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Izhodišče: 

VARNO POD SONCEM 
Globalni cilji 

 Narava 

 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

Cilji 

Gibanje 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok 

in nog), ravnotežje, 



 

 
 

 razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike, 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje itn.), 

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, 

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

 uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 

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

 

Jezik 

 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 

otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili 

komunikacije, vljudnost), 

 otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika, 

 otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem, 

 otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov, 

 otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature, 

 otrok se uči samostojno pripovedovati, 

 otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

Umetnost 

 Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote, 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

 razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, estetskega 

in vrednostnega doživljanja, 

 doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, 

filmskih, televizijskih delih, 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora, 

 spoznavanje novih pesmi in delna usvojitev. 

 



 

 
 

Družba 

 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko 

ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje, 

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

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, 

pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, 

menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.), 

 otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja 

razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, 

utemeljenega v neomejevanju pravic drugih, 

 otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava razne in različne 

praznike in običaje, 

 otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo, 

 otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s 

prehranjevanjem, 

 otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih: 

doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, družabnih 

srečanjih, zabavah itn. 

 

 

 

Narava 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

 otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, 

 otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje, 

 otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi, 

 otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave, 

 otrok doživlja čas kot trajanje neke dejavnosti in spoznava merjenje časa, 

 otrok spoznava gibanje teles po zraku in v vodi in kopnem, 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov), 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi 

in jih med seboj primerja, 

 otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti, 



 

 
 

 otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin, 

 otrok odkriva lastnosti zraka, 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in izvor 

svetlobe. 

Matematika 

 Otrok rabi imena za števila, 

 otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1, 

 otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje, 

 otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 

 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 

 otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

 otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like, 

 otrok klasificira in razvršča, 

 otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in 

objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo, 

 

 

DEJAVNOSTI oz. VSEBINE 

GIBANJE 

 Rajalne in gibalne igre, 

 razgibavanje z različnimi športnimi pripomočki, 

 gibalne minutke, 

 gimnastične vaje, 

 vadbene ure, 

 elementarne igre, 

 hoja, tek, plazenje, skoki, poskoki, 

 igre z vodo in plavajočimi sredstvi. 

 

JEZIK 

 Nove zgodbice, pravljice o soncu, morju, počitnicah … 

 nove deklamacije o soncu, morju, počitnicah … 

 izmišljarije, 

 Bralnice pod krošnjami, 

 igrice s prsti, 



 

 
 

 izštevanke, 

 individualni pogovori. 

 

 

NARAVA 

 Spoznavanje prednosti in slabosti Sonca, 

 spoznavanje posledic prekomernega izpostavljanja Soncu, 

 pogovori o zaščiti pred močnim Soncem, 

 igranje s svetlobnimi odboji, 

 prepoznavanje umetnih in naravnih senc, 

 iskanje informacij v otroških enciklopedijah, 

 spremljanje vremenskih napovedi, 

 opazovanje milnih mehurčkov, papirnatih letal, barčic v bazenu, balonov … 

 

DRUŽBA 

 Igranje v spontanih in skupinskih igrah, 

 spoznavanje novih iger, ki temeljijo na novih pravilih, 

 igranje igre vlog, 

 praznovanje rojstnih dni, 

 druženje in igra z mlajšimi otroci. 

 

MATEMATIKA 

 Razvrščanje različnih predmetov, materialov, igrač … 

 merjenje senc, 

 igranje z družabnimi igrami, ki vsebujejo štetje, 

 štejemo, kar tako iz veselja, ko skačemo, tečemo … 

 igre s koledarji, dnevi, meseci … 

 sestavljanke, nizanke, vtikanke, 

 sestavljanje delov v celoto, 

 uganke, 

 razvrščanje v diagrame, 

 simboli. 

  

UMETNOST 



 

 
 

 Risanje, slikanje, tiskanje, striženje, trganje, mečkanje, 

 lepljenke, trganke, 

 pokrivala za glavo - zgibanje papirja, 

 ploske lutke, 

 poslušanje različnih zvrsti glasbe, 

 glasbene didaktične igre, 

 nove pesmice, 

 gibalne improvizacije pesmi, 

 risanje s kredami in suhimi barvicami, 

 plastelin, das masa. 

VLOGA ODRASLEGA 

 Skrbeli bomo za dobro počutje vseh in upoštevali otrokove interese in želje, 

 ponudili jim bomo čim več različnih dejavnosti, 

 spodbujali jih bomo k samostojnosti, 

 metode dela in oblike dela bodo prilagojene in izbrane glede na dejavnosti, 

 v ospredju bodo metode pogovora, razlage, demonstracije … 

 izdelke otrok bomo izobesili ali razstavili na vidna mesta, 

 uredili bomo kotiček za žejo, pripravili prostor, za igre z vodo, štafetne igre … 

 po potrebi otrokom nudimo pomoč pri dejavnostih, 

 omogočimo dovolj časa za igro, 

 vodimo dejavnosti ter usmerjamo otroke, 

 pripravimo prostor glede na dejavnost, 

 pripravimo aplikacije, sredstva za dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NAČRTOVANI KOTIČKI NA PROSTEM: 

 

Igrišče naše enote je razdeljeno na več različnih kotičkov, ki so razporejeni po celotnem igrišču. 

Konstrukcijski kotiček je na najožjem delu igrišča ob igralnici najmlajše skupine. Otroci imajo na 

voljo različen konstrukcijski material (različne velike kocke), ki je shranjen v za ta namen 

postavljenih zabojih. Otroci v tem kotičku pridobivajo sposobnost dogovarjanja med seboj, se učijo 

sodelovati, razvijajo pa tudi domišljijo ter gibalne spretnosti. V omenjenem kotičku imamo namreč 

velike kocke, ki jih otroci postavljajo v različnih nivojih.  

Kotiček za gibalne igre je na delu igrišča kjer imamo asfaltno površino. Tu smo na tla narisali 

predloge za različne igre kot sta »ristanc« in »zemljo krast«.  

Pod nadstreškom smo oblikovali kotiček, kjer otroci ustvarjajo in razvijajo ustvarjalnost oziroma 

domišljijo z nestrukturiranim materialom.  

Kotiček dom smo oblikovali v manjši hišici, otroci pa se igrajo tudi pred njo kamor si prinesejo 

igrače, mizico in stole. Likovni kotiček imamo urejen v prijetni senci ob peskovniku. Tu imajo 

otroci za ustvarjanje na voljo  različen likovni material.  

Letos spomladi pa smo skupaj s starši uredili še vrtnarski kotiček, kjer imamo posajena zelišča in 

vrtnine, ki jih zalivamo, odstranjujemo plevel in opazujemo kako rastejo. 
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Letošnje poletje smo po dolgem času spet preživeli v naši enoti.  

Vzdušje v vrtcu je bilo sproščeno, pestro in igrivo. Vsebine in dejavnosti, ki smo jih načrtovali so 

potekale v skladu z načrtovanim tematskim sklopom Poletne dogodivščine.  

Večina dejavnosti se je odvijala na prostem, kjer smo sledili našim načrtovanim kotičkom na igrišču. 

Vroče dni v vrtcu smo popestrili z igrami z vodo, spuščali smo čolničke in se igrali z mlinčki. 

Indijanski  šotori so otrokom vseh starostnih skupin nudili senco in obilo veselja. Nepogrešljiva je 

bila tudi odeja, ki je služila za igro na travniku. Otroci so spoznavali različne morske živali. 

Spoznavanje je potekalo preko aplikatov, slikanic in knjig. Ob igri z naravnimi materiali (les, pesek, 

voda) so spoznavali njihove lastnosti in razvijali ustvarjalnost. Igrali so se s kamni, konstruirali 

skulpture, vzorce, jih metali v vodo... 

Otroci so ustvarjali predvsem s prsti ali dlanjo (ribe, hobotnica, rakovica, barvanje kamnov). Pri 

ustvarjanju so uporabljali tudi naravne materiale. Naučili so se nekaj pesmi z morsko tematiko ter 

utrjevali že znane otroške pesmi. Ob igri z vodo in peskom so otroci usvojili osnove dodajanja in 

odvzemanja. Utrjevali so barve in štetje ob različnih didaktičnih igrah.  

Kadar smo imeli deževno vreme, to ni ustavilo našega ustvarjanja. To smo izkoristili za razne 

raziskovalne sprehode ob Kamniški Bistrici. 

 

V poletnih mesecih so bili otroci več ali manj združeni v dve, kasneje v eno skupino. 

Prisotnost otrok je nekoliko odstopala od napovedane odsotnosti tako kot vsako leto. Nekajkrat se 

je zgodilo, da je bilo otrok več, kot smo pričakovali, vendar to ni nikoli vplivalo na organizacijo 

dela, sočasnost in varnost otrok. 

 

Poletni čas in bivanje v naši enoti smo izkoristili tudi za razkuževanje igrač, pospravljanje omar, 

čiščenja pohištva, pripravljanje sob in garderob za novo šolsko leto. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                            
 

 
 

 
 
Radomlje, 27. 8. 2019                                                                                          Damjana Rode 
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ANALIZA ORGANIZACIJE DELA IN RAZPOREJANJE DOPUSTA 

STROKOVNIH DELAVCEV GLEDE NA ŠTEVILO PRISOTNIH OTROK 
 

Plan kadra v poletnim mesecih je bil ustrezno načrtovan, glede na pričakovano število otrok. Otroci 

so bili najprej združeni v dve, kasneje v eno skupino. 

Prisotnost otrok je nekoliko odstopala od napovedane odsotnosti tako kot vsako leto. Nekajkrat se 

je zgodilo, da je bilo otrok več, kot smo pričakovali, vendar to ni nikoli vplivalo na organizacijo 

dela, sočasnost in varnost otrok. Se je pa zgodilo tudi, da je bilo otrok nekaj manj, vendar kljub temu 

ni bilo potrebno delavcem koristiti dodatnega dopusta. Planirano smo imeli tudi študentko, ki je bila 

prisotna en teden v začetku julija in en teden na kuncu meseca julija, kadar pa je bilo število manjše 

od pričakovanega pa smo jo poslali domov. 

Naša selitev v poletnih mesecih v enoto Kekec nam omogoča lažji razpored delavcev in koriščenje 

dopustov v času največjega vpada števila otrok (konec meseca julija in prva polovica avgusta). Ker 

smo letos ostali v naši enoti, sem morala s številom prisotnih delavcev pokrivati tako jutranjo 

pripravo zajtrka, odpiranje enote, ravno tako pa tudi zapiranje enote, ki smo ga v prejšnjih letih 

lahko pokrili z enoto Kekec. Zato je v tem obdobju prišlo do nekoliko večjega števila plus ur, ki pa 

jih bosta delavca pokoristila še pred novim šolskim letom. V kolikor bi načrtovala večje število 

delavcev glede na majhno število prisotnih otrok, bi prišlo do tega, da bi bilo delavcev preveč in 

tako bi morali koristiti nenačrtovan dopust ali koriščenje ur.  

Letni dopust smo pokoristili tako kot je bilo dogovorjeno z upravo vrtca.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Radomlje, 27. 8. 2019                                                                                          Damjana Rode 
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PISANI POLETNI SVET 
ENOTA KEKEC 

Čas priprave: 26. junij 2019 -  31. avgust 2019 

 

GLOBALNI CILJI 

Gibanje - Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

Družba - seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 

Narava - Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih 

 

 

CILJI 

Gibanje 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok 

in nog), ravnotežje. 

 Razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje itn.). 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 

 Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

 Spoznavanje osnovnih načel osebne higiene. 

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

 

Jezik 
 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 

otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili 

komunikacije, vljudnost). 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se 

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

 Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

 Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja 

problemov. 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

 

Umetnost 

 Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote. 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 



 

 
 

 Razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, estetskega 

in vrednostnega doživljanja. 

 Doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, 

filmskih, televizijskih delih. 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in prostora. 

 Spoznavanje novih pesmi in delna usvojitev. 

 

Družba 
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko 

ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje. 

 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, 

pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, 

menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

 Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja 

razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, 

utemeljenega v neomejevanju pravic drugih. 

 Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega 

družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava razne in različne 

praznike in običaje. 

 Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo. 

 Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s 

prehranjevanjem. 

 Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih: 

doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, družabnih 

srečanjih, zabavah itn. 

 

Narava 
 Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo. 

 Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

 Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje. 

 Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi snovmi. 

 Otrok odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave. 

 Otrok doživlja čas kot trajanje neke dejavnosti in spoznava merjenje časa. 

 Otrok spoznava gibanje teles po zraku in v vodi in kopnem. 

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov). 

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter 

zmesi in jih med seboj primerja. 

 Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti. 

 Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin. 

 Otrok odkriva lastnosti zraka. 

 

Matematika 
 Otrok rabi imena za števila. 

 Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1. 



 

 
 

 Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje. 

 Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

 Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

 Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in 

objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo. 
 

DEJAVNOSTI oz. VSEBINE 

GIBANJE 
 rajalne in gibalne igre 

 razgibavanje z različnimi športnimi pripomočki 

 gibalne minutke 

 vadbene ure 

 elementarne igre 

 hoja, tek, plazenje, plezanje, skoki, poskoki 

 igre z vodo in plavajočimi sredstvi 

 sprehodi 

 sprostitvene dejavnosti na prostem 

 vožnja z različnimi prevoznimi sredstvi 

 

JEZIK 
 nove zgodbice, pravljice o morju 

 nove deklamacije o morju, počitnicah... 

 izmišljarije 

 Bralnice pod krošnjami 

 igrice s prsti 

 izštevanke 

 individualni pogovori o morju, počitnicah 

 uganke 

 

UMETNOST 
 risanje 

 slikanje 

 lepljenke 

 poslušanje različnih zvrsti glasbe 

 glasbene didaktične igre 

 igranje na male ritmične inštrumente 

 karaoke 

 nove pesmice 

 gibalne improvizacije pesmi 

 tiskanje 

 risanje s kredami in suhimi barvicami 

 plastelin, das masa 

 striženje, trganje 

 ples 



 

 
 

 

DRUŽBA 
 igranje igre vlog 

 praznovanje rojstnih dni 

 igre s prijatelji iz vrtca Gaj in Cicidom 

 druženje in igra z mlajšimi otroci 

 vodni promet 

 

NARAVA 
 spoznavanje življenja v morju in ob obali 

 igre s snovmi (mivka, kamni, školjke, voda) 

 kotički na prostem 

 igre z vodo 

 pogovori o zaščiti pred močnim soncem 

 iskanje informacij v otroških enciklopedijah 

 opazovanje milnih mehurčkov, papirnatih letal, barčic v bazenu, balonov... 

 

MATEMATIKA 
 razvrščanje različnih predmetov, materialov, igrač... 

 igranje z družabnimi igrami, ki vsebujejo štetje 

 štejemo, kar tako iz veselja, ko skačemo, tečemo... 

 igre s koledarji, dnevi, meseci... 

 sestavljanke, nizanke, vtikanke 

 sestavljanje delov v celoto 

 uganke 

 simboli 

 

VLOGA ODRASLEGA 
 Poskrbeti, da se otroci dobro in varno počutijo v novem okolju. 

 Z otroki se pogovarjajo v "neotroškem jeziku" in ga spodbujajo pri uvajanju komunikacije. 

 Vzgojitelji in pomočniki nudijo otrokom ustrezne izzive in jim omogočajo, da se 

dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. 

 Skrbeli bomo za dobro počutje vseh in upoštevali otrokove interese in želje. 

 Ponudili jim bomo čim več različnih dejavnosti. 

 Spodbujali jih bomo k samostojnosti. 

 Metode dela in oblike dela, bodo prilagojene in izbrane glede na dejavnosti. 

 Spodbuditi interes za predlagano dejavnost. 

 Uredili bomo kotiček za žejo, preuredili igrišče za igre z vodo in druge kotičke. 

 Po potrebi otrokom nudimo pomoč pri dejavnostih. 

 Omogočimo dovolj časa za igro. 

 Vodimo dejavnosti ter usmerjamo otroke. 

 Pripravimo prostor glede na dejavnost. 

 

 
 
 



 

 
 

EVALVACIJA DELA ENOTE KEKEC V POLETNIH MESECIH  
 
Letošnje poletje je bilo za nas malce drugačno. Zaradi večjih vzdrževalnih del in 
mejave inštalacij smo gostovali v enoti Gaj. Poskrbele smo za prijetno vključitev v v 
nove prostore ter za spoznavanja vrstnikov enote Gaj in Cicidom. Malce smo imeli 
težav z delitvijo otrok skupine medvedi (2-3)  med mlajše (1-2) in starejše (3-6). 
 
Spoznavali smo PISANI POLETNI SVET. Prebirali smo slikanice o morju in o živalih, ki 
živijo v njem, se pogovarjali o počitnicah, peli pesmice in likovno ustvarjali. Izvajali 
smo razgibavanja ter se igrali gibalne igre. 
 
 

           
 
Otroci so se vključevali po svojih interesih in ob tem utrjevali znanja, ki so jih pridobili 
skozi celo šolsko leto. Dejavnosti so potekale sproščeno. Kadar so bile visoke 
temperature smo se igrali na igrišču le dopoldan, v senci. V zgodnjih dopoldanskih urah 
smo nekajkrat odšli na sprehod ob Kamniški Bistrici. Preostali čas smo bili v igralnicah, 
ki so bile primerno ohlajene.  
 



 

 
 

 
 
   

   
 

       
 

 
 

Zaradi rezervacij in dopustov smo imeli zmanjšano število otrok. Prisotnost otrok v je 
bila malce manjša od načrtovane in sporočene.  
Zahvaljujemo se vzgojiteljicam enote Gaj za prijetno druženje in hkrati za 
razumevanje, saj so imeli zaradi našega gostovanja prostorsko stisko.  
 
 
 

vodja enote 
 Miranda Krištof 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

Enota CICIDOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Poletne dejavnosti 2019 -CICIDOM 
 

GIBANJE: 

 Čutna pot iz naravnega materiala, 

 orientacijski pohod na igrišču vrtca in iskanje skritega zaklada, 

 izleti v naravo, 

 jutranja razgibavanja in telovadba na prostem. 

JEZIK: 

 Poslušanje pravljic, zgodb na temo: morje, poletje, počitnice, vodne živali (v igralnici, bralnice pod 

krošnjami), 

 reševanje ugank, 

 slikopisi. 

UMETNOST: 

 Ustvarjalne delavnice (slikanje morskih motivov, izdelovanje risbe s temo morsko dno, izdelovanje barčic, 

ustvarjanje podvodnih/vodnih živali in akvarija iz odpadnih materialov, slikanje z vodo na asfaltu), 

 prepevanje pesmic, 

 plesne dejavnosti, 

 igranje na male instrumente, 

 animirani filmi na temo morje. 

DRUŽBA: 

 Igra “Poletna pantomima”, 

 navezovanje novih prijateljskih stikov z mlajšimi in starejšimi otroki, 

 družabne igre, 

 socialne igre, 

 sprostitvene dejavnosti ob milnici, vodni kotiček. 

NARAVA: 

 Opazovanje in merjenje sence, 

 igra z naravnimi materiali (školjke, pesek, kamenčki, zemlja), 

 prelivanje vode in igra s suho/mokro mivko (pesek pod nogami, peščeni vzorčki, gradovi, potičke iz 

peska), 

 igra v vodnem kotičku (z vedri, kanglicami, mlinčki ...), 

 pihanje in lovljenje milnih mehurčkov,  

 eksperimentalni kotiček (mešanje barv, manipuliranje s škrobom ....), 

 pogovor o temi Kdo živi na in v morju, 

 opazovanje in tipanje školjk, 

 igra z mivko v peskovniku (presipanje, sejanje, oblikovanje), 

 igra z vodo (prelivanje, dajanje različnih predmetov v vodo). 

MATEMATIKA: 

 Razvrščanje školjk, kamenčkov, živali, plovil, 

 merjenje vode (malo, veliko, več, manj, enako), 

 primerjanje in razlikovanje (čista, umazana voda, topla, hladna, sladka, slana), 

 kaj plava na vodi? (različni materiali: les, kovina, plastika, papir, vata, blago). 



 

 
 

ANALIZA VZGOJNEGA DELA V POLETNIH MESECIH CICIDOM 2019 

 
 

Za temo poletja smo letos izbrali Pisani poletni svet in tako preko igre otrokom omogočili nova 

doživetja. 

Kot že nekaj let, smo tudi letošnje poletje gostovali v enoti Gaj. Selitev v Gaj je bila v nekoliko 

kasnejšem terminu kot običajno, saj so v Gaju, zaradi obnovitvenih del, gostovali tudi otroci in 

zaposleni enote Kekec. Čeprav smo selitve v Gaj že zelo vajeni, pa so zaradi večjega števila otrok 

in zaposlenih, vendar nastali novi, za zaposlene nekoliko težji pogoji dela. S svojo strokovnostjo in 

dobro voljo, so to obrnili v prid otrokom, saj so jim igro večkrat pripravili drugače, domiselno in še 

bolj všečno in tako izvedli vse načrtovane dejavnosti. 

Hvala za dobro sodelovanje zaposlenim enot Gaj in Kekec, vsem skupaj pa prijeten začetek novega 

šolskega leta. 

 

Fani Kunavar 

 

                
              
 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

Enota PALČEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

PALČKOV POLETNI VRTILJAK ZABAVE      Časovno obdobje: 26. 6. – 30. 8. 2019 
Globalni cilj – Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje. 

Področja dejavnosti            Vsebine            Cilji 

  Gibanje 
 

GIBALNI VRTILJAK 

 
(dejavnosti se bodo 

izvajale po celem igrišču 

in v atrijih) 

TALNE OZNAČBE NA 

TLAKOVCIH  

 Različne oblike gibanj; hoja (sprehodi), tek 

(različne podlage) 

 skoki, valjanje, plazenje; 

 igre z žogo – hokej, nogomet, badminton, 

zadevanje ciljev, podajanje…, 

 stare skakalne igre – gumitvist, zemljo krast, 

ristanc, polž… 

 talni pikado;  

 sproščnje, masaže z rekviziti; 

 rokovanje z drobnimi materiali in vodo, z rokami,  

z nogami; 

 vožnja s tricikli, poganjalci, dvokolesniki; 

 premagovanje različnih ovir – motorična pot, 

ujemi ravnotežje,  pajkova mreža, gibalni poligoni, 

ovire z obroči… 

 plezala 

 igra: žogica v luknjo (frnikole, žoge…) 

GLOBALNA CILJA 

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

otrok. 

 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin 

različnih športnih zvrsti. 

CILJI 

 Razvijanje skladnosti gibanja, sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 

 Razgibanje v naravi. 

 Razvijanje moči, gibljivosti, natančnosti, 

ravnotežja, hitrosti. 

 Spoznavanje in izvajanje različnih iger, 

upoštevanje pravil, spoznavanje pomena 

sodelovanja. 

 Razvijanje prstnih spretnosti. 

 Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom. 

 Prijetno počutje, zavedanje telesa in ugodja. 



 

 
 

Jezik 
VRTILJAK ZGODB 

KNJIŽNICA POD 

KROŠNJAMI   

 

 

 
 

 

 

 

Umetnost 

 
USTVARJALNI 

VRTILJAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENI 

VRTILJAK  
 

 

 Pogovori o počitniških doživetjih; 

 poslušanje branja, pripovedovanja pravljic, 

pesmic, ugank, bibarij – tema poletje, 

počitnice... 

 Spoznajmo abecedo (abeceda napisana na tleh) 

 Opisovanje slik (iz pravljic) 

 pripovedovanje vzgojiteljic ob visečih 

ilustracijah 

 igra z glasovi 

 branje razglednic 

 pripovedovanje in prepevanje ugank, 

izštevanke, rim, kratkih pesmi in zgodb, 

jezikovne igre 

 

 

 

 Slikanje s prsti, čopiči, dlanmi; 

- risanje z barvicami, voščenkami, tušem,  

            s kredo, s kapalko; 

- tiskanje z različnimi predmeti, 

materiali, 

- slikanje na platno z vodno pištolo, z 

vsemi deli telesa, s kamenčki 

 izdelava ogrlic,  zapestnic, frizbija,  kap, 

klobukov – pokrival, origami 

 oblikovanje plastelina, gline, mivke, papirja. 

 Prosto igranje, packanje, izmišljanje, 

raziskovanje različnih naravnih, umetnih in 

umetniških materialov (odpadna embalaža) 

 Ustvarjanje peščenih slik 

 

GLOBALNA CILJA 

 Jezik kot objekt igre. 

 Poslušanje,razumevanje in doživljanje jezika. 

CILJI: 

 Razvijanje  verbalnih in neverbalnih 

komunikacijskih  spretnosti;  

 poslušanje, doživljanje, razumevanje jezika;  

 spoznavanje različnih literarnih zvrsti;  ob 

knjigi  doživlja veselje, ugodje, pozitiven odnos 

do literature. 

  

GLOBALNA CILJA: 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v 

umetnosti. 

 Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti. 

CILJI: 

 Doživljanje, spoznavanje, uživanje v umetnosti; 

 razvijanje ustvarjalnosti, umetniške 

predstavljivosti; 

 negovanje čutnega doživljanja, spodbujanje 

doživljanja, izražanja in veselja do lepote. 

 Eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi. 

 Razvijanje drobne motorike. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLEDALIŠKI 

VRTILJAK 

 

 Petje že znanih pesmi, spoznavanje in 

pripevanje novih. 

 Ritmično izrekanje otroških izštevank, šaljivk s 

ploskanjem, topotanjem, tleskanjem, 

udarjanjem in igranjem na male inštrumente. 

 Izdelava Eko inštrumentov in igranje na njih. 

 Igranje na lončke napolnjene z različnimi 

snovmi 

 Igranje na viseče žeblje in lesene palčke 

 Igranje na cevi 

  

 
 Igra z lutko, igračo, predmeti. 

 Ples z rekviziti, rajalne igre, izmišljanje, 

posnemanje gibov v različnih telesnih smereh 

 Ples po talnih oznakah 

 

 Negovanje in razvijanje individualnih 

ustvarjalnih potencialov v fazah zamišljanja, 

doživljanja in izražanja. 

 Spoznavanje novih likovnih tehnik in likovnih 

materialov. 

 

 

 
Družba 

 
VRTILJAK ZABAVE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Spoznavanje novega igralnega okolja in vrstnikov; 

 spoznavanje skupinskih iger, ki temeljijo na 

določenih pravilih. 

 Sodelovanje pri načrtovanju, pripravi različnih 

dejavnosti. 

 Seznanjanje z varnim vedenjem  v vrtcu, doma, v 

prometu, pri igri, športu. 

 Namizne družabne igre, igre na igralih, v tematskih 

kotičkih. 

 Socialne igre 

 Igre vlog: kuhinjski kotiček in kotiček dom  

GLOBALNA CILJA 

 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom 

življenja. 

 Spoznavanje sebe in drugih ter doživljati vrtec 

in okolje, kjer so enake možnosti za 

vključevanje v dejavnosti. 

 

CILJI: 

 Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine 

za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih. 



 

 
 

 

 

 

  Se uči reševanja problemov, se pogaja, dogovarja, 

poskuša razumeti in sprejemati  stališča,  je vljuden 

v medsebojni komunikaciji. 

 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom 

življenja. 

 

 

Narava 

 
RAZISKOVALNI 

VRTILJAK 

 

 

 Eksperimentiranje, spoznavanje različnih 

materialov- les, kamen, zemlja, mivka. 

 Raziskovanje tal, drevja, rastlin, oblakov – oko-

lupa, daljnogled… 

 Sajenje rož (projekt Znanost za državljane) 

 Igre z vodo – prelivanje vode po ceveh, 

prenašanje, igra z mlinčki,  kaj plava – potone, 

obarvanje vode, vodni tobogan,  

 Igra z nestrukturiranimi predmeti, naravnimi in 

umetnimi materiali. 

 Igra in raziskovanje z različnimi tehničnimi 

sredstvi – milni mehurčki, kače iz milnih 

mehurčkov. 

 Čutne igrarije: vedra z različno vsebino za tipanje 

(mivka, kamni, školjke, blato in seno…), svetlobna 

miza 

 Igra v peskovnikih (modelčki, voda,…) 

 Otrok tipa sadje, zelenjavo in predmete z 

različnimi površinami, okuša sol, sladkor, kis, 

 

GLOBALNI CILJI 

 Spoznavanje svojega telesa ter zdravega in 

varnega načina življenja. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju 

narave. 

 Spoznavanje snovi, prostora, časa in svetlobe 

CILJI: 

 Doživljanje, spoznavanje narave v njeni 

raznolikosti in spreminjanju;  

  razvijanje naklonjenega, spoštljivega, 

odgovornega odnosa do žive in ne žive narave. 

 Otrok otkriva, pridobiva izkušnje, spoznava snovi, 

prostor. 

 Spodbujanje različnih pristopov k ohranjanju 

zdravja – spoznava , da mu uživanje zdrave hrane, 

telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje. 

 Otrok preizkuša zaznavanje različnih čutil: tip, 

vonj, okus, sluh in vid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

. 

Matematika 

 
MATEMATIČNI 

VRTILJAK 

 

 Razvrščanje igrač, štetje urejenih in neurejenih 

reči, predmetov, oseb; 

 igra z vodo – prelivanje, polnjenje, primerjanje 

tekočin. 

 Igra v družabnih namiznih igrah - spomin, človek 

ne jezi se, sestavljanke, vstavljanke, natikanke, 

domino...   
 se igra s geometrijskimi telesi in liki (kocka, 

krogla, piramida, trikotnik, kvadrat, krog, črta, 

pika itn.), išče oblike v naravi, jih imenuje, 

izdeluje, riše 

 pletenje in premagovanje pajkove mreže – 

orientacija 

 opazuje vzorce v naravi, oblačilih, glasbi, jih 

oblikuje in ponavlja 

         
 

GLOBALNA CILJA 

 Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem 

življenju. 

 Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

CILJI: 

 

 Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti 

rešitve problema. 

 Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost. 

 Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

 

 

 

  

 

 

                     
            

 

 
 

 

 



 

 
 

 
  

ANALIZA VZGOJNEGA DELA V POLETNIH MESECIH  

V ENOTI PALČEK 

ŠOL. LETO 2018/19 

 

Med počitniškimi dnevi smo letos delovali v največ 7 skupinah in najmanj v 4 skupinah od konca 

julija dalje. Število otrok je bilo po pričakovanjih, tako kot so starši odjavljali v e-asistentu. Večjega 

naknadnega upada števila otrok  pa ni bilo. 

 

Zaposleni smo se številu otrok sproti prilagajali (koriščenje ur, dodatni dopust), na voljo pa smo 

imeli tudi dovolj študentk, tako da težav pri organizaciji ni bilo. 

 

Večina dejavnosti smo izvajali zunaj. Med najbolj vročimi dnevi smo hladna jutra izkoristili za 

sprejem otrok in zajtrke na prostem.  Vsebine smo prilagajali starosti otrok in jih navajali na aktivno 

izrabo prostega časa z gibanjem, igro in ustvarjanjem. S stalnimi in občasnimi kotički na igrišču 

smo otrokom dali možnost, da so sami spontano raziskovali in razvijali spontano igro. Otroci so 

navezovali stike s vrstniki in tudi z otroki iz enote Ostržek, ki smo jih gostili v naši enoti. Otroci so 

ob sproščenem vzdušju uživali z vrstniki, prepevali, ustvarjali in uporabljali svojo domišljijo ob 

spontani igri. 

 

 Strokovne delavke smo poskrbele, da so se otroci počutili prijetno, da so kakovostno preživeli 

bivanje v vrtcu. 

Sodelavkam se zahvaljujem za dobro sodelovanje in morebitno prilagajanje zaradi sprememb plana 

dela med počitnicami.  

 

 

 

 

 

Vir, 27.8.2019                                                                                                          Urška Dragar                                                                                                    

 
 
 
 



 

 
 

 
 

Enota OSTRŽEK 
 
 
 
 
 
 

                        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

ENOTA OSTRŽEK 

ANALIZA DELA V POLETNIH MESECIH 

»Na potepu na kitovem repu« 

 

Prve poletne dni  do 8. julija 2019 smo bili v enoti Ostržek, nato smo gostovali v enoti Palček, 26. 

avgusta 2019 pa smo se vrnili v matično enoto .Prisotnost otrok je bila pričakovano velika do 

sredine julija, nato je prisotnost otrok upadla, teden pred vrnitvijo v Ostržek, pa so se otroci v 

večjem številu vračali v vrtec. Študentka, ki je bila v pomoč vzgojiteljicam, je bila prisotna v juliju 

in 3 avgustovske dni. Študentka je bila predvidena tudi za mesec avgust, vendar je bilo zelo 

zmanjšano pričakovano število otrok in pomoč ni bila potrebna. Kadrovska zasedba je bila glede 

na število otrok primerna in letni dopusti so bili koriščeni po zastavljenem planu. V poletnem času 

je v Ostržku potekala izgradnja delavnice za hišniška opravila, ki je bila do zadnjega  tedna 

avgusta končana.  

Poletno delo smo načrtovali usklajeno z enoto Palček. Čas takoj po zajtrku smo največkrat 

namenili pravljicam in prepevanju, nato pa so si otroci na igrišču glede na svoje interese poiskali 

kotičke za prosto igro ali usmerjeno dejavnost. 

Dejavnosti v kotičkih so se udeleževali otroci po izbiri. Risali so na folije, poslikali kamenje, 

nizali, gnetli in oblikovali slano testo, plastelin, delali  milne mehurčke,  poslušali pravljice pod 

krošnjami 

Mlajši otroci so imeli njim namenjen, senčen prostor na igrišču prve starostne skupine, starejši 

otroci pa na igrišču, kjer so bili večino časa gibalno zelo aktivni.  

Ob vrnitvi v Otržek skupaj z otroci urejamo kotičke za igro, pometamo listje, grabimo travo in se 

že veselimo novega šolskega leta. 

 

Tadeja Mišmaš, vodja enote Ostržek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

Enota KRTEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
                        

KRTKOV POLETNI ŽIV ŽAV 
(JULIJ- AVGUST 2019) 

 
1-3 let: Metulji, Sončki, Pikapolonice,Gosenice) 

 

Glavni cilj 

 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v različne 

dejavnosti in vsakdanje življenje. 

Cilji: 

GIBANJE:  

-usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina (kako 

se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med 

predmeti in ljudmi, med ljudmi  

-usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo  

-uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila  

-otrok je gibalno aktiven v atriju  

-otrok hodi in se drži za vrvico ("BIBO")  

-pridobivanje spretnosti vožnje s poganjalci 

JEZIK: 

 -otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in 

besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.  

-otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature.  

-otrok razvija jezikovno zmožnost  

UMETNOST:  

-spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti  

-uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in 

tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi  

-otrok uživa ob poslušanju petja in ob petju  

DRUŽBA:   

-otrok ima možnost uživati v sproščeni igri in druženju z ostalimi otroki  

-otrok razvija socialne veščine v različnih kotičkih  

NARAVA:   

-otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.  

-otrok spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdržuje.  



 

 
 

-otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi 

in jih med seboj primerja.  

-otroci se igrajo in zabavajo z milnimi mehurčki.  

MATEMATIKA:  

-otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1.  

-otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema.  

-otrok klasificira in razvršča. 

 

DEJAVNOSTI: 

JEZIK 
-Prebiranje knjig, kartonke na temo poletja, morja... 
-bibarije 
-vsakodnevni priložnostni pogovori 
-prstne igre 
-poslušanje preprostih zgodb na temo sonce, voda, poletje 
UMETNOST 
-likovno ustvarjanje 
-ples ob glasbi 
-igranje na male inštrumente 
-oblikovanje plastelina, slanega testa 
-Pesmi na temo poletja 
-oblikovanje z naravnim materialom 
-poslušanje glasbe 
-učenje nove pesmi in prepevanje ostalih pesmi, ki jih že poznajo 
-tiskanje s prsti na izrezani model (ribo) 
-risanje s kredami in suhimi barvicami 
-Ples ob glasbi 
GIBANJE 
-sprehodi po okolici 
-vadbene ure 
-vožnja z različnimi poganjalci 
-gibalne igrice 
-igre z žogo 
-Gibanje na igrišču  
-Didaktične igre za krepitev finomotorike 
-Čutna pot 
NARAVA 
-igra z vodo 
-igra z baloni 
-opazovanje narave na sprehodih 
-fizikalni kotički (klančine, spoznavanje letenja)  
-pihanje milnih mehurčkov 
-priprava osvežilnega napitka 
-Opazovanje narave na sprehodih 
DRUŽBA 
-druženje z otroki iz ostalih skupin 
-Sodelovanje v pogovorih o tem kaj je bilo in o tem kaj bo (morje, počitnice,…) 



 

 
 

-igra v različnih kotičkih (kotiček dom, prometni kotiček, fizikalni kotiček...) 
-Igra v šotoru  
 
 3-5 let:Polži, Mravljice, Miške, Kresničke 
CILJI: 
GIBANJE: 
-sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 
-spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti, 
ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih, 
-usvajanje in utrjevanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih igr, 
-razvijanje prstne spretnosti oziroma fine motorike. 
NARAVA: 
-otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi, 
- otrok odkriva in spoznava kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti. 
-otrok opazuje pojave na nebu, 
-otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja in njihova okolja. 
-seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 
DRUŽBA: 
- otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni, 
-otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih 
-doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 
vsakdanje življenje 
MATEMATIKA: 
-otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 
-doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
JEZIK: 
-otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 
otroki in odraslimi, 
-otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih 
dejavnostih ter različnih socialnih situacijah 
 -spodbujanje jezikovne zmožnosti 
UMETNOST: 
-uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 
umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali,      instrumenti, tehnikami) in njihovimi 
izraznimi lastnostmi, 
-spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 
 
 
DEJAVNOSTI:  
GIBANJE: 
-izvaja naravne obilke gibanja v zaprtih prostorih, v naravi, po različnih površinah 
-sprehodi po okolici 
-vadbene ure 
-gibalne igre 
-sprostitvene ure 
-bivanje na igrišču, v atriju 
-plesno ustvarjanje z baloni, trakovi; rajalne igre 
-igre v šotoru 
  



 

 
 

NARAVA: 
-kotiček: igra z vodo, mivko (prelivanje, pretresanje, opazovanje kaj plava, kaj potone…) 
-kotiček z naravnimi materiali 
-opazovanje kamnov, lupinic morskih živali  ( povečevalna stekla) 
-opazovanje senc, obrisi.. 
-pihanje milnih  mehurčkov 
-opazovanje narave ( nevihta, bližnja polja, travniki, potok…) 
-doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah 
-išče informacije o morju, živalih (različni mediji, knjige..) 
DRUŽBA: 
-praznovanje rojstnih dni 
-druženje z ostalimi skupinami 
-druženje z otroki iz drugih skupin 
-sodeluje pri didaktičnih in družabnih igrah 
-sodeluje pri načrtovanju raziskovalnih dejavnosti (eksperimenti in igre z vodo) 
MATEMATIKA: 
-merjenje količin ( več, manj) 
-kotiček: razvrščanje, primerjanje, štetje (kamnov, školjk, razglednic..) 
-sestavljanje, vstavljanje 
-utrjevanje barv 
-utrjevanje in seznanjanje z barvami 
-spremljanje zaporedja dogajanja  (pogovor - kaj se je zgodilo najprej kot vzrok in kaj je 
nastalo kot posledica) 
-možnost opažanja, da je včasih možnih več rešitev 
JEZIK: 
-vsakodnevni pogovori o vtisih s počitnic 
-prebiranje počitniških pozdravov 
-utrjevanje deklamacij… 
-posluša pripovedovanej in prebrane pravljice in zgodbe (pot na morje, viktor na počitnicah. 
piki, bobek in barčica, gusar berto ) 
-posluša rimana besedila in utrjuje deklamacije (bibarije, nove prstne igre, enci benci na 
kamenci) 
-sodeluje pri prstnih igrah 
-knjižni kotiček ( zgodbe na temo poletja…) 
UMETNOST: 
- likovno ustvarjanje  ( barvanje kamnov, risanje z ogljem, kredami, slikanje, razpihovanje 
barv, risanje na blago, izdelava peščenih slik…) 
-oblikovanje plastelina 
-izdelovanje ladjic, rib, morskih ježkov, papirnatih letal... 
-nizanje perlic- izdelava nakita 
-poslušanje, prepevanje pesmi o poletju (barčica, moj čolniček, ribice lovimo, po morju pluje 
ladja...) 
-posluša pesmi  o morju, vodnih živalih in planinske pesmi 
-igranje na male ritmične  instrumente 
-sodeluje pri glasbeno didaktičnih igrah 
 
 
 
 



 

 
 

4-6 let: Čmrlji,Čebelice, Žabice 
 
CILJI: 
DRUŽBA:  
Oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb, spoznavanje, da se ljudje in 
okolje, družba in kultura v času spreminjajo. 
Otrok ima možnost za druženje z otroki skupine in vrtca. 
UMETNOST:  
Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.  
Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti; 
NARAVA:  
Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost.  
Spoznavanje zdravega in varnega načina življenja. 
GIBANJE:  
Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.  
Omogočanje gibalnih dejavnosti otrok. 
JEZIK:  
Spodbujanje jezikovne zmožnosti.  
Poslušanje in razumevanje pravljic. 
MATEMATIKA:  
Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
Razvijanje matematičnih spretnosti. 
 
DEJAVNOSTI  
NARAVA: 
-  skrb za svoje zdravje in varno bivanje na soncu; 
-  pogovor o živalih na morju rekah, jezerih ter na travnikih poleti  
- obisk travnika (opazovanje živali – čebele, čmrlji, mravlje itn., rož na  
  travniku z lupami, nabiranje rož, poimenovanje rož, itn.) 
- nabiranje kamnov, vej za dejavnosti, igro; 
- opazovanje svetlobe/sence, prerisovanje senc, 
- igra z vodo, pretakanje, pihanje s slamico: papirčke, vodo…  
- potujem v tišino: minutke za naravo (sproščanje). 
-nabiranje različnih materialov in zelišč. 
JEZIK: 
- branje pravljic in knjig o Varnem bivanju na soncu, čebelah, gusarjih, morju, ribah, ladjah, 
itn.;  
-  usvajanje pesmi o poletju, soncu, morju, vodnih vozilih, ribah, čebelah; 
- pogovor o morju, poletnih počitnicah, morskih in poletnih dogodivščinah; 
- vsakodnevna komunikacija z otroki in odraslimi. 
GIBANJE: 
- vsakodnevne gibalne minutke - pravljična joga, tibetančki, telovadba z bobnom, 
razgibavanje na prostem. 
- gibalne urice (tek, plezanje, čutna pot itn.), 
-  sprostitvene igre ter igra na prostem in sprehodi v okolico vrtca, 
-  iskanje zaklada (vroče-mrzlo, s pomočjo ploskanja), 
- igra na prostem 
 -pohod v naravo– od zajtrka do kosila. 
- otrok spozna gibalno zaporedje vaj – POZDRAV SONCU, KADILO MIRU (žajbelj) 
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UMETNOST: 
-  risanje z barvicami, flomastri, vodenimi barvami, voščenkami itn.,  
-  petje pesmi  o poletju, soncu, morju, vodnih vozilih, ribah, čebelah; 
- izraz telesa ob glasbi; 
- izdelovanje gusarskih ladij, kap, papig, gusarskih mečev,  
- risanje rib, živali v morju, gusarskih ladij itn.  
-poslikava obrazov. 
-ustvari simbol mostiščarjev. 
-ustvarjalni gib ob skladbi  in soustvari koreografijo, pesem. 
-otrok si izdela različne instrumente (trstenka, gong, ropotulja, …).  
-slikanje z naravnimi materiali, izdelava posod iz gline. 
-izdelamo knjigo o življenju mostiščarjev. -izdelamo si ribiško palico, vršo, košaro, visečo 
mrežo,... 
-poslušanje naravnih zvokov iz okolja, meditacija v naravi, vodena vizualizacija. 
-otrok poslika, okrasi različno okrasje – naglavno okrasje, nakit, instrumente,… 
DRUŽBA: 
-  igranje družabnih iger s pravili (Spomin, Človek ne jezi se, Črni Peter, Enka itn.); 
- druženje z otroki vrtca.  
-se seznanja z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji (na zemljevidu Slovenije spozna, 
kje in kako so živeli mostiščarji, igrala spremeni v mostiščarsko vas na kolih).  
-otrok se vživlja v položaj drugih ljudi na osnovi stikov z vrstniki, ki izhajajo iz drugih krajev, 
dežel, s pomočjo knjig, IKT medija, (o življenju naših prednikov - mostiščarjev, ples, oblačila, 
prehrana, vzgajanje otrok, bivališča ). 
MATEMATIKA: 
-  labirint – pot do zaklada; 
-  štejem do 10 in več, 
- razvrščanje igrač, nizanje perlic itn.. 
ZUNANJI KOTIČKI: 
-vrtna gredica kot opazovalnica živih bitij, 
-ustvarjalnica: risanje na kamne, 
-tkalnica: izdelava krpank, 
-frnikolijada (potovanje frnikol po ceveh in tulcih), 
-bralnica na blazinah in v šotorih. 
 
Pripravile Krtkove vzgojiteljice 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Pedagoško in drugo delo  v času poletnih 
mesecev-enota Krtek 
 
Pedagoško delo je v enoti potekalo po poletnem načrtu, ki smo ga vzgojiteljice in pomočnice 
pripravile v mesecu juniju. Vključeval je dejavnosti in vsebine povezane s poletjem. Zastavile 
smo si cilje, ki so bili lahko dosegljivi, saj smo glede na izkušnje predvidevale, da so otroci 
poleti željni igre in sproščenih dejavnosti.  
Pri izvedbi dejavnosti smo upoštevale, da so bile v večini izvajane na prostem in v skladu z 
navodili o varnem bivanju na prostem. 
Veliko smo ustvarjali in poustvarjali z naravnimi materiali, kar je bilo otrokom zelo všeč in 
so lahko sproščali svojo poletno domišljijo. 
Letos so starši zelo slabo napovedovali odsotnost otrok med poletjem, tako, da smo 
potrebovali kar nekaj študentk, ki so zagotavljale sočasnost.  S pripravljenostjo študentk smo 
bili zadovoljni. 
Se je pa izkazalo, da so otroke odjavljali dnevno, tako da je bil dnevni upad tudi do 40 otrok 
glede na podatke z začetka poletja(a to smo  tudi predvidevali pri pripravi poletnega urnika.) 
Otroci so od sredine julija pa vse do predzadnjega tedna v avgustu bivali v združenih 
skupinah.  
Zelo veliko otrok je bilo konec junija in začetku julija, ter konec avgusta. 
 
Drugo delo v enoti je predstavljalo predvsem pleskanje garderobnih prostorov v enem delu 
vrtca v mesecu avgustu. Starši so bili o delih obveščeni in niso imeli pripomb. 
Letos je bil vrtec tudi bolj primerno ohlajen za bivanje, za kar so pripomogle nove žaluzije na 
vseh steklenih površinah, delujoč klimat in ostale hladilne naprave v vrtcu.  
Trava v okolici vrtca je bila redno pokošena, tako da so se otroci lahko sproščeno igrali tudi 
na travniku. 
Preživeli smo sproščeno in ustvarjalno poletje. 
 
Andreja Matkovič, vodja enote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Enota RACMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

POLŽ NA POTEPU, NA KITOVEM REPU 
… 

 
GIBANJE 
 
Cilji: 
 

 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), 
ravnotežja, 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

 razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike, 

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 

 sproščena igra z vodo, 

 igre z žogami, 

 spoznavanje pomena sodelovanja v igrah v skupinah. 
 
Vsebine:  

 STARE GIBALNE IGRE (ristanc, keglji, metanje balinčkov, pikado…), 

 IGRE Z VODNIMI BALONČKI, 

 KOTIČEK Z VODO, 

 različne igre z vodo, 

 igranje z različnimi predmeti in snovmi (voda, pesek, mivka), ki omogočajo gibanje s prsti, dlanmi in rokami, 

 igre z žogami, 



 

 
 

 vožnja s poganjalci, kolesi in drugimi vozili, 

 gibalne in rajalne igre po želji otrok, 

 gibanje na prostem. 

 
 

JEZIK 
 
Cilji: 
 

 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi, 

 otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa, 

 ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, 

 otrok prepozna, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih  glasovih in besednih igrah, 
šalah in pri tem doživljajo zvočnost in ritem, 

 otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah, 

 otrok se uči samostojno pripovedovati, 

 otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju predpojmovnih struktur ( število, 
količina, teža, prostor, čas), pri medsebojnih odnosih. 

 
Vsebine: 

 BRALNICE POD KROŠNJAMI, 

 poslušanje glasbenih pravljic, 

 poslušanje pravljic, zgodb in drugih vsebin na prostem pod krošnjami dreves, 

 vsakodnevni pogovori o vtisih s počitnic, 

 branje morebitnih počitniških pozdravov, 



 

 
 

 OGLED VIDEO VSEBIN NA TEMO MORJA, 

 BRANJE POLETNIH in DRUGIH PRAVLJIC: Polž na potepu na kitovem repu, Zverjasec, Maks in progaste 
miške, Mavrična ribica, Mavrične ribice ni več, Mavrične ribice ni strah, Bobek in zlate kokoške, Bobek in 
barčica, Pot na morje, gusarske zgodbe in druge pravljice s poletno vsebino 

 
UMETNOST 
Cilji:  

 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, 
 spoznavanje umetniških del, 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti, 

 razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, 

 spoznavanje in uživanje v umetnosti. 
 

Vsebine: 
 LIKOVNI KOTIČKI NA PROSTEM, 

 prepevanje in učenje poletnih in drugih pesmi, 

 ples ob glasbi, 

 SLIKANJE NA BLAGO in DRUGE MATERIALE,  

 POSLIKAVA PROZORNE FOLIJE NA PROSTEM (okoli peskovnika), 

 poslušanje glasbenih pravljic in instrumentalne glasbe, 

 likovno ustvarjanje z različnimi likovnimi tehnikami, 

 poslikava kamnov, 

 striženje/lepljenje, 

 oblikovanje gline in plastelina, 

 risanje s kredami, 

 igra z lutkami. 



 

 
 

 
DRUŽBA 
 
Cilji:  
 

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

 otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 
odnosih z enim ali več otroki, 

 otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij, 

 seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja v poletnih dneh. 
 
 
 
Vsebine:  

 medsebojno druženje v igralnicah in na igrišču, 

 seznanja se z različnimi geografskimi okolji, 

 spoznava poklice povezane z morjem, 

 vsakodnevni pogovori o svojih doživetjih, 

 IGRALNI DNEVI, 

 poslušanje in iskanje zanimivosti kraja v katerem smo se potepali med počitnicami, 

 potovanje po zemljevidu v različna počitniška mesta, ki jih obiščemo med poletnimi počitnicami, 

 branje poletnih pozdravov iz razglednic in drugih sporočil. 
 

 
 



 

 
 

NARAVA 
 
Cilji:  
 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja in njihova okolja, 

 otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo, 

 otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam, 

 otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi ter zmesi in jih med seboj 
primerjajo, 

 otrok odkriva, spoznava, kako se snovi mešajo, 

 otrok odkriva in  spoznava vodo v različnih oblikah, 

 otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacija. 

Vsebine: 

 VODNI KOTIČKI, 

 KOTIČEK Z UPORABO RAZLIČNIH CEVI ZA PRETAKANJE VODE (cevi različnih velikosti za pretakanje 
vode), 

 igre z vodo, 

 igre z mivko, 

 prelivanje, presipanje,  

 spoznavanje različnih morskih živali in rastlin, 

 spoznavanje življenja v morju, 

 pihanje milnih mehurčkov, 

 igre pretakanja in merjenja vode, 

 pomen vode za živa bitja, 

 spoznava različne vrste vode, 

 eksperimentira z vodo. 



 

 
 

 
MATEMATIKA 
 
Cilji:  
 

 Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 

 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 

 otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka, 

 otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

 otrok se seznanja s strategijami merjenja prostornine z merili in enotami. 
 
Vsebine: 

 merjenje količin, 

 igre prelivanja in pretakanja vode, 

 razvrščanje, 

 pretakanje vode v različne oblike materialov, 

 vsakodnevno štetje in preštevanje, 

 urejanje igralnic in igrišča, 

 sestavljanke, vstavljanke, 

 DRUŽABNE IGRE SPOMIN, DOMINE, ČLOVEK NE JEZI SE, ČRNI PETER … 



 

 
 

 
 

Analiza dela v poletnih mesecih v enoti Racman 
šol. leto 2018/19 

 
 
Delo je preko poletja potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Vzgojni načrt za poletna 
meseca smo pripravile v mesecu juniju, tedensko pa so dejavnosti načrtovale delavke, ki niso 
bile na dopustu.  
 
Letos smo veliko dejavnosti izvajale na temo pravljice Polž na potepu na kitovem repu. 
Otroci so spoznali tudi veliko drugih novih pravljic in ponovno uživali ob poslušanju že 
znanih. Veliko so ustvarjali po vsebinah pravljic, pri čemer so spoznavali najrazličnejše 
likovne tehnike. Otroci so veliko tudi peli in plesali. 
 
Večkrat so imeli otroci zajtrk na prostem. V vročih dneh so se otroci igrali z vodo, pripravile 
smo jim bralnice pod krošnjami. Imeli smo kotiček za ustvarjanje, kjer so otroci ustvarjali z 
glino, barvami, kredami, imeli smo plesni kotiček, pravljični vlak. Otroci so imeli veliko 
priložnosti za igro v različnih šotorih in hišicah. Večina dejavnosti je potekala na igrišču v 
prijetni senci dreves. V popoldanskem času pa smo otrokom pripravile dejavnosti, ki so 
potekale v notranjih, primerno ohlajenih prostorih.                                                   
 
Letošnje poletje je bilo otok veliko manj, kot je bilo napovedano konec meseca maja in v 
juniju. Zaradi zelo pozno napovedanih odsotnosti in v velikem številu tudi nenapovedanih 
odsotnosti, smo večkrat združili skupine. Preko poletja je zato delo potekalo namesto v treh 
večino časa v dveh skupinah, 
 
 

 
 
 

Anamarija Kermavnar 
 
 
 
 
 
Dragomelj, 28. 8. 2019                                                           
 
 

 

 



 

 
 

 

 

Enota GAJ 
 
  



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

ENOTA GAJ 

 

Šolsko leto 2018/19 

 

 

REALIZACIJA VZGOJNEGA IN ORGANIZACIJSKEGA DELA V 

POLETNEM ČASU   

 

PISANI POLETNI SVET je bil naslov skupnega tematskega sklopa, ki se je odvijal 

vse poletje ob številčno bogatih dejavnostih. V prvi starostni skupini so se v atrijih 

vrstili različni kotički, ki so se dnevno spreminjali. V igri z vodo so otroci ob spontani 

igri in z lastnim raziskovanjem spoznavali lastnosti tekočin, ko so jih prelivali, 

pretakali, merili, škropili. Igra z brivsko peno, domačim plastelinom, pihanje milnih 

mehurčkov so bile dejavnosti, v katerih so se najmlajši zabavali, spoznavali različne 

možnosti igre in lastnosti različnih materialov. Prepevanje poznanih pesmi in 

deklamacij, bibarije, dnevno prebiranje slikanic, gibalne minutke, čutna pot, vožnja z 



 

 
 

vozili, so bile stalne dejavnosti, ki so se pri najmlajših dnevno odvijale to poletje. Na 

našem igrišču in v senci dreves so otroci drugega starostnega obdobja uživali v 

knjižnem kotičku in prebiranju različnega slikovnega gradiva. Vzgojiteljice so na 

ograjo pritrdile poletne pretikanke za razvijanje finomotorike. V gibalni igri 

Storžomet, so otroci hitro pokazali tekmovalno žilico in pri dejavnosti vztrajali ter 

komaj čakali, da so v zabojih prešteli storže. V oblačilnem kotičku so se igrale 

večinoma deklice, ciljanje v tarčo z vodnimi špricami, ki so jih otroci prinesli od 

doma, pa je požel veliko navdušenja pri dečkih. V ustvarjalnem kotičku so otroci 

naredili viseče mobile, kjer so ob ustvarjanju z osnovnimi barvami spoznavali barvni 

krog. Ustvarjali so z ovčjo volno-polstenje in razvrščali ter urejali različne školjke. 

Zalivali in urejali so zeliščni vrt. Poletni kotički so se nadaljevali ob Kamniški 

Bistrici, kjer so se otroci igrali z vodo, kamni, risali s kredami ter spontano raziskovali 

okolico in igro ob reki. Primerno velike kamne so prinesli v vrtec in nanje s tempera 

barvami risali morske živali. S pesmijo in plesom so se najstarejši poslovili od otrok, 

ki so se zaradi odhoda v šolo poslovili od vrtca. 

 

To poletje so se nam pridružile vzgojiteljice enote Cicidom in Kekec. Odstopili smo 

jim štiri igralnice. Naši najstarejši otroci so tako nekaj tednov preživeli v 

večnamenskem prostoru, skupino 2–3letnikov pa sem delila v dve skupini prvega 

starostnega obdobja. Posledično je to pomenilo, da sta bili skupini čez poletje 

številčno polni. Pri načrtovanju poletnega urnika sem zaradi zgoraj naštetega veliko 

časa porabila za načrtovanje združenih skupin s številčno ustreznim normativom 

otrok po igralnicah. Število zaposlenih je bilo v času poletnih počitnic glede na število 

prijavljenih otrok dobro načrtovano.  

Vzgojitelji enote Gaj želimo zaposlenim v vrtcu Domžale prijeten začetek novega 

šolskega leta. 

 

za enoto Gaj zapisala vodja enote 

Miranda Grošelj  

Preserje pri Radomljah, 26. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

POLETNA PRISOTNOST OTROK – JULIJ IN AVGUST 2019 

          

100% 57 69 73 186 53 196 70 156 860 

JUNIJ MLINČEK KEKEC CICIDOM PALČEK OSTRŽEK KRTEK RACMAN GAJ   

26. 6. 37 43 48 113 22 131 40 78 512 

 65% 62% 66% 61% 42% 67% 57% 50% 60% 

          

JULIJ MLINČEK KEKEC CICIDOM PALČEK OSTRŽEK KRTEK RACMAN GAJ skupaj 

2. 7. 22 28 42 102 25 124 28 76 447 

  39% 41% 58% 55% 47% 63% 40% 49% 52% 

9. 7. 17 30 36 93 29 118 35 82 440 

  30% 43% 49% 50% 55% 60% 50% 53% 51% 

16. 7. 25 29 37 91 25 103 35 72 417 

  44% 42% 51% 49% 47% 53% 50% 46% 48% 

23. 7. 21 22 34 80 27 83 30 62 359 

  37% 32% 47% 43% 51% 42% 43% 40% 42% 

30. 7. 19 23 21 71 13 73 35 57 312 

  33% 33% 29% 38% 25% 37% 50% 37% 36% 

 povprečje 36% 38% 47% 47% 45% 51% 47% 45% 46% 

povprečje 21 26 34 87 24 100 33 70 395 

          

AVGUST MLINČEK KEKEC CICIDOM PALČEK OSTRŽEK KRTEK RACMAN GAJ skupaj 

6. 8. 16 27 32 55 16 78 26 52 302 

  28% 39% 44% 30% 30% 40% 37% 33% 35% 

13. 8. 13 16 22 67 13 73 27 55 286 

  23% 23% 30% 36% 25% 37% 39% 35% 33% 

20. 8. 25 21 26 86 20 95 26 74 373 

  44% 30% 36% 46% 38% 48% 37% 47% 43% 

27. 8.  29 29 28 91 24 80 39 77 397 

  51% 42% 38% 48% 45% 41% 56% 49% 46% 

povprečje 36% 34% 37% 40% 34% 42% 42% 41% 39% 

povprečje 21 23 27 75 18 82 30 65 340     

          

 Povprečje julij in avgust = 43%      

 

 


