tarčo. 



CILJ: - Razvijanje spretnosti rokovanja z žogo. 

 

4. POSTAJA (Dragica): POLIGON ZA RAVNOTEŽJE 

- Hoja po klopi 

- Preskakovanje lesene ovire 

- Kroženje med ovirami 

- Hoja in tek po hribčku 

CILJ: - Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog), ravnotežje. 

 

5. POSTAJA (Petra): ŠTAFETNE IGRE 

-  Tek do stožca in nazaj 

CILJ: - Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

"športnega obnašanja". 

 

6. POSTAJA (Urška): PODIRANJE KEGLJEV 

- Družina z žogico skuša podreti vse postavljene keglje. 

CILJ: - Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti. 

 

7. POSTAJA: CILJ (Vsi) 

- Podelitev medalj 

 

 

MLINČKOVI 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA MLINČEK 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                



ŠPORTNO  POPOLDNE V ENOTI OSTRŽEK 

 

Predviden termin izvedbe (glede na vreme): ponedeljek, 15. april 2019 

Izvajalke – zadolžene na posamezni postaji: vse strokovne delavke enote 

Ostržek 

(Marjeta Osolin, Lidija Peterka, Tadeja Mišmaš, Nataša Okorn, Darja Kališek, 

Nena Orehov) 

Priprava poligona in označba postaj: Tadeja Mišmaš, Nataša Okorn 

Prva pomoč: Marjeta Osolin  

Priprava vode in sadja: Nena Orehov 

Piprava medalj, kartončkov in štampiljk: Lidija Peterka 

 

 

IZVEDBA ŠPORTNEGA POPOLDNEVA: 

Ob dogovorjeni uri se otroci v spremstvu starša/staršev zberejo na igrišču vrtca. 

Po pozdravu in predstavitvi poteka dejavnosti športnega popoldneva, začnemo z 

aktivnostmi, vadbo na postajah. 

 

Vadba po postajah bo predvidoma trajala od 40 -60 min, odvisno od števila 

izbranih postaj in števila ponovitev (števila obhodov). 

Vsak otrok prejme kartonček za odtiskovanje štampiljk. Otroci s starši poljubno 

izberejo začetno vadbeno postajo in tako tudi nadaljujejo, da ne bo nepotrebnega 

čakanja. Ko otrok s staršem opravi določeno nalogo na postaji, mu starš pomaga 

odtisniti štampiljko pod oznako postaje na kartončku. Cilj otroka je, da zapolni 

kartonček (da opravi vse naloge). Štampiljke za posamezne postaje bodo ob 

postajah. 

Medalje podeljujejo vse strokovne delavke enote vsem otrokom (tudi bratcem in 

sestricam). 

 

Udeležencem je ves čas na voljo voda in sadje (na mizah pod streho). 

Športnega popoldneva se je udeležilo 12 družin. Starši in otroci so izvajali naloge na postajah 

z različnimi športnimi izzivi, igrali badminton in hokej. Dejavnosti na travi nismo izvajali 

zaradi razmočenega terena.  

 

Vodja enote: Tadeja Mišmaš 



 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA OSTRŽEK 

  



ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI PALČEK 

 

CILJI: 

- Razvijanje koordinacije, ravnotežja, natančnosti, hitrosti in vztrajnosti. 

- Premagovanje ovir in reševanje gibalnih problemov. 

- Spoznavanje in izvajanje različnih gibalnih igre. 

- Spoznavanje pomena sodelovanja, medsebojne pomoči in športnega obnašanja. 

- Ritmično usklajena hoja sodelujočih. 

- Razvijanje gibljivosti sklepov, ramenskega obroča, rok in prstov. 

 

1. postaja: PLAZENJE SKOZI OBROČE (vodi Nina Trdin, Neža Majcen) -  

Gugalnice 

NALOGA: Otroci se plazijo skozi viseče obroče, ki visijo na različnih višinah. Starši jim pri 

tem pomagajo – držijo obroče. 

 

2. postaja: PREVAŽANJE ŽOG V SAMOKOLNICAH (vodita Vera Kolenc, Ana Štrajhar) – 

zelenica 

NALOGA: Otroci žogo s samokolnico prepeljejo med stožci do koša, kamor jo odložijo. 

Zmaga tisti, ki prvi prepelje vse žoge. Starejši otroci tekmujejo v paru, mlajši otroci opravijo 

nalogo s pomočjo staršev 

 

3. postaja: RISTANC (vodita Elizabeta Milunić, Petra Molk) –  

Tlakovci v atriju 

NALOGA: Otroci skupaj s starši skačejo po različnih ristancih (Polžek, Križni ristanc,…), ki 

so narisani na tleh. 

 

4. postaja: MET BALONA V OBROČE (vodita Lili Jereb, Vesna Pestotnik) –    zelenica pred 

vhodom na starejši strani 

NALOGA:Otroci in starši mečejo balone v različno velike obroče, ki visijo na vrvi na različnih 

višinah. 

 

5. postaja: KOLESARSKO-POGANJALSKI POLIGON (vodita Barbara Kunilo, Barbara 

Perša, Tadeja Lavtižar)- parkirišče pred kuhinjo 

NALOGA: Otroci s kolesom ali poganjalcem vozijo po poligonu od starta do cilja. 

 

6. postaja: MAGNETNI PIKADO (vodita Tina Jeras, Melita Volf) – pred hiškami za igrače 

NALOGA: Z določene razdalje otroci in starši poskusijo zadeti tarčo v treh poskusih. 

 

7. postaja: PREMIKAJOČI SE VALJAR (vodi Aleksandra Andrić, Darja S. Kovič) – tlakovci 

pred novim WC 

NALOGA: Hoja po traku iz blaga in papirja. Dejavnost se izvaja v dveh manjših skupinah. 

Starši lahko sodelujejo ali pomagajo. 

 

8. postaja: SKUPAJ ZMOREVA VSE (Katja Lah, Mojca Firm) –  

Tlakovci pred igralnicama Metuljev in Zajcev 

NALOGA: Dve osebi oz. par ima skupaj zvezani notranji nogi. Po poligonu skupaj 

premagujeta ovire. 

 



9. postaja: POLIGON V ATRIJU (BLAZINE, TRAMPOLIN) (Tina Vozel, Sanja Mikić) – 

atrij Žabice 

NALOGA:Otroci se samostojno oz. s pomočjo staršev gibljejo po poligonu. 

 

10. postaja: PAJKOVA MREŽA (Ana Čebulj, Anita Kern) -  gozdiček 

NALOGA: Otroci sami ali s pomočjo staršev premagujejo pajkovo mrežo.  

 

 

Vsaka družina pri prihodu prejme kartonček s postajami, kjer bodo otroci zbirali žige.   

 

MALICA: Urška Dragar, Petra Keržan. 

FOTO: Aleksandra 

SPREJEM PRI VHODU(razdeljevanje kartončkov): Urška in Petra 

 

 

 

 

  



ENOTA PALČEK 

 

     

 

            

     

 

 

 

 

 



ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI RACMAN 

 

DIRKE Z BALONI MED OVIRAMI  

Sredstva: napihnjeni baloni, samokolnica, ovire, peščena ura in dve vedri 

Potek dejavnosti: namen tekmovanja je, da tekmovalec s samokolnico med ovirami prevozi 

čim več balončkov, upoštevajoč, da vsakič lahko prevaža le enega. Hkrati tekmujeta dva 

tekmovalca. Če balonček pade na tla, ga pobere in nadaljuje pot. Zmaga tisti, ki v določenem 

času, ki se beleži na peščeni uri prevozi in prinese največ balonov. 

 

PAJKOVA MREŽA  

Sredstva: širok trak, leseno ogrodje gugalnic, drevo in ograja igrišča. 

Potek dejavnosti: otroci in starši morajo čim hitreje in čim bolj spretno prečkati mrežo in priti 

na drugo stran. Mreža bo narejena s pomočjo širšega traku. 

 

POSKOKI V PARU Z ZAVEZANIMI NOGAMI MED OVIRAMI  

Sredstva: elastika in stožci 

Potek dejavnosti: štirje tekmovalci sonožno poskakujejo okoli stožcev z zavezanimi nogami 

ob gležnjih. Zmaga tisti par, ki prvi prispe s poskoki do ciljne oznake. 

 

IGRE Z ŽOGAMI  

Sredstva: obroči, vezice za pritrditev in žoge. 

Potek dejavnosti: obroči so pripeti na ograjo vrtca na različnih višinah. Otroci poskušajo zadeti 

s svojo žogo čim več obročev. Tudi mesto meta se različno oddaljuje glede na višino koša. 

 

HOJA PO HRIBU V PARIH S PRENAŠANJEM ŽOG NA PODLAGI  

Sredstva: majhne mehke žoge, podlaga za prenašanje in vedra. 

Potek dejavnosti: starši skupaj z otrokom na podlagi poskušajo po hribu navzgor prinesti žogo 

in jo odložiti v ustrezno posodo. Igra se začne, ko dva para hkrati začneta igro. Če jim žoga 

pade iz podlage na tla jo je potrebno pobrati in pot nadaljevati. Zmaga tisti par, ki se prvi vrne 

varno iz hriba. 

 

KAČA Z OBROČI 

Sredstva: Obroči 

Potek dejavnosti: Postavimo določeno število obročev na tla, vedno enega več kot je 

predstavnikov v skupini, drug poleg drugega v dve koloni. Zadnji obroč je prazen. Na znak za 

začetek zadnji v koloni prime zadnji obroč in ga poda tekmovalcu pred seboj - tako obroč 

pride do prvega tekmovalca, ki ga postavi na začetek kolone. Nato vsi člani skupine 

prestopijo za en obroč naprej, ter zopet podajaje prestavijo obroč naprej. Ko pride obroč do 

ciljne črte in se vsi tekmovalci prestavijo naprej, tako da je zadnji obroč prazen in vsak v 

svojem obroču, je tekma končana. 

 

POLIGON 

Sredstva: obroči, palice, kvadri za namestitev palic, ravnotežnostna pot, vrv, stožci 

Potek dejavnosti: Izvajanje naravnih oblik gibanja preko različnih ovir, razvijanje koordinacije 

in ravnotežja. 

 

VLEČENJE VRVI 

Sredstva: debelejša vrv, kreda 



Potek dejavnosti: Dve skupini otrok in staršev. Vsaka skupina je na enem koncu vrvi in vleče 

svoj konec vrvi. Zmaga tista skupina, ki potegne drugo čez označeno črto. 

 

DIRKA S POGANJALCI 

Sredstva: dva poganjalca, dve čeladi 

Potek dejavnosti: Dva otroka se vozita na poganjalcih. Tisti, ki pride prvi na cilj zmaga. 

 

V enoti Racman smo pripravile različne športne dejavnosti, ki so potekale na asfaltnem 

igrišču OŠ Dragomelj. Otroci in starši so imeli priložnost za gibanje in razgibavanje na šestih 

postajah. Zaradi spremembe lokacije dogodka smo nekoliko prilagodile načrtovan program. 

 

Po igrišču smo razporedile različne gibalne igre in poligon. Otroci in starši so imeli 

priložnost, da so izvajali naravne oblike gibanja (poskoki, plazenje, hoja), razvijali in krepili 

so ravnotežje ter koordinacijo.  

Pripravile smo dirke s samokolnico. Namen igre je bil, da je tekmovalec s samokolnico med 

ovirami prepeljal čim več žog v vedro na drugi strani, upoštevajoč, da vsakič lahko prevaža le 

po eno žogico. Hkrati sta  tekmovala dva tekmovalca. Zmagaj je tisti, ki je v določenem času, 

ki se je beležil na peščeni uri prepeljal največ žog. 

Naslednja igra se je imenovala Poskoki v paru z zavezanimi nogami med ovirami  

Štirje tekmovalci so sonožno poskakovali okoli stožcev z zavezanimi nogami ob gležnjih. 

Zmagal je tisti par, ki je prvi prispel s poskoki do ciljne oznake. 

Pri igrah z žogami so otroci metali žoge v obroče pripete na ograjo igrišča na različnih višinah. 

Otroci so poskušali zadeti s svojo žogo čim več obročev. Metali so iz različnih mest, bolj blizu 

bolj oddaljeno, glede na višino obroča. 

 

Na ploščah ob igrišču smo pripravile igro podiranje kegljev. Keglje smo postavile v trikotnik. 

Igralci so stali v koloni. Igralec, ki je bil prvi v koloni, je zakotalil kroglo proti kegljem. Kdor 

je podrl več kegljev, je zmagal. Otroci in starši so razvijali natančnost in vztrajnost. 

Pripravile smo vrv in po dve skupini otrok in staršev. Vsaka skupina se je postavila na en konec 

vrvi in vlekle vrv. Zmagala je tista skupina, ki je potegnila drugo čez označeno črto. 

Na stezi za tek smo pripravile ovire (stožce) in po dva otroka ste tekmovala na poganjalcih, kdo 

pride prvi med ovirami do cilja.  

Otroci in starši so pri vseh ponujenih dejavnostih dejavnostih navdušeno in aktivno sodelovali. 

Popoldneva se je udeležilo več staršev in otrok, kot je bilo predvideno na podlagi prijav. 

 

                                                                                                                Anamarija Kermavnar 



ENOTA RACMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

                                     

  



SKUPAJ V GORE 

Domžale, 19. 3. 2019 

Spoštovani starši! 

 

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

izlet pod imenom  

SKUPAJ V GORE 

 

 

 

 

 

SV. JOŠT NAD KRANJEM (845 m) 

KDAJ:  V SOBOTO,  6. 4. 2019, ob 9.30 uri.  

Zbrali se bomo na urejenem parkirišču ob Pševski cesti, ki vodi mimo vasi Pševo. 
Zbirno mesto bo označeno z logotipom Vrtca Domžale. Navodila za pot dobite 
naknadno. 

Število parkirnih mest omejeno, avtomobile lahko parkirate tudi nižje ali višje od 
parkirišča ob cesti. 

 

ČAS HOJE: 45min – 60min 

 

VIŠINSKA RAZLIKA: vznožje 530 m- vrh sv. Jošta 845m  

 

OPIS POTI: Pot na Jošta velja za nezahtevno, zato je primerna za otroke od 3. leta 
naprej. (Mlajše otroke boste del poti verjetno morali nositi). Na vrhu se odpira čudovit 
pogled na Ljubljansko kotlino, Sorško polje in Škofjeloško hribovje. Na vrhu stoji 
cerkev sv. Jošta, ki je zgrajena v baročnem slogu. Priljubljena je med romarji, saj je 
znana po svetih stopnicah, ki so zgrajene iz kamenčkov svetih stopnic iz Rima. Poleg 
cerkve pa je tudi gostišče oz. Dom na Joštu, ki ponuja odlično hrano.  

 



OPREMA: Otroci naj bodo primerno obuti (pohodni čevlji, močnejši supergi) in 
oblečeni. V nahrbtniku naj imajo malico, pijačo, rezervna oblačila, zložljiv dežnik ter 
vrečko za smeti. 

 

VRNITEV: Nazaj se vrnemo po isti poti, neodvisno od skupine, torej se lahko odločite 
za odhod, ko vam ustreza. 

 

VARNOST: Starši ste za varnost otrok dolžni poskrbeti sami. 

 

PRIJAVE: Prijavnico s številom udeležencev oddajte vzgojiteljici do petka, 29. 3. 
2019. 

 

V primeru dežja bo pohod prestavljen na 13. 4. 2019. 

 

Organizacijski odbor: Mateja Vrhovnik, Anja Bešter, Karin Ropotar 

 

                                                                                                    Ravnateljica 

Jana Julijana Pirman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALVACIJA 

 

SKUPAJ V GORE 

- pohod na Sv. Jošta pri Kranju 

DATUM: 6. 4. 2019 

URA: 9.30-cca. 12.00 

Po skorajšnji odpovedi zaradi slabe vremenske odpovedi smo dne, 6.4.2019, izvedli 
pohod na Sv. Jošta pri Kranju. Pohoda se je udeležila dobra polovica prijavljenih 
družin (27 družin, 84 posameznikov). Ob samem zbirnem mestu je bilo zagotovljeno 
zadostno število parkirnih mest, starši pa so pohvalili dobro označeno pot, po kateri 
so brez težav našli zbirno točko. 

Pot na Sv. Jošta je bila danes zaradi dežja bolj blatna. Kot pričakovano, se je naš 
vzpon zaradi slabših razmer podaljšal, vendar smo vsi skupaj uspeli priti na vrh v 
roku ene ure. Na poti je med nami in otroki tekel sproščen pogovor, ki je bil usmerjen 
predvsem v samo organizacijo pohoda in o gibalnih navadah družin. Vsi otroci so 
hodili brez večjih težav, kar nam pove, da je bila pot izbrana v skladu z zmožnostmi 
3-6 let starih otrok. Kljub ustreznosti poti se je med samo hojo pokazala velika razlika 
v sami fizični pripravljenosti družin. Nekateri so na sam vrh prispeli z 20 minutno 
razliko. 

Na vrhu Sv. Jošta so poskrbeli, da so imeli otroci za igro na voljo igrala (ta so zaradi 
dežja predhodno očistili). Vsi so bili na pohod vidno dobro pripravljeni. Pripravljenost 
se je pokazala predvsem v primerni izbiri obutve in oblačil, ter hrani in tekočini. 
Pohod je minil brez poškodb, družine pa so se po koncu skupnega pohoda, v dolino 
vračale posamezno. Starši so ob odhodu izrazili skrb ob sestopu, zato smo jih 
usmerile na druge možne poti, po katerih so se lahko vrnili do našega zbirnega 
mesta in parkirišča. 

Skupaj smo preživeli prijetno, sproščeno a aktivno dopoldne. Tako vzpon kot spust 
sta vsem ponujala velik izziv, ki smo ga tako odrasli kot tudi otroci uspešno 
premagali. 

 

Bešter Anja, Ropotar Karin in Vrhovnik Mateja 

  



KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE 

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo tudi letos obeležili mesec kulture s posebnim 

obiskom, vse otroke najstarejših skupin sta obiskali pravljičarki Maja Novak, dipl. vzg. iz Gaja 

in Katarina Košenina, dipl. vzg. iz enote Krtek. Otroci so se seznanili in poslušali različne 

pravljice, ljudske in avtorske. Navdušeni so bili  nad ustvarjanjem izmišljene skupne pravljice, 

k čemur jih je izzvala pravljičarka Maja, kasneje pa so dobili pravi kreativni zagon in nastala je 

zanimiva pravljica, ki so jo otroci kasneje tudi narisali. Pravljičarka Katarina je otrokom 

predstavila posebno, zelo veliko brez besedilno knjigo, ki jo je sama izdelala, tako da so si 

pravljico ob slikah pripovedovali kar skupaj. Obe izvajalki sta otroke zelo dobro animirali, saj 

so aktivno sodelovali, poslušali in pripovedovali, pri tem pa se tudi nasmejali in zabavali, tako 

da je bilo kulturno dopoldne prijeten družaben dogodek, ki je združeval, izobraževal in zabaval 

hkrati.Vsako leto so v februarju 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. 

Pripravila: Nina Mav Hrovat 



 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale, 

bomo v mesecu februarju 2019 izvedli: 

 

Izvajalki bosta Katarina Košenina, dipl. vzg. in Maja Novak, dipl. vzg., 

ki bosta otrokom predstavili ljudski pravljici in. 

 

 

 

 

 

 

        

                                            

                                                       

 

Želimo vam prijetno, praznično in kulturno doživetje. 

 

 

                                                                                         Ravnateljica 

                                                                                              Jana Julijana Pirman                                                                                              

Branje otroku prinaša spoznanja o neskončno 

raznoliki naravi življenja. 



KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE 
 

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

Izvajalki bosta Maja Novak, dipl. vzg. in Katarina Košenina, dipl.vzg. 

VRTEC DATUM URA  

GAJ (2 sk.) Torek, 5. 2. 2019 9.00 –  10.00 KATARINA KOŠENINA 

PALČEK (2 sk.) Torek, 5. 2. 2019 9.00 – 10.00 MAJA NOVAK  

CICIDOM (1 sk.) Torek, 5. 2. 2019 10.30 – 11.00 MAJA NOVAK  

KRTEK (3 sk.) Sreda, 6. 2. 2019 9.00 – 10.30 MAJA NOVAK 

KEKEC (1 sk.) Sreda, 6. 2. 2019 9.00 – 9.30 KATARINA KOŠENINA 

MLINČEK (1 sk.) Sreda, 6. 2. 2019 9.45 – 10.15 KATARINA KOŠENINA 

OSTRŽEK (1 sk.) Četrtek, 7. 2. 2019 9.00 – 9.30 MAJA NOVAK 

RACMAN (1 sk.) Četrtek, 7. 2. 2019 9.00 – 9.30 KATARINA KOŠENINA 

                                                                                                                                                                  Ravnateljica 

                                                                                                                                                                  Jana Julijana Pirman



 

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 

NOVOLETNA PREDSTAVA 

 

LEŠNIKI 

 

Igrajo (po abecednem redu): 

 

 ANJA BEŠTER 

 ANJA REPANŠEK 

 KATARINA KOS JUHANT  

 MAJA NOVAK  

 NATALIJA LUKMAN 

 TADEJA LAVTIŽAR 

 VERA KOLENC 

 

SCENARIJ IN REŽIJA: NINA MAV HROVAT 

RAZPORED NASTOPOV: 

 PONEDELJEK, 10. 12. 2018 OB 8.45 PALČEK, 10.15 CICIDOM 

 TOREK, 11. 12. 2018 OB 10.00 KRTEK 

OB 17.30 POPOLDNE ZA DOMAČE OTROKE V GAJU 

 SREDA, 12. 12. 2018 OB 9.00 KEKEC, 10.30 MLINČEK 

 

 PONEDELJEK, 17. 12. 2018 OB 8.45 GAJ, 10.30 OSTRŽEK 

 
 PETEK, 14. 12. 2018  OB 10.00 RACMAN 

  



RAZPORED GOSTOVANJ S PREDSTAVO LEŠNIKI PO 

 DOMŽALSKIH OŠ  

 

 28. 1. 2019 ob 9.00 PŠ Ihan, ob 10.10 OŠ Roje (telovadnica) 

 30. 1. 2019 ob 9.00 OŠ Rodica, ob 10.00 PŠ Jarše 

 1. 2. 2019 ob 9.30 OŠ Dragomelj, ob 11h- OŠ Preserje pri Radomljah 

(leva mala telovadnica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PREDSTAVA GLEDALIŠKE SKUPINE VRTCA DOMŽALE 

LEŠNIKI 

 

V vseh enotah Vrtca Domžale smo si v decembru ogledali predstavo Nine Mav Hrovat: 

LEŠNIKI. Predstava pripoveduje o tem, da je za doseganje cilja potreben načrt in sodelovanje.  

Vsebina: Protagonistka veverica si želi lešnikov za ozimnico, a so pretežki in jih je preveč, da 

bi delo zmogla sama, zato prosi za pomoč prijatelje. Miška, jež, šoja, zajec in polh podlesek ji 

z veseljem pomagajo. Skupaj nosijo lešnike, prepevajo, malicajo, skupaj se tudi veselijo in čez 

noč prespijo. Pri tem pa vsak dan znova vse nabrane lešnike tudi pojedo. Po nekaj dneh živali 

druga za drugo obupajo in veverica še vedno nima ozimnice. Polh podlesek pa veverici obljubi, 

da ji bo pomagal še naprej. Skupaj razmišljata, kaj so počeli narobe in skleneta, da bosta bolj 

trdo delala, se manj sladkala z lešniki in se manj zabavala. In res, kmalu imata ozimnico. 

Predstava je primerna tako za mlajše kot starejše otroke, saj je v njej veliko ponavljanja, pestro 

dogajanje in glasba. Pesmico so otroci na koncu skupaj z živalmi tudi zapeli. Polh podlesek pa 

je tudi povedal, da pozimi v gozdu ne smemo biti hrupni, da ne zbudimo zimskih zaspancev, 

saj bi jim sicer trda predla, ker nimajo dovolj ozimnice.  

Gledališka skupina Vrtca Domžale je poleg otrok, ki so vključeni v Vrtec Domžale, v januarju 

gostovala po domžalskih osnovnih šolah ( OŠ ROJE, OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH, OŠ 

RODICA, PŠ JARŠE, PŠ IHAN IN OŠ DRAGOMELJ), 12. 1. 2019 pa smo nastopali v KD 

Mekinje. 

 

  



OBISK BOŽIČKA PO ENOTAH 

 Ponedeljek, 10. 12. 2018 

9.00 KEKEC (4 sk.)  

10.30 MLINČEK (3 skupine) 

 Torek, 11. 12. 2018   

9.00 GAJ (8 skupin)  

Popoldne v GAJ,  

ob 17.30 za otroke zaposlenih! 

 Sreda, 12. 12. 2018  

10.30 OSTRŽEK (3 skupine) 

 Četrtek, 13. 12. 2018  

8.45 CICIDOM (4skupine) 

10.15 RACMAN (4 skupine) 

 Petek, 14. 12. 2018 

8.45 KRTEK (11 skupin) 

 Ponedeljek, 17. 12. 2018 

8.45 PALČEK (10 skupin) 

  



OBISK BOŽIČKA 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale 

obiskal Božiček. Povedal je armensko pravljico o kučmah, ki jo je posebej pripravil na 

presenečenje otrokom v dogovoru z vodstvom Vrtca Domžale. Z otroki se je pogovarjal o 

prijateljstvu, delovni vzgoji, dolžnostih, radodarnosti in drugih pozitivnih vrednotah. Skupaj z 

otroki je pel otroške pesmice, z mlajšimi zaplesal, se fotografiral in vse otroke tudi obdaril. Vzel 

si je čas za vsakega otroka posebej in prilagodil svoj nastop otrokovi razvojni stopnji in starosti. 

Najmlajši otroci so ga lahko pobožali po bradi, z njimi se je igral bibarije, plesal in se 

pogovarjal. Pristopil je počasi, da se otroci niso prestrašili in je bilo prvo tovrstno srečanje 

pozitivna izkušnja. Starejši otroci so mu z veseljem zapeli pesmice, ki so se jih naučili, delili 

nova znanja, ki so jih pridobili v vrtcu. Glavni cilj obiska je bil razveseliti otroke, hkrati pa smo 

vključili tudi vzgojne vsebine predvsem s področja družbe. Letos je bil večji poudarek na 

premisleku o tem, kdaj smo lakomni in kdaj skromni, materialnih dobrinah, o vrednotah ipd. 

Strinjali so se, da je treba pri vsem imeti pravo mero in premisliti, kaj in koliko zares želimo in 

potrebujemo, saj si vsi želimo, da bi bili srečni in zadovoljni. Obilo lepega, dobrega in veselja 

pa nam je zaželel tudi Božiček. 

 

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat  



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK ČEBELARJA  

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

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

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

maslo, med, mleko in jabolka. Pri tem ne manjkajo tudi slavnostni, posebej za ta dogodek 

pripravljeni pogrinjki. Sestavine za zajtrk so iz lokalne, domače pridelave, kar pripomore k 

ohranjanju kvalitete živil in pozitivnemu odnosu do okolja, v katerem bivamo. Vsebine, ki jih 

vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v povezavi z zdravo prehrano in 

ohranjanjem zdravja. Za ohranjanje zdravja je na prvem mestu tudi gibanje in le-temu dajemo 

vsako leto večji poudarek. Zavedamo pa se tudi pomena čebel, ki s svojo aktivnostjo v naravi 

pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot tudi za živali, raznih 

industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja. Otroke v 

vseh enotah obiščejo lokalni čebelarji in jim predstavijo skrb za čebele, čebelje produkte, 

proizvode in kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci spoznajo tudi avtohtono vrsto čebele- 

kranjsko čebelo. Večina enot ima v bližini čebelarje in si lahko čebelnjake ogledajo v živo, se 

o skrbi za čebele pogovarjajo ob ogledu, v drugih enotah pa čebelarji prinesejo nekaj materiala 

in gradiv v vrtec. Ker so otroci v najnežnejših letih še posebej senzibilni, v veliki meri izražajo 

skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji, kmetovanjem in vsem, kar 

je povezano z naravo. Prav tako pri ostalih ekoloških vsebinah ugotavljajo, kako pomembno je 

sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko srečno in zdravo živeli v sožitju in zdravem 

okolju in so kritični do nespoštljivega vedenja v naravi in uničevanja. Tako krepimo zavedanje, 

da smo vsi, narava in ljudje, povezani. 

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat   



SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE VAJE 

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

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

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

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

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

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

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

V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci, običajno so to predstavniki lokalnih prostovoljnih 

gasilskih društev in skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje, otroke seznanijo 

s svojim poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v 

primeru naravnih in  drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in podobno. 

Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev 

in gašenja požarov, preizkušanja opreme- gasilnih aparatov in čelad, so otrokom najbolj 

zanimive, hkrati pa tudi najbolj nazorno pokažejo ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter 

ravnanj v primeru nesreče. Otroci med akcijo opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega 

ponesrečenca, kako mu nudijo prvo pomoč, kako se dogovarjajo s centrom in reševalci. Delo 

gasilcev, gasilska vozila in oprema so otrokom zelo zanimivi in jim burijo domišljijo. 

Vzgojiteljice se z otroki o tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, se igrajo in 

berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih. Z igranjem, oziroma igro vlog gasilci, utrjujejo 

pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije (knjige, internet, 

TV…). Sodelovanje s PGD pomeni tudi dodatno varnost za vse uporabnike vrtca, saj ob obisku 

preverijo tudi ustreznost evakuacijskih poti, požarnih načrtov, oznak, gasilnih aparatov in 

hidrantov.  

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat 

  



DELOVNA AKCIJA 

 

Vse enote Vrtca Domžale so pripravile delovno akcijo v okviru vrtca.  Delovna akcija je 

potekala v mesecu marcu  v dopoldanskem času. Otroci so skupaj s strokovnimi delavci očistili 

in uredili igrišča, okolico vrtca, atrije, igrala, dvorišča ter vrtičke in gredice. Z omenjenimi 

akcijami ozaveščamo otroke na pomen ločevanja odpadkov, spodbujamo delovne navade in 

navajamo otroke na odgovoren odnos do narave. 

 

 

 

 

 

ENOTA CICIDOM 

Delovna akcija je potekala v lepem vremenu. Pridružilo se nam je nekaj staršev naših otrok. 

Uredili smo igrišče in počistili zunanji 

rob ob ograji, ki ločuje naše igrišče od 

ceste, očka enega naših otrok pa nam je 

prelopatil peskovnika. Navkljub temu, 

da je naše igrišče ves čas urejeno, se je 

v vrečah za smeti nabralo kar nekaj 

različnih odpadkov. Delovno akcijo 

smo zaključili z malico, ki je po delovni 

akciji vedno nekaj posebnega. 

 

Fani Kunavar 

  



ENOTA GAJ 

Delovno-čistilna akcija je v 

enoti Gaj potekala v marcu. 

Najmlajše skupine so očistile 

svoje atrije, pri čemer so otroci 

pridobivali nove izkušnje pri 

razvrščanju smeti in spretnosti 

pri rokovanju s krpami. Uredili 

so tudi svoje igralne kotičke. 

Starejši otroci so si nadeli 

rokavice, v roke prijeli metle, 

grablje in vrečke za smeti ter se 

z veliko vnemo lotili čiščenja 

vrtčevskega igrišča ter okolice 

vrtca. Pridno so grabili listje, 

pobirali odpadke, vejice… 

Vrečke so bile hitro polne. S skupnimi močmi (zaposleni in otroci) smo poskrbeli za lepši videz 

vrtca in dobro počutje vseh nas. Skrbeli bomo, da bo okolica ostala čista in urejena. 

 

 

 

ENOTA KEKEC 

Skrb za zunanje površine v enoti Kekec poteka tedensko oziroma skozi vse leto.  

Tudi letos smo se pridružili vsem enotam  Vrtca 

Domžale in poskrbeli za spomladansko čiščenje 

igrišča. Delovno akcijo smo vsi zaposleni  skupaj z 

otroki izvedli 14. marca. 

 

Sodelovali so otroci skupine »medvedi«, »polži« in 

»metulji«. Večina otrok ima delovne navade, tiste 

malo manj zainteresirane pa smo spodbujali k 

pometanju in grabljenju.  Otroci so nam pomagali pri 

čiščenju zunanjih miz in klopi, ki smo jih pripravili za 

uporabo. Na koncu se nam je prilegla malica. 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA KRTEK 

Delovno čistilna akcija v Krtku 

Delovno čistilno akcijo smo v enoti izvedli od 

dvanajstega do enaindvajsetega marca. Naloge 

smo si razdelili tako, da so lahko sodelovali prav 

vsi otroci od najmlajšega do najstarejšega. 

Pograbili smo travne površine, prelopatili 

peskovnike, uredili vrtno gredico.  

Na asfaltnem dvorišču smo potrgali plevel, 

pometli asfalt in uredili hišici. Pregledali smo 

igrače in odstranili nevarne.  

Najmlajši otroci so čistili površine v atriju in jih s 

pomočjo vzgojiteljic pripravili za igro. 

Nekaterim skupinam so se pri urejanju okolice 

pridružili tudi starši. 

Andreja Matkovič 

 

 

ENOTA MLINČEK 

Delovno akcijo v enoti Mlinček 

smo izvedli 12. 3. 2019, v kateri  

so sodelovale vse tri skupine od 

najmlajših Mišk, Ptičkov do 

najstarejših Ribic. Skupaj torej 

41 otrok in 6 vzgojiteljev. Vsi 

skupaj smo se lotili čiščenja 

našega igrišča, ki je bil ob 

prebujajoči se pomladi zelo 

potreben spomladanskega 

čiščenja. Najmlajše Miške so si 

nadele rokavice in že so bile v akciji z metlami v svojih rokah. Tudi Ptički so pridno pomagali 

pri praznjenju  naših vrtnih lop in čiščenju igrač ter pometanju igrišča. Najstarejše Ribe pa so 

se lotile vrtne ute, v kateri se skriva kotiček >>DOM<<. Vse igrače smo oprali, jih temeljito 

očistili in  skrbno pospravili na svoje mesto, kjer že čakajo otroke, da se bodo veselo igrali. 

Seveda pa na koncu ne sme manjkati tudi dobra malica, ki so jo otroci že nestrpno čakali.  

   

  



 

ENOTA OSTRŽEK 

Delovno akcijo smo izvedli 13. 3.2019. 

Dela ni bilo veliko, saj igrišče redno 

čistimo z otroki. Tako smo večino časa 

posvetili urejanju cvetličnega vrtička in 

posejali vsak svojo cvetlico, ki bo v 

okras vrtcu. Po končanem delu smo se 

razveselili malice. 

 

 

  

 

 

 

ENOTA PALČEK 

Kot vsako pomlad smo tudi letos izvedli delovno akcijo, kjer so otroci vseh skupin vrtca 

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

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

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

ter nadaljevali z igro in druženjem  na urejenem otroškem igrišču.  

 

  



ENOTA RACMAN 

V enoti Racman smo z otroki izvedli delovno akcijo. Letos nam je močno nagajalo vreme, zato 

smo akcijo izvedli v dveh delih. Prisotne smo bile vse 

strokovne delavke in 65 otrok. Uredili smo igrišče, 

pregledali igrače in odstranili polomljene in nevarne. 

Očistili smo peskovnike in jih prekopali. V enem od 

peskovnikov bo potrebno dodati mivko, saj je skoraj 

povsem prazen. Otroci so zavzeto sodelovali. Pometali so 

potke, z grabljenjem so odstranili vejice z zelenice in 

pobirali kamenje, ki je bilo raznešeno po igrišču in ga 

nosili ob rob igrišča. Strokovne delavke smo otroke 

spodbujale in jih usmerjale.  

Pred vrtcem smo uredile zelenico, pometli ploščad pred 

vhodom v vrtec in dovozno pot ter pograbili peščeno 

parkirišče. Pred vhodom v vrtec bi želele še urediti cvetlični lonec in dve cvetlični koriti. 

Po končani delovni akciji smo imeli malico, ki so se je otroci zelo razveselili. 

 

 

  



VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 

 

OBISK POLICISTA V ENOTAH VRTCA DOMŽALE 

 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom je vse enote Vrtca Domžale obiskal policist/policistka in 

ob njegovi/ njeni prisotnosti so otroci ponovili znanje o pravili hoji v koloni, se odpravili na 

skupni sprehod in ponovili, kako se vede v prometu in pravilno prečka cesto. Otroci se preko 

različnih dejavnosti seznanjajo z uporabo zaščitnih sredstev (čelade, odsevnih jopičev…), 

pravil (pri prečkanju ceste, hoja po pločniku, kolesarska steza ipd.,), prepoznavajo prometne 

znake in pravila vedenja udeležencev v prometu (uporaba varnostnega pasu, nevarnost igre ob 

cesti, vedenje na avtobusu ipd.). Največ zanimanja je letos požel poskus z jajcem in miniaturno 

čelado, kjer so otroci nazorno videli, kako čelada ščiti glavo pred udarci (pri poskusu z jajcem 

se pri padcu jajce brez čelade razbije, jajce s čelado pa ostane nepoškodovano).  

Otroke v enoti Kekec je zanimalo, »kako koga ujamejo«, zato je policistka »aretirala« eno 

izmed pomočnic vzgojiteljice. Seveda je bil to spektakel kar je otroke čudilo, hkrati pa so otroci 

videli, da poklic policista ni zgolj moška domena. Tako smo spotoma razbijali mite in spolne 

stereotipe v povezavi s poklicem. Prav tako je policistka na željo otrok med sprehodom ustavila 

vozilo in opravila rutinski pregled, otroci pa so opazovali. Tako so se lahko prepričali, da 

policisti niso zato, da strašijo voznike in otroke, pač pa skrbijo za varnost v prometu in 

preverjajo ustrezno opremljenost vozil. 



V enotah Palček in Mlinček so obisk policista organizirali sami, in sicer v sodelovanju s PP 

Ljubljana. Prav tako pa so se seznanili s cestno prometnimi pravili, s poudarkom na varni 

udeležbi otrok v prometu, saj se v promet vključujejo kot pešci, kolesarji v spremstvu odraslih 

ali kot sopotniki (npr. v avtomobilih). Pripeljali so se z avtomobilom in z dvema motornima 

kolesoma, pri čemer je enega vozila policistka.  Otrokom so pokazali in opisali svoje uniforme 

in sredstva, ki jih policisti potrebujejo pri svojem delu. Otroke je močno zanimala pištola, pa 

tudi lisice in gumijevka.    

V enoti Racman so se o tem, kaj delajo policisti, pogovarjali, še preden je prišla k njim 

policistka in otroške odgovore beležili na plakatu. Policistka je prebrala vsako trditev posebej. 

Nato je povedala, ali je trditev pravilna ali nepravilna. Poleg trditve so označili z rdečim križcem 

nepravilno trditev in z modro kljukico pravilno trditev. Plakat so pritrdili na pano in odčitali 

rezultate. Ugotovili so, da so bile trditve v veliki večini pravilne in da otroci že veliko vedo o 

varnosti v prometu. Tudi policistka jih je zelo pohvalila. 

S tovrstnimi dejavnostmi v vrtcu vplivamo na osveščenost otrok ter ozaveščanje skrbi za lastno 

varnost. Policist se predstavi kot uradna oseba in pove, kako policiste prepoznati po uniformi, 

znački in drugih oznakah, kako jih pokličemo in v kakšnih primerih. Pri tem otroci premagajo 

morebiten strah, ki ga ob srečanju z uradno in uniformirano osebo imajo, saj je obisk 

policista/policistke prijetna in hkrati poučna izkušnja. 

 

Pripravila: Nina Mav Hrovat 

  



SKRB ZA ZDRAVJE-OBISK MEDICINSKE SESTRE 

V letošnjem šolskem letu nas je v vseh enotah Vrtca Domžale obiskala medicinska sestra iz ZD 

Domžale. Namen druženja je bil pogovor o krepitvi in ohranjanju zdravja, o higieni in 

zdravstveni preventivi, kamor sodi tudi gibanje, zdrava in raznolika prehrana, velik poudarek 

pa je bil namenjen tudi pravilnemu umivanju rok, prezračevanju prostora in bivanju na prostem. 

Medicinska sestra, ga. Hostnik, se je z otroki pogovarjala o tem, kako skrbimo za svoje zdravje 

in v kakšnem primeru potrebujemo zdravnika. S tem smo skušali premagati morebiten strah 

pred zdravniki, saj imajo otroci pogosto zaradi takšnih in drugačnih izkušenj lahko zmotne 

predstave, slabe izkušnje in boleče spomine, kar pa jih spremlja tudi naprej. Otroci so 

pripovedovali o svojih izkušnjah s poškodbami in z zdravniki. Skupaj so se pogovorili, zakaj 

imamo zdravstveni dom, zakaj in kdaj, v kakšnih primerih ga moramo obiskati. Odgovori otrok 

so bili različni in v veliki večini pravilni. Medicinska sestra je preko svojega prijatelja, plišaste 

živali v obliki graha, z imenom Gregi, otrokom povedala kratko zgodbo za umivanje rok, preko 

katere so otroci sledili pravilnim postopkom umivanja rok. S tem želimo vplivati in še bolj 

poudariti pomen osebne higiene pri ohranjanju zdravja, saj obisk osebe, ki ni vsak dan z otroki, 

kot je bila v tem primeru medicinska sestra, na otroke naredi dodaten vtis. Sledila je igra, s 

katero so otroci preko slikovnih kartic obnovili, katera hrana je zdrava in katera nezdrava. Obisk 

je bil zelo prijeten, otroci so zelo dobro sodelovali in pridobljeno znanje s pridom vsakodnevno 

uporabljajo.  

Pripravila: Nina Mav Hrovat 



ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V 

POSAMEZNIH ENOTAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENOTA CICIDOM 

LUTKE PRI MEDVEDIH 

 

Najmlajši otroci zelo radi gledajo lutkovne igrice in se z lutkami igrajo, zato smo v skupini vsak 

mesec uprizorile igro z lutkami. Temo smo izbirale glede na tematski sklop. Preko tega so 

spoznali živali, njihovo oglašanje, premikanje, se seznanili z vremenskimi pojavi ter pesmicami 

o živalih. Otroci so pri tem opazovali, se z lutkami pogovarjali ter z njimi rokovali. Lutke so 

bile vsem otrokom zanimive in zato so se jih ob pripravi lutkovne igrice vedno razveselili.  

      

Maja Kerep 

 

MALA BIBA PLEŠE 

V skupini Zajci je potekala obogatitvena dejavnost Mala biba pleše, v katero je bilo vključenih 

14 otrok. Dejavnost je potekala vsak četrtek. Otroci so se pri dejavnosti seznanjali z osnovami 

ritma, gibanja v prostoru ter stvarjanja s telesom. Spoznali so različne zvrsti plesa.  

Pri plesu smo večkrat uporabili tudi trakove in balone, s katerimi so otroci zares uživali. Otroci 

so se dejavnosti radi vključevali ter z veseljem sodelovali, hkrati pa so se prepustili gibanju in 

glasbi ter se ob tem zabavali. Pripravili smo kratek nastop za babice in dedke, ki so nas obiskali 

v mesecu marcu. Cilj, ki je bil pri obogatitveni dejavnosti zastavljen, je bil tako v celoti 

realiziran.  



 

Katja Cerar 

 

BIBA PLEŠE 

 

Zaradi velikega števila otrok (vsi otroci obeh starejših skupin) sem izvajala obogatitveno 

dejavnost vsak petek, vendar en teden z eno in drug teden z drugo skupino. Vsakič sem otroke 

tudi razdelila na polovico, saj so tako lahko lažje sledili.  

Kot navadno, sem tudi letos začela z več improvizacije in kasneje dodajala več koreografij. 

Izbiro glasbe in obliko gibanja sem prilagodila tudi na tematske sklope. Tako smo v skupini 

Miške plesali na pesem Čarovnica Mica in delali sadno solato, v skupini Mucki pa smo s plesom 

v paru ponazarjali odnos med planetom in njegovim satelitom.  

Krog, kolona in obliko polža smo usvojili, čeprav potrebujejo mlajši malce več vzpodbud. 

Dobro se je obnesel ples z lastno plišasto igračo, ki so jo otroci za domačo nalogo prinesli v 

vrtec. Omeniti pa moram tudi gibalno zgodbo Igrače na potovanju, s katero smo vadili plesno 

in gibno izražanje. Glasbeno podlago smo dobili z glasbenih CD-jev (Tri muce, Najlepše pesmi 

za otroke, Biba pleše 2 in Svetovne klasične uspešnice), nekaj pa smo poslušali tudi preko 

interneta. 

Omeniti moram še interno izobraževanje Biba pleše 3, ki ga je vodila strokovna delavka Mira 

Vrankar in mi je pomagal pri oblikovanju novih idej in koreografij. 



 

Ana Maravič 

 

 

PRAVLJICE PRI MUCKIH 

 

Dejavnost se je izvajala preko celega leta z namenom, da otrok doživlja in spoznava verbalno 

komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov. Izbirale so se različne pravljice, 

ki so se pogosto vezale na tematski sklop in ga tako še bolj približale otrokom. Otroke je 

pripovedovanje močno pritegnilo k poslušanju. Po koncu pravljice sem običajno otroke 

spodbudila, da smo skupaj analizirali, kaj vse se je v pravljici dogajalo in kako so oni doživeli 

pravljične junake. Glede na odziv otrok smo nato bolj ali manj poglobljeno predelali tudi čas in 

kraj dogajanja ter posledice dogodkov, ki so se dogajali v prebrani pravljici. Udeležili smo se 

tudi Andersenovega dne v knjižnici Domžale. 

 

Fani Kunavar 

  



SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO 

 

Slovensko ljudsko izročilo smo spoznavali preko celega šolskega leta. Otroci so se z njim 

srečevali preko zgodb, pesmi, plesa in iger. Brali smo slovenske ljudske pravljice, plesali 

slovenske ljudske plese in se igrali igre, kot so se jih nekoč. Svoje znanje o naši kulturi smo 

primerjali z drugimi kulturami po svetu. Nekaj pesmi in plesov pa smo prikazali tudi na 

zaključku šolskega leta.    

 

Fani Kunavar 

 

IGRE NA SNEGU 

 

Tokrat nam zima s snegom ni bila ravno najbolj naklonjena. Smo pa zato izkoristili dni, ko je 

bil sneg, da smo se igrali in ustvarjali na snegu. Sprehodi ob zasneženi Bistrici, risanje polžje 

sledi in ogled le te z vrha, nogomet na snegu, igra na zasneženem igrišču, kjer so otroci spuščali 

figurice po narejenih sneženih progah in skakalnicah, kepanje, valjanje po snegu in še in še. 

Tudi če je malo snega je lahko veliko radosti. 

 

 



 

Fani Kunavar 

 

 

ROLANJE 

 

Pri rolanju so vsi sodelujoči otroci nadgradili znanje in nekaj spretnosti pri vožnji. Izvajali smo 

različne igre na alsfaltni površini. Naučili smo se padca, ustavljanja, vozili med in pod ovirami, 

izvajali različne igre poligonov in vse skupaj lepo zaključili z hokejsko igro. 

 

Fani Kunavar 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM 

 

Otroci, ki so se udeležili spretnosti vožnje s kolesom so razen dveh izjem, že zelo dobro 

obvladali vožnjo, zato smo lahko prevozili kar nekaj različnih poligonov in vozili več voženj 

iger s pravili. Pogovarjali smo se tudi o pomembnosti zavedanja upoštevanja cestno prometnih 

predpisov. Tretji dan nas je obiskal tudi Kuža Pazi, ki je maskota zavarovalnice. Otroci so se 

ob njem pogovarjali in ponovili vsa pravila vedenja v prometu.  

 

 

 

Fani Kunavar 

 

PALČEK BRALČEK 

 

Tudi tokrat je bil pri palčku Bralčku cilj doživljanje ugodja, veselja in zabave ob knjigi ter 

pridobivanje pozitivnega odnosa do literature, ter samostojno pripovedovanje slišanega. 

Dejavnost je potekala od oktobra do februarja. Pravljice  in deklamacije so bile izbrane iz 

zakladnice knjižne dediščine iz različnih delov sveta. Na temo izbranih pravljic so si otroci 

izdelali knjigo. Aprila smo odšli v knjižnico Domžale, kjer so vsi otroci dobili priznanja, saj so 

Palčka Bralčka uspešno zaključili.  

 

Fani Kunavar 

  



BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 

Bralnice pod krošnjami so namenjene doživljanju ugodja, veselja in zabave ob knjigi ter 

pridobivanje pozitivnega odnosa do literature. Dejavnost je potekala v jesenskem in 

spomladanskem času. Pravljice sem izbirala iz zakladnice ljudske dediščine z različnih koncev 

sveta. Na temo izbranih pravljic so otroci tudi ustvarjali iz različnih materialov. Otroku je na ta 

način približana knjiga v vsakem okolju z vedenjem, da je povsod za knjige potrebno tudi paziti 

in jih primerno shranjevati. 

 

 

PETKOV VRTILJAK 

 

V okviru petkovega vrtiljaka, smo strmeli 

k cilju, da otrokom skupine Miške in 

Mucki, omogočimo možnost razvijati 

sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih z enim ali več otroki. Otrokom 

smo v Muckovi igralnici in telovadnici 

pripravile različne vodene dejavnosti in 

pa kotičke v katere so se otroci vključevali 

po svoji izbiri. Bistvo je, da so otroci lahko prehajali iz igralnice v telovadnico in obratno po 

svoji izbiri. Otrokom je ponujalo to druženje možnost, da so se družili z otroki sosednje skupine 

in se igrali z igračami sosednje igralnice, kar so dodobra izkoristili.  

 

Fani Kunavar 



ENOTA GAJ 

Vrtec Domžale, enota GAJ 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  

SKUPINE »POLŽKI« 

 

 

 

Oddelek: 1–2 leti 

Šolsko leto: 2018/2019 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE POLŽKI 

 

Obogatitvena dejavnost, Utrinki skupine Polžki, je potekala od septembra do junija. Cilj 

dejavnosti je bil staršem približati otrokovo življenje v vrtcu ter starše in otroke razveseliti. V 

okviru dejavnosti so starši redno prejemali fotografije preko eAsistenta, ki so bile vezane na 

posamezne vsebine oz. tematske sklope. Tekom celega šolskega leta sva zbirala izdelke in 

fotografije otrok ter jih oblikovala v mapo utrinkov, ki so jo starši ob koncu šolskega leta prejeli 

v spomin. V mesecu januarju sva staršem, na sestanku za starše, življenje otrok v vrtcu 

predstavila tudi preko video utrinkov. Starše sva spodbujala k aktivnemu sodelovanju, v smislu 

obiska v skupini, vendar se za to možnost v letošnjem šolskem letu ni odločil nihče od staršev, 

temveč le dva stara starša. 

     

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PUNČKA IZ CUNJ 

 

Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. V 

sodelovanju s starši smo izdelali šest punčk. Tri smo poslali na UNICEF. Ena je skupaj z 

dnevnikom potovala na domove otrok, v mesecu juniju pa tudi na razstavo punčk iz cunj z 



dnevniki. Dve punčki smo poslali na razstavo brez dnevnikov, tri pa so ostale v naši igralnici 

in nam lepšale dneve. Razstava bo potekala meseca junija, v Konzorciju, v Ljubljani.  

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

SKUPINA »ZAJČKI« 

 

 

 

Oddelek: 2–3 leti 

Šolsko leto: 2018/2019 

 

VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Anja Repanšek 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE ZAJČKI 

 

 

Utrinki skupine Zajčki so v šolskem letu 2018/19 zajeti v fotografijah, izdelkih otrok, njihovih 

komentarjih, risbah. Z obogatitveno dejavnostjo naših utrinkov sva staršem želeli približati 

življenje otrok v vrtcu. V juniju za vsakega otroka zbereva nastalo dokumentacijo, jo urediva 

in poveževa v knjigo, ki jo otrok konec šolskega leta odnese domov. Fotografije so skrbno 

izbrane. Fotografije večkrat v mesecu pošiljam staršem preko eAsistenta. Z njimi skušam 

prikazati trenutke nastale med dejavnostmi, prosto igro, na prostem, v gibanju. 

 

 



 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

SKUPINA »SOVE« 

 

ODDELEK: 5 – 6  LET 

 

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Andreja Gerbic, Urška Miklavčič 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PUNČKA IZ CUNJ 

 

 

Projekt Unicef – Punčka iz cunj smo izvajali v sodelovanju z organizacijo Unicef. Izdelala sem 

punčko, oblačilo zanjo pa je sešila Anžetova mami. Punčko iz cunj so otroci ob vikendih nesli 

domov ter se z njo poigrali, ji izdelali nova oblačila in utrinke narisali v priložen zvezek. Punčko 

sem v mesecu maju poslala na Unicef in na takšen način omogočili pomoč otrokom v Afriki.  

  



OBOGATITVENA DEJAVNOST: LJUDSKE PESMI IN PLESI 

 

 

 

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

plese in pesmi, se naučili tudi nove ter po njihovih željah plesali njim ljube plese. Otroci so 

dobro uporabljali svoje telo, začutili glasbo in lepo zaplesali tudi v paru. Veliko plesnih gibov, 

ki so jih plesali pri Biba pleše, so nam zaplesali in nas jih tudi naučili. Veselili so se torkov, saj 

so vsi radi sodelovali.  

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: DAN V MESECU MALO DRUGAČE 

 

 

 

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

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

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

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

igri z nestrukturiranim materialom so otroci spoznavali lastnosti različnih materialov ter 

spoznavali, kako lahko uporabimo odpadno embalažo.  

  



EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  

SKUPINA »MIŠKE« 

 

Oddelek : 4–5 

Šolsko leto: 2018/19 

 

VZGOJITELJICA: Barbara M. Ilnikar 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Saša Pogačar 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: POTOVANJE V PRAVLJIČNO DEŽELO 

 

 

V naši skupini je skozi šolsko leto potekal projekt Potovanje v pravljično deželo. Skupaj z otroki 

smo izbirali knjige glede na mesečne teme, jih brali ter nato ustvarjali z različnimi materiali. 

Otroci so prinašali tudi knjige od doma, ki smo jih nato skrbno pogledali ter se odločili katero 

bomo prebrali. Pri ustvarjanju smo uporabljali različne likovne tehnike (suhe barvice, tempera 

barve, voščenke, nestrukturiran material, volno, kosme vate, lesene palčke itd.). Otroško 

ustvarjanje je bilo tudi dokumentirano s fotografijami. Izdelki so bili nato razstavljeni v 

igralnici, pred igralnico ter v garderobi. Glavni cilj je bil realiziran. 

  



EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

SKUPINA »JEŽKI« 

 

Oddelek: 3–4 leti 

Šolsko leto: 2018/2019 

 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

Pom.vzgojiteljice:Tamara Ćosič in 

Sandra Kregar (nadomešča porodniško) 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: RASTEMO Z JEŽKOM 

 

 

V skupini Ježki smo v šolskem letu 2018/2019 izvajali obogatitveno dejavnost RASTEMO Z 

JEŽKOM, ki nas je skozi celo leto spremljala z beleženjem pomembnih utrinkov, dejavnosti, 

srečanj, zbiranju različnega gradiva, slik, dogodkov skozi celo leto. Sam projekt posega na 

mnoga področja saj nam omogoča vpogled nazaj in nas spontano spodbujajo k opazovanju, 

pogovoru, druženju. Letos so se v projekt spontano vključili tudi starši in stari starši saj smo v 

igralnici naredili poseben kotiček s slikami naše primarne in razširjene družine. 

S projektom Ježek raste smo s pomočjo fotografij vključili tudi v projekt Vrtca Domžale saj 

smo v objektiv ujeli tudi naravoslovne dejavnosti s področja fizike, saj marsikdaj slika pove 

mnogo več kot sam izdelek. 

Del projekta je bil tudi v uresničevanju zbiranju in shranjevanju otroških izdelkov in prvih  

zapisov grafomotoričnih vaj. V naši mapi smo pridno zbirali tudi zapise naših pesmic, 

deklamacij in risbic in tako spoznali, da smo se s projektom Ježek raste veliko naučili in 

pridobili nova spoznanja. 



Skozi celo leto smo naredili tudi kratke filmčke in tako staršem prikazali majhen delček 

vrtčevskega utripa naše skupine. 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: JEŽEK  PLEŠE 

 

 

V letošnjem letu smo v naši skupini nadaljevali s projektom Ježek pleše kjer otroke spodbujamo 

k veselju do plesa, petja, igranja na MI, sproščanja ter spodbujanja k spontanemu plesnemu 

izražanju. V tej starosti so nama otroci spontano prihajali nasproti s svojimi željami ter 

prispevali k raznolikosti projekta. 

Vodilo pri dejavnosti, ki sem jo izvajala enkrat tedensko, mi je bilo, da so otroci obogatitveno 

dejavnost doživljali kot nekaj prijetnega, sproščenega ter družabnega. Cilje, ki sem si jih 

zastavila so bili razvijanje veselja do plesa, razvijanje veselja do poslušanje glasbe, razvijanje 

veselja do igre na male inštrumente. Projekt smo zaključili tudi z nastopom za dedke in babice 

ter zaključnim nastopom za naše starše. 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRAVLJIČNA JOGA 

 

V letošnjem letu smo se v naši skupini prvič srečali z elementi pravljične joge katere cilj je bil 

predvsem zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. Projekt je potekal enkrat 

tedensko in smo ga občasno vključili tudi v projekt Ježek pleše. Otroci so skozi pravljično 

motivacijo in spodbudo spoznavali določene asane in jih spontano vključili v gibanje, 

raztezanje, sproščanje, dihanje. S pomočjo pravljične joge smo se navajali na pravilno držo se 

spoznavali, povezovali in sproščali. Pravljično jogo smo vključili tudi v naše gibalne minutke 

in tako spontano prispevali h kvalitetnejši igri, druženju ter spoznavanju samega sebe in svojega 

telesa. 

  



ENOTA KEKEC 

 KEKČEV DAN 

(skupine 2-3,3-5,4-6) 

 

 

cilji: 

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

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- razvijanje ustvarjalnosti  

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti 

- iskanje lastnih poti pri reševanju problemov 

 

 

evalvacija 

 

V vrtcu Kekec že nekaj let ob petkih izvajamo obogatitveno dejavnost, ki smo jo poimenovali 

Kekčev dan. 

 

Otrokom smo strokovne delavke pripravile zanimive dejavnosti, ki so zajemale vsa področja 

Kurikula. Otroci so prehajali iz igralnice v igralnico in po želji izbirali dejavnost.  

Občasno smo pripravile dejavnosti tudi z nestrukturiranim materialom. Pokazala se je 

ustvarjalnost in domišljija otrok. 

 

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

pogumno stopili v igralnico starejših otrok, starejši pa so postali pozorni do mlajših. 

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

vsakim petkom rasla.V veliko pomoč pri socializaciji so bili starejši bratje in sestre. 

Med seboj so si pomagali, se spodbujali in krepili prijateljske odnose. 

 

 



 

          

 

»PIKAPOLONICA NA OBISKU« 

 

(skupina 1-2) 

 

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

jo poimenovali Pikapolonica na obisku.  

 

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

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

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

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

 

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

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

posamezne fotografije so z veseljem komentirali. 

 

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

praznovanje, zelo dobra. Trije otroci bodo pikapolonico odnesli domov v poletnih mesecih, ko 

bodo imeli rojstni dan.. Moram tudi poudariti, da so otroci in starši lepo skrbeli za 

pikapolonico, saj se je vedno vračala čista in nepoškodovana. 

 

 Andreja Bigec, Marta Štrajhar    

  



ENOTA KRTEK 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH  DEJAVNOSTI 

SKUPINA : MIŠKE 3-5 LET 

IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. V skupini je bil celo leto na voljo 

nestrukturiran material, ki je bil namenjen igri in ustvarjanju. Materiali so bili različni in 

prilagojeni zmožnostim otrok (zamaški, kartonasti tulci, plastična embalaža, koruza, pesek, 

kamni, blago …). Otroke sva v tem šolskem letu spodbujali, da so ustvarjali. Z otroki smo 

uporabili nestrukturiran material za izdelavo različnih izdelkov in spoznali, da je odpadno lahko 

tudi uporabno.  Izdelovali smo igrače, kot so vozila, roboti, stolpi, izdelovali smo tudi 

instrumente, različen material smo uporabljali tudi kot pripomoček za gibalne minutke, za 

likovne izdelke… Skupaj s starši smo pa imeli šedelavnico, kjer smo naredili namizne igre z 

uporabo nestrukuriranega materiala. Starši so se tovrstnega druženja razveselili in uspešno smo 

izdelali veliko različnih iger, s katerimi so se otroci igrali.  Starši sodelovali celotno šolsko leto, 

saj so skupaj z otroki zbirali različen material ter ga prinašali v vrtec. Vse cilje smo uresničili, 

otroci so v dejavnostih z navdušenjem in aktivno sodelovali, v projekt so bili aktivno vključeni 

tudi starši, ki so nam celo šolsko leto pomagali pri zbiranju nestrukturiranega materiala. 

 

 

NAREDIMO  SI  ZDRAV  NAPITEK 

Obogatitvena dejavnost je potekala v zimskem času od oktobra 2018 do februarja 2019. Cilj je 

bil spoznavanje zdravega načina življenja in okrepitev imunskega sistema v hladnih dneh. 

Vsak mesec smo si pripravili zdrav napitek iz sadja ali zelenjave ter se veliko pogovarjali o 

pomembnosti in dobrodejnem vplivu sadja in zelenjave na ohranjanje našega zdravja. Otroci so 



vestno pomagali in od doma prinašali sadje in zelenjavo. Otroke sva spodbujali, da napitek, ki 

so si ga pripravili tudi poskusijo in če je možno tudi popijejo. Otroci so se teh dni v mesecu 

veselili, pri izdelavi napitka so aktivno sodelovali in nam pomagali pri pripravi prostora, 

pripravi sredstev, rezanju sadja, stiskanju sadja. Sodelovali so tudi pri rezanju zelenjave, ki so 

jo lahko rezali z različnimi zanimivimi rezili, kar je bila še dodatna spodbuda  za otroke, da 

tako narezano zelenjavo tudi poskusijo. Zelenjavne krožnike smo vedno estetsko okrasili z 

raznobarvno zelenjavo, ki je otroke še dodatno spodbudila k okušanju le-te.Ves čas dejavnosti 

so otroci pridobivali spretnosti rezanja, poskrbeli smo za prijetno vzdušje v skupini ter s tem 

spodbujali družabnost in vzpostavljanje prijateljskih vezi. Otroci so z veseljem poskusili, kar 

so si pripravili, projekt je bil odlično sprejet tudi s strani staršev, saj smo prejeli veliko 

pozitivnih komentarjev in zahvalo, da je to odlično, saj so se nekateri otroci srečali z  različnimi 

okusi, ki jih do sedaj niso želeli niti poskusiti. Pridobili so tudi delovne navade, saj so pri 

pripravi aktivno sodelovali, seznanili se z različnim sadjem ter zelenjavo, ga poskusili in tudi 

sami ugotovili, da jih je sadje bolj pritegnilo, ker je sladko, zelenjava pa tudi ni tako kot slaba, 

kot se jim je zdela na začetku. Vse cilje smo uresničili. 

 

 

MIŠKIN ZVEZEK 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. Cilj dejavnosti je bil, približati staršem 

otrokovo življenje v vrtcu. Vsak otrok je imel zvezek opremljen z miško, vanj sva lepili 

fotografije otrok pri delu, igri, pesmice, uganke, deklamacije,... Poleg fotografij sva napisali 

tudi komentarje o otrokovem razvoju ter dokumentirali otrokove izdelke. Zvezek sem med 

letom uporabljala tudi pri pogovornih urah. Starši so si ga pogledali tudi na roditeljskem 

sestanku, otroci pa so ga lahko pogledali kadar so želeli, se smejali, komentirali, itn. Zvezek 



bodo konec leta odnesli domov in tako jim bo ostal zelo dragocen spomin. Vse cilje projekta 

sva uresničili. 

 

 

JOGA ZA OTROKE 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja, vsak petek. Z otroki smo se na začetku 

dejavnosti posedli v krog in si s pomočjo joga kartic za otroke izbrali, ki smo ga izvajali. Na 

karticah so narisane različne živali, ki predstavijo položaj na zabaven način, tako, da je bila to 

otrokom še dodatna vzpodbuda za delo. Jogo smo izvajala ob sproščujoči glasbi in na pol 

zatemnjenem prostoru, včasih smo prižgali tudi sveče in s tem pričarali še bolj sproščujoče 

okolje. Otroci so z navdušenjem sodelovali in si želeli odkrivati nove položaje. Naučili smo se 

kako pravilno izvesti nekatere položaje in tehnike dihanja. Na koncu smo se vedno sprostili ob 

ležanju na hrbtu ob mojem pripovedovanju in umirjeni glasbi. Skozi celo leto smo uživali ob 

naravnih oblikah gibanja in sproščanja. Ob tej dejavnosti so lepo sodelovali tudi otroki, ki sicer 

potrebujejo malo več vzpodbud za umiritev. 

 

 

Slađana Trapić 

SKUPINA SONČKI : 1-2 LET 

 BIBA SE GIBA 

  

Otroci so bili preko celega šolskega leta vsakodnevno gibalno aktivni. V gibanju so preprosto 

uživali, razvijali pa predvsem naravne oblike gibanja in ves čas iskali lastno pot za reševanje 

vseh gibalnih problemov oziroma ovir.  



Vsakodnevno sem jim pripravila gibalne minute, zelo pogosto pa tudi vadbene ure. Veliko 

časa smo se gibali tudi v naravi. Takoj po novem letu smo pričeli s samostojno hojo na 

sprehodih in držanjem za trak. Nekaj otrok v začetku leta še ni hodilo in so nam pri vadbenih 

urah sledili kar po kolenih.  

Igrali smo se tudi različne preproste gibalne igre, premagovali so poligone (predvsem iz 

blazin), brcali žoge…Prostor za gibanje smo našli ali v večnamenskem prostoru ali pa kar v 

igralnici in garderobi. Zunaj pa sem za gibalne izzive pogosto uporabila kar različen teren, kar 

je otrokom predstavljalo velik izziv. Otroci so pri vseh gibalnih dejavnostih radi sodelovali in 

opazen je res velik napredek na tem področju prav pri vseh. 

 

  

 

RAJANJE PRI SONČKIH 

 

Sploh v uvajalnem obdobju je ta dodatna dejavnost otroke predvsem pomirila in jim dala 

občutek varnosti, zato smo jo v začetku izvajali res pogosto.  

Otroci so se ob glasbi in plesu sprostili, raziskovali kako se lahko gibali, preizkušali različne 

načine gibanja. Kasneje sva jim ponudili tudi male inštrumente ali pa kakšne drobne rekvizite 

(baloni, mehurčki, rutice…), da so se ob glasbi gibali tudi z njimi. 

Največji dogodek pa je bil seveda obisk deklet iz bližnje glasbene šole, ki so nam pripravile 

čisto pravi koncert, otroci pa so lahko ob poslušanju njihove glasbe tudi zaplesali. 

 
 

Jana Strojan 



SKUPINA ČEBELICE: 4-6 LET 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI - FIRBCOLOGI 

Za firbcološko praznovanje rojstnih dni smo potrebovali celega slavljenca, skupino 

radovednih idej, obsežno zalogo idej in navdiha, številna sredstva in pripomočke in pa 

sodelavko, ki je podpirala vsa naša prizadevanja in raziskovanja. Zelo prav nam je prišla tudi 

podpora vodstva na izobraževanjih, pomembno pa nam je bilo tudi sodelovanje s starši, saj so 

nam priskrbeli marskikateri pripomoček. Predvsem pa so bili odlični posredniki povratnih 

informacij. V začetku zdravih praznovanj brez sladkarij in hrane, so bili sicer skeptični, kmalu 

pa so tudi oni prišli do spoznanja, da je poudarek na slavljencu in njegovi vlogi. Vsak 

slavljenec se je namreč spremenil v znanstvenika fizike, biologije ali kemije, ostali pa smo 

bili njegovi asistenti. Naš način dela je potekal v obliki samostojnega raziskovanja in 

izvajanja poskusov. Smo pa  upoštevali redosled pri izvajanju poizkusov, poskušali 

uporabljati čim več čutil, se učili na napakah in upoštevali varnostna pravila. 

Najpomembnejša pa nam je bila sproščenost in zabava. Pri poizkusih sva otroke vzpodbujale 

k postavljanju vprašanj in samostojnemu izvirnemu iskanju odgovorov nanje. V njih sva 

poskušali sprožiti čut za občutljivost in spoštovanje do žive in nežive narave ter zavedanje 

lastne vpletenosti v njuno povezanost. Sklenili smo, da bomo s paznovanjem rojstnih dni na ta 

način nadaljevale tudi v prihodnje. 

 
 

SKUPINA KRESNIČKE: 3-5 LET 

 

PRAVLJIČNA JOGA 

Projekt pravljična joga sem izvajala 2x mesečno od oktobra do junija v skupini Kresničke. 

Vključenih je bilo 21 otrok. Trudila sem se, da so bili gibi (asane) pravilno izvedene in 

prikazane. 

Otroci so se razveselili izvajanja pravljične joge in se tudi trudili da so asane pravilno izvajali. 

Skupino sem razdelila na polovico in sem najprej izvajala s polovico skupine. Tako sem se 

jim lahko bolj posvetila in jim pomagala pri izvajanju. V veliko pomoč mi je bila knjiga 

Pravljična joga (U. Božič) iz katere sem tudi izhajala. Otrokom sem s pomočjo fotografij 

pokazala kako bo asana izgledala. Ko smo dane gibe osvojili, pa sem jih vodila skozi zgodbo. 

Otroci so se ob tem zelo zabavali saj so oponašali živali, veter,… Naučili smo se izvajati tudi 

Tibetančke. Ti so bili otrokom zelo všeč, zato smo jih izvajali tudi na travniku. Otroci so se 

znali umiriti tudi zunaj.  

Ob zaključku joge pa sem velikokrat uporabila instrumentalno glasbo ob kateri so se otroci 

zelo umirili. Po končani jogi sem jih nekajkrat vprašala kako se počutijo in so mi odgovorili, 

da lepo, da jim srček lepo igra. Moji cilji so bili doseženi. 



     

                                                                                                                                             

Barbara Gorič 

 

GIBALNA IGRALNICA 

Dejavnost je potekala enkrat tedensko, skozi celo šolsko leto, tako je bilo vključenih vseh 21 

otrok skupine Kresničke. Namen dejavnosti je bil dosežen, saj smo izvajali različne 

dejavnosti, da so se otroci res dodobra razgibali. Uporabljali smo različne pripomočke, s 

katerimi smo spodbujali vse vrste naravnih 

oblik gibanja. Nismo bili omejeni le na 

večnamenski prostor, saj smo dejavnost izvajali 

tudi na zunanjem dvorišču in travnatih 

površinah okoli vrtca. Poudarek je bil tudi na  

premagovanju ovir na različnih poligonih.  

Za umirjanje ob koncu vadbenih ur sem 

uporabila različne elemente masaž, 

sprostitvenih iger in joge. 

 

 

 

IZŠTEVANKE IN DEKLAMACIJE ZA VSAK DAN 

LITERARNO – JEZIKOVNI KOTIČEK 

Dejavnost je potekala enkrat tedensko v naši igralnici, saj smo si  uredili prostor z naslovom 

literarno – jezikovni kotiček. Vsak ponedeljek sem prinesla v vrtec novo izštevanko, 

nagajivko ali deklamacijo, ki smo se jo  naučili in jo tekom tedna utrjevali. Namen te 

dejavnosti je bil, da otrok razvija in bogati govor in s tem mišljenje. Otroci so tekom šolskega 

leta zelo napredovali pri samostojnem pripovedovanju in izpostavljanju pred vrstniki. Ob 

zaključku dejavnosti smo tudi pripravili nastop za starše, kjer so svoj nastop izpeljali zelo 

suvereno ob vsem kar so se naučili tekom leta.  

Janja Dragar Ribič 



SKUPINA ČMRLJI: 4-6 LET 

IZDELOVANJE LUTK 

  Dejavnost je potekala od oktobra do maja. Otroci so si izdelali enajst lutk. Začeli smo z 

enostavnimi na prstnimi lutkami. Izdelali smo lutke Maček Muri in njegove prijatelje iz 

papirja. V novembru in decembru smo izdelali lutke za novoletno predstavo Netopir Kazimir. 

Lutke so izdelovali iz odpadnega materiala (papirnati tulci, filc, karton).Pozimi smo izdelali 

ročno lutko snežak, s katero so se otroci igrali gledališče. Spomladi smo naredili marionetno 

lutko ptiček iz volnenih cofov. Izdelali so beneško masko in prstno lutko iz filca. Za prstno 

lutko so najprej narisali načrt in jo po predlogi izrezovali iz filca. Otroci so bili zelo 

zainteresirani za dejavnost in so lepo sodelovali. Pri svojih lutkah so bili ustvarjalni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Svetlin   

 

 SKUPINA MRAVLJICE: 3 – 4 LETA 

 MALI EKOLOG 

 

Otroke sva skozi celo leto spodbujali k pravilnemu ločevanju odpadkov. K spoznavanju 

simbolov za odpadke smo vsi pristopili z igro in tako smo tudi ugotavljali kateri odpadki 

sodijo v pravi smetnjak. Otroci so zelo dobro razumeli, tako da smo skozi leto počasi opuščali 

oznake in povedali le še barvo smetnjaka. Ustvarili smo tudi svojo škatlo za papir, katero so 

okrasili otroci in jim je bila motivacija pri zbiranju odpadnega papirja. V šolskem letu smo 

izvedli dve zbiralni akciji starega papirja, katerega so lahko prinesli tudi otroci s svojimi 

starši. Sodelovali smo v čistilni akciji in očistili atrij ter vrtčevsko parkiršče, kjer smo pobirali 

male smeti, odstranili listje in pometli celotno površino parkirišča. Otroke sva spodbujali k 

pobiranju smeti, saj vsi radi živimo v čistem in lepem okolju.  

Cilji so bili realizirani, otroci odpadke tudi samostojno razvrščajo v za to namenjene 

smetnjake in ob tem opozorijo tudi prijatelje. Otroci so preko dejavnosti ugotovili, da nekatere 

odpadne embalaže lahko uporabimo tudi za igro in ustvarjanje.   

 

 



 

 

 

   

  

 

 

GOZDNA IGRALNICA 

 

Z otroci smo se odpravili na sprehod v gozd. Skupaj smo ga raziskovali in spoznavali 

življenje v gozdu. Ob prvih obiskih sva ugotovili, da otroci sploh ne vedo kaj bi počeli v 

gozdu. Zato sva vse to še toliko bolj spodbujali. Spodbujali sva k samostojnemu raziskovanju 

gozda. Otrokom sva dali priložnost, da gozd doživijo kot učno okolje. Nabirali smo različne 

naravne materiale- iz katerih smo nato tudi ustvarjali (palice, polžje hišice, listi..). Predvsem 

smo se v gozdu naužili svežega zraka, razmigali svoje telo in koristno preživeli čas v 

raziskovanju bljižne narave.  

Cilji so bili realizirani. Otroci so gozd doživljali kot spodbudno učno okolje, spoznavali da v 

gozdu lahko počnemo veliko različnih stvari, da to ni le sprehod. Opazovali smo kako se gozd 

spreminja v letnih časih, in spoznavali naravne materiale iz katerih lahko tudi ustvarjamo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Košenina in Saša Oštir Verbič 

 SKUPINA ŽABICE: 4-6 LET 

 

SKUPNA SREČANJA SKUPIN KRESNIČKE, ČMRLJI IN ŽABICE  

Skupna srečanja s skupinami Kresničke, Čmrlji in Žabice so potekala od oktobra 2018 do maja 

2019. V oktobru smo se  srečali na jesenskem krosu, palačinkinem dnevu ter skupaj odšli na 

sprehod z dežniki. Decembra je vsaka skupina pripravila dramatizacijo pravljice po izbiri in 

imeli smo čajanko. Februarja smo pripravili recital. Aprila smo odšli na sprehod po dežju, čaka 

pa nas še skupen izlet do vagona. Druženja so potekala v prijetnem vzdušju, otroci so imeli 

priložnosti za vzpostavljanje prijateljskih vezi, vse zastavljene cilje smo dosegli.  



 

IGRE NA SNEGU 

V zimskem času smo izvedli Igre na snegu in sicer v mesecu januarju 2019, ki so trajale 5 dni. 

Z otroki smo se predvsem igrali na snegu, saj je bilo snega zelo malo (otroci so se kepali,  

odmetavali sneg) in spoznavali, katera oblačila so primerna za igro na snegu. Otroci so v igri 

na snegu zelo uživali, radi sodelovali in se je veselili. Vse cilje smo uresničili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DNEVI ROLANJA 

Z otroki naše skupine je vzgojiteljica Slađana  Trapić izvedla tečaj rolanja, ki je trajal 5 dni, in 

sicer od 14. do 22. 5. 2019. Otroci so se predvsem seznanjali s spretnostjo vožnje z rolerji. 

Najprej so se seznanili z varnostno opremo (čelada, ščitniki za komolce, kolena, zapestja) in 

rolerji, ki jih potrebujemo za tovrstno dejavnost ter spoznali pomen le-teh. Nekateri otroci so 

se z rolerji seznanili prvič, zato so najprej usvajali veščine, kako se obleči, obuti, kako pravilno 

padati, hoditi z rolerji, zavirati itn., nazadnje pa je temu sledila vožnja z rolerji. Zadnji dan 

tečaja smo za otroke pripravili različne poligone, kjer so se preizkusili v vožnji med stožci, 

vožnji naravnost, se ustavljali itn. Vse cilje smo uresničili, večina otrok, ki se je tečaja udeležila, 

se je tudi naučila samostojne vožnje z rolerji. Z izvedbo so bili zelo zadovoljni tako otroci kot 

tudi starši, ki so se za uspešno izveden tečaj lepo zahvalili. 

 

 

DNEVI KOLESARJENJA 

Z otroki smo jeseni od 8. do 12. 10. 2018 izvedli tečaj kolesarjenja, ki je trajal 5 dni. Otroci so 

se najprej seznanili z varnim kolesarjenjem, opremo, ki jo potrebujemo za varno kolesarjenje 

(prvi dan tečaja) in pridobili spretnosti vožnje s kolesom (preostale štiri dni tečaja). S kolesi so 

se vozili po parkirišču vrtca in vrtčevski ploščadi, kjer so bili pripravljeni različni poligoni. 

Tečaj kolesarjenja je bil uspešen, večina otrok že samostojno vozi kolo. Otroci so pri vožnji s 

kolesi vztrajali, se z veseljem vozili ter aktivno sodelovali vse dni tečaja kolesarjenja. Vse cilje 

smo uresničili. Tečaj sta vodili Kaja Ljubi in Mateja Gabor. 

Alenka Lovšin 

  



SKUPINA PIKAPOLONICE: 2-3 LET 

IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI-BITI TUKAJ IN ZDAJ 

 

Zavedati se lastnega telesa in prisotnosti v nekem prostoru ob nekem času je umetnost, ki se je 

mora vsak posameznik znati naučiti. Skozi letošnje dejavnosti sva otroke najbolj spodbujali k 

zavedanju lastnega telesa. Uporabljali smo čuječo minuto, kjer sva jih opominjali na dihanje in 

spremljanje gibanja dihanja. Opazovali smo lastno dihanje in se preko pravljice o Mali želvi 

naučili kako izgleda vdih in kako izdih. Veliko poudarka sva dajali na poslušanje in 

pomembnost opazovanja okolice. Otroci so naju skozi šolsko leto pozitivno presenetili, saj so 

v opazovanju in poslušanju močno napredovali. Na sprehodih in v igralnicah so naju veliko 

spraševali in opisovali vse nove in ponavljajoče se dogodke. Preko zgleda sva otrokom podali 

veliko različnih načinov preko katerih lahko mirno rešimo nastale situacije. Veliko dejavnosti 

sva izvedli na prostem in pri tem večkrat ugotovili da je bila ob spoznavanju in učenju prisotna 

veliko večja notranja motivacija. Skupaj smo se predvsem zabavali ob spoznavanju telesa, 

njegovega delovanja in vpliva na druge.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET 

 

Skozi življenje se vsak dan naučimo nekaj novega. Pridobivanje spretnosti in veščin za lažje 

bivanje v družbi je nekaj zelo pomembnega, spoznavanje vrednot in poenotenje le-teh pa je 

nekaj ključnega za dobro počutje vseh udeleženih v nekem okolju. Te lahko izjemno dobro 

otroci usvojijo že v predšolskem obdobju. Zato sva se v najini skupini tudi letos trudili, da smo 

skozi celo leto večkrat naredili dobro in s tem pripomogli delček k spreminjanju naše družbe. 

Kot tudi lani smo letos ob vsaki daljši odsotnosti otroka poslali dnevni zapis dejavnosti in nekaj 

fotografij, ki so ga spomnile na nas in vrtec. Starši so skozi celo šolsko leto ta način zelo 

pozitivno sprejeli in ga spodbujali. Predvsem so navajali pozitivne učinke poslanih sporočil. 

Otroci so imeli hkrati možnost spoznavati tudi medij kot pozitiven način pridobivanja 

informacij in povezovanja med ljudmi. Skozi leto sva otroke spodbujali k medsebojni pomoči, 

kjer smo naredili viden napredek. Otroci so predvsem izjemno radi pomagali nama in ostalim 

zaposlenim v našem vrtcu. Spodbujali sva jih tudi do pozitivnega odnosa do stvari ter k 

zavedanju, da njihovi odzivi pripeljejo do različnih reakcij, ki jih moramo predvideti in 

spoštovati. Otroci so postopoma pridobivali tudi veščino spoštovanja in odgovornega ravnanja 

ob izražanju različnih čustev in počutja.  

Karin Ropotar 

 

 

POLŽI: 3-4 LET 

POLŽEK KUHA 

Obogatitvena dejavnost je potekala od začetka oktobra do konca maja. Že ob prvi omembi 

otrokom, da bomo v vrtcu kuhali, je poželo val navdušenja in veselja. Otroci so v vrtec prinesli 

vsak svoj predpasnik, se ponovno seznanili s temeljitim umivanjem rok in kuhanje se je lahko 

pričelo. Samo dejavnost smo izvedli enkrat mesečno.  

Kaj smo skuhali oz. pripravili?  

Z otroki smo pripravili odlične sadne in zdrave napitke, namaze, pekli prave »pizza« kruhke, 

izdelali sadna nabodala, v času pusta »cvrli miške«, spekli po besedah otrok »najslajše muffine« 

in piškote.  

Vse kar smo pripravili, smo se dogovorili skupaj z otroki. Kdaj pa kdaj je bilo potrebno recept 

prilagoditi, a se otroci niso kaj dosti pritoževali. Vsakič znova so čakali, da pride dan, ko bodo 

ponovno lahko oblekli predpasnike. 

 Cilje, ki sem si jih zadala so bili realizirani.  

 

 

  



MALI EKOLOG 

 

Za samo izvedbo dejavnosti sem se odločila, na podlagi zanimanja otrok pri nošenju odpadkov 

v smetnjak in razmišljanju, kateri smetnjak je pravi.  Vse skupaj smo, kar se tiče ločevanja 

odpadkov izvajali že v lanskem šolskem letu, a so bili otroci še premajhni, da bi dodobra 

razumeli pravilno razvrščanje odpadkov. Letošnje leto pa je bilo za to več kot primerno.  

Na samem začetku smo z otroki izdelali plakat o ločevanju odpadkov. Tu so otroci lahko 

dodobra spoznali, pravilno razvrščanje odpadkov. Nekaj fotografij smo nalepili tudi na 

smetnjake v igralnici in tako omogočili pravilnejše razvrščanje odpadkov. Skozi čas poteka 

dejavnosti se je to izkazalo za pozitivno. Otroci so pri ločevanju smeti postali zelo pozorni, o 

morebitni negotovosti pa se po pomoč obrnili k vzgojiteljici.  

Veliko besed smo namenili tudi porabi vode in »brisačk«, katera je bila v začetku leta malenkost 

večja, kot pa je sedaj. Otroci so spoznali, da je ena brisačka dovolj, da si obrišejo roke, ter, da 

voda teče samo toliko časa, kolikor časa si roke umivamo.  

Največ zanimanja je požela dejavnost, kjer smo iz odpadnega materiala izdelovali igrače. Vsak 

otrok si je tako izdelal svojo gosenico (zamaški), ki jo je koncu leta lahko odnesel domov.  

Seveda pa nismo pozabili tudi na urejenost igrišča našega vrtca. Redno smo grabili listje, 

pometali in skrbeli, da je naš »vrtiček« ostal čist.  

Cilji, ki sem si jih zadala so bili realizirani.  

 

 

 

 

 

 

Anja Bešter   

  



ENOTA MLINČEK 

 

 

1. IGRE IN IDEJE BREZ MEJE 

Obogatitvena dejavnost Igre in ideje brez meje je potekal na nivoju enote in sicer skozi 

celotno šolsko leto. Ob petkih smo več časa namenili medsebojnemu druženju in obisku 

otrok obogatitvenih dejavnostih, ki smo jih izvajali strokovni delavci enote. Pri Igrah in 

idejah brez meje smo se igrali z nestrukturiranimi materiali.  Otrokom sem  ponudila 

različen naravni material ter tudi material iz umetnih mas (različna embalaža, mivka, 

palice od dreves, listje, lončki, stiropor, škatle…). Otroci so rokovali z materialom, ga 

sestavljali, kombinirali različna sredstva med seboj, se družili, dogovarjali, sodelovali...,  

kar je spodbujalo razvoj otrokove domišljije ter tudi krepilo medsebojne odnose. Projekt 

je zelo dobro zaživel, saj so otroci  radi sodelovali.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Radomlje, 31. 5. 2017                                                     Izvajalka: Damjana Rode, dipl. vzg. 

  



2. V SVETU PRAVLJIC 

Ob petkih smo se od septembra do maja z otroki srečevali ob prebiranju pravljic, katere 

sem izbirala glede na letni čas, trenutne vsebine v tedenskem oziroma mesečnem načrtu, 

nazadnje pa sem se osredotočila predvsem na Slovenske ljudske pravljice.  

Cilji,ki sem si jih zadala ob pričetku dejavnosti in jih tudi uresničila so:  

- Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature, 

- ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija zmožnost identifikacije ter 

doživlja književno dogajanje, 

- otrok se ustvarjalno izraža v jeziku, 

- otrok se ob poslušanju pravljic tudi nauči razlikovati med pozitivnimi in negativnimi 

človeškimi odnosi, 

- otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija možnost 

domišljijske rabe jezika. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 31. 5. 2017                                                           Izvajalka: Petra Miklavc, Mlinček 

 



3. GIBALNA ABECEDA 

Prioritetni cilj s področja Gibalna abeceda je ključno pri oblikovanju navad za 

vseživljensko gibalno aktivnost. 

Je rekreativna oblika vzgoje z namenom razvijanja motoričnih sposobnosti in 

športnega duha. Vadbo bo vodil strokovni pedagog. Pri Gibalni abecedi se bodo otroci 

spoznali z naravnimi oblikami gibanja, skupaj bomo spoznavali skupinske, 

individualne in družabne igre.  

Razvijali bomo kulturen, spoštljiv in čustven odnos do svojih  vrstnikov, tako da bodo 

otroci polni novih spoznanj. 

Naše aktivnosti bodo temeljile na igri in dobrem počutju otrok v želji, da bi vsak otrok 

našel šport, ki ga posebej veseli, ne glede na to, kaj bo kasneje v življenju počel. 

Dejavnost bo potekala ob petkih, vzporedno z ostalimi obogatitvenimi dejavnostmi, 

vključeni bodo otroci iz vseh skupin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 31. 5. 2017                                                                       Izvajalec: Gašper Cestnik 

 

  



ENOTA OSTRŽEK 

ABC GIBANJA 
 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi: 

 Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive. 

 Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov - poudarek  je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju  

ustvarjalnosti. 

 Igra kot motiv za delo.  Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri 

tem izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi. 

 Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih  

športnih pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.  

 Gibanje naj  daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje 

sposobnosti. 

 Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. 

 Otrok  postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. 

 Omogočanje različnih senzoričnih zaznav. 

 Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…). 

 Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil. 

 Spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

 

 
 

Dejavnosti in metode dela: 

 izvedbe nalog na različnih poligonih, 

 vadba po postajah, 



 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov 

(osnovne prvine športnih iger), 

 osnovne prvine gimnastike in atletike (prevali, opore, vese, skoki, meti), 

 čutne poti, 

 vaje sproščanja, 

 navzkrižna gibanja. 

 

 

Vadba je potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca v dopoldanskem 

času. Otroci so najraje vadili na poligonih in se igrali elementarne igre.  

              

Tadeja Mišmaš 

 

 

 

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE 
 

Pikapolonice, Metulji 

 

 

 

Letos smo nadaljevali z obogatitveno dejavnostjo »Majhen vrt, veliko veselje«. 

Upoštevali in uporabili smo znanje od prejšnjih let. Povezali smo vse, kar smo vedeli o  

naravi od letos ter iz obdobja, ko smo spoznavali zakladnico kamnov, semen, plodov, 

dreves in cvetlic ter gojili rastline na našem malem vrtu. Iskali smo nove možnosti za malo 

vrtnarjenje, se seznanili tudi z neprilikami, podrobno pa smo opazovali cvetenje tulipanov 

na mali cvetlični gredici. 

 

- ogradili smo naš mali vrt   

- opazovali spremembe v naravi, na vrtu 

- spodbudili zanimanje za naravoslovne dejavnosti 

- ekološko ozaveščali (lokalna pridelava), zadovoljstvo ob opazovanju rasti 

pridelkov, cvetlic 

- doživljali in spoznavali živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih  

- razvijali naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Marjeta Osolin 

  



OD ZEMLJE DO KRUHA 
 

Pikapolonice 

 

 V tem šolskem letu smo v starejši skupini strnili in obogatili izkušnje in spoznanja o 

vsem v zvezi z zemljo in kruhom.  

- Spoznavali smo raznolikost na polju v različnem času rasti  

- Razlikovali med žitnim poljem in drugim življenjskim okoljem 

- Spoznavali nekatere žitarice (pšenica, koruza, ajda…) 

- Seznanili smo se s postopkom od kalitve do odrasle rastline 

- Spoznavali vrste moke 

- Se navajali na to, da bi bolj cenili kruh 

- Spekli smo nekaj kruha in peciva 

 

Vse to smo dosegli z opazovalnimi sprehodi po mengeškem polju, zbiranjem, stiskanjem 

rastlin – žitaric v herbarij, spremljanjem rasti skozi čas, sejanjem žita (božično žito, koruza, 

navadna pšenica, pšenični kalčki), med obroki pa smo s kruhom primerno ravnali. 

 

 

Marjeta Osolin  

  



OSTRŽKOVO GLASBENO DOPOLDNE 
 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

 

V šolskem letu 2018/19 sem od oktobra do maja najmanj en krat mesečno vodila 

obogatitveno glasbeno dejavnost, ki je združevala vse tri Ostržkove starostne skupine. 

Najmlajši so se zaradi uvajanja pridružili postopno, saj je nekaj otrok komaj dopolnilo eno leto.  

Za spremljavo sem najpogosteje uporabila kitaro, otroci pa so spoznavali tudi druge  

instrumente. Sami so igrali na male in lastne instrumente. Prepevali smo otroške pesmi, 

slovenske ljudske pesmi, poslušali smo instrumentalno glasbo in glasbeno pravljico, se igrali 

glasbeno didaktične igre, otroci pa so poslušali tudi nastop strokovnih delavk - koncert v 

prazničnem decembru, sami pa so sodelovali na Ostržkovih karaokah. Večkrat smo se  

priložnostno družili ob glasbenih vsebinah. V veselem decembru so bili dopoldnevi z 

glasbenimi vsebinami pogostejši, prav tako smo z glasbo popestrili praznovanja in priprave na 

druženje s starši, starimi starši oz.  medgeneracijsko druženje. 

 

 

 
 

 

 

Marjeta Osolin 

  



 

OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 
 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

 

V šolskem letu 2019/ 2010 sem  nadaljevala z obogatitveno dejavnostjo  OSTRŽKOVO 

PRAVLJIČNO DOPOLDNE, najprej v srednji in starejši starostni skupini, kasneje pa so bili 

postopno vključeni tudi najmlajši. Vsebine knjig sem prilagajala načrtom posameznih skupin, 

letnim časom, praznikom in starosti otrok.  

Večkrat sem manjšim skupinam otrok brala in pripovedovala pravljice v Ostržkovi pravljični 

sobi, kjer je med kupi mehkih blazin in poznanimi plišastimi igračami prostor bolj intimen in 

pravljica bolj doživeta. 

 

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi: 

 

o ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; s književno osebo se identificira ter doživlja književno 

dogajanje 

o otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora) 

o doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

o otrok  ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

in pridobiva pozitiven odnos do literature 

o otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Nataša Okorn 

 

 



LIKOVNE DELAVNICE 

Pikapolonice, Metulji, Medvedki 

 

Z raznolikimi dejavnosti so se starostno mešane skupine otrok spoznavale in urile v: 

 oblikovanje različnih materialov (plastelin, glina, slano testo, sneg, mivka), 

 slikanju na različne podlage in z različnimi tehnikami, 

 postavljanju konstrukcij iz različnih materialov in kock, 

 barvanju z različnimi tehnikami, 

 izdelavi preprostega nakita, 

Ob novem letu smo izdelovali novoletne čestitke in okraske za dekoracijo novoletne jelke in 

prostorov, ob pustu pa smo s pustnimi šemami zapolnili vse kotičke vrtca. 

Zastavljeni cilji so bili realizirani: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

 ustvariti sproščeno, ustvarjalno vzdušje, 

 spoznati različne materiale in likovne tehnike, 

 spodbujati samostojnost pri delu (priprava prostora, zaupanje v svoje zamisli, 

upoštevanje razvojne stopnje otrok),  

 pripraviti takšne delavnice pri katerih otrok lahko sam ali ob manjši pomoč izvede vse 

postopke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nataša Okorn, Lidija Peterka, Nena Orehov 



BIBA PLEŠE 

skupini Metulji in Pikapolonice 

 

»BIBA PLEŠE« sem v starejših dveh skupinah vodila od  začetka oktobra do maja, 

enkrat tedensko. Ob sredah smo se srečevali glede na interes otrok. Včasih je bila plesna 

skupina bolj, včasih manj številčna, včasih smo imeli plesno uro za skupino Pikapolonic 

posebej in za skupino Metuljev posebej. Včasih so plesali skupaj.  

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

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

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

telesom, zvoki. 

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

sodelovali pri nastopih za starše in stare starše. 

 

 

 

Marjeta Osolin 

  



MALA BIBA PLEŠE 

skupina Medvedki, enota Ostržek 

 

V skupini 1,5—2,5 let  je od oktobra do konca aprila  potekala obogatitvena dejavnost 

Mala biba pleše. Enkrat tedensko smo po zajtrku rajali in plesali. Otroci so sprva zaznavali 

lastno telo, možnosti gibanja, razsežnosti prostora in njegove omejitve, zvoke in podobno.  Z 

uporabo različnih pripomočkov smo obogatili čutno zaznavo in motivacijo. Najmlajši so v 

jesenskem času večinoma le opazovali starejše otroke, nato pa so se vedno bolj aktivno 

vključevali v dejavnost. 

Ples nas je povezal s starejšimi otroci na novoletnem in pustnem rajanju. Včasih smo se 

pridružili starejšim otrokom in se od njih učili preprostih rajalnih plesov, kačo vit in kolo.  

 

 

 

Nena Orehov 

  



ENOTA PALČEK 

 

SKUPINA SOVICE 

V SVETU GLASBE 

 

Obogatitvena dejavnost v SVETU GLASBE je vključevala tako spontane kot usmerjene 

dejavnosti. Spontane glasbene dejavnosti so se ciljno in vsebinsko dopolnjevale z usmerjenimi 

dejavnostmi. Usmerjene dejavnosti so običajno združevale več glasbenih dejavnosti (petje, 

igranje, poslušanje…). 

Osredotočili smo se na različne didaktične vsebine kot so: 

- izvajanje glasbe (petje, igranje) 

- ustvarjanje glasbe (z glasom, z glasbili) 

- poslušanje glasbe (različne zvrsti, zvoki iz narave, ples) 

- didaktične igre (Igrajmo se z glasbo - hitro, počasi, glasno, tiho) 

Glasba nas je spremljala skozi celo šolsko leto. Preko glasbe smo spodbujali in razvijali čutno 

in čustveno doživljanje otrok, razvijali skupinsko dinamiko in  motorične sposobnosti, krepili 

in poglobili sodelovanje med otroki in vplivali na razvijanje kulturne zavesti otrok. 

V okviru dejavnosti smo krepili tudi sodelovanje z okoljem na kulturnem področju, saj smo 

povabili v našo enoto različne glasbenike in umetnike. 

Otrokom smo omogočili aktivno poslušanje glasbe ter izražanje glasbenih doživetij in predstav 

glasbenega dela zlasti z gibalno-rajalno, plesno in tudi likovno in besedno komunikacijo. Delo 

smo velikokrat individualizirali in ga prilagodili različnim sposobnostim otrok  ter povezovali 

glasbo z vsemi področji dela v vrtcu. 

Otroci so svoje sposobnosti razvijali predvsem z glasbeno didaktičnimi igrami in to predvsem 

s tistimi, ki so povezane z gibom, saj otroci prilagajajo svoje gibe glasbi, ki jo poslušajo. 

Motorične sposobnosti so si razvijali tudi pri izdelovanju inštrumentov in igranju na različne 

male instrumente in si pri tem urili predvsem ročne spretnosti. Sami smo izdelali preproste 

ropotulje, skupaj s starši na popoldanski delavnici pa smo izdelali bobne, na katere smo izvajali 

tudi glasbo.  

Z glasbo smo skušali prebuditi občutke, ki se jih pogosto ne zavedamo, na otroke pa je po 

izkušnjah vplivala na boljše razpoloženje, jih motivirala in jih sproščala skozi celotno šolsko 

leto.  

 

 

 

Vzgojiteljica: Urška Dragar 

Pom. vzgojiteljice: Petra Keržan  



 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA ČEBELICE 

PEDENJPED 

OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 

 

SEPTEMBER:  

-Uspešno privajanje novemu okolju, osebam in dnevni rutini, 

-uspešno navajanje na kratke skupinske dejavnosti: poslušanje kratkih zgodbic in pesmic, 

rajanje ob otroški glasbi, igranje bibarij, 

-navajanje otrok na sodelovanje pri pospravljanju igrač, 

-navajanje otrok na sedenje na  malih stolih med obroki in  na samostojno hranjenje z žlico. 

 

OKTOBER: zgoraj naštetemu dodamo: 

-Sodelovanje pri slačenju zgornjih oblačil pri vrnitvi iz atrija, 

-navajanje na samostojno sezuvanje copat pred počitkom (uspešni trije otroci), 

-konec oktobra začnemo izvajati vadbene ure v telovadnici, 

-toaletni trening: sodeluje 1 otrok, 

-umivanje rok: vsi otroci sodelujejo pri umivanju rok. 

 

NOVEMBER zgoraj naštetemu dodamo še: 

-Mlečne zajtrke zamenjamo za kruh z različnimi namazi (večina otrok je nad spremembo 

navdušena in nima težav. Posameznikom kruh razkosamo na manjše koščke. Posamezniki 

odklanjajo namaze, zato jim vedno poleg nenamazanega kosa kruha ponudimo še košček 

kruha z namazom),  

-pri zajtrkih in čez dan pijemo iz lončkov in skodelic, posamezniki še imajo lonček z 

nastavkom, 

-vse bolj uspešni smo pri odvajanju od dud, 

-toaletni trening: sodeluje 1 otrok, 

-umivanje rok: otroci sodelujejo pri umivanju rok, pospravljanju slinčkov in mokrih brisačk. 

 

DECEMBER dodamo še: 



-Vsi otroci pijejo iz lončkov brez nastavkov, 

-vsi jedo kruh v kosu, 

-nadaljujejo z odvajanjem od dud, 

-večina otrok že samostojno sezuje copate, posamezniki se že sami obujejo, 

-pri slačenju zgornjih oblačil so posamezniki zelo samostojni, ostali potrebujejo pomoč, 

-toaletni trening: več otrok se začne navduševati nad kahlico, 

-navajanje na varno hojo ob »bibi« z dodatnimi varovali (kratki sprehodi), 

-druženje v telovadnici in na hodniku: spoznavanje otrok in odraslih iz drugih skupin in 

sodelovanje pri skupnih dejavnostih (večina otrok ni imela težav, posamezne pa je bilo 

potrebno opogumljati). 

 

OD JANUARJA DO MAJA 

JANUAR dodamo še: 

- Odvajanje od dud: dudo imata v vrtcu samo še dva otroka in to samo pri počitku, 

-toaletni trening: 1 otrok suh, 2 zelo uspešna, 7 otrok občasno uspešnih, 4 otroci še ne 

sodelujejo pri toaletnem treningu, 

- sezuvanje copat:10 otrok sezuje copate brez pomoči, 3 še potrebujejo pomoč, 1 je še 

neuspešen, 

- obuvanje copat: 6 otrok povsem samostojno obuje copate, 3 potrebujejo malo pomoči, 5 

otrok še ni uspešnih pri samostojnem obuvanju copat, 

-sadne malice: mandarine si olupijo sami,  navajamo se, da hruške in jabolka pojedo z lupino, 

- prepoznavanje in uporaba simbolov: vsi prisotni otroci poznajo svoj simbol. Na poličko 

označeno s svojim simbolom odlagajo osebne predmete in copate, pri obrokih sedijo na stolu 

označenem s svojim simbolom, 

-navajamo se na ločevanje odpadkov: vsi prisotni otroci vedo v  kateri koš lahko odložijo 

umazano papirnato brisačko. Vsi otroci odlagajo  umazane slinčke na ustrezno mesto. 

-pospravljanje igrač: večina otrok sodeluje pri pospravljanju in razvrščanju igrač. 

 

FEBRUAR, MAREC otroci so bili zaradi bolezni: norice, trebušne viroze… pogosto dlje časa 

odsotni 

- Odvajanje od dude: dudo ima v vrtcu samo en otrok pri spanju, ostali je ne potrebujejo več, 

-toaletni trening: 1 otrok suh (brez plenic tudi pri počitku), 3 zelo uspešni, 4 otroci še ne 

sodelujejo pri odvajanju od plenic, ostali otroci sodelujejo, vendar še ni večjega napredka, 

-otroci, ki imajo primerna obuvala (copate in čevlje), se sezuvajo in obuvajo sami ali ob delni 

pomoči vzgojiteljice, 

-hranjenje: vsi otroci jedo sadje z lupino (hruške, jabolka), 

-pravila varne vožnje s kolesi brez pedal pred atrijem: otroci poznajo pravilo varne vožnje in 

ga upoštevajo. Samo en otrok večkrat poskuša prekršiti to pravilo, 

- razvrščanje igrač: otroci uspešno razvrščajo igrače v ustrezne zaboje, 

-otroci uspešno razvrščajo po barvi, imena barv še ne uporabljajo, 

-skupne dejavnosti: otroci uspešno sodelujejo pri kratkih vodenih skupinskih dejavnostih 

(poslušanje pravljic, petje pesmic…), 

- sprehodi: vsaj enkrat tedensko izvedemo kratek sprehod, 

- telovadba: pri vadbenih urah se navajajo na upoštevanje zaporedja vaj, pri čemer pa še niso 

uspešni, 

-otroci so vse bolj samostojni pri preobuvanju in preoblačenju. 

 



APRIL dodamo še: 

-Toaletni trening: 11 otrok uspešno sodeluje pri toaletnem treningu, 

-sprehodi so vse daljši, ne potrebujemo več  dodatnih varoval, 

-sodelovanje  pri pripravi na počitek. Pri pripravi na počitek sami sezujejo copate in si 

poskušajo sleči hlače. Otroke  spodbujava, da si med seboj pomagajo. 

 

MAJ dodamo še: 

- Navajanje na samostojno obuvanje čevljev. Večina otrok se obuje samostojno, 

-navajajo se na samostojno oblačenje zgornjih oblačil, pri čemer so vse bolj uspešni, 

-otroci se uspešno navajajo na sodelovanje pri pospravljanju pribora  na servirni voziček po 

zajtrku, 

-toaletni trening: 11 otrok uspešno sodeluje pri toaletnem treningu, 3 otroci še ne želijo na 

kahlico, 

-govorni napredek: 3 otroci so v govoru nekoliko slabše napredovali, ostali otroci so govorno 

zelo uspešno. Nekateri že tvorijo enostavne povedi. 

-poznavanje barv: nekateri otroci že prepoznavajo barve in jih pravilno imenujejo, 

-navajanje na daljše sprehode z bibo,  brez dodatnih varoval. Sprehode imajo zelo radi, zato 

so sprehodi vse daljši, 

-še vedno ima en otrok dudo za spanje. 

 

                
 

MALA EKO ŠOLA 
-Otroci so sodelovali pri ponedeljkovih čistilnih akcijah. Sprva so opazovali delo odraslih , 

kasneje so sodelovali pri brisanju prahu in  uspešno pomagali pri razvrščanju igrač, 

-ob koncu leta so sodelovali pri dnevnem urejanju sobe: v koš za smeti so odnašali smeti 

pomedene na smetišnico,  po zajtrku so pospravljali  pribor na servirni voziček,  

-celo leto so se navajali  na ločevanje in po večini  osvojili ločevanje: papirnate brisačke v en 

koš, slinčke v drugega, pleničke v tretjega…, 

- starši se niso odzvali povabilu na starševsko izmenjevalnico v mesecu novembru, 

-v zimskem času smo skrbeli za lačne ptice, 

-20.2.2019 so si ogledali delo komunalnih delavcev pri praznjenju zabojnikov in se srečali z 

maskoto Grinijem, 



-v mesecu marcu so sodelovali pri čistilni akciji na ravni enote (11.3.2109), 

-starši so v dogovoru z nami poskrbeli, da smo umazano perilo pospravljali v vreče, ki so jih 

prinesli od doma, 

-v jeseni in spomladi smo sodelovali v akciji  zbiranja starega papirja, 

-od marca dalje smo sodelovali pri zbiranju starih zamaškov. 

 

 

 

 
  

PRAVLJIČNI KOTIČEK 

Otroci so se zelo hitro privadili frontalni obliki poslušanja zgodbic in pesmic primernih 

njihovi starosti. Da bi otroci ob knjigi doživljali ugodje, veselje in zabavo smo jim sprva 

zgodbice pripovedovale ob slikanicah ali s pomočjo lutk, kasneje smo otroke spodbujale k 

aktivnemu verbalnemu in neverbalnemu sodelovanju, v drugi polovici leta pa smo začele 

znane zgodbe brati, ter tako širiti otrokovo besedišče in jih navajati na pozitiven odnos do 

literature, ter primerno ravnanje s knjigo. Vsi otroci v skupini so v pravljičnem kotičku, ki 

smo ga med letom izvajali v igralnici  na blazini , v toplih dneh pa tudi v atriju in pod 

krošnjami, zelo uživali. 

 
 

 

 



PUSTOVANJE V VRTCU 

Priprava na pustovanje je potekala že nekaj dni pred pustom, dosegla višek na pustni torek in 

se zaključila z odstranjevanjem pustne dekoracije na dan po pustu. Izdelali smo pustno 

dekoracijo in z njo okrasili igralnico in hodnik, si ogledali pustno dekoracijo v vrtcu in na 

ulicah v bližini vrtca. Na pustni torek smo skupaj z drugimi maškarami zarajali v telovadnici, 

ter se posladkali s pustnimi krofi. 

Vzgojiteljica: Vera Kolenc 

Pom. vzgojiteljice: Ana Štrajhar 

 

 

SKUPINA PIKAPOLONICE: 

 

GLASBENI NAHRBTNIK 

Otroci v skupini pikapolonice imajo zelo radi glasbene aktivnosti, zato sva se odločili, da bova 

otrokom in staršem pripravili glasbeni nahrbtnik. V njem so našli različna glasbila, zgoščenko 

s pesmicami, pobarvanko in ljubkovalno igračo ter zvezek. Nahrbtnika so se vedno zelo 

razveselili, komaj so pričakali dan, ko so ga lahko odnesli domov. Skupaj s starši so imeli tudi 

posebno nalogo. Izdelali so svoj inštrument, ki je otroka celo leto spremljal in razveseljeval pri 

glasbenih aktivnostih. Letos imamo poudarek na ekologiji, zato so otroci skupaj s svojimi starši 

te inštrumente naredili z različno odpadno embalažo. Izdelali so: različne ropotulje, bobne, 

trstenke in kitaro. Otroci so v vrtcu ob prepevanju pesmic igrali na svoja glasbila. Pri 

doživljanju glasbenega nahrbtnika so bili  prisotni tudi njihovi bratci in sestrice, ki so poskrbeli 

za lepa glasbena doživetja in pomagali pri barvanju pobarvanke in izdelovanju inštrumenta. 

Slike, ki so jih nalepili v zvezek vtisov, so nazorno pokazali, kako so uživali ob skupnem 

raziskovanju glasbenega nahrbtnika. Glasbeni nahrbtnik je prinesel v družino priložnost, da vsi 

družinski člani sodelujejo in se med seboj povezujejo. 

 

 

  



EKO USTVARJALNICA 

V skupini imamo »eko kotiček«, zato sva se odločili, da bomo imeli tudi »eko ustvarjalnico«. 

Namen obogatitvene dejavnosti je bil, da otroke seznanjamo, da odpadno embalažo ne 

zavržemo, ampak jo ponovno uporabimo. Starši so skozi leto v vrtec prinašali različne odpadne 

materiale. Prinesli so staro embalažo, tulce, papir, blago … Vse te materiale smo uporabljali pri 

različnih dejavnostih. Izdelali smo didaktične igrače, ropotulje, različna vozila, senzorne igrače, 

ki so namenjene za razvoj otrokovih čutil … Otroci so v »eko ustvarjalnici« radi sodelovali, 

uporabljali svojo domišljijo pri ustvarjanju, razvijali ročne spretnosti in spoznavali različne 

odpadne materiale. 

 

 

SKUPINA POLŽKI 

MALI EKOLOG: 

 Z otroki smo skupaj skrbeli za urejeno igralnico, atrij, igrišče, telovadnico. Razvrščali smo 

odpadke v različne zabojnike. Obiskali so nas tudi smetarji in nam pokazali odvoz smeti.  

Skupaj smo  grabili – pometali listje. Na pomoč so nam priskočili še starši in stari starši. 

Dežurstvo pri obrokih je bilo otrokom zelo v interesu. Beležili smo kolikokrat je bil vsak otrok 

že dežuren, da smo enakomerno porazdelili možnost vsem. Starši so na pogovornih urah 

povedali, da so tudi sedaj doma radi dežurni pri kosilu, večerji.  

 

              

 

 



KNJIŽNI NAHRBTNIK:  

Knjižni nahrbtnik so otroci prejeli po žrebanju. En teden so ga imeli doma. V njem je bil zvezek, 

igračka: plišasta slon in krava, pravljice: To je moje; Kolikor pikic, tolikšna sreča-uganke za 

malčke; Enci benci na kamenci;  pesmice: Pisani 

klobuček. Vsak otrok je imel nalogo, da še izdela 

polžka. Material, tehniko so izbrali sami. Nastali so 

zelo zanimivi polžki, ki nam krasijo igralnico. Starši 

so dogajanje s knjižnim nahrbtnikom zapisali v zvezek 

in zapis smo prebrali skupaj, ko je otrok vrnil 

nahrbtnik. 

 

 

 

 

 

 

POLŽABJI VRT: 

Skupaj s skupino Žabice smo skrbeli za Polžabji vrt. Sadili smo zelenjavo: redkev, solato, grah. 

Otroke smo učili razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do vrta. Tako smo otroke 

navajali tudi na zdravo prehrano, jih navajali na urejanje vrta. Ker je vrt zunaj vrtca, so ga otroci 

opazovali skozi okno in tako dnevno opazovali in spremljali dogajanje na  njem. Tudi starši in 

stari starši so pohvalili naše delo. V poletnih dneh bomo lahko že uživali sadove našega dela.  

 

Vzgojiteljica: Elizabeta Milunić 

Pom. vzgojiteljice: Petra Molk in  Anja Jovan Juteršek    

  



SKUPINA METULJI 

MALI SONČEK – ORANŽNI IN ZELENI 

Skozi celo leto smo hodilo na pohode do Grobelj, Šumberka, knjižnice Domžale, vrtca 

Gaj, Kekec, Cicidom… Odpravili smo se na šolsko igrišče kjer smo tekli kros, vozili 

smo se s kolesom, imeli igre z žogo. Izdelovali ritmična glasbila na katera smo igrali in 

ob glasbi zaplesali. Imeli smo igre na snegu in športno popoldne s starši. Izvajali smo 

naravna gibanja v telovadnici in na prostem.  

 

PALČEK BRALČEK – OD SEPTEMBRA DO MARCA 

Palčka Bralčka je opravilo 21 otrok. V tem šolskem letu je Palček Bralček potekal brez 

dodatne motivacije, saj so si motivacijo zadajali otroci med seboj. V mesecu Aprilu smo 

obiskali knjižnico Domžale, kjer smo imeli slavnostno podelitev. Otroci so poslušali 

pravljico in dobili priznanja.  

 

IGRE NA SNEGU (18.1 – 21.1. 2019) 

V tem šolskem letu nismo imeli veliko snega. Vseeno pa smo ga izkoristili za zimske 

radosti. Raziskovali smo človeške in živalske stopinja. Na vrtčevskem igrišču smo se 

sankali, spuščali z lopatami, bobi, se kepali, kotalili in lovili. Naredili smo tudi enega 

majhnega snežaka. Otroci so s snega izdelovali tudi različne skulpture. Otroci so uživali, 

raziskovali, izdelovali in se vsakega dne na snegu zelo veselili.  

PUSTMO RAJANJE – 5.3.2019 

Ta dan so se otroci preoblekli v maškare. Po zajtrku smo imeli modno revijo. Vsaka 

maškara se je pokazala in predstavila. Nekateri so tudi zaplesali svoje posebne plese. Le 

en otrok ni imel maske, zato smo mu jo posodile vzgojiteljice. Ko so se otroci predstavili 

v skupini smo odšli od skupine do skupine, kjer so se otroci predstavili tudi drugim 

otrokom. Nato pa smo imeli skupno pustno rajanje v telovadnici.  

 

GIBALNICA V TELOVADNICI – celo leto 

V telovadnici smo se sprva naučili pravila lepega obnašanja. Otroci so spoznali 

nevarnosti v telovadnici in kakšne so prednosti. Vsak pripomoček smo poimenovali in 

si zapomnili kam ga je potrebno pospraviti. Vedno so otroci pomagali pri postavljanju 

poligona in pri pospravljanju. Včasih so tudi sami lahko izbrali kaj bomo imeli, poligon, 

plezanje, skakanje, žoge, ovire, ravnotežje… Ko smo se razgibali pa smo se v 

telovadnici tudi umirili s pomočjo joge in meditacijskih zgodb.  

 

PETKOV VRTILJAK – celo leto 

V petkih smo se s sosednjimi skupinami družili v igralnicah. Otroci so lahko zapustili 

svojo igralnico in odšli v Medvedovo ali Zajčevo skupino. V vsaki igralnici smo jim 

ponudili drugačne igrače. Sprva so imeli otroci malo sramu, vendar so se kmalu 

navadili. Nekateri svoje igralnice niso želeli zapustiti. Vseeno pa so se družili s tistimi 

kateri so prišli v skupino.  



BRALNICE POD KROŠNJAMI – celo leto 

Ko so se začeli lepi spomladanski dnevi brez dežja, smo lahko izkoristili veliko igrišče. 

Usedli smo se v senco, kjer sem jim prebirala zgodbe. Otroci so sedeli na zato 

namenjenih blazinah in poslušali zgodbe.  

 

DELOVNA AKCIJA - celo leto 

Da se v igralnici lahko dobro razumemo je treba ne le poskrbeti za red ampak tudi za 

čistočo. Tako smo v začetku leta skupaj pospravili igralnico in uredili kotičke. Tako 

otroci točno vedo kam so namenjen določene igrače. Vsak ponedeljek smo poskrbeli, 

da je igralnica čista, tako smo skupaj pobrisali prah po kotičkih, mizah, stolih in omarah. 

Poskrbeli pa so tudi za svoje omarice v garderobi.  

 

 

SKUPINA PTIČKI 

PTIČKOVI PONEDELJKI 

Ob ponedeljkih so otroci prinašali od doma, kar smo se dogovorili, da prinesejo v  določenem  

mesecu. Vsak mesec je bil drugačen. Največ otrok je ob tem sodelovalo, ko so lahko prinesli 

igrače od doma. Takrat je bilo tudi največ navdušenja z njihove strani. Ob tem so se otroci učili 

posojati svoje igrače sovrstnikom in uživati v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. Ostale 

dogovorjene stvari pa je prinašalo malo otrok, razen v decembru, ko so lahko prinesli slikanico 

z novoletno vsebino in jih je prinesla kar polovica skupine. Slikanice smo prebirali in si tako 

ustvarili še bolj praznično vzdušje.  V novembru je prineslo ročne lutke le nekaj otrok, a jih  

imamo v vrtcu veliko, tako da so se kljub temu vsi otroci igrali lutkovno gledališče. Najmanj 

sodelovanja pa je bilo v mesecu marcu, ko so lahko prinesli nestrukturiran material – le en otrok 

in njegova  mamica sta nas razveselila z materialom, katerega smo uporabili pri izdelovanju 

pustnih mask. Cilji so bili kljub temu doseženi, čeprav sem pričakovala več odziva s strani 

staršev. 

PTIČKOV ZVEZEK 

Celo leto so otroci  v zvezke risali, barvali, strigli, lepili, povezovali, razvrščali…skratka 

sledili najinim navodilom.  Ob tem so se  učili orientacije v zvezku(katera je naslednja stran; 

kje je spodaj –zgoraj…), pazili so, da strani niso bile zavihane in da barvic ali svinčnika niso 

uporabljali pretrdo( ker se hitro lahko naredi luknja ) .  Otroci so z veseljem uporabljali 

zvezek in tako nezavedno  razvijali grafomotoriko in sposobnosti za začetno opismenjevanje. 

PTIČKOV BRALČEK 

Ptičkov bralček je potekal tako, da so otroci skupaj s starši izbrali  iz seznama pravljico in 

deklamacijo, jo doma s starši prebrali ter nato vsebino izbrane slikanice pripovedovali  v vrtcu 

pred skupino ali individualno v dveh delih. Prvi del je potekal v februarju, drugi del pa v 

maju. V februarju so skoraj vsi otroci izbrali deklamacijo, razen dveh, ki sta izbrala pravljico. 

V maju pa so pripovedovali pravljice( dva pa deklamacijo). Vsi otroci so izbrali 

pripovedovanje pred celo skupino. Vendar je v celoti opravila Ptičkovega bralčka le polovica 

skupine, čeprav se nekateri niso držali navodil in so izbrali pravljice, ki niso bile na seznamu.  

Ostali otroci pa, po besedah staršev, niso želeli pripovedovati, čeprav  je bilo pomembno le, 

da so pravljico skupaj prebrali in da so vsaj vedeli povedati ob slikah, kdo nastopa v pravljici 



in kaj se je z njimi dogajalo. Otroke, ki  so opravili »bralčka« sva sproti nagradili s 

štampiljko, zaključili pa smo s podelitvijo bralnih priznanj ter skromnim darilcem.  

Sodelovali smo tudi pri vseh obogatitvenih dejavnosti, ki so potekale v sklopu enote ali vrtca 

Domžale.  

Vzgojiteljica:  Lili Jereb 

Pomočnica vzgojiteljice: Vesna Pestotnik 

 

 

 

 

  



SKUPINI RAČKE 

 

POJEM, PLEŠEM, SE IGRAM 

Globalni cilj 

- Otrok se seznanja z različnimi glasbenimi in plesnimi zvrstmi, se ustvarjalno 

izraža z gibanjem, se sprošča. 

 

Skozi celoletno plesno dejavnost so otroci skupine Račke v ljudskih in izraznih plesih ter 

gibalno – rajalnih igrah  spoznavali, preizkušali in usvajali lažje plesne motive na različnih 

gibalnih nivojih ter usvojili plese Peričice, Pridi greva plesat, Miške in mačke, Gradim 

prijateljstvo in druge. Spoznali so nekaj novih pesmic in jih gibalno prikazali v bansih. Sproščali 

in umirjali so se v masažah in se seznanjali z jogo. Pri tem so bili še posebej usmerjeni na 

položaj telesa, na dihanje in občutenje v telesu. Otroci so imeli možnost ustvarjanja lastnih 

plesnih motivov, plesnih korakov ob glasbi in brez nje. Ob poslušanju šumov, zvokov, klasične 

instrumentalne glasbe ter otroških in ljudskih pesmi so se otroci kreativno izražali, sproščeno 

družili, razvijali domišljijo in ustvarjali z gibom ter eksperimentirali s telesom. 

 

 

 

 

 



GIBALNI IZZIVI 

Globalni cilj 

- Zavedanje lastnega telesa  in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

Skozi celo šolsko leto se je obogatitvena dejavnost Gibalni izzivi izvajala tedensko.  Povezovala 

je tudi otroke starejših starostnih  skupin, predvsem na skupnih sprehodih po bližnji in daljni 

okolici vrtca ter v druženjih v gibalnih igrah na igriščih in v naravi. Gibalne igre s pravili, 

tekalne in skakalne igre za razvijanje koordinacije, premagovanje ovir v gibalnih poligonih ter 

druge gibalne dejavnosti na prostem in v telovadnici so dejavnosti v katerih so otroci razvijali 

gibalne spretnosti, ter usvajali osnovne gibalne koncepte, spoznavali so pomena sodelovanja 

ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. Otroci so v gibalnih izzivih preizkušali svoje gibalne 

spretnosti, razgibali so svoje telo ter se učili sodelovanja in športnega vedenja. 

 

 

 

 
  



LIKOVNE IGRARIJE 

Globalni cilj 

- Ustvarjalno izražanje z barvo in drugimi likovnimi sredstvi. 

 

Likovne igrarije so se izvajale v obliki mesečnih delavnic. Otroci so skozi igro spoznavali 

področja likovne umetnosti. Ustvarjali in raziskovali so likovne materiale in tehnike. Ostrili so 

svoje čute in tako pridobivali ideje za prenos zunanjega otroškega sveta in njihovih doživetji v 

likovna dela. Z likovnimi deli iz umetnostne zgodovine so potovali po svetu in v različna 

zgodovinska obdobja. Prisluhnili so zgodbam, ki nam jih pripovedujejo umetnine. Urili so svoje 

roke, da bodo še bolj spretne in vztrajne pri rokovanju s čopičem, glino, škarjami, lepilom. 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                 

                                                                                                     Aleksandra Andrić       

                                                                                                     Darja Svetlin Kovič 

  



SKUPINA MEDVEDKI 

MEDVEDEK TELOVADI 

CILJ: omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

Vsak petek 1 uro smo preživeli v telovadnici vrtca, kjer smo izvajali različne atletske, 

gimnastične in druge gibalne vaje, ter igre.  

Otroci so spoznavali primerno telovadno opremo in pravila varnega, ter primernega obnašanja 

v telovadnici. Upoštevati morajo tudi pravila gibalnih družabnih iger. S pomočjo telovadnih 

orodij, pripomočkov ali brez njih so otroci razvijali svoje gibalne spretnosti in imeli možnost 

opazovati svoj napredek. 

PALČEK BRALČEK 

CILJ: sodelovanje s starši- spodbujanje k družinskem branju in samostojnosti otrok pri 

predstavitvi pravljic 

Preko celega leta (od oktobra do aprila) so otroci v domačem okolju poslušali pravljice in se 

učili pesmic,deklamacij, izštevank. Predstavljali so jih svojim prijateljem v vrtcu. S projektom 

smo zaključili v knjižnici Domžale, kjer so otroci spoznali japonsko gledališče s prav posebno 

pravljico. Knjižničarka je otroke spodbujala k petju pesmic in jih ob koncu povabila na 

umetniško delavnico. Otroci so z veseljem pristopili k ustvarjanju in na koncu prejeli tudi 

priznanja.  

PETKOV VRTILJAK 

CILJ: Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

Ob petkih smo se glede na dogovor z ostalimi skupinami družili na ta način, da smo odprli vrata 

vseh treh igralnic. Otroci so prehajali med igralnicami in se igrali v različnih kotičkih s prijatelji 

iz sosednjih skupin. V vsaki igralnici so spoznavali druga pravila in se z otroki dogovarjali o 

načinu igre v kotičkih. Lahko so posegali tudi po vodenih dejavnostih npr. likovno ustvarjanje, 

plesna delavnica, pravljični kotiček, glasbena delavnica. 

MEDVEDEK Z DRUŽINO RAZISKUJE MOJ KRAJ 

CILJ: sodelovanje s starši in aktivno vključevanje otrok v raziskovanje našega kraja 

Vsak teden je nahrbtnik s plišastim medvedkom in priloženim zvezkom potoval od družine do 

družine. Družina je medvedka vključila v svoj vsakdan in dogodke vtisnila v zvezek. Skupina 

je poznavala bližnjo in daljno okolico vrtca in uživala v opazovanju različnih fotografij ali 

ilustracije otrok.  

  



SKUPINA ZAJČKI 

GIBALNICA V TELOVADNICI 

GLOBALNI CILJI: 

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja; 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo v skupini Zajci enkrat tedensko izvajali obogatitveno dejavnost 

Gibalnica v telovadnici. Pri otrokih sva spodbujali in jim omogočali gibalno dejavnost na več 

področjih. Izvedli smo vadbene ure po postajah, se gibali na različnih poligonih, spoznavali 

čutno pot, se igrali različne igre z žogami, izvajali naravne oblike gibanja, ter vaje za urjenje 

ravnotežja. Preko igre smo premagali marsikatero gibalno oviro, dosegli načrtovane cilje in se 

obenem tudi zabavali. 

 

 

ZAJČKOVA MAPA 

GLOBALNI CILJ: 

 Spoznavanje samega sebe in svojih sposobnosti; 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Otrok se navaja na rabo zvezka; 

 Otrok se orientira na listu papirja, v zvezku; 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti; 

 Razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. fine motorike. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost Zajčkova mapa. 

Otroci so v svoje zvezke zbirali svoje izdelke. Vanj sva s sodelavko zapisovali različne vtise 

dogodkov, otroci so ilustrirali pesmi katere smo prepevali, dogodke, ki smo jih videli, ter 

načrtovane dejavnosti, ki smo jih izvajali. Vanj so lepili delovne liste z didaktičnimi in 

grafomotoričnimi vajami. Vzporedno s tematskimi sklopi smo v otroškem tisku iskali različne 

informacije in jih nalepili, dorisali v zvezek.  

Zvezek prikazuje razvoj otroka tekom celega šolskega leta. Večina otrok se je navadila na rabo 

zvezka, skrb zanj in orientiranje v njem. 

  



PRAVLJIČNI PALČEK 

 

GLOBALNI CILJ:  

 Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; 

 Spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok. 

OPERATIVNI CILJI: 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje, 

ter pridobiva pozitivni odnos do literature; 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati; 

V šolskem letu 2018/2019 smo v skupini Zajci, v sodelovanju s Knjižnico Domžale,  izvajali 

projekt Pravljični palček. V projektu je sodelovalo vseh 21 otrok. Zaključilo pa jih je 19. Namen 

projekta je bilo otrokom čim bolj približati uporabo knjižnice, jih seznaniti z otroško literaturo 

in spodbuditi starše k prebiranju otroške literature svojim malčkom. Otroci so v vrtcu do konca 

februarja vsakodnevno pripovedovali njim poznano vsebino otroških knjig ter si tako krepili 

samozavest in razširjali svoje besedišče. Vsak od otrok je obnovil dve avtorski pravljici, eno 

ljudsko, ter deklamiral eno otroško pesem. Tako je bil najin namen projekta dosežen. Otroci so 

se zbližali s knjigo in z veseljem pripovedovali vsebino svojim prijateljem. Izdelali smo 

skupinski izdelek, kateri je bil razstavljen v Knjižnici Domžale v začetku meseca aprila. Konec 

aprila smo obiskali knjižnico Domžale, kjer smo bili deležni slovesne prireditve z naslovom 

Poezije, kjer je bila otrokom poezija predstavljena na drugačen način, način kitajskega 

gledališča, otroci pa so deklamirali dve pesmi. Po prireditvi je knjižničarka otrokom slovesno 

podelila zaslužena priznanja ob zaključku predšolske bralne značke.  

  



PETKOV VRTILJAK 

GLOBALNI CILJ:  

 Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

V šolskem letu 2018/2019 smo se ob petkih družili skupaj s skupinama Medvedi in Metulji. 

Otroci so imeli možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih. Skupaj smo se družili v tednu otroka, v predprazničnem 

decembrskem času. Na pustovanju in igrišču vrtca. Izvedli smo različne dejavnosti, drug pred 

drugim pa smo tudi nastopali in vadili za nastope. 

 

 

SKUPINA ŽABICE 

ŽABICE POJEJO  IN PLEŠEJO 

Obogatitveno dejavnost smo izvajale skozi celotno šolsko leto 2018/2019. Vsakodnevno smo 

prepevali že znane pesmi in se učili novih. Pesmi smo skoraj ves čas peli ob spremljavi 

različnih inštrumentov (kitara, flavta, MRI). Otroci so se tekom leta naučili kar nekaj novih 

pesmi. Veliko smo tudi plesali in rajali ob različnih zvrsteh glasbe (inštrumentalna, klasična, 

moderna,…). Otroci so vedno z velikim veseljem sodelovali pri dejavnostih. 

                  

ŽABJA TELOVADBA 

Skozi celotno leto smo se ob četrtkih posluževali telovadnice. V njej smo izvajale različne 

gibalne aktivnosti z različnimi gibalnimi pripomočki in tudi brez njih. Veliko smo se gibali 

tudi zunaj (igrišče, parkirišče, atrij). Hodili smo na daljše in krajše sprehode v našo bližnjo in 

daljno okolico vrtca. V okviru te obogatitvene dejavnosti smo skozi celotno leto izvajale tudi 

gibalne minutke v atriju, hodnikih in garderobi. 



 

POLŽABJI VRT 

Skupaj s skupino Polžki smo skrbeli na Polžabji vrt. Jeseni smo ga pripravili na počitek. 

Spomladi pa smo postorili vse potrebno, da smo ga pripravili na sajenje. Pridno smo ga 

prekopali in populili plevel, nasuli novo plast zemlje in posadili zelenjavo. Vsakodnevno smo 

ga zalivali in opazovali kako naše vrtnine rastejo. Ko bodo obrodile pa bomo pridelke z 

veseljem okusili in jih z veseljem pojedli. 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Obogatitveno dejavnost smo izvajale skozi celotno šolsko leto. Tudi v slabem vremenu (dežju, 

sneženju) smo bralnice izvajale v atriju. Otroci so skozi celotno leto poslušali zgodbe z različno 

tematiko, prilagojeno glede na vsebino tematskega sklopa. Otroci so ves čas zbrano poslušali 

in sodelovali pri dejavnosti ter kasneje ob pogovorih o določeni vsebini slikanice oz. pravljice. 



 

PRAVLJIČNA JOGA 

Dejavnost je potekala od oktobra do maja, izvajali smo jo 2x mesečno ob torkih.  Otroci so se 

spoznavali s svojim telesom in se naučili osnovnih položajev v jogi in preprostih dihalnih 

tehnik. Pravljica je bila rdeča nit celotne pravljične joge, vse elemente  smo povezali v 

smiselno in zabavno celoto. Otroci so pri pravljični jogi zelo uživali, utrjevali so vsebino 

aktualnih pravljic oz. tem v skupini.  

 

 

  



ENOTA RACMAN 

MOJI DNEVI V VRTCU 

POLŽKI 2018/2109 

 

 

 

V  tem šolskem letu smo začeli z obogatitveno dejavnostjo Moji dnevi v vrtcu. S to dejavnostjo sva 

želeli staršem in otrokom od prvega dne vstopa v vrtec, približati življenje v njem, hkrati pa jim ustvariti 

lepe in nepozabne spomine na skupino in delo v njej, tekom celega šolskega leta. Oblikovali sva zvezek 

vsakega otroka, v katerem sva celo leto zbirali risbe in fotografije otrok, otroci pa so vanj občasno tudi 

ustvarjali. Vedno kadar sva v roke prijeli njihove zvezke, so se nama z veseljem in radi pridružili pri 

pregledu le teh in nama ob kaki fotografiji tudi kaj povedali. 

 

Cilji so bili realizirani. 

Saša Šinkovec 

  



Z ŽABICO V SVET PRAVLJIC 

                                                          skupina Žabice, 3-5 let 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. Zelena blazinica v obliki žabice, ki 

smo jo poimenovali Skokica, je v nahrbtniku v družbi pravljice in dnevnika, obiskala na domu 

vse otroke iz naše skupine in spoznala njihove družine.  

 

Vsak otrok, ki je nesel domov nahrbtnik z žabico in pravljico, je bil zelo navdušen. Nekateri 

so že na poti proti domu želeli slišati pravljico skrito v nahrbtniku ali vsaj videti knjigo. Odziv 

staršev je bil izredno dober, visoko nad pričakovanji. Naš dnevnik z žabico pa je med otroki 

najbolj priljubljena »slikanica«, saj so v njem fotografije otrok in zapisi njihovih staršev, ki so 

edinstveni in neponovljivi utrinki naše skupne poti prehojene v šolskem letu 2018/19. 

 

Glede na zapise v dnevniku sva dosegli zastavljeni cilj, saj so ob knjigi otroci in starši 

doživljali ugodje, veselje in zabavo ter povezovali estetsko in fizično ugodje. Prav tako pa se 

je spletla še ena lepa in topla vez med otroki in starši ter vrtcem.  

Da bi otroci pridobili pozitiven odnos do literature, pa se bova trudili tudi v prihodnjem letu z 

izvajanjem projekta Pravljični palček in s svojim vzgojnim delom. Ljubezen do knjig in 

pisane besede je namreč ena od vrednot, ki nam polepša otroštvo, mladost in odraslo življenje. 

   Anamarija Kermavnar  

MIGAJMO Z JEZIČKI 



skupina Žabice, 3-5 let 

Na začetku šolskega leta sem pri nekaterih otrocih opazila določene primanjkljaje v razvoju 

govora. Spodbujala sem jih in jim ponujala dejavnosti, ki so pripomogle k izboljšanju. Z njimi 

sem vaje pogosteje izvajala tudi med igro in drugimi dejavnostmi. Kljub pogostejšim igram in 

vajam je napredek skromen. Tudi otroci, ki so govorno bolj spretni so se radi pridružili 

govornim igram, ki so spremljale druge dejavnosti, npr. igra z vozili, igra z živalmi, 

ogledovanje knjig, poskakovanje,… Všeč jim je bilo, da so igro spremljali z izgovorjavo 

različnih glasov.  

 

Obogatitvena dejavnost je potekala preko celega leta, enkrat do dvakrat tedensko. Otroci so 

dobili spodbudo ob različnem slikovnem materialu in aplikacijah, ki so jih zelo navduševali. Z 

otroki smo izvajali vaje za boljše delovanje mehkega neba, igrali smo se različne igra za 

izpihovanje, razgibavali jezik ob glasovnih in prstnih igrah. Igrali smo se tudi igre pri katerih 

smo s premikanjem ustnic oponašali različne glasove iz okolja ter izvajali dihalne vaje. 

Otrokom so bile ponujene dejavnosti zelo všeč, vsi so vedno radi sodelovali in se trudili, da so 

čimbolj natančno ponavljali prikazano vajo ali igro. Ob pravljici Larino potovanje so otroci 

zelo zavzeto sodelovali. 

Z različnimi glasovnimi igrami sem spodbujala govor otrok že v prvem starostnem obdobju. 

V letošnjem letu pa smo dejavnost še nadgradili. Otroci so razgibavali govorni aparat in 

razvijali artikulacijo.                                                                 

 

Anamarija Kermavnar 

  



 

OBOGATITVENA DEJAVNOST »GLASBENE DELAVNICE« 

2018/19 

 

 

Obogatitveno dejavnost smo izvajali v najstarejši skupini našega vrtca.  Namenjena je bila 

vsem otrokom in tudi vsi so sodelovali. Lansko leto so se seznanili z  malimi ritmičnimi 

instrumenti, s tolkali in Orffovim instrumentarijem. Letos pa smo spoznali tudi zvočne palice 

in muziciranje z njimi. Prvo ljudsko pesem nas je naučila Mateja. Vsi smo bili navdušeni nad 

zvoki, ki jih oddajajo palice. Izvajali smo glasbeno didaktične igre in poslušali različne zvrsti 

glasbe. Naučili smo se rokovanja z novimi instrumenti, ritmičnega udarjanja in enostavnih 

melodij. Spoznali in poimenovali smo različna glasbila. Kot orkester smo nastopali tudi na 

zaključni prireditvi ob 70-letnici Vrtca Domžale v občinski knjižnici. Otroci ob glasbenih 

dejavnostih uživajo in se zabavajo. 

 

Katarina Kos Juhant 



ŽELVE SE IMAJO LEPO 

 

Obogatitvena dejavnost je potekala od septembra do zaključka šolskega leta. Celotno leto smo 

otroke fotografirale pri različnih dejavnostih, igri in sprehodih. Spremljale smo otrokov 

napredek in razvoj. Staršem smo želele prikazati življenje v vrtcu in naše delo. Ob koncu 

šolskega leta bodo otroci dobili mapo z njihovimi fotografijami. S temi spomini na skupno leto 

v vrtcu se tudi poslavljamo od njih, saj večina odhaja v šolo.  

 

 

Cilji so bili realizirani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalija Lukman 

 

 

 

 

 

 

  



ANALIZA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

 

 

  



ENOTA CICIDOM 

ZAJČKOV NAHRBTNIK 

V Zajčkovem nahrbtniku je bila slikanica Rok ne potrebuje več pleničke, »plišasti zajec, kahlica 

za zajca ter Zajčkov dnevnik (zvezek), kamor so starši in otroci zapisovali ter narisali svoje 

vtise. Otroci so si nahrbtnik sposodili za en teden, in sicer od ponedeljka do ponedeljka. Odziv 

staršev in otrok na ta projekt je bil odličen. Vsi so komaj čakali, da so lahko odnesli nahrbtnik 

domov. V vrtcu so otroci tudi z veseljem poročali o svojih vtisih in govorili o zajčku Roku. Kar 

nekaj otrok se je s pomočjo slikanice in »plišastega« zajca odvadilo od pleničk, tistim pa, ki se 

ni uspelo v prvo odvaditi od pleničk, so si nahrbtnik sposodili še enkrat. Cilj, ki je bil pri tem 

projektu zastavljen, je bil tako v celoti realiziran. 

Katja Cerar 

 

LOČUJEMO SKUPAJ 

Projekt je potekal celo leto, v vseh skupinah, v igralnici ter na igrišču vrtca. V igralnici imamo 

koš za bio odpadke, papir, embalažo ter ostale odpadke. Otroci so redno vsakodnevno ločevali, 

pri tem smo jih po potrebi spodbujale za ustrezno ločevanje. V mesecu aprilu smo izvedli 

čistilno akcijo, kjer smo urejali igrišča in lopi. Otroci so sodelovali pri pometanju, grabljanju,  

trganju plevela. Skozi celo leto smo se pogovarjali o pomembnosti ohranjanja naše narave čiste 

in kako lahko sami prispevamo k ohranitvi čistega okolja. 

Maja Kerep 

 

MUCEK NA OBISKU 

 

Naš Mucek je hodil k našim otrokom na obisk, da 

je videl, kaj delajo njegovi otroci, ko niso v vrtcu. 

Vsakega otroka je to šolsko leto enkrat pospremil, 

in preživel vikend z njim doma. S seboj je imel 

dnevnik, v katerega so s pomočjo staršev zapisali utrinke, dodali so lahko fotografije, risbice 

bratca ali sestri, mi pa smo v jutranjem krogu potem vse skupaj pregledali in prebrali. Družine 

in Mucek so skupaj preživeli prijetne in razburljive urice. 



Fani Kunavar 

JAZ CICIDOMČEK 

 

V letošnjem letu smo zaključili z večletnim projektom Jaz Cicidomček, kjer se je v zvezek, ki 

je otroke spremljal skozi vsa leta njegovega bivanja v našem vrtcu, spremljal njegov razvoj in 

napredek na vseh področjih. Zvezek je bogat z zapisom mnogoterih sprememb v razvoju  in 

napredovanju posameznega otroka in je zbir mnogih podatkov in prikupnih zanimivosti 

posameznega otroka, saj je v njem tudi mnogo fotografij, ki nazorno prikazujejo tudi fizične 

spremembe otroka skozi čas. 

 

Fani Kunavar 

  



ENOTA GAJ 

SKUPNI PROJEKTI V ENOTI GAJ 

PROJEKT: EKOLOŠKI KOTIČEK  

 

V naši enoti otroci zelo dobro ločujejo odpadke in tako čisto preprosto skrbijo za naš planet.  

Dvakrat letno organiziramo odvoz papirja in s pomočjo staršev in otrok nam vsako leto uspe 

»rešiti vsaj eno drevo«. Spomladi organiziramo čistilno akcijo, tako znotraj, kot zunaj vrtca in 

na ta način osveščamo otroke k eko zavesti ter jih navajamo na uporabo delovnega orodja. Skozi 

celo leto otroci v vrtec prinašajo različne »odpadne materiale«, iz katerih nato nastajajo različne 

otroške umetnine, ki jih nato razstavljamo v vrtcu in na ta način poskušamo otrokom približati  

skrb za čistejše okolje, tudi preko ekoloških kotičkov. Veseli smo, da lahko s pomočjo projekta  

ozaveščamo najmlajše in tako doprinesemo za lepši in čistejši svet.  

 

PROJEKT: IGRAJMO SE SKUPAJ 

 

Projekt, Igrajmo se skupaj, v okviru katerega so otroci razvijali sposobnost in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, smo 

izvajali od oktobra do junija. Način izvajanja smo prilagodili starostni stopnji otrok. 

Najpogosteje smo se družili po dve skupini skupaj, občasno, ob posebnih priložnostih kot so 

npr. pustovanje, novoletni ples itn. pa smo načrtovali tudi druženja na ravni cele enote. Naša 

druženja so potekala po igralnicah, v kolikor se je družilo več skupin pa v telovadnici in 

večnamenskem prostoru. Za druženje smo izkoristili tudi atrije, igrišče ter bližnjo okolico, 

kamor smo se podali na skupne sprehode.  

 

PROJEKT: ZBIRAMO ZAMAŠKE 

 

V letošnjem šolskem letu je tudi naša enota pomagala društvu VESELE NOGICE pri zbiranju 

odpadnih plastičnih pokrovčkov. Sam projekt je namenjen otrokom s posebnimi potrebami, ki 

za svoj napredek, razvoj in kvalitetno življenje potrebujejo mnogo več kot samo sprejetost in 

vključenost v našo sredino.Pri projektu so sodelovali dedki, babice ter starši s svojimi otroki, z 

vestnim zbiranjem zamaškov in obenem spoznavali drugačnost, humanost ter skrb za 

sočloveka. Sam projekt je v večini nas odpiral mnoga vprašanja in nas spodbujal k povezovanju, 

razmišljanju ter negovanju vrednot povezanih z ljubeznijo, dobroto, prijaznostjo in strpnostjo. 

 

 Strokovni delavci enote Gaj 



ENOTA KEKEC 

EVALVACIJA PROJEKTA: NAJ PRAVLJICE OŽIVIJO 

 

CILJI: 

 spoznati nekaj klasičnih ljudskih pravljic 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, s 

književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje 

 otrok  razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitivni odnos do literature 

 otrok se uči samostojno pripovedovati 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

EVALVACIJA 

Z otroki smo se pogovarjali o tem kaj je pravljica - rekli so, da je to izmišljena zgodba.  

Poznajo veliko klasičnih ljudskih pravljic: Rdeča kapica, Sneguljčica, Trnuljčica, Pepelka, 

Volk in sedem kozličkov, Trije prašički, Janko in Metka, Pastirček. 

Dve pravljici so otroci sami predstavili- pripovedovali. Tiste, ki sem jim pripovedovala ali 

prebrala smo skupaj obnovili. Večkrat smo vsebino pravljice likovno upodobili (z risanjem, 

trganko, striženjem in lepljenjem ter oblikovanjem plastelina).  

Eno pravljico smo plesno dramatizirali. Posluževali smo se uporabe lutk. Pripravili smo 

gledališče za ostale skupine (sceno, vstopnice, rekvizite) in izvedli dramatizacijo.  

Otroci imajo pravljice radi, pri tem razvijajo sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja.  

Ob slikanicah se o vsebini med seboj veliko pogovarjajo, tako si širijo besedni zaklad.  

 

 

 

Miranda Krištof, Eva Jerman 



 

EVALVACIJA  PROJEKTA »SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE« 

 

CILJI PROJEKTA SO BILI: 

- Spoznavanje značilnosti ljudske pravljice (pravljična števila, bitja, predmeti; dobro 

zmaga nad zlim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo) 

- Ohranjanje ljudskega izročila 

- Pomen ustnega izročila 

- Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

- Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic  razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter 

doživlja književno dogajanje 

- Razvijati pozitiven odnos do knjige 

EVALVACIJA: 

Pravljicam je bil namenjen en dan v tednu, navadno ponedeljek. Vsako smo prebirali in se o 

njej pogovarjali daljše obdobje. Ob ilustracijah so jih otroci tudi samostojno pripovedovali. 

Največ pozornosti smo namenili nauku, ki nam ga je ponudila posamezna pravljica. Proti 

koncu so ga otroci že sami poiskali. 

 

Jana Ljubi 

 

 

  



EVALVACIJA PROJEKTA: KAKO PRIDE DOJENČEK NA SVET ? 

 

Projekta smo se lotili, ker ena od deklic v skupini povedala, da bo njena mamica rodila 

dojenčka. Mamica je bila pripravljena za sodelovanje, zato smo se odločili, da bomo njeno 

nosečnost spremljali. 

POSTAVITEV DOMNEV 

Preverili smo, koliko otroci o tem že vedo. Vse smo zabeležili na plakat. 

ISKANJE INFORMACIJ 

Preverili smo naše domneve. Pomagali smo si z različnimi viri (knjige, internet, starši,…) ter 

dejavnostmi (obisk medicinske sestre babice, obisk noseč mamice). 

UGOTOVITVE 

Domneve smo preverili in izločili nepravilne. 

UPORABA INFORMACIJ 

Vse kar smo se naučili o razvoju dojenčka in njegovi negi smo uporabili pri igri z dojenčki. 

Otroci so najbolj uživali pri kopanju le-teh. Naučili smo se tudi uspavanko in jo dojenčkom 

večkrat zapeli. Obiskali smo naše najmlajše prijatelje in se skupaj igrali. 

Otroci so se skozi projekt veliko naučili. Prijetno me je presenetilo sodelovanje staršev. Prav 

nobeden ni čutil nikakršne zadrege. 

 

Jana Ljubi,  Jana Orehek 

  



ENOTA KRTEK 

SKUPINA ČEBELICE: 4-6 LET 

BREZ ZMEDE DO ABECEDE 

 

Za uresničevanje ciljev sva poskušali igralnico in garderobo vrtca urediti tako, da sta postali 

spodbudno okolje za razvoj zgodne pismenosti. Obogatili sva jih s primernimi nestrukturiranimi 

igračami in naravnimi materiali, plakati, didaktičnimi igrami ter kotički, ki so bili obogateni s 

pisano besedo (časopisi, table, napisi, embalaža, zemljevidi, telefonski imeniki, navodila s 

slikovnimi prikazi, računi, razglednice...). 

Želeli sva si, da se znanje širi, da pa se otroci ob učenju zabavajo in navdušujejo nad novo 

usvojenim znanjem. Razvoj sposobnosti vidnega razločevanja smo razvijali z opazovanjem in 

zapisovanjem črk. Iskali smo podobnosti in razlike na slikah, geometrijskih znakih in besedah. 

Vsakodnevno smo preko gibalnih minut izvajali vaje za orientacijo v prostoru, na telesih in listih. 

Otroci so risali tudi slikovne nareke. Glasovno zaznavanje sva spodbujali s spodbudnim učnim 

okoljem, ki je bogato s tiskom, ( knjige, Cicido, igre Črkovanje, Vesela abeceda, Naučimo se brati). 

Garderobe otrok so bile opremljene samo z imeni. Skupaj z otroki sva izdelali urnik bivanja v vrtcu, 

številne recepte in vabila. V okviru Pravljičnega palčka in Bralnic pod krošnjami sva vedno 

poskušali omogočiti tudi dovolj časa za branje in se o prebranem pogovarjati, se igrati z besedami, 

rimami. Igrali smo se tvorjenje  in izpeljavo besed in širili ter bogatili besedni zaklad. Na sprehodih 

in izletih smo poskušali prebrati številne napise.Uspelo nam je urediti tudi kotiček za pisanje. Vsak 

otrok je imel tudi svoj zvezek. Pozorni sva bili pri podajanju navodil, saj otrok najprej sledi 

preprostim navodilom z dvema informacijama, sledi zahtevnejšim navodilom s štirimi 

informacijami in nato sledi nasprotnim navodilom. Za razvoj grafomotorike sva velik poudarek 

dajali izvajanju gibalno-grafičnih vaj in sicer sva se držali načela od velikih potez k majhnim. Tako 

so otroci najprej nakazovali linije po zraku, risali po mivki, po hrbtih vrstnikov, po plakatih na mizi 

in tleh, šele nato na liste. Poleg natikanja, striženja, lepljenja smo razvijali pincentni prijem z 

uporabo pikal, ločevanjem semen, uporabo šablon, risanjem črt najprej s prstom nato z barvico in s 

spontanimi zapisi. 

Projekt Brez zmede do abecede se je izkazal za odlično popotnico predšolskim otrokom pa 

tudi mlajšim v skupini. Poleg novega znanja in spretnosti, smo s pomočjo zgodnjega 

opismenjevanja  razvijali tudi samozavest, komunikacijo, medsebojne odnose, sodelovanje in 

dogovarjanje, pogovore in reševali konfliktne situacije. 

 

Slavica Perpar Ibrčič 



SKUPINA POLŽI: 3-4 LET 

KAMEN, KAMENČEK 

OKTOBER:  

Nabiranje kamnov, kamenčkov:  

Naravna oblika gibanja pri otroku je hoja. Sprehodi so v vrtcu del vsakdana, ti pa otroka 

spodbujajo pri razvoju na vseh področjih. Prva dejavnost, ki jo otroci na sprehodu spoznajo je 

spontano pobiranje kamnov. V sklopu projekta sva že z mesecem septembrom otroke 

spodbujali k opazovanju narave in njene raznolikosti. Nobeno presenečenje ni bilo, da so otroci 

med prvimi lastnostmi opazili kamne in kamenčke. Sami sva pri sebi, pred izvedbo projekta, 

večkrat opazili, da sva otroke opomnili k nepobiranju kamnov. Ob razmisleku sva ugotovili, da 

so naju k temu vodili številni vzroki (nečistoča, varnost, …). Tokrat sva se zavestno odločili, 

da otroke spodbujava k pobiranju, raziskovanju, tipanju, opazovanju, primerjanju in opisovanju 

kamnov.  

Mlajši otroci so na kamne predvsem kazali, jih pobirali in z največjim veseljem metali. Ob tem 

sva jih opomnili na varnost ob metanju in na ustrezne načine igre s kamni. Starejši pa so kamne 

opazovali predvsem po zunanjih značilnostih (primerjanje po velikosti, barvi, obliki). Kot 

zaključek prve dejavnosti, smo za nadaljevanje projekta, v okolici vrtca pobrali kamne različnih 

barv, velikosti in oblik. Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni in vidno notranje motivirani. 

Ob njej so postavljali veliko vprašanj. Predvsem jih je zanimalo, ali jih lahko odnesejo domov 

in ali se z njimi lahko igrajo.  

 

 



NOVEMBER:  

Urejanje po velikosti in barvi:  

Preko igre se otroci največ naučijo, zato sva jim najprej ponudili spontano igro s kamni. V 

sklopu te so otroci razvrščali kamne po velikosti. Ob tem sva opazili, da so starejši otroci kamne 

urejali po velikosti od največjega do najmanjšega, mlajši otroci pa so kamne razvrščali na 

majhne in velike.  Za namen izvedbe dejavnosti urejanja po barvi, sva otrokom ponudili čopiče 

in tempera barve. Pri starejših otrocih smo kamne pobarvali glede na temo pravljice, mlajši 

otroci pa so barvali kamne po notranji motivaciji. Otroci so pokazali veliko občutljivost na 

barve. Iz množice so mlajši otroci kazali na različne barve, starejši otroci pa jih razvrščali po 

barvi.  

 

 

DECEMBER:  

Kamen kot ritmični inštrument: 

V  otroškem svetu ima glasba velik pomen. Ne srečujemo je le na koncertih, internetu in radiu, 

ampak tudi v naravi, kjer se je ustvarjanje z glasbo tudi začelo. Že na začetku projekta so otroci 

ugotovili, da s kamni lahko proizvedemo zvok. Mlajši otroci so najpogosteje udarjali s kamni 

po podlagah, starejši otroci pa so s kamni že ustvarjali ritmične slike. Po ponavljanju ritmičnih 

slik, so svojo glasbeno ustvarjalnost pokazali tudi ob spremljavi petih pesmi. Prvič, ko smo 

dejavnost izvajali, so bili otroci ob izvajanju še bolj nesigurni in nesinhroni. Ritmično 

sinhronost smo sčasoma pridobili z večkratno izvedbo dejavnosti. Otroci so po dejavnosti 

večkrat vprašali, zato sva se odločili in dejavnost izvajali tudi v sklopu jutranjega pozdrava.  



 

JANUAR: 

Gradnja stolpov:  

Že od prvega vstopa v vrtec otroka spoznavamo s kockami in nestrukturiranim materialom, 

preko katerih otrok zgodaj spozna tudi stolp in njegove značilnosti. Do drugega leta starosti je 

otrok sposoben zgraditi stolp iz šestih kock, kar ga motivira za gradnjo še višjih stolpov. 

Največjo zabavo otroku predstavlja podiranje stolpa, kar sva izkoristili tudi pri dejavnosti 

gradnje stolpov s kamni. Mlajši otroci so predvsem spoznavali, da je s pomočjo okroglih 

kamnov stolp nemogoče postaviti. Tako smo najprej razvrščali kamne po obliki. Zaradi varnosti 

igralnice smo stolpe s kamnov gradili na posebni podlagi, ki je zagotavljala varno in manj 

glasno igro. Kot sva predvidevali, so bili otroci najbolj navdušeni nad podiranjem stolpov, a so 

bili hkrati izjemno ponosni na svoj dosežek ob gradnji visokih stolpov. Starejši otroci so v 

sklopu svoje igre gradnje stolpov izdelovali večje objekte, za katere smo ugotovili, da 

potrebujemo načrt. Načrt smo skicirali na bel list papirja. Iz tega je nastala zanimiva, nova 

didaktična igra. Vzgojiteljici sva narisali več natančnih podlog z načrti stolpov, po katerih so 

otroci stolpe tudi zgradili.  

FEBRUAR:  

Izdelava mozaika: 

V sklopu projekta sva dejavnost razširili in izvedli tudi sodelovanje z dedkom in babico. Stari 

starši dečka zelo radi rišejo na kamne in se z otrokom zadržujejo ob potoku, kjer kamne pobirajo 

in jih mečejo v vodo. Z veseljem sta se odzvala povabilu in nam predstavila svojo dejavnost. 

Otroci so bili navdušeni že nad njunim prihodom. Kamne sta prinesla s seboj, saj so za namen 

izvedbe dejavnosti bili potrebni večji in bolj ploščati. Otroci so takoj opazili razliko med našimi 

in prinesenimi kamni, tako smo spoznali nov pojem: ploščato telo. Vsak otrok je pobarval svoj 



kamen. Za namen lažje izvedbe dejavnosti, sva izbrali tehniko risanja z oljnimi voščenkami. 

Otroci so pri dejavnosti aktivno sodelovali in bili ustvarjalni. Večinoma so otroci risali črte in 

pike, nekaj kamnov so v celoti pobarvali. Po 

druženju smo kamne razstavili v naši garderobi 

in že tukaj opazili, da kamne lahko 

organiziramo v različne oblike. Po nekaj dneh 

smo začeli z izvedbo izdelave mozaika. 

Otrokom sva ponudili dejavnost igre s kamni. 

Ta se je popolnoma spontano razvila v 

izdelavo mozaika. Otroci so kamne 

postavljali v različne formacije, ob tem 

opazovali vzorce, velikost in obliko 

kamnov.  

 

 

 

MAREC:  

Odtisi kamenčkov v plastelinu ali glini 

Čeprav sva aktivnost odtiskovanja kamenčkov v plastelinu in glini načrtovali v sklopu projekta, 

smo do realizacije prišli popolnoma spontano. Med igro s plastelinom so v starejši skupini 

otroci popolnoma sami od sebe namesto modelčkov odtiskovali večje kamne. Opazovali smo 

predvsem razlike v površini in obliki kamnov. Otroci so opazovali najrazličnejše odtise 

kamnov, ki so nastali zaradi manj ali bolj grobih površin. Mlajši otroci so v nasprotju s 

starejšimi, težje razumeli odtiskovaje in so namesto tega ustvarili mozaik s plastelinom in 

kamni. Kamne so tako pustili v plastelinu in na podlagi tega opisovali kaj so izdelali 

(pikapolonica, avto, gasilca,..).  

V sklopu dejavnosti so otroci najbolj pogosto spraševali iz česa je plastelin. Zaradi 

nepoznavanja sestave plastelina, sva se odločili, da plastelin izdelamo z nam dostopnimi 



sestavinami. Otroci so spoznali katere sestavine potrebujemo, da izdelamo plastelina. Izdelali 

smo slano testo, iz katerega so otroci prosto ustvarjali. Pri mlajših otrocih sva več pozornosti 

namenili varnosti, zato sva plastelin izdelali vzgojiteljici. Starejši otroci so bili pri izdelavi 

lastno aktivni.  

 

APRIL:  

POSKUS: Kaj se zgodi če kamen polijemo s kisom 

Za to dejavnost otroci sami niso spraševali. Torej niso postavljali vprašanj o sami površini 

kamna. Edino kar so opazili je, da so v stiku z vodo kamni bolj temni in spolzki, to pa je bilo 

odvisno tudi od same sestave kamna. Ko sva se pripravljali na poskus sva se osredinili predvsem 

na cilj, da otroci spoznajo razliko v sami površini kamna (razliko med vodo in kisom). Doma 

sva predhodno eksperiment izvedli in preverili kateri kamen bo v stiku s kisom odreagiral. 

Predhodno sva si natančno pogledali tudi teoretično ozadje raztapljanja kamnin, kar sva 

uporabili tudi pri razlagi ob izvedbi eksperimenta. Pri načrtovanju sva bili tudi tokrat najbolj 

previdni pri sami varnosti. Površino sva ustrezno zaščitili in otrokom povedali natančna 

navodila. Tako starejši kot tudi mlajši so pri samem procesu eksperimenta aktivno sodelovali. 

Zaradi bolj nazorne izvedbe eksperimenta, sva otroke v obeh igralnicah razdelili v dve skupini. 

Otroci v mlajši skupini so z navdušenjem po kamnih, s pomočjo kapalke, nanašali vodo in kis. 

Nekaj težav jim je predstavljala fina motorika, saj so  ob stiskanju kapalke hitro stisnili 

preveliko količino tekočine, ki je poskrbela da poskus ni bil dovolj nazoren, zato smo dejavnost 

nekajkrat ponovili. Otroci so najprej pokazali izraz presenečenja in navdušenja. Takoj so opazili 

mehurčke, ki so jih tudi poimenovali. Zelo dobro se je dejavnost povezala s področjem fizike, 

kjer otrokom predstavimo tudi nastanek mehurčkov (mehurček za nastanek najbolj pogosto 

potrebuje zrak ali vodo). Starejši otroci so bili bolj pozorni in so takoj opazili, da obstaja razlika 

med vodo in kisom. Otroci so znali tudi povezati, da je kis odreagiral na kamen zaradi svojega 

kislega okusa. Tega so vidno pokazali tudi s svojo obrazno mimiko. Pri nanašanju tekočine na 

kamen so bili zelo natančni, pri tem je velika večina otrok štela tudi količino iztisnjenih kapljic 

tekočine. Dejavnost je bila otrokom ena bolj zanimivih iger, ki smo se jih s kamni igrali. V 

mlajši skupini so otroci pokazali željo po ponovitvi dejavnosti in so za ta namen kamne v vrtec 

prinašali od doma. Tukaj smo skupaj spoznali tudi, da moramo za namen dobro in uspešno 

izvedenega poskusa uporabiti dovolj velike kamne in kamen, ki v sebi vsebujejo apnenec, 

granit, marmor…saj ostali s kisom ne reagirajo.  



MAJ:  

DIDAKTIČNA IGRA: Tekmovanje kamenčkov na klančini 

Klančine smo v obeh skupinah spoznavali že ob načrtovanju in izvedbi ostalih dejavnosti iz 

fizike (spuščanje avtomobilov, drsenje po klančinah s telesi…). Tokrat smo se ponovno srečali 

s klančinami in kamni. Ob načrtovanju zadnje dejavnosti sva se odločili, da bova otrokom 

ponudili izkustveno učenje, kar je pomenilo pripravo prostora in elementov, otroci pa so imeli 

možnost, da sami spoznavajo igro. V obeh skupinah sva opazili, da so otroci izjemno hitro 

ugotovili, da se kamni in klančine lahko med seboj dopolnjujejo. Predvsem so ob spuščanju 

kamnov vzklikali in navijali, ter tako popolnoma spontano prišli do igre: Kateri kamen je 

hitrejši?. Vse vzgojiteljice smo se v igro aktivno vključile in tako otroke še dodatno spodbudile 

k tekmovanju. Nekaj več spodbude oz. ureditve tekmovanja so potrebovali otroci v mlajši 

skupini, ki so bili ob izvedbi igre oz. dejavnosti tako navdušeni da so želeli tekmovati vsi hkrati. 

Med kamne sva tokrat skrili nekaj ploščatih in nekaj izjemno velikih ter izjemno majhnih. 

Opazovali sva odzive otrok, ki so popolnoma nemoteno izvajali dejavnost in uporabljali vse 

kamne na vseh klančinah. Mlajši so hitro ugotovili, da se vsi kamni ne kotalijo in so ne 

kotalečim kamnom kar sami ponudili nekaj pomoči za spust po klančini (z rokami so jih 

potiskali po klančini navzdol in navzgor). Ob tem so večkrat podali komentarje, da je kamen 

pretežek ali da kamen nikamor ne gre. Skozi izvedbo dejavnosti sva se tudi tokrat potrudili, da 

sva otroke opomnili na različno terminologijo, ki smo jo do zdaj v okviru projekta že spoznali 

(ploščat, okrogel, lažji, težji, grob, gladek,…). 

 

KONČNA REFLEKSIJA PO IZVEDBI PROJEKTA 

Že v samem začetku sva si projekt zadali z namenom, 

da poiščeva nekaj dejavnosti izven okvirjev, ki so nama 

poznani. Za vsako novo pripravljeno dejavnost sva se 

morali dobro pripraviti, kar sva izkoristili tudi za 

širjenje najinega poznavanja vsebin z vidika kamnin. V 

sklopu izvedbe projekta sva od samega začetka 

dopuščali izvedbo tudi drugih dejavnosti, ki so jih kot 

iztočnico ponudili otroci ali drugo okolje (sodelovanje 

s starimi starši). Vse dejavnosti sva sprejeli odprtih rok 



in z namenom, da vsi skupaj čim bolj celostno pristopimo k spoznavanju novih vsebin. Otroci 

so pri dejavnostih sodelovali z izjemno notranjo motivacijo za kar največjo zaslugo pripisujeva 

ravno kamnom samim. S kamni se otroci srečajo zelo zgodaj v svojem življenju zato ni bilo 

presenečenja, da jih bodo aktivnosti povezane z njimi tako zelo pritegnile in zanimale. 

Karin Ropotar, Anja Bešter  

 

 

SKUPINA MRAVLJICE:  3 – 4 LETA 

KAKO NASTANE KNJIGA? 

    Z otroci smo se v mesecu novembru pogovarjali o knjigah. Otroke sva povabili, da so v naš 

knjižnji kotiček, prinesli knjge iz svojih domov. Opazili sva, kako otroci z veseljem prinašajo 

knjige, jih prebirajo, posojajo prijateljem in jih skupaj ogledujejo. V tem mesecu smo imeli 

tudi vsakodnevne pravljice- nekatere po najinem izboru, druge so bile knjige otrok.  Preko 

tega smo spoznali, da se knjige med seboj razlikujejo- v velikosti, vsebini, materialu, debelini. 

Med seboj smo jih primerjali, razvrščali po velikosti, po debelini- iskali razlike, ki so bile 

očitne. S tem sva otrokom dokazali, da imamo različne knjige. Ker smo kotiček opremili s 

knjigami otrok, smo si ogledali kje v vrtcu imamo našo »vrčevsko knjižnico«. Skupaj smo se 

odpravili v zgornje nadstropje, kjer so si otroci izbrali eno izmed knjig, katero so si ogledali, 

nekaj smo jih odnesli tudi v igralnico. Obiskali smo tudi knjižnico Ihan, pri šoli. Dogovorili 

smo se za obisk, kjer smo spoznali, kje imajo knjige za otroke, kako s knjigami ravnamo, 

kako si knjige sposodimo. Ugotovili smo, da si lahko izposodimo tudi igrače; tega nismo 

strili, ampak smo se poigrali kar v knjižnici. Spoznali smo sam potek izposoje knjig, ter 

knjige odnesli s seboj v vrtec. Otroci so bili po obisku knjižnice zadovoljni z novimi znanji in 

baloni. Z otroci smo v tem mesecu pričeli tudi z ustvarjanjem lastne knjige. Najprej smo 

spoznali knjigo po kateri smo jo naredili, to je Velika skrivnost, pisatelja Erica Carla. Otroci 

so jo hitro vzeli za svojo in sodelovali pri pripovedovanju. Ker je bila ta majhna knjiga, smo 

mi naredili večjo različico le te. Otroci so sodelovali skozi celoten proces, najbolj so bili 

dejavni pri ustvarjanju ozadja, katerega so s tempera barvo in gobico tapkali po kartonu. Bili 

so ustvarjalci dreves, jabolk, nekaj pa sva prispevali tudi sami. Veliko knjigo smo s pomočjo 

moških rok tudi zvezali in jo zložli v pravo celoto. Otroci so spoznali, da je potrebno veliko 

časa in dela, da vse sestaviš in natane prava knjiga.  

S knjigo smo potovali po skupinah našega vrtca, kjer so jo otroci z veselejm pripovedovali. 

Knjigo smo predstvaili tudi staršem na srečanju,  ter babicami in dedkom na 

medgeneracijskem dopoldnevu. Sama pa sem s knjigo obiskala vrtce in starejše skupine v 

sklopu »Kulturno dopoldne«.  

Cilji so bili realizirani, otroci so pridobili veliko novih informacij in znanj.  



                                                                                  

Katarina Košenina 

 

SKUPINA ŽABICE: 5-6 LET 

MOJ ZVEZEK 

Otroci so se preko tega projekta seznanili s skrbjo za svoje stvari oz. navajali na odgovorno 

ravnanje s svojimi predmeti (barvice, svinčnik, zvezek). V zvezke in na liste so barvali, risali, 

povezovali, razvrščali, šteli, sledili našim navodilom, strigli in lepili itn. ter s tem krepili fino 

motoriko, natančnost, koncentracijo in vztrajnost, predvsem pa pridobivali orientacijo na listu. 

Vse to jim bo omogočilo lažji vstop v šolo v prihodnjem šolskem letu. Otroci so pri projektu 

radi sodelovali, skrbeli so za svoje stvari, jih skrbno pospravljali po končani dejavnosti ter 

vestno izvajali naloge, ki so jim bile dane. Vse cilje smo uresničili. 

 

 

 



MALI SONČEK (RUMENI) 

Dejavnosti za projekt Mali sonček v skupini Žabice so v letošnjem letu obsegale gibalne 

dejavnosti z žogo, kolesarjenje s kolesi (tečaj kolesarjenja – 5 dni), ki so jih otroci pripeljali s 

seboj v vrtec, imeli smo jesenski kros, hodili na izlete (do vagona, na Tabor, do palčkove hiše, 

do skakalnice itn.), šli na sprehode po dežju, izvedli igre na snegu (5 dni, januar 2019), imeli 

tečaj rolanja (5 dni, maj 2019), izvajali poligone v večnamenskem prostoru,  igrali smo na male 

inštrumente in izvajali vsakodnevne gibalne minutke (joga in tibetančki za otroke). Športno 

popoldne smo izvedli 15. 4. 2019, udeležilo se ga je 8 otrok skupine.  Otroci so se vsakodnevno 

gibali in aktivno preživljali čas, ko so bili v vrtcu. Vse cilje projekta smo uresničili. 

 

PRAVLJIČNI PALČEK 

V  tem šolskem letu smo bi vključeni v projekt Knjižnice Domžale z imenom Pravljični 

palček. Vsak otrok skupine je prosto povedal eno ljudsko in dve avtorski pravljici ter eno 

pesem. To nalogo so uspešno opravili vsi 

otroci skupine ter s tem pridobivali 

spretnosti nastopanja pred skupino. 

Njihove dosežke smo sproti beležili. 

Narisali so tudi tri likovne izdelke na temo 

različnih pravljic in jih poslali v knjižico 

Domžale, ki jih je razstavila v času od 8. do 

20. 4. 2019. Zaključek Pravljičnega palčka 

smo imeli 19. 4. 2019 v knjižnici OŠ Ihan, 

kjer smo poslušali pravljice gledališča 

Kamišibaj ter izdelovali likovni izdelek 

Kokoš. Otroci so za uspešno opravljenega 

Pravljičnega palčka dobili tudi priznanja.  

Alenka Lovšin 

  



ENOTA MLINČEK 

1. BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 

Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali s projektom Bralnice pod korošnjami. Nadaljevali 

smo z namenom samega projekta in sicer spodbujanje bralnega opismenjevanja otrok 

in bralne kulture. Na igrišču imamo prostor namenjen prebiranju knjig. Otrokom smo 

ponudili različne slikanice in knjige, katerih so se z veseljem posluževali. Velikokrat so 

prisluhnili branju strokovnih delavk in delavca vrtca. Obenem so imeli na razpolago 

tudi liste in bravice, da so slišano lahko prenesli na papir. 

 

2. LENKA SE ŠETA, METLA POMETA 

V letošnjem šolskem letu, je bila ena izmed prioritetnih nalog tudi delovna vzgoja. 

Naš cilj je bil, otroke navajati na delovne navade v vrtcu. Otroci imajo privzgojene 

navade že v sebi, potrebno jih je le razvijati. V skupini smo septembra začeli z 

dežurstvi pri hranjenju. Vsak dan sta bila dežurna dva otroka. Njuna naloga je bila, da 

sta poskrbela za urejen prostor. Dežurna, sta imela predpasnik, vsakemu otroku sta 

razdelila pribor in otrokom zaželela dober tek. Po končanem obedu sta pospravila 

mize in jih pobrisala s krpo. Delovna vzgoja je bila prisotna tudi pri ostalih 



dejavnostih v igralnici: pri pospravljanju igrač, urejanju kotičkov, pometanju smeti po 

tleh ipd. Otroci so pri delu neizmerno uživali. Otroci so sodelovali tudi pri urejanju 

igrišča in sicer skupaj smo poskrbeli, da je bilo okrog peskovnika čisto, da so smeti v 

koših, da smo pograbili listje...Otroke smo spodbujali, da so pri opravilih pomagali 

tudi doma. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Radomlje, 31. 5. 2019                                                                              Mlinčkovi 

  



EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE MIŠK 

STAROST OTROK: 1,5 – 2,5 

NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Urška Miklavčič, Sara Obreza 

 

1. MALI RAZISKOVALEC 

Ker so otroci še majhni, se z večino materialov za igro šele seznanjajo. Tako smo vse 

ponujene materiale spoznavali z vsemi čutili, različnimi pripomočki, spoznavali, kaj se 

z njimi dogaja, zakaj vseh ne moremo dati v usta….. 

Otroci se v tej  starosti najprej čudijo, pokušajo, spremljajo in preskušajo. Na podlagi 

lastnih izkušenj pridobivajo spoznanja , ki jih kasneje preverjajo in želijo veliko 

ponovitev, da lahko preskušajo ponovno in še enkrat… Kljub svoji majhnosti in 

neizkušenosti pa so odlični opazovalci, vse želijo poskusiti, vsako stvar za kratek čas, 

pa vendarle z največjim užitkom. Ob tem dobivajo spoznanja, ki jih potem prenašajo na 

vsa področja.  

Raziskovanje je za njih največji užitek in obenem najboljše spodbuda za razvoj in 

napredovanje na vseh vzgojnih področjih. 

 

2. MIŠKIN DNEVNIK 

Ob rojstnih dnevih otrok smo podrobneje spoznavali družino otroka. Poiskali smo 

fotografijo otroka in jo umestili na za to določeno mesto v igralnici. Otroci so imeli tako 

možnost večkrat vprašati ali se pogovarjati o slavljencu. Izhodišče so nam bile 

informacije, ki smo jih dobili od staršev. Otroku smo izdelali lutko ki nam je pomagala 

pri pogovoru, otroci pa so jo kasneje odnesli domov. Slike smo zbirali v posebni mapi, 



ki nam bo služila kot osnova za zgodbo o otroku, ki bo v vrtcu bival več let. Zgodba se 

tako nadaljuje, v prihodnjem letu bomo zbrane materiale razvrščali v dnevnik 

3. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

V letošnjem letu smo izvedli načrtovane dejavnosti. Sodelovanje s starimi starši smo 

uvajali ze v samem začetku leta, saj veliko starih staršev sodeluje pri spremljanju otrok 

iz vrtca in v vrtec. Tako smo navezovali posebne stike ze med samim prihodom v vrtec. 

V mesecu januarju smo dedke in babice povabili na obisk v skupino in skupaj ustvarjali 

v delavnici. Ker so otroci še zelo majhni, tudi težje razumejo kasnejši odhod starih 

staršev iz skupine, tako je večina otrok odšla , v dogovoru s starši, domov po delavnici. 

Pripovedovanje zgodbe, ki jo pripoveduje babica je otroke zelo prevzelo, predvsem 

mirnost in zbranost ob pripovedovanju.  

Sodelovali smo tudi pri delu telovadbe, seveda pa smo morali počakati, da smo dovolj 

zrasli, de smo prišli do telovadišča. Obiskali so nas pevci pevskega zbora upokojencev 

in nam zapeli nekaj starih slovenskih pesmi, ki so jih otroci z zanimanjem poslušali. 

Sodelovanje bomo naslednje leto nadgradili. 

4. MALI SONČEK 

V projektu so sodelovali vsi otroci – torej 14 . Ob prihodu v vrtec je bilo gibalno aktivnih 

otrok malo, saj so bili v večini še v varnih zavetjih - naročjih staršev. Gibalne spodbude 

smo stopnjevali iz dneva v dan, otroci so se sprostili in se gibanja niso več bali. Poligoni 

so bili varno pripravljeni, da so otroci lahko raziskovali gibanje in se gibali po navodilu. 

Tako so hitro napredovali, izzive sva stopnjevali. Hodili smo tudi na kratke in kasneje 

dolge sprehode v naravo in prav vsi otroci so gibalno zelo napredovali. Udeležijo se 

vsake ponujene dejavnosti in jo izvedejo svojim danostim primerno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. EKOLOGIJA 

Vse leto smo otroke ekološko osveščale. Ločevanje odpadkov je bilo vsakodnevno 

opravilo, saj imamo v igralnici in v zunanjem stranišču več različnih košev, tako so se  

otroci navajali na ločevanje različnih odpadkov. Starši so nam prinesli različne 

odpadne materiale (stekleničke, papir za risanje, škatlice), ki smo jih uporabile za 

dejavnosti. V mesecu marcu smo organizirali čistilno akcijo s katero smo očistili vrtec 

ter njegovo okolico (parkirišče, igrišče). Prav tako smo otroke vsakodnevno navajale 

na ekološko obnašanje v vrtcu s pravili pri vsakodnevni rutini npr.: vzemi eno brisačo 

za roke ali robček za nos, uporabi malo mila, zapiraj vodo za seboj, uporabi vse 

koščke papirja, embalažo uporabi kot ustvarjalni material. 

 

Radomlje, 31. 5. 2019                                                                    Dragica Repanšek, dipl. vzg.  

  



EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

STAROST OTROK: 2 – 4  

NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc 

 

1. BISTRE GLAVICE 

Projekt smo v skupini izvajali z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in miselnega 

razvoja otrok, čemur je namenjen program NTC.  Dejavnosti so bile izvedene po 

metodah dela programa NTC (Nurture of talented children), ki deluje po treh stopnjah. 

To so dodatna stimulacija možganov (motorične sposobnosti: dinamično prilagajanje 

očesa, rotacija, ravnotežje; vaje za finomotoriko), spodbujanje razvoja asociativnega 

razmišljanja (abstrakcija, vizualizacija; miselna klasifikacija in seriacija (urejanje po 

vrstnem redu; asociacije in analogije; glasba), spodbujanje razvoja funkcionalnega 

razmišljanja (ugankarske naloge, ugankarska in problemska vprašanja). Metode dela 

smo povezovali z vsemi kurikularnimi področji in sicer bolj konkretno v okviru 

dejavnosti za razvijanje fino in grobo motorike (uporaba športnih rekvizitov, gibanje 

na prostem, uporaba nestrukturiranega materiala), za spodbujanje in razvijanje 

ustvarjalnosti (glasbeno, likovno področje) ter za razvijanje govorno-jezikovnih 

zmožnosti (učenje pesmi z asociacijami, besedne igre). V okviru projekta smo izvajali 

dejavnosti za razvoj grafomotoričnih spretnosti pri čemer smo uporabljali različna 

sredstva, dejavnosti za koncentracijo in razvijanje koordinacije oko-roka. Otroci so pri 

dejavnostih zelo radi sodelovali, prav tako smo realizirali zastavljene cilje. Namen, 

potek ter konkretne dejavnosti projekta so spoznali tudi starši na 2. roditeljskem 

sestanku.  

 

              

 

 

 

 

 

 



2. NA SONČNI STRANI ALP 

V okviru projekta, ki smo ga povezali tudi z drugimi projekti,  smo upoštevajoč starost 

otrok v oddelku  spoznavali  kulturno dediščino,  slovensko ljudsko izročilo. Vključili 

smo vsa področja kurikuluma, predvsem pa jezikovno področje.  V prvem delu smo 

spoznali slovensko zastavo, grb ter himno. Kaneje pa smo se bolj osredotočili na 

spoznavanje zančilnosti. Med njimi so bile tradicionalne slovenske jedi, glasba, plesi. 

V povezavi s prazniki so otroci spoznavali tudi šege in navade.  Pri plesnih 

dejavnostih smo izvajali ljudske otroške plesne ter rajalne igre, ob tem pa tudi 

prepevali ljudske pesmi, nekatere v narečju. Ogledali smo si posnetke, fotografije, 

različno literaturo in spoznavali ter poslušali različne inštrumente značilne za ljudsko 

glasbo. Pogosto pa sva otrokom pripovedovali slovenske ljudske pravljice in legende. 

Nekateri otroci so prinašali v vrtec knjige z  ljudskimi pravljicami in pesmimi. Veliko 

smo se tudi igrali prstne igre in bibarije. Zelo radi pa so se otroci igrali igre, ki so se 

jih igrali že naši stari starši. Projekt bomo v naslednjem šolskem letu nadaljevali in 

nadgradili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ŠKRAT ČISTKO  

Dejavnosti izvedene v okviru projekta so otroke spodbudile k razmišljanju, spoznavali 

so kako ljudje vplivamo na naše okolje, kako lahko skrbimo za njegovo varovanje, 

kako lahko odpadke ponovno predelamo. Otroci so ob tem spoznavali in primerjali 

različen material in ga ustrezno razvrščali. Uporabili smo različno literaturo ter si 

ogledali posnetke, na sprehodih pa opazovali kako ljudje skrbimo (ali ne najbolj 

skrbimo) za okolje, ogledali smo si tudi ekološki otok.  Projekt smo povezovali z 

delovno vzgojo in projektom na nivoju enote Lenka se šeta, metla pometa. Tako so 

otroci pridobili primeren odnos do dela in organizacijskih sposobnosti. Sodelovali so 

pri oblikovanju ter urejanju prostora (igralnice) ter igrišča. Pogovarjali smo se o 

odpadkih, skrbeli za ustrezno ločevanje odpadkov v igralnici. Pri likovnih dejavnostih 

smo ustvarjali z odpadnim materialom, pri matematičnih dejavnostih izdelovali iz 

odpadne embalaže družabne igre. Veliko sredstev (različnih škatel, lončkov, blaga, 

usnje, les, kamni...) pa so v vrtec prinašali tudi starši. To smo uporabili za ustvarjalno 

igro z nestrukturiranim materialom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MALI SONČEK 

V tem šolskem letu smo v okviru projekta Mali sonček izvajali program zeleni. Sledili 

smo zastavljenim ciljem. Izvajali smo 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 ...), izvajali različne kompleksne 

gimnastične vaje (z in brez rekvizitov, z ali brez glasbene spremljave). Gibalne 

spretnosti ter doživljanje ugodja v gibanju so otroci pridobivali tudi ob aktivni 

udeležbi pri različnih elementarnih in drugih igrah kot so igre lovljenja, teki, štafetne 

igre, igre za razvijanje natančnosti, hitrosti in moči. Ob tem pa se tudi učili pomena 

medsebojne pomoči in pravil. Pogosto smo oblikovali gibalne dejavnosti z žogami. 

Otroci so različno velike žoge in tudi balone kotalili, lovili, metali, brcali, podajali. Ob 

tem pa uporabljali ne samo roke in noge temveč tudi različne rekvizite. Igrišče smo 

izkoristili za vožnjo z različnimi vozili, poganjalci, kjer smo uredili poligon. Zimski 

čas pa smo takrat, ko je bil sneg le tega izkoristili za igre na snegu (z in brez 

rekvizitov). Tekom celotnega šolskega leta smo hodili na različno dolge sprehode, 

predvsem po poti ob Kamniški Bistrici. Pot pa nam je nudila tudi veliko prostora za 

gibalne vaje in igre.   

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped. 



EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE RIBICE 

STAROST OTROK: 4 – 6 

NOSILEC IZVEDBE: Damjana Rode, Gašper Cestnik 

 

1. PIŠEM ČRKE 

Projekt je potekal skozi celo šolsko leto. Osrednji cilj projekta je bil razvoj predbralnih 

in predpisalnih spretnosti. Izvajala sva različne dejavnosti preko katerih so otroci 

spoznavali črke. V jutranjem krogu smo se igrali z glasovi, iskali začetni in končni 

glas v besedi, zlogovali smo besede in dopolnjevali besede in iskali besede na 

določeno črko. V igralnici smo uredili tudi kotiček, kjer smo imeli na steno nalepljene 

črke. S projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BRALNI PALČEK 

Projekt je potekal od septembra do marca. Vanj so bili  vključeni vsi otroci iz skupine. 

Doma so skupaj s starši brali knjige in slikanice, se učili pesmice, jih prinašali v vrtec 

in vsebine pripovedovali svojim  prijateljem. Vsak izmed njih je brez težav predstavil 

vsebine pred vsemi. Otroci so v projektu  pridobili veliko samozavesti, govornih 

sposobnostih, samostojnosti, domiselno so pripovedovali, razvijali so besedni zaklad. 

Obiskali smo knjižnico v osnovni šoli v Radomljah, kjer nam je gospa Amanda z 

veseljem predstavila knjižnico in otroke popeljala v svet pravljic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EKOLOŠKI KOTIČEK 

V vrtcu se otroci v skupini z ekologijo srečujejo vsak dan. Otroci v različne koše 

razvrščajo različne odpadke. Na ločevanje odpadkov se navajajo tudi doma, kar se 

odraža tudi pri njihovem sodelovanju v vrtcu. V letošnjem letu smo se odločili tudi za 

zbiranje PVC zamaškov, ki smo jih podarili zavodu Naš kuža. Cilji projekta so 

ekološko osveščanje otrok in staršev, skrb za čisto in urejeno okolje, ohranjanje narave 

in navajanje na ločevanje odpadkov. 

 

 

 

 

 



4. MALI SONČEK 

V letošnjem šolskem letu, sva v naši skupini izvajala program malega sončka in sicer 

oranžnega in rumenega. V projektu Mali sonček – Rumeni je sodelovalo 6 otrok, 17 

otrok pa je sodelovalo pri oranžnem malem sončku. Hodili smo na izlete. Vozili smo 

se s skiroji in kolesi, se žogali, se gibali in plesali. Za starše in otroke smo pripravili 

tudi Športno popoldne in sicer poligon ob Kamniški Bistrici, 19 otrok je utrjevalo 

svoje plavalne sposobnosti na plavalnem tečaju v Atlantisu. V septembru pa smo 

izvedli tudi rolanje in kolesarjenje. Pri projektu je sodelovalo vseh 23 otrok in vsi 

otroci so ob koncu prejeli priznanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomlje, 31. 5. 2019                                                                         Damjana Rode, dipl. vzg.  

  



ENOTA PALČEK 

 

SKUPINA MEDVEDKI – ENOTA 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 ki sedi ali stoji zadaj, je maser. 

Po točno določenih korakih, ki jih kaže vzgojiteljica, certificirana strokovnjakinja za otroško 

masažo, otroci masirajo drug drugega 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. 

EVALVACIJA:  

Približno enkrat mesečno smo v vrtcu izvajali masažne prijeme. V začetku sem otrokom 

dovolila, da si sami izberejo par s katerim bodo izvajali masažo, kasneje pa sem pare zamenjala 

oz. določila sama. Zamenjavo sem izvedla predvsem zato, ker se ugotovila, kateri otroci 

karakterno bolj sodijo skupaj, saj podobni karakterji lažje izvajajo masažo, ker imajo podobno 

močen prijem, bolj razumejo drug drugega in se lažje prilagajajo drug drugemu. Masažo smo 

izvajali po zajtrku, ker so otroci v tem času bolj umirjeni ter pripravljeni za delo in upoštevanje 

pravil in navodil. V začetku smo masažo izvajali počasneje, saj so se morali otroci točnih 

prijemov in gibov šele učiti, kasneje pa smo lahko masažo izvedli hitreje. Ponavadi je ena 

skupina otrok masirala 10-15 minut, nato pa so se pari med seboj zamenjali in tisti, ki je prej 

masiral, je postal masiranec. Otroci so zelo hitro usvojili pravila masiranja, in sicer, da vedno 

pred dotikom vprašajo za dovoljenje in se po masaži zahvalijo. V začetku je bilo veliko 

govorjenja oz. pogovarjanja med samo masažo, kasneje pa so usvojili tudi pravilo, da se med 

masažo ne pogovarja, ampak se govori le toliko, da se otroci med seboj dogovorijo za moč 

prijema-dotika. Otroci so zelo hitro usvojili tudi posamezne masažne prijeme ter vrstni red 

masažnih prijemov, zelo so jim pri tem pomagale masažne kartice z ilustracijami posameznih 

prijemov. Enkrat smo masažo izvajali tudi ob umirjeni glasbi. Otroci so se masaže vedno 

razveselili in po masaži so bili vedno umirjeni in pripravljeni za druge dejavnosti. Masažo 

priporočam vsem skupinam, ker blagodejno vpliva na odnose, povečevanje empatije med otroki 

ter razvija čut za odgovornost. 



 


