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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
Realizacija Letnega delovnega načrta (v nadaljevanju LDN) Vrtca Domžale je potekala in je 

bila z vidika  

 zastavljenih prioritetnih nalog,  

 strateških, globalnih in operativnih ciljev 

 

realizirana v skladu z načrtom in epidemiološkimi ukrepi za čas od 13. 3. do 31. 5. 2020 

 

RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE  

 

Vizija   

 

Realizacija 

V šolskem letu 2019/20 je vrtec izoblikoval novo vizijo za petletno obdobje od 2019 do 2023. 

Za moto nove vizije smo izbrali: VELIK KROG POVEZANIH ROK. 
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REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV POSAMEZNIH ENOT 

 

 
Realizacija strateških ciljev v Cicidomu za obdobje 2019 – 2020 

V tem šolskem letu smo si zastavili nove strateške cilje za obdobje 2019 – 2023. Pri delu smo 

se dotaknili vseh, nekaterih smo se lotili že bolj poglobljeno, drugim smo le zastavili osnove 

za nadaljnje delo in nadgradnjo. 

1. Graditi na povezanosti v vrtcu in povezanosti vrtca z okoljem, ter pripadnosti le temu. 

 

Postavili in izvajali smo osnovni okvir za druženje med skupinami, ki temelji na 

izkušnjah dela preteklih let. Nismo se omejili le na druženje med skupinami v 

igralnicah in na ostalih naših skupnih prostorih. Načrtovana so bila tudi druženja na 

sprehodih, športnem igrišču in ob srečanju z drugimi otroki sosednjih enot. Sodelovali 

smo z lokalno skupnostjo in imeli dan odprtih vrat za sosede ulic v bližini našega 

vrtca.  

 

2. Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih tako s sovrstniki kot z odraslimi. 

 

Dober dan prijatelj smo poimenovali dejavnosti, ki smo jih organizirali z namenom 

sodelovanja med skupinami otrok različnih starosti. V novembru in decembru so bila 

izvedena različna srečanja z dedki in babicami, pomladni termin pa je zaradi izrednih 

razmer odpadel. S pomočjo PGD Vir smo v pozdrav pomladi po Kamniški Bistrici 

spustili ladjijce. Izvedli smo tudi zaključne izlete ali srečanja s starši naših otrok. 
 

3. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na 

različnih področjih. 

 

Letošnje kurikularno področje, na katerega smo bili še posebaj usmerjeni, je bila 

umernost s poudarkom na glasbi. Na temo glasbe smo pripravili različne igre, pravljice 

in izvajali dejavnosti, ki so potekale v za to pripravljenih kotičkih. 
 

4. Pridobivanje konkretnih izkušenj kako sodelovati pri urejanju prostora in okolice, za 

pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega okolja, ter razvijane primernega 

odnosa do dela. 

 

Delavna vzgoja je vpeta v vsakodnevno življenje in utrip našega vrtca, saj je pomembno 

zavedanje pridobljenih delavnih navad v zgodnjem otroštvu. Navajanje otrok na 

vsakodnevno urejenost naših igralnic smo razširili na skrb za urejenost vseh naših 

prostorov. Tudi mi smo pridruženi v skupni projekt Vrtca Domžale, ki je poimenovan 

Ločujemo skupaj. Izvedli smo delovno akcijo, kjer smo poleg urejenosti naših igrišč, 

poudarili tudi pomen ločevanja odpadkov. 
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Zadovoljni smo z delom, ki smo ga v tem šolskem letu opravili. Ker je bil vrtec nekaj časa 

zaprt, nismo izpeljali vseh načrtovanih zamisli, vendar jih ne bomo zavrgli. V prihodnjem letu 

jih bomo ponovno vključili v naš plan dela, ko ga bomo načrtovali. 

Vodja enote: Fani Kunavar 

 
EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ENOTI GAJ 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

1. JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

2. UMETNOST: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 

3. NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja 

 

V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali obisk pripovedovalke pravljic in oblikovanje 

kotička »bralnice pod krošnjami« na igrišču ter v atrijih pod senčniki. (JEZIK) 

V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnicah, atrijih in na 

igrišču. (UMETNOST) 

V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali čajanko. (NARAVA) 

V mesecu februarju je naša sodelavka kot Muca Copatarica obiskala vse oddelke in otrokom 

pripovedovala izbrane pravljice ali brala starosti primerne slikanice. Otroci so se obiska Muce 

Copatarice zelo razveselili, jo sprejeli medse in ji  z zanimanjem prisluhnili ter sledili.  

Bralnice pod krošnjami potekajo v sončnem in suhem vremenu na našem igrišču in v atrijih. 

Naša sodelavka, ki skrbi za knjige in našo knjižnico, skrbno izbere knjige, ki jih imajo otroci 

na voljo, da jih po otroško »berejo«, si jih ogledujejo in se z njimi tudi igrajo. V knjižnem 

kotičku na prostem sodelujejo pri branju in ogledovanju slikanic vse strokovne delavke.  

V vseh oddelkih smo v tem šolskem letu oblikovali glasbene kotičke v igralnicah in atrijih, kjer 

so otroci prosto dostopali do različnih instrumentov, ki so jih strokovne delavke na zanimiv 

način predstavile otrokom. Pri tem smo uporabile svojo ustvarjalnost, kreativnost ter 

iznajdljivost. Instrumente smo izdelali iz odpadnih in drugih materialov, uporabljali smo 

glasbila, ki jih imamo v vsaki igralnici ter skupna glasbila, ki so nam na voljo v enoti. 

Načrtovana čajanka na ravni enote v mesecu aprilu ni bila realizirana zaradi zaprtja vrtca. 

Prestavili jo bomo na jesenski čas. 

Miranda Grošelj, enota Gaj 
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REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV 

 V ENOTI KEKEC 2019-2020 

Cilji:  

1. otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki  

2. spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 

3. otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost  

4. otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, 

da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje  

5. doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

Vsebina:  

1. -kros (10.10.) 

- abonma (Bernik, v vrtcu Mlinček) 

- druženje ob 20 letnici vrtca Mlinček (7.10.) 

-obiski v enotah  in igra na igrišču/ nerealizirano zaradi izrednih razmer 

- čajanka (12.in 17.12.) 

 

2. - dežurstva,  

- rolanje (16.-20.9. 2019) 

 

3. - Kamniška Bistrica  (šolsko leto- realizirano do marca 2020) 

-  sprehod- spoznavanje kraja (šolsko leto- realizirano do marca 2020) 

-  sodelovanje s TD Radomlje/ nerealizirano zaradi izrednih razmer 

 

4. in 5. Glasbeni dopoldnevi – bivši varovanci vrtca se predstavijo z različnimi glasbili 

- 9.10. ljudske pevke, Nika Bolta (klavirska harmonika) in Ema Čuk (violina) 

- 6.12. Jure Zajc – harmonika 

- 12.2. glasbeno dopoldne v Mlinčku A. Jurman in gostje 

 

 Vodja enote Miranda Krištof 

 

 

 

 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV 

KONKRETNE VSEBINE IN AKTIVNOSTI SMO JIH V ENOTI KRTEK 

REALIZIRALI v šolskem letu 2019/2020 
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1. VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE 

- obisk staršev med dopoldanskim časom ( predstavitev poklicev) 

- medgeneracijsko druženje s starimi starši  

-  izobraževanje vzgojiteljic na daljavo v času zaprtja vrtca 

-priprava interne predstave za vse skupine (Lahko pokukam v tvojo pleničko) 

- predavanje za starše 

- športno popoldne 

-decembrska druženja 

-urejanje vrtca za varno in prijetno bivanje po povratku zaradi korona virusa 

2. PRIPADNOST 

- udeležba na izobraževanjih 

- sodelovanje z oddajo članka na strokovnem posvetu ( Supra-dve strokovni delavki) 

- sodelovanje na natečajih ( Festival zvončkov - 3. nagrada v kategoriji vrtcev (3-6 let); Zvoki 

tradicije- Vrtec Zarja, Kamnik, narisali smo lončeni bas; Likovni svet otrok 2020 - Uporaba 

barvnih kontrastov na različnih področji likovnega ustavrjanja - OŠ Šoštanj; časopisni kontrast 

z barvanjem) 

-   razstava na temo GLASBA v Knjižnici Ihan (od 15. 5. do 15. 6. 2020) 

3. DELOVNA VZGOJA 

- vsakodnevno pospravljanje igrač, igralnice, garderobe 

- skrb za okolico vrtca 

- pomoč pri deljenju, pospravljanju... 

- spodbujanje otrok k pospravljanju in urejanju igrišča  

- skrb za urejenost garderobnih prostorov, igralnice  

- dežurstva otrok 

4. POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI 

- Prijetna komunikacija z ostalimi otroci in zaposlenimi 

- vsakodnevno spodbujanje slušnega zaznavanja (otroke pri pogovoru spodbujava k poslušanju, 

da ne »skačejo« v besedo tistemu, ki govori, spodbujava otroke k poslušanju)  

- spodbujanje spoštljive komunikacije (vljudnosti izrazi) 

5. MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

- obisk babic in dedkov, starejših krajanov 

-gostovanje moškega pevskega zbora 

- druženje med skupinami ( z mlajšimi ali starejšimi otroci) 

- obisk starejših občanov na domu (razdelitev novoletnih voščilnic ter prepevanje pesmic) 

6. IZDELAVA INOVATIVNEGA UČNEGA OKOLJA IZVEN IGRALNIC 

- igre v gozdu, poslušanje različnih zvokov ( vsakodnevno) 
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- garderobo spremenimo v gibalnico ali igralnico 

-Spodbujanje inovativnega učnega okolja izven igralnic (priprava dekoracije po pravljici Živali 

pri babici zimi, didaktična-gibalna pot pred igralnicami, skupno rajanje: Novoletni ples, pustna 

modna revija s pustnim rajanjem, priprava predstave v prazničnem vzdušju (Ali lahko pokukam 

v tvojo pleničko?)). 

- izvajanje dejavnosti izven vrtca (dejavnosti v gozdu: igra, opazovanje, opazovanje sprememb 

v gozdu, prebiranje pravljic v gozdu,…)  

-  priprava inovativnih učnih kotičkov na prostem (fizikalni ,gibalni, glasbeni, senčni…  

7. SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

- Branje različnih knjižnih zvrsti 

- prepoznavanje črk ( plakati, imena) 

- Pripovedovalka pravljic ,pisateljica na obisku, dnevi glasnega branja 

- mesečni obisk knjižnice Ihan  

-prebiranje različne literature, ki so primerne za otroke  

-spodbujanje staršev k prebiranju pravljic otrokom ter obisku knjižnice  

       Vodja enote Andreja Matkovič 

 

 

 ENOTA MLINČEK 

EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

V tem šolskem letu smo strateški cilj pri starejših dveh skupinah realizirali preko skupnega 

projekta Na sončni strani Alp. Nekatere dejavnosti so potekale skupaj z najmlajšo skupino, ki 

je strateški cilj prav tako uresničevala z različnimi dejavnostmi tekom celotnega šolskega leta. 

Temeljni cilji pri projektu so bili spodbujanje kulturne dediščine, spoznavanje jedi, oblačil, 

glasbe, plesov v povezavi s prazniki. S področja jezika pa spoznavanje pregovorov in rekov, 

spoznavanje slovenskega ljudskega izročila, spoznavanje in prepoznavanje narečij v povezavi 

s spoznavanjem različnimi geografskimi področji. Projekt je potekal celo šolsko leto, preko 

dejavnosti pa smo realizirali zastavljene cilje. Uresničevanje strateškega cilja, bo potekalo tudi 

v naslednjem šolskem letu. Pri načrtovanju dejavnosti smo vključevali vsa področja 

kurikuluma. Dejavnosti smo vključevali v različne tematske sklope in jih povezovali z letnimi 

časi ter prazniki. Otroci so preko različnih dejavnosti spoznavali kulturno dediščino, jedi, plese, 

oblačila ter šege in navade v povezavi s posameznimi prazniki. V igralnici smo uredili kotiček 

Slovenija, ki smo ga dopolnjevali. Izdelali smo zemljevid Slovenije, nanj dodali fotografije 

slovenskih mest, značilnosti posameznih krajev, izdelali smo različne družabne igre na temo 



12 

Slovenija, izvedli dejavnosti pri katerih so otroci spoznavali kulturno dediščino, jedi, plese, 

oblačila ter šege in navade povezane s posameznimi prazniki. Obiskala nas je tudi gospa Mari, 

ki je otrokom približala zgodovino, srednji vek, takratna oblačila, način življenja ter pisavo, ki 

so jo takrat uporabljali. Na izvedbo strateškega cilja v tem šolskem letu je vplivala tudi 

epidemija, saj je zaradi tega nismo mogli realizirati nekaterih načrtovanih dejavnosti, predvsem 

nismo mogli obiskati gradu Zaprice. Prestavljene dejavnosti bomo izvedli naslednje šolsko leto. 

 

Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTCEM KEKEC 

Tako  kot vsako šolsko leto, smo tudi letos v naši enoti aktivno sodelovali z enoto Kekec, kar 

je bil tudi strateški cilj obeh enot. Glede na vse dejavnosti, dogodke in srečanja lahko 

povzamemo, da nam je v celoti uspel in z njim nameravamo nadaljevati tudi v naslednjem 

šolskem letu. 

 V septembru smo tam izvedli dneve rolanja in dneve kolesarjenja ter igro na velikem kekčevem 

igrišču.  V mesecu oktobru, v tednu otroka smo se s prijatelji iz Kekca veliko družili in igrali, 

skupaj smo izvedli jesenski kros ob Kamniški Bistrici, povabili smo jih na obisk razstave 

fotografij in izdelkov otrok ob praznovanju 20. letnice enote Mlinček. V novembru smo se 

skupaj z najstarejšo skupino odpravili v Ljubljano na ogled Minicitiya. Koledarsko leto smo 

zaključili s čajankami in sicer obiskali smo Kekčeve oni pa nas. Najmlajše skupine pa so pri 

nas imele gledališki abonma. Imeli smo planiranih še kar nekaj druženj, pa so nam na žalost pot 

prekrižale izredne razmere – zaprtje vrtcev zaradi epidemije. Prihajajo počitnice in s tem naša 

poletna selitev v enoto Kekec, česar se že zelo veselimo, saj nam poleti njihovo igrišče z 

velikimi košatimi drevesi nudi prijetno in hladno senco za igro na prostem Sodelovanje z enoto 

Kekec je vedno prijetno, naslednjih druženj pa se že zelo veselimo. 

       Vodja enote Damjana Rode 

EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV ENOTE OSTRŽEK  

za obdobje 2019 – 2020 

 

Cilj: Negovanje in razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa 

 

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do okolja 

 

Dejavnosti in evalvacija dejavnosti: 

 

- SKUPNO UREJANJE IGRIŠČA IN VRTIČKA  

Vsi otroci so razvojni stopnji primerno sodelovali pri urejanju igrišča in vrtička. 

- UREJANJE KOTIČKOV V IGRALNICAH  
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Otroci so dnevno in tedensko urejali kotičke skupaj z vzgojiteljicami in predlagali 

nove kotičke. Iskali smo vedno nove ideje tudi za bralne kotičke. Porezali smo 

police pod okni in pridobili več prostora v vseh treh igralnicah. Za poslušanje 

pravljic in igro v manjših skupinah smo izkoristili tudi kotičke v vrtcu zunaj 

igralnic (hodnik, pravljična soba, večnamenski prostor). 

- DOSLEDNO LOČEVANJE ODPADKOV (plastika, papir, biološki odpadki, drugi 

odpadki) 

Otroci vedo, v kateri koš spada določena vrsta odpadkov, če pa so v dvomu, 

vprašajo druge otroke ali vzgojiteljice. Z otroci se pogovarjamo zakaj recikliramo, 

kako ohranjamo čisto naravo, kaj bi še lahko storili. Z  otroci prepoznavamo 

različne materiale iz okolice (plastika, papir, organski odpadek..) in možnosti 

predelave posameznih odpadkov. 

- »dežurstvo« otrok v skupini (priprava pribora, brisanje miz in druge zadolžitve 

primerne razvojni stopnji posameznikov). 

Otroci z veseljem sodelujejo pri pripravi in sprejemajo njim primerne zadolžitve. 

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa med ljudmi 

 

Dejavnosti in evalvacija dejavnosti: 

 

- strmenje k spoštljivemu, naklonjenemu odnosu med zaposlenimi v enoti, med 

zaposlenimi in starši, v dvosmernem odnosu odrasli – otroci, 

- navajanje na dosledno uporabo vljudnostnih izrazov (uporaba besed »hvala«, 

»prosim«, »želim«), 

- upoštevanje dogovorjenih pravil (hišni red, prihod v vrtec, mirne dejavnosti med 

počitkom...), 

- pomoč starejših otrok mlajšim otrokom (skupni sprehodi, pomoč pri pospravljanju 

igrač, skupna igra…). 

Večina otrok zna uporabljati besedo hvala, v najstarejši skupini tudi besedo prosim. Otroci 

pozdravijo pri vstopu v igralnico in ob odhodu domov, vendar jim nekaj staršev ni ravno za 

vzgled. 

Starejši ali spretnejši otroci radi pomagajo mlajšim, vendar smo morale paziti, da se to ni 

sprevrglo v spodbujanju nesamostojnosti otrok, neaktivnosti posameznih otrok. 

Pri skupnih sprehodih se je zelo dobro odneslo občasno skupno sprehajanje mlajših in 

starejših skupin. 

Med počitkom otroci mlajših skupin večinoma zaspijo, starejši otroci  in strokovni kader pa 

upoštevajo, da se v času počitka izvajajo mirne dejavnosti  z raznovrstno vsebino in mirno 

igro. 

 

Kljub izrednim razmeram smo izvedli zastavljene strateške cilje enote Ostržek. Strmeli bomo 

k temu, da postanejo naša stalnica tudi v bodoče. 

      Vodja enote Tadeja Mišmaš 
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ENOTA PALČEK 

EVALVACIJA STRATEŠKIH CILJEV ZA LETO 2019/2020 

 

POVEZANOST  

- enake možnosti za vse otroke – nov razpored sprejemanja in oddajanja 

- zaznavanje empatije – sposobnost zaznavanja čustev ter želja po razumevanju drugega brez 

obsojanj 

 

PRIPADNOST 

- spodbujanja pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugim (urejenost igralnic in igrišča) 

- upoštevanje in sprejemanje skupnih smernic enote za lažje sobivanje (osredotočenje na 

stvari, ki nas povezujejo) 

 

PRIJAZNOST 

- spodbujanje uporabe vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala) 

- poslušati z namenom, da bi govorečega slišali  

 

POUČNOST 

- učenje preko igre na vseh področjih (funkcijski kotički, talne označbe, sodelovanje z 

okoljem) 

- spodbujanje naklonjenosti do literature in glasbe (pripovedovanje zgodb, obiski knjižnic in 

umetnikov v vrtcu) 

 

PRIJATELJSTVO 

- razvijanje in poglabljanje prijateljstva med enotami in skupinami v vrtcu (skupna druženja, 

igra, sprehodi in dejavnosti, posebni dogodki)  

 

                 Vodja enote Urša Dragar 
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 ENOTA RACMAN 

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV ZA LETO 2019/20 

 

Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED ZAPOSLENIMI, 

STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA. 

Cilji:  

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

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

 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 

 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 

 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 

 

Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 

Na drugem sestanku za starše so bili starši seznanjeni z realizacijo načrtovanih 

dejavnosti. V vseh skupinah smo  pregledali LDN in se pogovorili o dejavnostih, ki smo 

jih že realizirali ter povzeli, kako so potekale, kako so se na dejavnost odzvali otroci, 

kako so sodelovali, kaj so pri tem novega spoznali in se naučili, kateri operativni cilji 

so bili doseženi. 

 

 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih 

izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah, 

novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev. 

Staršem ponudimo pogovorne ure, po potrebi starše povabimo na pogovorne ure, glede 

na potrebe staršev smo imele nekajkrat tudi izredne pogovorne ure pri katerih je 

sodelovala tudi svetovalna delavka Vrtca Domžale ga. Simona Tonkli Gornjak. S starši 

na podlagi pogovorov usklajujemo vzgojne pristope. Glede na razvojno stopnjo otroka 

in njegove individualne potrebe staršem predlagamo in ponudimo strokovno literaturo. 

Na drugem sestanku za starše sta bili v dveh skupinah izvedeni krajši predavanji glede 

na problematiko v skupini (Grizenje v vrtcu, Spanje in počitek v vrtcu). Starše smo 

povabile na srečanje mesecu decembru. V eni skupini smo predstavili vzgojno delo z 

nastopom otrok in druženjem na novoletni čajanki, v drugi skupini so si starši ogledali 

posnetek dogajanja v skupini njihovega otroka, v dveh skupinah pa so otroci s starši 

ustvarjani in izdelovali  novoletno okrasje. Udeležba na srečanjih je bila zelo dobra in 

starši so bili zadovoljni s ponujenim programom. 

 

 Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in 

napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu šolskega leta, ustno, 

pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 
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Starše seznanjamo s potekom razvoja njihovega otroka, jim svetujemo v kolikor nam 

zaupajo ali pa same opazimo, da potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojnimi pristopi. Starši 

enkrat mesečno prejmejo preko eAsistenta fotografije dejavnosti in dogodkov v skupini.  

Letos smo v eni skupini izvedli dodatno dejavnost, ki je bila vezana na bivanje otrok v 

vrtcu preko noči (Pravljična noč v vrtcu in iskanje skritega zaklada). Starši so v tem 

primeru prejeli fotografije že isti dan/noč. V eni skupinah izdelujemo albume s 

pesmicami in fotografijami. V eni skupini otroci sami rišejo v zvezke ob besedilih 

pesmi, delajo grafomotorične vaje ipd. Ti zvezki so na  ogled staršem ob pogovoru na 

pogovornih urah. Starše redno in sproti obveščamo o posameznih dogodkih z obvestili 

na oglasnih deskah pred igralnicami in preko eAsistenta. Na oglasni deski za starše 

lahko starši preberejo zanimive prispevke s področja vzgoje. V eni skupini si starši lahko 

pred igralnico ogledajo mapo s fotografijami izrednih dogodkov v vrtcu. V dveh 

skupinah pa imajo starši pred igralnico mapo z besedili pesmi in deklamacij, ki so jih 

otroci spoznali od septembra dalje. 

 

 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije med vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih 

pričakovanj. 

Strokovne delavke vzdržujemo in se trudimo za prijazen in sodelovalen odnos do 

uporabnikov (starši, otroci, stari starši). Vedno smo pripravljene na pogovor, znamo 

prisluhniti staršem izmenjujemo in usklajujemo pričakovanja. Trudimo se za asertivno 

komunikacijo.  

                                                            Vodja enote Anamarija Kermavnar s sodelavkami 

 

 

 

 

REALIZACIJA PRIORITETNIH NALOGE IN PROJEKTOV  

 

Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti bodo vzgojiteljice upoštevale uravnoteženo 

zastopanost vseh kurikularnih področij, ter vnašale novosti iz naslednjih prioritetnih nalog:  

 

1. VREDNOTE 

Vsebine in dejavnosti: 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 strpnost, prijaznost, empatija: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI, 16.11.2019  

(projekt)  

Realizacija:  

Tema 1.strokovnega aktiva je bila strpnost in Kodeks etičnega ravnanja  

Sodelovanje svetovalne službe Vrtca Domžale v projektu Delo s priseljenci v občini Domžale 
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V projektu mednarodni dan strpnosti je sodelovalo več skupin. Pripravili so RAZSTAVE in 

druge aktivnosti enote: Palček, Gaj, Mlinček in Krtek; vključenih 176 otrok in 18 strokovnih 

delavk  

 

2. UMETNOST – GLASBA 

Vsebine in dejavnosti: 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

Realizacija: v vzgojnih programih oddelkov so bila področja glasbe dobro zastopana. 

Načrtovani strokovni aktiv za področje glasbe in načrtovano izobraževanje so zaradi 

epidemije odpadli. Načrtovane vsebine bomo prenesli v naslednje šolsko leto. 

 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

Vsebine in dejavnosti: 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

Realizacija: področje izboljšave igre, igralnih kotičkov, spoštovanja in kreativnega igralnega 

vzdušja je bilo po posameznih oddelkih realizirano z več različnimi vsebinami 

 

NADALJEVALI IN NADGRAJEVALI smo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

Vsebine in dejavnosti: 

 igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji 

 funkcionalni igralni kotički  

Realizacija: realizirano tako v prostorih vrtca, kot na igrišču. Prav tako je vrtec (vsaka enota 

posebej) za čas poletnega bivanja pripravila načrte postavitve kotičkov na prostem. 

 

5. ZDRAVJE 

Vsebine in dejavnosti: 

 aktivnosti na prostem 

 sodelovanje z ZD Domžale 

 pestra in zdrava prehrana 

Realizacija: načrtovane dejavnosti so bile realizirane. 

V času epidemije je vrtec vzpostavil poseben protokol po priporočilih in navodilih NIJZa. 
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6. DELOVNA VZGOJA 

Vsebine in dejavnosti: 

 skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče)  

 delovna akcija (marec 2019) 

Realizacija: zaradi epidemiologije je bila delovna akcija izvedena v začetku junija 

 

7. EKOLOGIJA 

Vsebine in dejavnosti: 

 ločevanje odpadkov,  

 zmanjšanje uporabe PVC vrečk in lončkov 

Realizacija: v celoti realizirano 

V času epidemije od 13. 3. do 15. 5. 2020 je Vrtec Domžale na svoji spletni strani postavil E-

VRTEC, z namenom sodelovanja s starši in otroki, spodbujanja otrok in staršev k različnim 

gibalnim, miselnim in socialnim aktivnostim. Podrobnosti si lahko preberete v nadaljevanju 

tega dokumenta in na naši spletni strani www.vrtec-domzale.si 

Področja so: Igrajmo se vrtec, E-vsebine za otroke, Svetovalnica za starše, Galerija 

   

 

 

 

 

 

 

Igrajmo se vrtec 

 

http://www.vrtec-domzale.si/
http://vrtec-domzale.si/pocitniske-vsebine/
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3.5.2020 

Počitniške vsebine 

Otroci se radi igrajo igre, saj kot sami pravijo so zabavne. Prav tako pa se ob igrah tudi učijo, 

urijo, potrpežljivost, počakati morajo, da pridejo na vrsto. Poleg tega pa spoznavajo 

različne… 

23.4.2020 

Vrtec doma – v aprilu 

OPAZOVANJE PTIC SKOZI OKNO (pogovor o tem, kako se oglašajo, zakaj se oglašajo, 

posnemanje ptičjega oglašanja, ogled slikanic- zvočnih slikanic, posnemanje oglašanja… 

7.4.2020 

Izdelajmo si igralni kotiček 

Otroci so na vsakem koraku obdani z raznovrstnimi igračami, ki jih kupimo v trgovinah. 

Ampak, za spodbujanje otrokove domišljije je včasih dovolj že ena sama kartonska škatla, ki 

v njegovem… 

25.3.2020 

Igrajmo se vrtec 

DNEVNA RUTINA KOT »JEDILNIK« Dnevna rutina je zelo pomemben del življenja, ki 

nam daje občutek varnosti, stalnosti in zaupanja. Kadar nekaj poteka tekoče, samoumevno in 

vedno po enakem… 

Diši po vrtcu 

9.4.2020 

Ideje za zdravo kosilo 

Morda vam je že zmanjkalo idej, kaj pripraviti za kosilo v teh dneh, ko smo že tako dolgo 

doma? Bi radi pripravili še kaj drugega? Pripravili smo vam nekaj predlogov za zdrave, 

okusne in preproste… 

http://vrtec-domzale.si/pocitniske-vsebine/
http://vrtec-domzale.si/vrtec-doma-v-aprilu/
http://vrtec-domzale.si/izdelajmo-si-igralni-koticek/
http://vrtec-domzale.si/igrajmo-se-vrtec/
http://vrtec-domzale.si/ideje-za-zdravo-kosilo/
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8.4.2020 

Otrokom najboljše juhe 

Pošiljamo vam recepte za okusne zelenjavne juhe, ki jih naši kuharji pripravljajo v vrtcu in so 

pri otrocih najbolj priljubljene. Vaši malčki jih enostavno obožujejo. V juhah je skrita… 

2.4.2020 

Zdravi recepti kot v vrtcu 

Z veseljem delimo med vas nekaj receptov zdravih, preprostih in okusnih jedi. Nekatere 

pripravljajo tudi kuharji v našem vrtcu. Mogoče boste dobili kakšno idejo za popestritev 

vašega jedilnika,… 

E-vsebine za otroke  

7.5.2020 

Pomlad je čas za živalske mladičke 

Vsako živo bitje se enkrat rodi in takrat potrebuje nekoga, da ga hrani in neguje. Običajno je 

to mama, včasih pa skrb za mladiče prevzame tudi kdo drug. Mladički pa so kot dojenčki! 

Radi je… 

5.5.2020 

Prijateljstvo 

Mnogi antropologi trdijo, da je sposobnost sklepanja prijateljstev in zavezništev ena gonilnih 

sil evolucijskega razvoja. Ljudje smo socialna bitja, ki brez stikov z drugimi ljudmi ne 

moremo. Veliko… 

http://vrtec-domzale.si/otrokom-najboljse-juhe/
http://vrtec-domzale.si/zdravi-recepti-kot-v-vrtcu/
http://vrtec-domzale.si/pomlad-je-cas-za-zivalske-mladicke/
http://vrtec-domzale.si/prijateljstvo/
http://vrtec-domzale.si/pomlad-je-cas-za-zivalske-mladicke/
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24.4.2020 

Tekmovanja 

1. PRESKOKI ČEZ VRVICO Potrebujemo: vrvico POTEK: čez vrvico skačemo levo in 

desno. Zmaga tisti, ki prvi pride do konca vrvice. Tekmo lahko otežimo, tako, da skačemo v 

počepu. 2. VALJANJE… 

21.4.2020 

Noč knjige v Vrtcu Domžale 

Vsako leto, 23. aprila, je Svetovni dan knjige. Takrat poteka ogromno literarnih prireditev. 

Takrat so dolgo v noč odprte knjižnice in knjigarne. To je Noč knjige. Takrat je čas, da si tudi 

doma… 

20.4.2020 

Nepozabne (zimzelene) radijske igre 

Pravljic ni nikoli preveč. Otroci za zdrav razvoj, poleg gibanja in raznolike prehrane, 

potrebujejo veliko zgodb, pravljic, bajk… vsebin, ki jim burijo domišljijo in oblikujejo njihov 

odnos… 

19.4.2020 

Visit Domžale 

TIC Domžale skrbi, da otroci ne pozabijo najpomembnejšega hroščka. Hrošček Simon nas 

opominja, v kako lepem kraju živimo in kaj vse imamo. Naš naslednji kviz je namenjen 

najmlajšim občanom… 

16.4.2020 

16.april – Svetovni dan glasu 

16. aprila obeležujemo Svetovni dan glasu. Cilj Svetovnega dneva glasu je izpostavljanje 

pomembnosti glasu v vsakodnevnem življenju. Glas je orodje… 

15.4.2020 

Pospravljanje 

http://vrtec-domzale.si/tekmovanja/
http://vrtec-domzale.si/noc-knjige-v-vrtcu-domzale/
http://vrtec-domzale.si/nepozabne-zimzelene-radijske-igre/
http://vrtec-domzale.si/visit-domzale/
http://vrtec-domzale.si/16-april-svetovni-dan-glasu/
http://vrtec-domzale.si/pospravljanje/
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Imate občutek, da morate vse storiti sami? Da je stanovanje venomer razmetano? Nihče ne 

pospravi za sabo? Dela je ogromno, volje pa vedno manj. Potem je pri vas tako, kot pri 

mnogih družinah. Pa… 

15.4.2020 

Vrtiček v stanovanju 

Lepi dnevi kar kličejo ven, v naravo in k urejanju vrtičkov, gredic, sajenju cvetlic, presajanju 

itd. A vsi nimamo možnosti za vrtnarjenje, niti za poležavanje na terasi. Z nekaj idejami in… 

15.4.2020 

Kviz matematika 

Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. Doživljanje matematike kot prijetne… 

14.4.2020 

Kot v naravi 

Vedno se nam lahko zgodi, da ne moremo ven in smo »ujeti« v stanovanju. Zakaj bi bili zato 

prikrajšani? Morda pa nam je le zmanjkalo idej in si želimo popestritve? Morda nam jo je 

zagodla… 

14.4.2020 

Dež je lahko zabaven 

Kadar dežuje, smo odrasli pogosto bolj čemerni in svoj odnos do t.i. “slabega vremena” 

prenesemo tudi na svoje otroke. Pogovarjajte se z otrokom o tem, da dež ni slab. Pomislite na 

to,… 

9.4.2020 

Radijske igre za otroke 

Na otroškem portalu RIO so nove radijske pravljice http://otroski.rtvslo.si/rio/ Starši pa imate 

na voljo tudi konkretna didaktična gradiva za aktivno poslušanje… 

9.4.2020 

http://vrtec-domzale.si/vrticek-v-stanovanju/
http://vrtec-domzale.si/kviz-matematika/
http://vrtec-domzale.si/kot-v-naravi/
http://vrtec-domzale.si/dez-je-lahko-zabaven/
http://vrtec-domzale.si/radijske-igre-za-otroke/


23 

Finomotorika in grafomotorika za otroke 

Kako lahko s spodbujanjem fino motorike krepimo tudi grafomotoriko? Razvoj fino motorike 

(gibe majhnih mišic in mišičnih skupin, kot so roke, zapestje, prsti) naših otrok je izjemnega 

pomena in… 

7.4.2020 

7. april, svetovni dan zdravja 

7.april- svetovni dan zdravja je letos posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom 

in babicam. Izhodišča za pogovor z otrokom: Kdo je medicinska sestra in kdo zdravstveni 

tehnik? Kaj… 

7.4.2020 

Nove e-pravljice 

Gospa s klobukom (Maša Ogrizek) Neredko! (Nina Mav Hrovat) Moja prva abeceda (Žiga 

X.Gombač) Palčič (Julia Donaldson) https://fliphtml5.com/fvba/xvjr/basic Dežela Velike 

tovarne besed (Agnès… 

6.4.2020 

Vaje za razvijanje opismenjevanja in pripovedovanja 

Za otrokov govorno jezikovni razvoj je zelo pomembno, da ga spodbujamo pri opisovanju in 

pripovedovanju. Pri mlajših otrocih je dovolj, da že na slikah v knjigah prepoznavajo različne 

predmete,… 

6.4.2020 

Barvni krog (spoznavanje barv po pravljici Maruškina mavrica) 

Vir: https://www.slideserve.com/abie/barvni-krog Navodila za pogovor z otroki: Katere barve 

so menile, da so glavne? (RDEČA, RUMENA, MODRA- to so osnovne barve) Poišči 

predmete v okolici, ki so… 

6.4.2020 

Igre- naredi sam 

http://vrtec-domzale.si/finomotorika-in-grafomotorika-za-otroke/
http://vrtec-domzale.si/7-april-svetovni-dan-zdravja/
http://vrtec-domzale.si/nove-e-pravljice/
http://vrtec-domzale.si/vaje-za-razvijanje-opismenjevanja-in-pripovedovanja/
http://vrtec-domzale.si/barvni-krog-spoznavanje-barv-po-pravljici-maruskina-mavrica/
http://vrtec-domzale.si/igre-naredi-sam/
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Po treh tednih izolacije in pred prazniki nam morda že zmanjkuje idej, igrač in novih načinov 

za popestritev vsakdana. Poiskali smo nekaj idej, kako si na enostaven način in iz odpadnih… 

6.4.2020 

Glasba za otroke in izdelava instrumentov 

Številne raziskave potrjujejo, da otroci, ki odraščajo ob glasbi in z glasbo, dosegajo boljše 

rezultate in se lažje učijo. Pri tem ni pomembno, katero zvrst poslušate, a to ne pomeni, da je.. 

2.4.2020 

Recepti za testo brez kvasa 

V času epidemije se nam kaj lahko zgodi, da ugotovimo, da doma nimamo kruha, niti kvasa, v 

trgovino pa po priporočilih odhajamo bolj poredko. Zato smo poiskali nekaj receptov, kako se 

v taki… 

31.3.2020 

2. april, mednarodni dan knjig za otroke 

IBBY je proglasil 2. april, rojstni dan Hansa Christiana Andersena, za Mednarodni dan knjig 

za otroke. Ob 2. aprilu vsako leto druga nacionalna sekcija pripravi plakat in poslanico. 

Takole se v…  

31.3.2020 

Tudi Božiček je ostal doma 

Morda se vam bo zdelo čudno in skrajno nenavadno, da bi v pomladnem obdobju govorili o 

Božičku. Ne, ni se nam zmešalo zaradi pomanjkanja socialnih stikov, pač pa iščemo različne 

načine, kako… 

30.3.2020 

Vaje sproščanja 

Sproščanje je pomembno, saj s tem poskrbimo, da se umirimo, otresemo stresa in uredimo 

svoje misli. Umirimo napetosti, dihanje, bitje srca, miselne procese in mišične napetosti. Tako 

bomo… 

http://vrtec-domzale.si/glasba-za-otroke-in-izdelava-instrumentov/
http://vrtec-domzale.si/recepti-za-testo-brez-kvasa/
http://vrtec-domzale.si/2-april-mednarodni-dan-knjig-za-otroke/
http://vrtec-domzale.si/tudi-bozicek-je-ostal-doma/
http://vrtec-domzale.si/vaje-sproscanja/
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28.3.2020 

Učni listi za matematiko (primerno za predšolske otroke) 

Zanimanje za matematiko v predšolskem obdobju je veliko. Tudi otroci imajo matematične 

naloge v predšolskem obdobju zelo radi, saj jim predstavljajo izziv in izvabljajo čudenje, 

radovednost,… 

28.3.2020 

Učni listi za grafomotoriko 

Grafomotorika sodi med finomotorične spretnosti, pri katerih je udeleženo veliko drobnih 

mišic rok in prstov, poleg tega pa je pomembna tudi koordinacija med rokami in očmi. 

Risanje različnih… 

28.3.2020 

Zabavni delovni in učni listi za male radovedneže 

V nadaljevanju smo vam pripravili nekaj Zabavnih delovnih in učnih listov, ki jih lahko 

skupaj z otroki rešujete. Tisti, ki imate možnost tiskanja jih lahko natisnete in preizkusite s 

svinčnikom.. 

28.3.2020 

Napotki, razlaga o koronavirusu 

Nekaj napotkov kako lahko otrokom skozi zgodbico predstavimo trenutno stanje in 

informacije o« koronavirusu«….. V današnjih dneh se z otroki verjetno vseeno vsaj malo 

pogovarjate o… 

28.3.2020 

Matematika predlogi aktivnosti 

ENOSTAVNE AKTIVNOSTI ZA URJENJE MATEMATIČNIH VEŠČIN PRI OTROCIH 

OD NAJMANJŠEGA K NAJVEČJEMU: pred otroka položite orodje, barvice, čevlje, 

slamice različnih velikosti. Otrok naj jih…  

27.3.2020 

http://vrtec-domzale.si/ucni-listi-za-matematiko-primerno-za-predsolske-otroke/
http://vrtec-domzale.si/ucni-listi-za-grafomotoriko/
http://vrtec-domzale.si/zabavni-delovni-in-ucni-listi-za-male-radovedneze/
http://vrtec-domzale.si/napotki-razlaga-o-koronavirusu/
http://vrtec-domzale.si/matematika-predlogi-aktivnosti/
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Kako otroka prepričati, da bi jedel zdravo 

Starši si želimo, da bi otroci jedli zdravo, a kaj ko jih ima večina rajši hrenovke in ocvrt 

krompirček. Ko bi radi, da naš otrok vase spravi vsaj nekaj žlic zelenjave oziroma sadja, se… 

27.3.2020 

Prehrana – igre za vsak dan 

V teh dneh, ko smo izolirani doma in z otroci preživljamo več časa, vam posredujemo nekaj 

idej za preproste a tudi poučne igre, s katerimi lahko vzpodbujate otroško domišljijo in 

ustvarjalnost…  

26.3.2020 

Vaje za razvijanje oralne motorike 

NEKAJ IDEJ KAKO LAHKO RAZGIBAMO SVOJE JEZIČKE, USTA IN LICA………. 

NO PA POSKUSIMO MOTORIKA JEZIKA: Kdo je močnejši – moja roka ali tvoj jeziček? 

Otrok jezik pritisne ob eno lice, nato še… 

26.3.2020 

Izštevanke in nagajivke 

Izštevanke v vrtcu uporabljamo na različne načine in ob različnih priložnostih. Z njimi otroke 

hitro pritegnemo k poslušanju in izvabimo njihove nasmeške. Izštevanke pripomorejo k… 

 

26.3.2020 

Aktivnosti za podporo gibalnemu razvoju 

AKTIVNOSTI ZA PODPORO GIBALNEMU RAZVOJU PREDEN GREM V VRTEC: 

igrico se igramo tako, da postopoma podaljšujemo seznam gibov, ki jih zaporedoma 

opravimo. Npr. preden grem v vrtec naredim 10 počepov… 

25.3.2020 

Hrošček Simon je z vami tudi prek spleta 

http://vrtec-domzale.si/kako-otroka-prepricati-da-bi-jedel-zdravo/
http://vrtec-domzale.si/prehrana-igre-za-vsak-dan/
http://vrtec-domzale.si/prehrana-igre-za-vsak-dan/
http://vrtec-domzale.si/vaje-za-razvijanje-oralne-motorike/
http://vrtec-domzale.si/izstevanke-in-nagajivke/
http://vrtec-domzale.si/aktivnosti-za-podporo-gibalnemu-razvoju/
http://vrtec-domzale.si/hroscek-simon-je-z-vami-tudi-prek-spleta/
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V življenju se zgodi vse mogoče in včasih, tako kot zdaj, tudi tisto, za kar menimo, da ni 

mogoče. Nikoli si nismo mislili, da bomo zaradi virusa ostali doma. In to zdravi! Pa saj 

niste… 

24.3.2020 

Safe.si – da ti ne bo dolgčas, ko si doma 

Na Safe.si so pripravili izbor spletnih strani, na katerih se lahko kratkočasimo, izvemo kaj 

zanimivega, zabavamo ali celo morebiti kaj naučimo. Več na:… 

24.3.2020 

Kuhajmo z malčkom zdravo in zabavno 

KUHAJMO Z MALČKOM ZDRAVO IN ZABAVNO Večina otrok z veseljem pomaga v 

kuhinji. Izkoristimo te dneve in se skupaj z otroki zabavajmo tudi v kuhinji. Lahko vključimo 

tudi živila, ki jih po navadi... 

24.3.2020 

Kamišibaj 

Kamišibaj je posebno namizno gledališče, s katerim lahko iz knjig ali slik ustvarimo 

gledališke predstave. Tak namizni oder lahko z nekaj spretnosti ustvarimo tudi iz odpadne 

kartonske embalaže,.. 

24.3.2020 

COVID19: Praktični nasveti za premagovanje stiske 

Pozdravljeni, v času, ko se soočamo z negotovostjo iz dneva v dan, so pred nami povsem novi 

izzivi, ki jih predstavljajo izolacija in spremenjene dnevne rutine ter nenazadnje 

zaskrbljenost… 

24.3.2020 

Aktivnosti za razvoj pozornosti 

http://vrtec-domzale.si/safe-si-da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma/
http://vrtec-domzale.si/kuhajmo-z-malckom-zdravo-in-zabavno/
http://vrtec-domzale.si/kamisibaj/
http://vrtec-domzale.si/covid19-prakticni-nasveti-za-premagovanje-stiske/
http://vrtec-domzale.si/aktivnosti-za-razvoj-pozornosti/
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NEKAJ IDEJ AKTIVNOSTI ZA URJENJE POZORNOSTI (slušne/ vidne) 1. HIŠNA 

ABECEDA: poglej okoli sebe po dnevni sobi/kuhinji/ kopalnici/spalnici, poimenuj predmete, 

jim določi prvo črko ter jih… 

24.3.2020 

Enostavne aktivnosti za urjenje finomotorike ter grafomotorike 

ENOSTAVNE AKTIVNOSTI ZA URJENJE FINOMOTORIKE TER GRAFOMOTORIKE 

V današnjih dneh, ko imamo omejen dostop do trgovin nam lahko spodnje ideje pomagajo pri 

razvijanju otrokovih veščin finomotorike ter… 

 

24.3.2020 

A veš, koliko te imam rad 

Branje in pripovedovanje majhnim otrokom je pravi ustvarjalni proces. Vsako prebiranje 

slikanice je za otroka umetniška predstava. Odrasli, ki sami uživajo v branju, mu bodo 

ustvarili najlepšo… 

23.3.2020 

Družinska pismenost in pravljične poti 

V času koronavirusa se nam zdi, da nikamor ne smemo. A dejstvo je, da ne smemo na kraje, 

kjer je veliko ljudi. Slovenija premore mnogo krajev, kjer ni ljudi ali pa so obiskovalci redki. 

Morda vas… 

23.3.2020 

Igra je otrokova osnovna dejavnost, potreba in na igro je otrok vedno pripravljen. Da 

povežemo igro z učenjem in ustvarjalnostjo, je dobro, če si otrok igro izdela sam in če ima 

igra pravila,… 

23.3.2020 

Radijske igre za otroke- Rio 

http://vrtec-domzale.si/enostavne-aktivnosti-za-urjenje-finomotorike-ter-grafomotorike/
http://vrtec-domzale.si/a-ves-koliko-te-imam-rad/
http://vrtec-domzale.si/druzinska-pismenost-in-pravljicne-poti/
http://vrtec-domzale.si/radijske-igre-za-otroke-rio/
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Na tej povezavi najdete radijske igre, didaktična priporočila in druge uporabne informacije za 

preživljanje ustvarjalnega časa z otroki:.. 

22.3.2020 

21. marec – Svetovni dan lutk 

Leta 2003 je mednarodno združenje lutkarjev Unima 21. marec razglasilo za svetovni dan 

lutk. Lutke so za otrokov razvoj zelo pomembne. Več na… 

21.3.2020 

21. marec – Mednarodni dan poezije 

O LAČNEM MEDVEDU Medved Damjan je en požeruh, ves dan bi le grizel in vendar je 

suh. Zoblje semenke, baše se s pico, leskove vršičke poje za sladico. Najraje pa se napije 

prijazne besede. Ni… 

21.3.2020 

Ustvarjajmo skupaj 

NEKAJ ZBRANIH IDEJ KAKO LAHKO USTVARJAMO IN PREŽIVLJAMO PRIJETNE 

TRENUTKE V DRUŽINSKEM KROGU Vedno navdušujoče papirnate radosti Ker tekanje 

po trgovinah v trenutnih razmerah ni priporočljivo,… 

21.3.2020 

Gnetemo, kiparimo 

Gnetemo, kiparimo Dobitna kombinacija, s katero boste svoje najmlajše vselej navdušili ter 

zaposlili za kar nekaj časa, je ustvarjanje z različnimi modelirnimi masami – naj bodo to 

polimerne… 

21.3.2020 

Recept za 5 jedi 

5 jedi, ki jih bodo otroci z veseljem delali in tudi pojedli Sedaj je super priložnost, da skupaj 

pripravite in poskusite ustvarjati tudi v kuhinji. Če nimate vseh sestavin za sledeče jedi 

boste… 

http://vrtec-domzale.si/21-marec-svetovni-dan-lutk/
http://vrtec-domzale.si/21-marec-mednarodni-dan-poezije/
http://vrtec-domzale.si/ustvarjajmo-skupaj/
http://vrtec-domzale.si/gnetemo-kiparimo/
http://vrtec-domzale.si/recept-za-5-jedi/
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20.3.2020 

Kultura na dom 

Na povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/kulturo-prinasamo-v-vase-domove/ najdete 

kakovostne kulturne vsebine za otroke in odrasle. Za otroke priporočamo: Kinobalonov 

program – TV… 

19.3.2020 

Matematika 

Matematika je prisotna povsod okrog nas. Naša naloga je, da jo otroku predstavimo kot nekaj 

zabavnega, kar pomeni, da se učimo matematike preko igre. Odlična pomoč so igre s pravili 

in štetjem,… 

19.3.2020 

Naravoslovje 

Naravoslovje je otrokom zelo privlačno in zabavno. Na spodnjih povezavah vam posredujemo 

nekaj e-vsebin, s katerimi si lahko zabavne poskuse pripravite doma in se z otrokom učite 

osnov… 

19.3.2020 

Gibanje 

Gibalne igre so najboljši način za vsakodnevne gibalne minutke ali vadbe, ki jih zdravi otroci 

tudi v času samoizolacije nujno potrebujejo za zdrav razvoj. Za izvedbo ne potrebujemo 

telovadnice… 

18.3.2020 

Bralne in pravljične vsebine prek spleta 

BRALNE IN PRAVLJIČNE VSEBINE PREK SPLETA Spoštovani starši! V času 

samoizolacije zaradi koronavirusa vam svetujemo, da z otroki berete knjige, ki jih imate 

doma, pomagate pa si lahko tudi z… 

 

http://vrtec-domzale.si/kultura-na-dom/
http://vrtec-domzale.si/matematika/
http://vrtec-domzale.si/naravoslovje/
http://vrtec-domzale.si/gibanje/
http://vrtec-domzale.si/bralne-in-pravljicne-vsebine-prek-spleta/
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Svetovalnica za starše 

 

Ob vzgojnih težavah in stiskah smo staršem v času epidemije nudili možnost telefonskega 

svetovanja vsak delovni dan med 10. in 12. uro, ki sta ga imeli Nina Mav Hrovat, 

mag.prof.pred.vzgoje pomočnica ravnateljice in Simona Tonkli Gornjak univ.dipl.pedagog, 

svetovalna delavka. 

 

7.5.2020 

Kako pripraviti otroka na ponoven prihod v vrtec po karanteni 

Otroci po tretjem letu starosti si želijo druženja s prijatelji in igre. V manjših skupinah si 

organizirajo domišljijsko igro ali igro vlog, se pogovarjajo, urijo svoje socialne veščine,… 

31.3.2020 

Spanje za zdravje 

Spanje je pomemben fiziološki proces, ki je biološko nujen. Kakovostno in zadostno spanje je 

eden najpomembnejših dejavnikov, ki celostno vpliva na ohranjanje in izboljševanje telesnega 

in… 

31.3.2020 

Otrok in razumevanje njegove jeze 

Eno izmed najpomembnejših sporočil, ki jih lahko damo svojim otrokom o čustvih je, da je 

jeza univerzalno čustvo, ki ga lahko kontroliramo. Kako pa to storiti? Tako, da jo prepoznamo 

in se nanjo… 

http://vrtec-domzale.si/kako-pripraviti-otroka-na-ponoven-prihod-v-vrtec-po-karanteni/
http://vrtec-domzale.si/spanje-za-zdravje/
http://vrtec-domzale.si/otrok-in-razumevanje-njegove-jeze/
http://vrtec-domzale.si/kako-pripraviti-otroka-na-ponoven-prihod-v-vrtec-po-karanteni/
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31.3.2020 

Kako otroku pomagati prebroditi nenapovedan izbruh besa? 

Ko se nad otrokom nabirajo oblaki in se približuje napad jeze, starši le s težavo ohranimo 

mirno kri. Zavedati pa se moramo, da je ravno to čas, ko nas otrok najbolj potrebuje. V 

nadaljevanju je… 

31.3.2020 

Kaj narediti, ko otrok zavrača pogovor z vami? 

KAJ NAREDITI, KO OTROK ZAVRAČA POGOVOR Z VAMI OZ. NE ŽELI GOVORITI 

Z VAMI (VI PA VESTE, DA GA NEKAJ MORI)? Skoraj vsakdo od staršev se je že znašel v 

situaciji, ko smo videli, da je z našim… 

31.3.2020 

Kaj narediti, da me bo otrok bolj poslušal? 

Večina staršev se pogosto sooča z vprašanjem kaj narediti, da me bo moj otrok bolj poslušal 

in ubogal, kar mu naročim. Avtorica dr. L. Markham v svoji knjigi Peaceful parent, happy 

kids –… 

31.3.2020 

Napotki za starše 

NEKAJ NAPOTKOV, NASVETOV, KI VAM BODO LAHKO V POMOČ…. Dragi starši v 

tem času se vsi soočamo z novimi izzivi, ki nam predstavljajo več ovir. Da bi jih lažje 

prebrodili in premagali smo vam… 

 

 

 

 

 

 

 

http://vrtec-domzale.si/kako-otroku-pomagati-prebroditi-nenapovedan-izbruh-besa/
http://vrtec-domzale.si/kaj-narediti-ko-otrok-zavraca-pogovor-z-vami/
http://vrtec-domzale.si/kaj-narediti-da-me-bo-otrok-bolj-poslusal/
http://vrtec-domzale.si/napotki-za-starse/
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E-galerija 

21/04/2020 

Veseli nas, da je zaživela e-galerija, ki jo ustvarjamo z vašo pomočjo. Z objavo spodbujamo 

otroke k ustvarjanju in povezovanju vrtca z domom, da bo vrnitev čim lažja. Odpiramo novi 

tematiki za ustvarjanje, in sicer: MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA in IGRA. 

Spodbujamo vas, da se z otroci pogovarjate, opazujete, modrujete, si poiščete informacije na 

spletu in v knjigah, nato pa naj otroci likovno ustvarjajo. Fotografijo izdelkov, skupaj s 

podatki (ime otroka, enota in izbrana tematika) pošljite na naslov: … 
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Realizacija: v času zaprtja vrtca je bila poleg spletnih vsebin vzpostavljena tudi 

komunikacija med vzgojitelji – starši – in upravo vrtca: preko e asistenta, preko medijev 

(Zoom, Skype, Cisco Webex) in preko navadne pisemske pošte 

 

 

CELOLETNI NACIONALNI PROJEKTI VRTAC DOMŽALE 

Vrtec Domžale je skozi šolsko leto izvajal sledeče nacionalne projekte: 

 

Nacionalni projekti 
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                         Pravljični palček 

 
01:09 

Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni 

kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z 

namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. 

Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v 

evropski družbi. Podpis zaveze o aktivnem podpiranju prizadevanja za boljšo 

pismenost bo potekal 9. septembra na nacionalnem strokovnem posvetu Bralnega društva 

Slovenije, uradnem začetku NMSB 2019. 

Skladno z enim od ciljev pobude EUReads / Evropa bere pa vas že zdaj pozivamo, da se nam 

pridružite pri 15 minutah branja ali glasnega branja na dan.  

Realizacija: Izvedli smo 24 od predvidenih 26 dogodkov za NMSB19 in NMSB20 

 

http://vrtec-domzale.si/pravljicni-palcek
https://www.euread.com/europe-reads/
http://vrtec-domzale.si/dejavnosti/zdravje-v-vrtcu-2019-2020
http://vrtec-domzale.si/varna-mobilnost
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NEKATERE AKTIVNOSTI SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

 V sodelovanju z avtorico Nino Mav Hrovat in založbo Miš je vrtec 

sodeloval pri izdaji knjige En, dva, tri - slon Izvod knjige je prejel vsak otrok ob novoletnem 

obdarovanju 

Realizacija: Za promocijo Vrtca Domžale sem poskrbela s predstavo Igra za slona Gledališke 

skupine Vrtca Domžale, s katero smo gostovali po vseh enotah, na OŠ Roje in v KD Moravče, 

v novembru 2019 z izdajo igroknjige En, dva, tri-slon!, ki je bila prevedena v italijanščino 

(prev Jolka Milić) in je aprila izšla v rimski on-line reviji Fili d'aquilone 54 - FIABE & 

FOLLIA pod naslovom UNO, DUE, TRE - ELEFANTE! 

 

  

Realizacija: Noč knjige 2020, 5. februarja pa smo v vseh oddelkih, v vseh enotah izvedli 

Svetovni dan glasnega branja in se tudi sicer pridružili svetovnemu gibanju Europe reads 

(Evropa bere) z namenom izboljšanja bralne pismenosti. 

 

  

 

FESTIVAL ZVONČKOV Sodelovali so: 

Otroci iz skupine Miške, enota Krtek in 

otroci iz skupine metulji, enota Palček. 
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Realizacija: na temo strpnosti v projektu so Sodelovale in pripravile RAZSTAVO v enoti 

Palček, Gaj, Mlinček in Krtek; vključenih 176 otrok in 18 strokovnih delavk  

 

 
Razstava na drsališču, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Razstava zimskih radosti 

Enota Palček, skupina Zajci 

 

 

 

V sklopu strpnosti sodelovali v projektu Unicefa Punčka iz cunj v enoti Gaj skupini Zajci in 

Medvedi, v enoti Krtek skupina Gosenice. Izdelali so punčke Sky, Julija in Lili 

 

 

Odprtje čarobnega mesta v občini Domžale, Otroci krasijo jelko želja, 

sodelujejo otroci skupine Metulji in Zajci iz enote Palček. Okraske so 

prispevali otroci vseh enot. 

 

 

 

 

Več o posameznih projektih si lahko preberete v poglavju obogatitvenih 

dejavnosti. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse  

 TEDEN OTROKA;  od 7. DO 13. OKT. 2019, Tema: NAŠE PRAVICE, 30 let 

Konvencije o otrokovih pravicah         Realizirano 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 15. november, 2019 Realizirano  

 »MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v 

skupinah otrok od 2. leta dalje                Realizirano: vključenih 746 otrok 

 »IGRE NA SNEGU « v vseh enotah, če bodo za to vremenske danosti - 5 dni (ni 

nujno strnjeno)                           Realizirano: 13.12.(edini dan s snegom) 312 

 ROLANJE – za otroke letnika 2013/2014, v vseh enotah, jeseni ali spomladi, 5 dni 

(ni nujno strnjeno)                       Realizirano: Gaj, Kekec, Mlinček; 31 otrok 

 SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi v vseh enotah, za 

otroke letnika 2013/2014, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno) 

                                                  Realizirano: Gaj, Krtek, Mlinček, Palček; 103 otroci 

 DAN S SKIROJEM; za starost 4 leta – 1 dan  

                                                                    Realizirano: Krtek, Mlinček; 69 otrok 

• »BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - celoletna obogatitvena  

dejavnost  (okt.- april), 1x tedensko                                              Realizirano v vseh 

enotah 

• PRAVLJIČNI PALČEK, prilagojen starosti otrok, v sodelovanju s Knjižnico 

Domžale, vključenih 11 skupin.                 Realizirano: v vseh enotah, 267 otrok 

• OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA, vse enote v KD Franca Bernika 

                                                                           Realizirano: vse enote; 266 otrok 

• MALI GLEDALIŠKI ABONMA – gostovanje predstav v vrtcu   

                                                                                       Realizirano: 12 oddelkov  

• PUSTNO RAJANJE, torek, 25. februar, 2020     Realizirano 

• SKUPAJ V GORE, april, 2020, vodijo: A. Bešter, T. Lavtižar, K. Ropotar, M. 

Vrhovnik                                                                        Ni realizirano- epidemija  

• ŠPORTNO POPOLDNE, - četrtek, 26. 9. 2019, v tednu športa 23.-29. sep. 2019                                                                 

Realizirano: vse enote, vsi oddelki 

• SKRB ZA ZDRAVJE, izvajalec ZD DOMŽALE:  

1. zobna preventiva -vsi oddelki II.st. jeseni in spomladi  

                                                          Realizirano: jeseni; vsi oddelki 2.starosti 

2. Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno                    Realizirano: v 13 oddelkih 

• NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke; gledališko skupino Vrtca Domžale,  vodi 

Nina Mav Hrovat                    Realizirano: IGRA ZA SLONA, v vseh enotah 

• OBISK BOŽIČKA, s programom in obdaritvijo     Realizirano: v vseh oddelkih 

• BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto (na igrišču bralni kotički v različnih 

letnih časih ali v prostorih vrtca)                   Realizirano: v vseh enotah 

• BRALNICE POD SLAMNIKOM, januar, 2020        Realizirano: 29. 1. 20202 

• PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC – v februarju 2020, K. Košenina,  M. Novak                                                                        

Realizirano:   V vseh enotah   

• ZAČARAJMO SLIKANICO z ilustratorjem Ivanom Mitrevski in pisateljico Nino 

Mav Hrovat                          Realizirano v vseh oddelkih 5 – 6 letnih otrok 

• VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo 

Domžale, maj, 2020                                                  Ni  realizirano - epidemija 

• SODELOVANJE Z GASILCI  v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna 

izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru 2019   

                                                                                      Realizirano v vseh enotah 
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• DELOVNA AKCIJA – marec, 2020; urejanje igrišča in urejanje igralnice predvideti 

1x tedensko skupaj z otroki                            Realizacija: junij 2020 

• HUMANITARNE AKCIJE, sodelujejo zap Realizirano osleni, starši in otroci: Anina 

zvezdica, Zbiranje zamaškov in Podarimo šolske potrebščine  

Realizirano: zbiranje zamaškov v vseh enotah, Skupina Ptički iz enote Gaj je 

sodelovala v akciji »Srčna pisma za male borce«, Društva Viljem Julijan 

  

Realizacija:  

Vse podrobnosti o realizaciji obogatitvenih dejavnosti in projektov najdete v nadaljevanju 

Analize LDN po posameznih enotah in pod analizo Projekti in Obogatitvene dejavnosti 

 

OBOGATITVENI PROGRAMI  

 

Izvajalke so strokovne delavke.  

Enote so si izbrale različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz Letnih delovnih načrtov 

in publikacije posameznih enot, ki so sestavni del tega dokumenta, in sicer s področij: 

 zdravega načina življenja 

 gibalno-športnih aktivnosti 

 ekologije  

 likovne ustvarjalnosti 

 glasbenega in plesnega ustvarjanja 

 pravljic in besede 

 iz področja naravoslovja 

 celoletnega sodelovanja s starši 

 in druge oblike druženja… 

 

Realizacija:  

Vse vsebine so bile realizirana. Več podrobnosti v nadaljevanju Analize LDN po posameznih 

enotah in pod analizo projekti in Obogatitvene dejavnosti. 

 

 

OBJAVE STROKOVNIH ČLANKOV 

 

V strokovnem zborniku Supri, 2020 so bili objavljeni članki:  

- Kako smo prišli do galerije, Mira V. Vrankar 

- Predšolski otroci v sodobni potrošniški družbi, Alenka Lovšin 

- Otrok kot »bančni uslužbenec«, Katarina Košenina 

- Povem lahko, kaj mislim, Sonja Orešek 

 

Avtorski članek v strokovni reviji Pedagoška revija za predšolsko vzgojo in prvi triletji, 

september/oktober 2019, letnik XXVIII, št. 3/4 z naslovom: GLASBA V VRTCU (str. 8-12)., 

Alenka Lovšin 

Avtorski članek v strokovni reviji Pedagoška revija za predšolsko vzgojo in prvi triletji, 

november/december 2019, letnik XXVIII, št. 5/6 z naslovom: V SVETU PRAVLJIC (str. 16-

20), Alenka Lovšin 
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Avtorski članek v zborniku VRTEC – družbeno okolje enakih možnosti, Supra, 2020, z 

naslovom: PREDŠOLSKI OTROCI V SODOBNI POTROŠNIŠKI DRUŽBI (str. 346-348). 

Alenka Lovšin 

Avtorski članek v strokovni reviji Didakta, marec/april 2020, letnik XXX, št. 207 z naslovom: 

STRPNOST IN PREDŠOLSKI OTROCI (str. 27-29). Alenka Lovšin                                   

Avtorski članek v strokovni reviji Vzgojiteljica, marec-april 2020, letnik XXII, št. 2 z 

naslovom: HOJA ZA NAŠ VSAK DAN (str. 19-20) Alenka Lovšin 

 

Slađana Trapić  

Avtorski članek v strokovni reviji Vzgojiteljica, julij- avgust 2019, letnik XXI, št. 4 z 

naslovom: Počitek in spanje v vrtcu (str. 6-9) 

 

Jana Julijana Pirman 

Intervju v strokovni reviji Vzgojiteljica, julij- avgust 2019, letnik XXI, št. 4 z naslovom: 

Pomembna je sposobna in zaupanja vredna vodstvena ekipa ( str. 4-6) 

 

Mira V. Vrankar 

Avtorski članek MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE MED VZGOJITELJI KOT 

IZZIV, REVIJA Vzgojiteljica, izzivi in pasti vzgojiteljskega poklica, letnik XXI, izr. Št. 

Žalec, okt. 2019 

 

Samostojni referat z naslovom SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA – MAPA 

OPAZOVANJ IN UTRINKOV,  na XIII mednarodni strokovni konferenci (Slovenija, 

Hrvaška, Finska) za vzgojitelje z naslovom Vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega 

otroka, 23. 1. 2020, Ljubljana  

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU  

 

Vrtec je načrtoval popoldanski program Cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec in 

sicer: 

1. BIBA SE IGRA 1-3 skupaj s starši, v enoti Cicidom: vodi Mojca Firm 

                                                                   Realizirano: obiskovalo 5 otrok 

2. CICIBANOVE URICE, za otroke 3- 6 let, v enoti Palček, vodi Tadeja Lavtižar 

                                                                            Ni bilo realizirano: ni bilo prijav 

 

VRSTE PROGRAMOV 

 

Glede na čas trajanja izvajamo dnevni program, ki traja devet do enajst ur. Dovoljena 

maksimalna dnevna prisotnost otroka v vrtcu je devet ur. Program vključuje tudi prehrano. 

Biba se igra  in Cicibanove urice bomo začeli izvajati v oktobru ob tednu otroka in jih izvajali 

do predvidoma konca maja 2020. 
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Tudi vse delavnice in tečaji se pričnejo v oktobru 2019 in trajajo do predvidoma konca maja 

2020. 

 

Realizacija: zaradi epidemije so delavnice in obogatitvene dejavnosti potekale do 13. marca 

2020 . 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

Šolsko leto pričenjamo na 9 lokacijah, z 8 enotami in Upravo Vrtca Domžale. 

V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 865 otrok, in sicer 

v: 

I. starostna skupina  18 oddelkov                                        252 otrok 

Kombinirana skupina    3 oddelek                                              56 otrok 

II. starostna skupina        26  oddelkov                                   557 otrok 

skupaj    47 oddelkov     865 otrok 

 

Vsi oddelki dnevnega varstva bodo zasedeni po veljavnih normativih, povečan za dva otroka 

(sklep 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale dne, 10. 9. 2003, da število otrok v oddelkih 

vrtcev presega zakonsko določeno število za največ dva otroka v oddelku, in sicer, da število 

otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne presega 14 otrok, v oddelku drugega starostnega 

obdobja pa 24 otrok). 

 

Odpiralni časi posameznih enot so različni glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 do 

17.00 .  

 

Realizacija: čez leto se ni izkazala potreba po  spremembi obratovalnega časa. 

Zaradi epidemije je bil vrtec od 16.marca do 15. maja zaprt. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci 

1. Otroški gledališki abonma v KD Franca Bernika  

                                                     Realizacija: realizirani dve predstavi, 266 otrok 

2. Otroški gledališki abonmaji za mlajše otroke, gostovanja v vrtcu 

                                                     Realizirano: vključenih 429 otrok 

3. Jesenovanje, oktober, 2019- Letniki 2013/14 bo potekalo na kmetijah Ožbet, Davčen 

in Tavčar in sicer: 

- Termin:   9. – 11. oktober, 2019 Realizirano: 15 otrok in dve spremljevalki  

- Termin: 14. – 16. oktober, 2019 Realizirano: 70 otrok in 12 spremljevalk 

- Termin: 16. – 18. oktober, 2019 Realizirano: 65 otrok in 9 spremljevalk 

4. Plavalni tečaj, marec in april 2020, letniki 2013/14. Zavod za šport Domžale in Zavod 

Planica – MIZŠ krijeta del sredstev za otroke letnika 2013/2014. Za mlajše vključene 

otroke, starši plačajo ceno v celoti. Plavalni tečaj bo izvajal Azimut Sport.  

   Ni bil realiziran zaradi epidemije 
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DNEVNI RED 

• Zajtrk:  

  - vse starosti: med 8. in 8.45 uro 

• Kosilo: 

     - skupine otrok  od 1 do 2. let ob 11.15 uri - najdlje do feb., nato ob 11.30. 

 -  skupine otrok  od 2 do 3. let ob 11.30  

  - skupine otrok  od 3 do 6 let ob 12.uri 

• Malica:  

 - vse starosti: 14.30 uri 

 

Realizacija: dnevni red se med letom ni spreminjal 

 

DEŽURSTVO 

DEŽURSTVO v enoti RACMAN 

• Petek, 27. 12. 2019 

• Petek,   3.   1. 2020 

• Petek, 26.   6. 2020 

DEŽURSTVO V VSEH ENOTAH (Mlinček v Kekec) 

• Ponedeljek, 28. -  sreda, 30. 10. 2019 

• Ponedeljek, 23. -  torek, 24. 12. 2019 do 15.ure 

• Ponedeljek, 30. -  torek, 31. 12. 2019 do 15.ure 

• Torek, 28. – četrtek, 30. 4. 2020 

 

Realizacija: Dežurstvo je potekalo po predvidenem planu in v naprej zbranimi podatki o 

številu prijavljenih otrok.  

 

POLETNO ZDRUŽEVANJE  

Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček 

 

V primeru, da bo prijavljenih pet (5) ali manj kot pet otrok v enoti, se organizira dežurstvo v 

enoti RACMAN, Dragomelj. 

Starše vsako leto vljudno prosimo, da prijavljajo prisotnost otrok v predprazničnih in med 

prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela. 

V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 13. 7. in 21. 8. 2020 bodo združene 

tudi naslednje enote: Mlinček v Kekcu, Cicidom v Gaju in Ostržek v Palčku. 

V kolikor bi prisotnost otrok presegla dovoljene normative se enote lahko združujejo kasneje 

ali prej razdružujejo. 

 

Zaradi možnosti poletnih rezervacij, ki jih omogoča Občina Domžale, bo tudi organizacija dela 

v poletnih mesecih lahko racionalnejša. 
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Občinski svet je dne, 23. 5. 2007 sprejel Sklep o uvedbi rezervacije pri stroških plačila oskrbe 

vrtca, ki pravi: 

Starši, ki želijo za svojega otroka, ob najmanj enomesečni skupni neprekinjeni odsotnosti v 

obdobju od 15. junija do 15. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, 

plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila cene programa, 

razen v primerih, da sta v vrtec istočasno vključena dva ali več otrok iste družine, se za mlajšega 

otroka ne more uveljavljati rezervacije. V obeh primerih pa se strošek plačila staršev 

zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred 

nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. 

 

Možna je tudi zdravstvena rezervacija, ki traja neprekinjeno najmanj en mesec in največ 

dva meseca. 

 

Letna rezervacija (zdravstvena in poletna) skupaj ne sme presegati dveh mesecev v 

tekočem letu. 

Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije je možna le na podlagi ustreznih zdravniških 

potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ. 

 

Realizacija dela v poletnih mesecih bo v Analizi dela v poletnih mesecih. 

 

KADER IN URNIKI DELA 

     

Delovna obveznost strokovnih delavcev neposrednega dela z otroki je v skladu z zakonom, in 

sicer za vzgojiteljice 30 ur tedensko in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur tedensko. Zaradi 

omogočanja koriščenja dnevnega odmora delavke ostajajo na delovnem mestu  ½ ure dlje. Del 

delovne obveznosti izven dela z otroki, lahko strokovne delavke opravljajo tudi izven 

delovnega mesta (načrtovanje, sestanki, delavnice, izleti, izobraževanje,…..). Vsi strokovni in 

drugi delavci opravijo 40 urno tedensko delovno obveznost, razen kadar pogodba o delu določa 

drugače. 

 

Seznam zaposlenih je  sestavni del Letnega delovnega načrta, urniki dela po posameznih enotah 

in oddelkih ter sistemizacija delovnih mest se hranijo na upravi Vrtca Domžale. 

Kader in urnike dela lahko ravnateljica, glede na morebitne novo nastale spremembe in glede 

na potrebe v smislu kvalitetnejšega dela in racionalizacije časa, tudi spremeni oz dopolni. 

Vsi zaposleni za nedoločen čas imajo ustrezno strokovno izobrazbo.  

Ravnateljica bo za strokovne delavce pripravila in organizirala posvetovanja, individualne 

razgovore, hospitacije in posvete skozi celo šolsko leto po planu in/ali glede na nastale potrebe 

in želje strokovnih delavcev. 

 

Realizacija: konec septembra so v vseh enotah proučili septembrske urnike dela in jih glede na 

nastalo potrebo tudi spremenili in prilagodili novo nastalim potrebam glede na prisotnost 

števila otrok v oddelkih. 
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REALIZACIJA IZOBRAŽEVANJE 

Seznam pripravila Katarina Kos Juhant. 

 

INTERNA IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVKE/CE VRTCA 

DOMŽALE 

 

DRUGAČNI OTROCI SO LAHKO TUDI IZZIV 

Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec 

Izvedeno:  27. 11. 2019, 22. 1., 26. 1., 26. 2., 11. 3. 2020        Prisotnih: 24 

 

RAZVIJANJE PREDBRALNIH IN PREDOPISMENJEVALNIH ZMOŽNOSTI OTROK 

Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec 

Izvedeno: 23. 10., 7. in 27. 11. 2019                                         Prisotnih: 15 

 

STROKOVNI AKTIVI 

 

1. STROKOVNI AKTIV 

Tema: Strpnost, Kodeks etičnega ravnanja 

Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 

Izvedeno: 11., -14. 11. 2019 

Prisotnih: vsi strokovni delavci 

 

2. STROKOVNI AKTIV 

Tema: Prikriti kurikulum 

Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 

Izvedeno: 10.- 13. 2. 2019 

Prisotnih: vsi strokovni delavci 

 

3.  STROKOVNI AKTIV 

Tema: Glasba v vrtcu 

Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 

Izvedeno: Gradivo in PP projekcija pripravljena, izvedeno bo jeseni. 

 

DELAVNICE-INTERNO IZOBRAŽEVANJE 

 

PLESNE IGRE IN SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

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

Izvedeno:7., 8. 1. 2020    Prisotnih: 34 

 

ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA 
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Izvajalka: Petra Kociper 

Izvedeno: 18., 20., 21. 11. 2019 Prisotnih: 3 

 

NADALJEVALNI  KORAKI ŠIVANJA 

Izvajalka: Petra Kociper 

Izvedeno: 13., 15., 16. 1. 2020  Prisotnih: 5 

         

MATEMATIKA KOT IGRA 3 

Izvajalka: Fani Kunavar 

Izvedeno: 10. 10. 2019 Prisotnih: 10 

 

FITNES DOMA 

Izvajalka: Tina Jeras 

Izvedeno: 18., 20., 26. in 28. 11. 2019 Prisotnih: 9 

 

DEJAVNOSTI OBLIKOVANE PO METODI NTC 

Izvajalka: Maja Cerar Jeretina 

Izvedeno: 19. 11. 2019  Prisotnih: 6 

 

DELAVNICA MEDITACIJE, ČUJEČNOSTI IN OSEBNE RASTI 

Izvajalka: Barbara Kunilo 

Ni bilo izvedeno zaradi premalo prijav. 

 

ODKRIVAMO KAMNIŠKE PRAVLJIČNE POTI 

Izvajalka: Tadeja Lavtižar 

Izvedeno: Odpadlo zaradi izrednih razmer 

 

SKUPINSKE GIBALNE IGRE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

Izvajalka: Tadeja Mišmaš 

Izvedeno: 5. 3. 2020  Prisotnih: 20 

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE 

 

Izvajalec: Radovan Radetić, univ.dipl.soc, družinski terapevt in mediator 
Termin:  16. 1. 2020 od 17. – 19. ure 
Prisotnih: 107 strokovnih delavcev 
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IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 

 

SDI-ODLIČNO KOMUNICIRANJE V TIMU 

Izvajalec: mag. Mojca Fon Jager 

Izvedeno: 22. 10. 2019  Prisotnih: 11 

 

VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM 

Izvajalec: Borštnar & Co. 

Izvedeno: 23. 10., 7. 11. 2019 in 27. 2. 2020  Prisotnih: 56 

   

GDPR-Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije (in ZVOP-2) 

 Izvajalec: Datainfo 

 Termin:  22. 10 2019, Prisotnih: 2 zaposleni 

   

ŠTUDIJSKA SREČANJA Otrokov dan v vrtcu 

Izvajalec: ZRSŠ 

Izvedeno: 26. 8. , 3. 9. 2019 in 24. 10.2019      Prisotnih: 11 

 

UMETNIŠKA GLASBA V VRTCU 

Izvajalec: mag. David Beovič 

Izvedeno: Odpadlo zaradi izrednih razmer, prestavljeno v september. 

 

PRAKTIČNA UPORABNA GLASBENA ZNANJA PRI DELU Z OTROKI 

Izvajalka: Glasbeni center SLED,Barbara Mirkac, prof. glasbe 

Izvedeno: 7. 11. 2019                  Prisotnih: 31 

 

OKO BESEDE Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev 

Izvajalec: ARGO, Društvo Bralna značka 

Izvedeno: 19., 20.2019 Prisotna: 1 zaposlena 

 

URESNIČEVANJE CILJEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI, 5 posvet o trajni mobilnosti 

Izvajalec: ZRSŠ 

Izvedeno: 13. 11. 2019 Prisotni: 2 zaposleni 

 

KNJIŽNI SEJEM, Cankarjev dom 

Izvajalec: Bralna značka-simpozij 

Izvedeno: 26., 27. 11.2019  Prisotna: 1 zaposlena 

 

VRTEC DRUŽBENO OKOLJE ENAKIH MOŽNOSTI- 16. STROKOVNI POSVET 
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Izvajalec: SUPRA 

Izvedeno: 28.1.2020 Prisotnih: 15 

 

XXII. STROKOVNI POSVET POMOČNIKOV RAVNATELJEV-Z ENERGIJO DO 

DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV V VIZ 

Izvajalec: Šola za ravnatelje 

Izvedeno: 3. in 4. 3. 2020 Prisotni: 2 strokovni delavki 

 

PRIPOVEDOVANJE ZGODB IN USTVARJANJE PREDSTAVE Z OTROKI ZA OTROKE 

Izvajalci: projekt MUNERA 3, Kononenko, Bevc 

Izvedeno: 6., 13., 27. 2., 5., 12. 3., 21., 28. 5. in 4. 6. 2020       Prisotnih: 3   

 

DELO S STARŠI-IZZIV SODOBNEGA ČASA 

Izvajalec: Mladinski dom Jarše 

Izvedeno: 3.-4.5.2020  Prisotnih:1 

 

USPEŠNI PRISTOPI K VEDENJSKO ČUSTVENIM TEŽAVNIM OTROKOM IN 

MALDOSTNIKOM 

Izvajalec: Mladinski dom Jarše 

Izvedeno: 29. 11-1. 12. 2019  Prisotnih:1 

 

ZDRAVJE V VRTCU-POČUTIM SE DOBRO 

Izvajalec: NIJZ 

Izvedeno: 26. 11. 2019      Prisotnih: 15 

 

PROGRAM UVODNEGA USPOSABLJANJA PASAVČEK 

Izvajalec: Projekt Pasavček 

Izvedeno:  23. 1. 2020  Prisotnih: 2 

 

ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN 

ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH 

SPOROV 

Izvajalec: MIZDDS, Projektna enota 

Izvedeno. 6. 2. 2020 Prisotnih: 2 

REŠEVANJE KONFLIKTOV IN OSNOVE MEDIACIJE - PO NAČELIH NENASILNE 

KOMUNIKACIJE 

Izvajalec: RS MIZŠ- Dobrobit, celostni razvoj in trajnostno povezovanje Z.O.O. 

Izvedeno: 19.-21.11. 2019   Prisotnih: 1 

 

POMEN VRTCA ZA DRUŽINO 
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Izvajalec: ZRSŠ; Študij na daljavo 

Izvedeno: 20. – 23. 4. 2020   4. –   7. 5. 2020 Prisotnih: 5  

 

KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE VZGOJITELJA PRI OTROŠKI IGRI IN PRI DELU 

S STARŠI 

Izvajalec: ZRSŠ; Študij na daljavo 

Izvedeno:4.-7.5. 2020 11.-14.5 2020       Prisotnih: 8 

 

VARNA RABA INTERNETA IN NAPRAV 

Izvajalec: Arnes 

Izvedba: 11. 3. – 1. 4. 2020 Prisotnih: 1  

 

POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV - USTVARJALNI PRISTOPI 

ZGODNJEGA UČENJA - POGOVOR, IGRA, RAZISKOVANJE V NARAVI  Izvajalec: 

ZRS za šolstvo, Študij na daljavo 

Izvedba:    4. 5.-7. 5. 2020        Prisotni: 8 

 

POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV - SODELUJOČI VRTEC - "OTROK JE, 

KAKRŠEN JE, JAZ PA MISLIM, DA JE..." 

Izvajalec: Zavod RS za šolstvo  

Izvedba: 20. 4.-23. 4. 2020      Prisotnih: 1 

  

LETNO POROČILO ZA JAVNI SEKTOR 

Izvajalec: ZRFR Slovenije  

Izvedba:13.1.2020 Prisotnih: 1  

 

REŠEVANJE KONFLIKTOV IN OSNOVE MEDIACIJE- PO NAČELIH NENASINE 

KOMUNIKACIJE 

Izvajalec: DobroBit,  

Izvedeno: 19-21.11.2019 Prisotnih:1       

 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA 

Izvajalec: Tax-Fin-Lex 

Izvedeno: 11. 2. 2020  Prisotnih: 1 

MENTORSTVO 
 

MENTORSTVO ŠTUDENTOM 

PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER 

1. Letnik: 
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- VIDA LAMPE, enota MLINČEK, mentorica DAMJANA RODE 

                                                                                                        Odpovedano 

2. Letnik:  

- ANITA KERN, enota PALČEK, mentorica LILI JEREB 

- JAKOB JANČAR, enota RACMAN, mentorica URŠKA BALOH 

3. Letnik: 

- VALENTINA LUKAN, enota KRTEK, mentorica SLAVICA PERPAR IBRČIČ 

- HANA JAŠOVEC, enota KEKEC, mentorica JANA LJUBI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA MARIBOR 

2. Letnik: 

- JAN JERAJ, enota PALČEK, mentorica LILI JEREB 

PEDAGOŠKA FAKULTETA LJUBLJANA 

1. Letnik: 

- TAJDA KLOPČIČ, enota GAJ, mentorica MIRA V. VRANKAR 

- ILDA ČATOVIČ, enota PALČEK, mentorica ELIZABETA MILUNIĆ 

- SARA BÜKI, enota KRTEK, mentorica ALENKA LOVŠIN 

3. Letnik:  

- URŠKA BRIGELJ, enota KRTEK, mentorica JANJA DRAGAR RIBIČ 

 

MENTORSTVO DIJAKOM 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA LJUBLJANA 

1. Letnik:  

- NINA PAVLINIČ, enota CICIDOM, mentorica FRANCKA KUNAVAR 

- KLARA ŠKRLJ, enota PALČEK, mentorica TINA VOZEL 

2. Letnik: 

- PIA PAVLIČ, enota GAJ, mentorica JASNA BIZJAK 

- MATIC ŠUŠTAR, enota MLINČEK, mentorica DAMJANA RODE 

Odpovedano 

3. Letnik: 

- NEŽA ZUPAN, enota KRTEK, mentorica ANDREJA MATKOVIČ 

4. Letnik: 

- TAJA PODBEVŠEK, enota PALČEK, mentorica VERA KOLENC 

- NIKA VRENJAK, enota MLINČEK, mentorica MAJA CERAR JERETINA 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA KAMNIK 

1. Letnik: 

- KATARINA HRIBAR, enota KRTEK, mentorica KATARINA KOŠENINA 

- TJAŠA KOVAČIČ, enota PALČEK, mentorica TINA VOZEL 

2. Letnik: 

- ULA KOS, enota OSTRŽEK, mentorica SAŠA ŠINKOVEC 

- SARA TANASIĆ, enota KRTEK, mentorica SLAĐANA TRAPIĆ 
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3. Letnik: 

- JERCA LETNAR, enota OSTRŽEK, mentorica TADEJA MIŠMAŠ 

- MANCA VINCEK, enota PALČEK, mentorica ALEKSANDRA ANDRIĆ 

- VITA KERČ, enota KRTEK, mentorica JANA STROJAN 

- KRISTINA VODE, enota KRTEK, mentorica SLAVICA PERPAR IBRČIČ- 

      Odpovedano 

4. Letnik:  

- SANDRA KIRBIŠ, enota CICIDOM, mentorica MAJA NOVAK 

- GAŠPER MARKIČ, enota OSTRŽEK, mentorica MARJETA OSOLIN             

 

 

MENTORSTVO KANDIDATOM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA 

- IRENA ZUPAN, enota CICIDOM, mentorica ANA MARAVIČ 

- KLARA FLERIN, enota PALČEK, mentorica LILI JEREB 

Nerealizirano zaradi korone:  

- SARA OBREZA, enota CICIDOM, mentorica FRANCKA KUNAVAR 

- NEŽA MAJCEN, enota PALČEK, mentorica ALEKSANDRA ANDRIĆ 

 

Pripravili: Vilma Hrovat in Nina Mav Hrovat 

 

HOSPITACIJE 

 

Ravnateljica bo izvajala redne letne hospitacije v vseh oddelkih v času od oktobra 2019 do 

junija 2020.  

Po potrebi bo izvedla tudi izredne hospitacije.  

Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. 

Pri hospitacijah dijakov, študentov in kandidatom za opravljanje poklicne mature ter 

strokovnega izpita, lahko sodelujeta tudi pomočnici ravnateljice. 

 

Realizacija: zaradi zaprtja vrtca zaradi epidemije so bile hospitacije delno izvedene in so 

potekale do 5.marca 2020. 

 

 

 

DELO STROKOVNIH ORGANOV 

Vzgojiteljski zbor  - Pedagoška konferenca 

 

Najmanj 2-krat letno. Vsebina: 

 letni delovni načrt,  

 smernice za vzgojno delo, 
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 analiza letnega dela, 

 analiza stanja in dosežki vrtca, 

 ocena razvojnih možnosti. 

 

Rok: 

 četrtek, 29. avgust, 2019 

 torek. 23. junij, 2020 

 četrtek, 27. avgust, 2020 (za šolsko leto 2020/21)  

 

Nosilec: ravnateljica 

 

Realizacija: zaradi prepovedi združevanja večjega števila ljudi v zaprtih prostorih bo 

vzgojiteljski zbor potekal ločeno po posameznih enotah. Tam si bodo strokovni delavci ogledali 

video posnetek analize dela šolskega leta 2019/20, ki so ga pripravile vodje enot: Fani 

Kunavar, Miranda Grošelj, Miranda Krištof, Andreja Matkovič, Damjana Rode, Tadeja 

Mišmaš, Urša Dragar in Anamarija Kermavnar, ter ravnateljica Jana Julijana Pirman, ki je 

podala tudi smernice, načrtovanje in izvajanje vzgojnega programa v času poletnih počitnic.  

 

 

Strokovni aktivi 

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

 Strpnost 

 Kodeks etičnega ravnanja 

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

 Prikriti kurikulum 

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

 Glasba: teorija in primeri dobre prakse 
 

Vodje strokovnih aktivov:  

 

Karin Ropotar za starost 1- 3;  Barbara Kunilo za starost 2- 4;  Katarina Košenina za starost 3-

5;  Anja Bešter za starost 4- 6.   

 

Realizacija: 3. STROKOVNI AKTIV 

Tema: Glasba v vrtcu 

Izvajalke: Anja Bešter, Barbara Kunilo, Karin Ropotar, Katarina Košenina 

Izvedeno: Gradivo in PP projekcija pripravljena, izvedeno bo jeseni. 

Nosilec: ravnateljica in pomočnici ravnateljice  

 

Vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi so za vse strokovne delavce obvezni. 
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 Aktiv vodij enot 

 

Aktiv vodij enot bo vsak prvi torek v mesecu. Teme aktiva vodij bodo:  

 obravnava organizacije in dela v vrtcu,  

 nujna vzdrževalna dela,  

 predlogi za izboljšavo dela v enoti,  

 organizacija skupnih dogodkov, 

 in razno. 

 

V oktobru, januarju in marcu bodo aktivi potekali z izobraževalnim programom: ogled Celja s 

programom za predšolske otroke, strokovni posveta v Ljubljani in Kulturni bazar v Ljubljana. 

Izobraževalni program je namenjen pridobivanju novih znanj in spoznavanju novih programov 

za delo z otrok, ki ga bodo vodje enot-strokovne delavke prenesle v svoje delo in v delo v svoji 

enoti. 

 

Realizacija: Zaradi epidemije se aktiv vodij enot v aprilu ni izvedel. 

 

 

 

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

 

• MESEČNE POGOVORNE URE     Realizirano 

• SESTANEK ZA STARŠE: september, 2019 in januar, 2020,  Realizirano 

• DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE, PRIREDITVE, IZLETI, 

IGRANE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE VZGOJITELJIC, DRUŽENJA….. 

            Realizirano delno. Zaradi epidemije se zaključni izleti niso realizirali v celoti 

• ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV IN SODELOVANJE V Realizirano 

 

Soupravljanje staršev pri dejavnostih vrtca: 

 vsak vrtec ima Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega 

predstavnika,  ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

 Izmed izbranih predstavnikov v enoti izberejo tudi predsednika sveta staršev enote. 

 

Vsebina dela: 

 obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda, 

 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca, 

 obravnava vprašanj in pobud. 

 

Realizacija: program sodelovanja s starši je bil realiziran po planu LDNja, razen za čas 

epidemije in kasneje zaradi prepovedi zbiranja večjega števila ljudi.  
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PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

 

 sodelovanje z osnovnimi šolami,  

 s krajevnimi skupnostmi in turističnimi zvezami (vključevanje v različne prireditve ), 

 s kulturnimi društvi, 

 z mestno knjižnico, 

 zdravstvenim domom,  razvojno ambulanto, 

 centrom za socialno delo pri reševanju socialne problematike družin varovancev, ter pri 

razvrščanju otrok s posebnimi potrebami, 

 gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na evakuacijskih vajah v mesecu oktobru, 

 policijsko postajo - obiski policistov, 

 s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,  

 sodelovanje s čebelarsko zvezo,  

 idr…. 

 

Realizacija: vrtec se je v skladu s svojo dejavnostjo in programom dela, vključeval v širšo 

okolico in skrbel za svojo promocijo. 

 

 

 

        Ravnateljica 

            Jana Julijana Pirman 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA POMOČNICE 

RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020                                                                             

Nina Mav Hrovat 

Moje pedagoško in organizacijsko delo je bilo namenjeno uresničevanju prioritetnih nalog 

Vrtca Domžale. Skrbela sem za urejeno in varno delovno okolje zaposlenih in otrok, dobre 

odnose in koordinacijo med enotami in upravo, vodjami in zaposlenimi.  

Svoje pedagoško znanje, izkušnje in pridobljeno znanje s področja kulture sem uporabila pri 

vodenju, organizaciji in načrtovanju dogodkov, projektov in obogatitvenih dejavnosti za 

otroke in zaposlene Vrtca Domžale v skladu z letnim delovnim načrtom: 

1. Vodjam in strokovnim delavkam in delavcem sem nudila pomoč pri pripravi letnih 

delovnih načrtov, svetovala pri načrtovanju različnih dejavnosti, e-načrtovanju in 

uporabo eAsistenta, spremljala realizacijo ciljev in vsebin. Skrbela sem za izboljšanje 

strokovnosti in kakovosti pri načrtovanju, izvajanju dejavnosti, sodelovanju s starši in 

okoljem. Skladno z delovnimi nalogami sem nudila svetovanje in pomoč vodjam enot 

pri organizaciji dela, sestavljanju urnikov, vodenju evidenc za neposredno delo v 

oddelku in izven oddelka, spremljanju poskusnega dela novo zaposlenim in drugo. 

2. Spremljanje delovnega procesa, izrabe časa in vodenje evidenc delovnega časa ter 

razporejanje del in nalog v sodelovanju z ravnateljico za hišnike. 

3. HOSPITACIJE dijaku in dijakinji Srednje vzgojiteljske šole Kamnik in dijakinjam 

SVŠG Ljubljana pri opravljanju poklicne mature ter kandidatkam za opravljanje 

strokovnega izpita. 

4. Izdaja avtorske slikanice En, dva,tri-slon!. Pri nastajanju slikanice sem inspiracijo 

dobila prek razmišljanj in komentarjev otrok iz enot Vrtca Domžale, zato je knjiga 

posvečena predvsem njim za bralne spodbude oz. spodbujanju bralne kulture in 

pozitivnega odnosa do knjig. 

5. Vodenje Gledališke skupine Vrtca Domžale z avtorsko predstavo »IGRA ZA 

SLONA«.V decembru smo gostovali v vseh enotah Vrtca Domžale in s predstavo 

popestrili dogajanje v decembru. V januarju 2020 smo gostovali po domžalskih OŠ in 

nastopali v KD Radomlje. Scenarij je nastal po moji avtorski pravljici z naslovom Ne 

misli na slona! in En,dva,tri –slon!. 

6. Organizacija decembrskih dejavnosti za otroke: v decembru 2019 sem organizirala 

OBISK BOŽIČKA po vseh oddelkih ter že omenjeno predstavo Igra za slona. 
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7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo: Sodelovala sem z Občino Domžale, CZM, ZPM, 

PGD in CZR, osnovnimi šolami, KD F. Bernik, Knjižnico Domžale itd.: 

- Abonmaji za otroke v KD F. Bernika - organizacija prevozov, koordinacija, 

obveščanje ipd. 

- Sodelovanje z Občino Domžale pri investicijah, sanacijah, organizaciji in 

sodelovanju na prireditvah ipd… 

8. Spodbujanje bralne kulture: Vse leto sem spremljala nove izdaje slikanic in knjig s 

področja otroške in strokovne literature, skrbela za nabavo in vodenje strokovne 

knjižnice Vrtca Domžale, pripravljala gradiva za strokovne delavke in vodila izposojo 

knjig. Vsako leto spremljam knjižno produkcijo in skrbim za nabavo leposlovja za 

bralne kotičke po oddelkih, knjižnice v enotah, nabavo strokovne literature in nudim 

strokovno pomoč in svetovanje zaposlenim in staršem pri izposoji knjig v knjižnicah 

in uporabi v vzgojne namene. Vodila in koordinirala sem dogodke v sklopu NMSB 19, 

kjer smo kot vrtec prijavili večje število (16 različnih) bralnih dogodkov. Kot pisateljica 

sem nastopala v  Vodnikovi domačiji (3. 11. 2019), na Forum odru Cankarjevega doma 

v sklopu Knjižnega sejma (27. 11. 2019), Prva OŠ Slovenj Gradec in podružnici POŠ 

Sele (14. 2. 2020). V času epidemije sem posnela več videoposnetkov branja svojih 

slikanic za otroke, izvedla Noč knjige na daljavo, hkrati pa sem v sodelovanju s 

Knjižnico Domžale posnela in uredila video za zaključek Pravljičnega palčka. V maju 

sem z video vsebinami sodelovala tudi na spletnem dogodku Slovenski dnevi knjige. 

9. Izvedba dogodkov ZAČARAJMO SLIKANICO (21.-23. 1. 2020) - v vseh enotah 

sva za otroke najstarejših skupin z ilustratorjem Ivanom Mitrevskim predstavila 

nastajanje slikanic Ne misli na slon! in En, dva, tri- slon! in delo pisatelja ter ilustratorja. 

10. 5. februar- svetovni dan glasnega branja- priprava gradiva in spodbujanje k prijavi 

dogodkov- koordinacija in prijava dogodkov na NMSB20.   

11. PROMOCIJA VRTCA DOMŽALE: Za promocijo Vrtca Domžale sem ves čas 

skrbela z urejanjem spletne strani Vrtca Domžale in na vseh javnih dogodkih, s 

sodelovanjem v/na:  

- oddaji Nočni gost na Radiu Prvi (RTV SLO1, dne, 13. 9. 2019, dostopno na: 

https://radioprvi.rtvslo.si/2019/08/nocni-obisk-1668/),  

- OŠ Murska sobota III. – gostovanje v sklopu srečanja mladinskih pisateljev Oko 

besede 20. 9. 2019, prispevek je dostopen tudi v Poročilih ob 17h na RTV SLO 

1, dostopno tudi na: http://os3ms.si/?p=5841), 

https://radioprvi.rtvslo.si/2019/08/nocni-obisk-1668/
http://os3ms.si/?p=5841
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- medgeneracijskemu projektu Lahkonočnice  s pravljico Rogačeva zmaga, ki jo je 

bral Jurij Souček (posnetek dostopen na: 

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/rogaceva-zmaga) 

- UP Pedagoški fakulteti v Kopru, za študente 1. letnika, predšolske vzgoje (23. 11. 

2019) sem kot gostja predstavljala delo vzgojiteljic, delo pomočnice ravnateljice 

in avtorska dela kot pisateljica z namenom predstavitve vzgojiteljskega poklica in 

vpliva pri spodbujanju bralne kulture (dostopno na: 

https://www.pef.upr.si/info_tocka/zanimivosti/2019103016173806/Pisateljica%2

0se%20predstavlja%20%C5%A1tudentom%202019/ ),  

- Vodnikovi domačiji na dogodku predstavljala knjige za otroke in igroknjigo En, 

dva, tri- slon!, pri kateri so za inspiracijo poskrbeli otroci Vrtca Domžale 

(https://www.napovednik.com/dogodek534758_nedelce_o_miski_jazbecu_in_tu

di_o_slonih) 

- Knjižni sejem v Cankarjevem domu, Forum oder, prireditev za otroke O miški, 

jazbecu in slonih )predstavitev igroknjig Ne misli na slona! in En,dva,tri-slon! 

(https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/za-obiskovalce) 

- 2. 12. 2019- Srečanje pod slamniki, Knjižnica Domžale, pogovor o knjigah s 

Cveto Zalokar (https://domzalec.si/z-nino-mav-hrovat-o-tem-kaksna-je-dobra-

otroska-knjiga-zakaj-brati-otrokom-in-zakaj-je-knjiga-pravo-darilo/nina-mav-

hrovat-srecanja-z-ustvarjalci/) 

- Kot avtorica 12 logopedskih lahkonočnic sem kot strokovna delavka v vrtcu 

predstavljala delo vzgojiteljic z otroki na področju logopedije, odpravljanje 

motenj oz. težav pri govoru in vlogo predšolske vzgoje pri razvoju govora. 

- Festival Bralnice pod slamniki je letos delno potekal z dogodki v živo, več 

dogodkov pa se je odvijalo na daljavo prek video vsebin…  

12. Za promocijo Vrtca Domžale sem poskrbela s predstavo Gledališke skupine Vrtca 

Domžale, izdajo igroknjige En, dva, tri-slon!, ki je prevedena v italijanščino (prev 

Jolka Milić) in je izšla v rimski on-line reviji Fili d'aquilone 54 - FIABE & FOLLIA 

pod naslovom UNO, DUE, TRE - ELEFANTE! in sodelovanju na nacionalnih bralnih 

dogodkih po Sloveniji, kjer je bila poleg aktivne udeležbe prisotna tudi medijska 

podpora. 

13. Igrače, didaktična sredstva in vzgojno-učni pripomočki:  z ravnateljico in 

pomočnicama ravnateljice Vilmo Hrovat in Katarino Kos Juhant sem sodelovala pri 

izbiri in nabavi igrač, didaktičnih sredstev in drugih vzgojno-učnih pripomočkov.  

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/rogaceva-zmaga
https://www.pef.upr.si/info_tocka/zanimivosti/2019103016173806/Pisateljica%20se%20predstavlja%20%C5%A1tudentom%202019/
https://www.pef.upr.si/info_tocka/zanimivosti/2019103016173806/Pisateljica%20se%20predstavlja%20%C5%A1tudentom%202019/
https://www.napovednik.com/dogodek534758_nedelce_o_miski_jazbecu_in_tudi_o_slonih
https://www.napovednik.com/dogodek534758_nedelce_o_miski_jazbecu_in_tudi_o_slonih
https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/za-obiskovalce
https://domzalec.si/z-nino-mav-hrovat-o-tem-kaksna-je-dobra-otroska-knjiga-zakaj-brati-otrokom-in-zakaj-je-knjiga-pravo-darilo/nina-mav-hrovat-srecanja-z-ustvarjalci/
https://domzalec.si/z-nino-mav-hrovat-o-tem-kaksna-je-dobra-otroska-knjiga-zakaj-brati-otrokom-in-zakaj-je-knjiga-pravo-darilo/nina-mav-hrovat-srecanja-z-ustvarjalci/
https://domzalec.si/z-nino-mav-hrovat-o-tem-kaksna-je-dobra-otroska-knjiga-zakaj-brati-otrokom-in-zakaj-je-knjiga-pravo-darilo/nina-mav-hrovat-srecanja-z-ustvarjalci/
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14. Organizacija in vodenje aktivov strokovnih delavcev z različnimi vsebinami. 

Aktivno sem se udeleževala pri pripravi treh strokovnih aktivov: 

- 11. – 14.  november 2019: STRPNOST IN ETIČNI KODEKS 

- 10. – 13. februar 2019: PRIKRITI KURIKULUM 

- Načrtovani strokovni aktivi v maju so bili zaradi epidemije izvedeni na daljavo: 

področje glasba: Z GLASBO V MAVRIČNI SVET 

15. Udeležba na strokovnih izobraževanjih 

- 19. in 20. 9. 2019 – srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski 

Soboti- simpozija: Lik staršev v sodobni mladinski književnosti in Avtor in avtorske 

pravice (Argo, Društvo Bralna značka) 

- 22. 10. 2019 –Praktične izkušnje pri zagotavljanju skladnosti organizacije z GDPR in 

ZVOP-2 (DataInfo). 

- 13. 11. 2019- 5. posvet o trajni mobilnosti: Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti 

v VIZ (ZRSŠ)  

- 26. 11. 2019- simpozij Bralna značka (Cankarjev dom, Knjižni sejem) 

- 27. 11. 2019- Knjižni sejem (ogled, nastop na Forum odru) 

- 25. 1. 2020- Strokovno srečanje Od niča, preko mikrobov in nebotičnikov, do zvezd: 

zakaj in kako brati poučne knjige danes? (Knjižnica Domžale) 

- 28. 1. 2020 – 16. strokovni posvet dobrih praks v vrtcih z naslovom: VRTEC - 

DRUŽBENO OKOLJE ENAKIH MOŽNOSTI 

- 11. 2. 2020- Učinkovita komunikacija (Tax-Fin-Lex) 

- 3. – 4. 3. 2020 – XXII. Strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: Z energijo do 

dobrih medsebojnih odnosov v VIZ 

- Šola za ravnatelje- ravnateljski izpit, junij 2019 do junij 2020 

16. Skrb za igrišča: pregledi igrišč in igral, načrtovanje in vodenje popravil, vzdrževanja, 

posredovanje informacij, sodelovanje z drugimi institucijami. Letos smo posebno 

pozornost namenili preverjanju in menjavi gumenih varnostnih podlag, zamenjali oz. 

sanirali pa smo tudi nekaj igral. 

17. Vzdrževalna, sanacijska dela in investicije: sodelovala sem pri zbiranju ponudb, 

pripravi, koordinaciji med izvajalci in sodelovala z ravnateljico ter predstavniki Občine 

Domžale pri načrtovanju manjših in večjih vzdrževalnih del, investicijah in nabavi 

različnih sredstev ter vzgojno-učnih pripomočkov. Vodila sem tudi evidence in 

poskrbela za izvajanje periodičnih in letnih pregledov, servisov aktivne požarne zaščite, 

peči, električnih, vodovodnih in centralnih sistemov, vzdrževanje objektov in igrišč.  
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18. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci ter inšpekcijskimi službami v zvezi z 

odpravljanjem pomanjkljivosti in z namenom izboljšav ter zmanjšanju stroškov pri 

porabi energije in učinkoviti rabi sredstev in inventarja. Letos smo posebno skrb 

namenili požarni varnosti v sodelovanju z inšpektorjem in posodobili obstoječe sisteme 

ter jih uskladili z novo zakonodajo na tem področju. 

19. Priprava e-vsebin, pisanje, zbiranje in urejanje vsebin za objavo na spletni strani 

v zavihku VRTEC NA DALJAVO v času koronavirusne bolezni in zaprtja vrtca. V 

tem času sem bila kot pomoč staršem na voljo prek telefona vsak dan od 10. do 12. ure. 

 

Zapisala: Nina Mav Hrovat, prof. predšolske vzgoje 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA POMOČNICE 

RAVNATELJICE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Katarina Kos Juhant 

 

Delovno mesto pomočnica ravnateljice opravljam tako kot preteklo šolsko leto, 20 ur tedensko. 

Pedagoško in organizacijsko delo pomočnice ravnateljice poteka v skladu z LDN Vrtca 

Domžale, prioritetnimi nalogami in cilji predšolske vzgoje  ter v skladu z individualnimi LDN 

posameznih enot. Kot pomočnica ravnateljice sem soodgovorna za dobro sodelovanje z 

ostalima pomočnicama in posledično izpolnjevanjem naloženih del in nalog. V začetku 

šolskega leta smo si zadali cilje in naloge.  Naloge, ki sem jih dobila kot druga polovica 

pomočnice ravnateljice so se delno ločile od prvotno zastavljenih ciljev s pomočnico 

ravnateljice Vilmo Hrovat. Nato sva sodelovali s pomočnico ravnateljice Nino Mav Hrovat in 

si razdelili delo v nastali situaciji. 

 

LETNI DELOVNI NAČRT: 

Pri izvedbi letnega delovnega načrta smo sledili zastavljenim prioritetnim nalogam. 

Zbirala, urejala in natisnila sem gradivo za letni delovni načrt in analizo letnega delovnega 

načrta celotnega zavoda. Prav tako zbiram načrte za delo v poletnih mesecih, ki bodo zbrani v 

juniju in evalvirani v septembru.  Pripravila članke za analizo letnega delovnega načrta. 

Pripravila zbrano dokumentacijo za svet staršev v mesecu septembru in juniju. Zbrala in uredila 

sem posamezne evalvacije za spletno stran vrtca. 

 

IZOBRAŽEVANJA: 

V tem šolskem letu sem se udeležila naslednjih izobraževanj: 

 SDI-ODL. KOMUNICIRANJE V TIMU Mag.Mojca Fon Jager  22.10.2019 

 ZDRAVJE V VRTCU NIJZ 26.11.2019 

 PRAKTIČNA UP. GLASB. ZNANJA PRI DELU B.Mirkač, SLED 7.11.2019 

 KAKO RAZUMETI VEDENJE OTROKA R.Radetič,Zavod Aleksandra 14.01.2020 

 DEJAVNOSTI PO METODI NTC M.Cerar Jeretina,Vrtec Domžale 19.11.2019 

 ZAGOTAVLJANJE dostojnega dela zaposlenih,… Inšpektorat za delo 6.02.2020 

 STROKOVNI POSVET POM.RAVNATELJEV Šola za ravnatelje 3.,4.3.2020 

 VRTEC-družb.okolje enakih možnosti SUPRA 28.01.2020 

 DRUGAČNI OTROCI SO LAHKO IZZIV-ADHD S.Tonkli Gornjak,M. 

Vatovec 11.03.2020 

 

OSTALA DELA IN NALOGE: 

 VODJA KADRA ZA ČIŠČENJE; Organizacija dela, urejanje nadomeščanj, priprava 

razporeda dela v poletnih mesecih, pregled zalog čistil, naročanje novih pripomočkov 

za potrebe čiščenja. Sodelovanje na delovnem sestankih za čistilke; 2. 12. 2019 

 Sodelovanje z vodjo ZHR, Simono Tonkli Gornjak pri naročanju sanitarnega 

materiala in čistil. 

  Urejanje novosti v e-asistentu. Vnašanje novih podatkov za vse zaposlene. 

 Skrb za  nove službene el.naslove za vse strokovne delavce, ki imajo odprt račun v e-

asistentu. 

 Nakup igrač, didaktičnega materiala, zbiranje ponudb in dogovarjanje z dobavitelji. 
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 Vodenje in vnašanje podatkov v Evidence dela izven delovnega časa. 

 Vodenje evidence Varstva pri delu. 

 Bila sem prisotna na vseh aktivih vodij, urejam zapisnike, ki jih hranimo v arhivu. 

 Pregled dnevnikov ob koncu šolskega leta. 

 Koordinator projekta Zdravje v vrtcu (NIJZ) 

 Projekt Mali sonček 

 Soorganizacija plavalnega tečaja in jesenovanja. 

 Sodelovanje pri raznih aktivnostih (gledališka skupina vrtca). 

 Predsednica Komisije za sprejem otrok. Komisija je izvedla korespondenčno sejo, 

zaradi izrednih razmer. 

 

STROKOVNI AKTIVI 

Sodelovala sem pri pripravi in izvedbi strokovnih aktivov. 

1. STROKOVNI AKTIV 

Tema: STRPNOST, KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA 

Izvedeno: 11., -14. 11. 2019 

2. STROKOVNI AKTIV 

Tema: PRIKRITI KURIKULUM 

Izvedeno: 10.- 13. 2. 2020 

3.  STROKOVNI AKTIV 

Tema: GLASBA V VRTCU 

Izvedeno: Gradivo in PP projekcija pripravljena, izvedeno bo jeseni. 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Kos Juhant, dipl. vzg. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA SVETOVALNE 

DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Mija Jerman  

Od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020 sem delala v okviru 8 urne zaposlitve, od 1. 2. 2020 do konca 

šolskega lete pa v okviru 4 urne zaposlitve.  

 

 

Delo sem opravljala po letnem delovnem načrtu in sicer na naslednjih področjih:  

 

 sprejem otrok 

 premestitve otrok 

 izpisi otrok 

 sodelovanje zavoda in staršev 

 socialnovarstvene  pomoči 

 sodelovanje z drugo svetovalno delavko, vzgojiteljicami, centrom za socialno delo 

 ostala opravila v sodelovanju z računovodstvom v zvezi z vpisi in izpisi otrok, izdelavo 

refundacijskih zahtevkov za manjkajoče otroke, vodenjem centralne evidence udeležencev 

VIZ,  pisanjem kronike zavoda, priprava gradiv za svet zavoda, ažuriranje podatkov za 

dostop do informacijami javnega značaja ipd. 

 

 

 

Sprejem otrok 
 

Postopek sprejema otrok je potekal podobno kot v preteklem šolskem letu. Sprejeli smo lahko vse 

otroke, ki so izpolnjevali pogoj stalnega bivališča v občini Domžale in pogoj starosti najmanj 11 

mesecev s 1. 9. 2020. Z omejenim številom vlog za sprejem otrok je bilo tudi letos nekatere skupine 

težje ustrezno popolnjevati do polnega normativa glede na predvideno in s strani občine potrjeno 

strukturo oddelkov. Starši 37 otrok niso bili zadovoljni s sprejemom v določene enote. Uspelo nam je 

izvesti  14 naknadnih premestitev iz enote v enoto, na osnovi odpovedi novo sprejetih otrok. Vsa 

novonastala prosta mesta za 1. 9. 2020 smo popolnili. Tako ostaja 23 nerešenih naknadnih vlog za 

premestitve iz enote v enoto – večinoma za enoti Gaj in Kekec.  

 

Na čakalnem seznamu za prve vključitve v vrtec pa nam je skupaj z Vrtcem Urša, ostalo še 63 otrok, 

rojenih leta 2019, ki bodo izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev in končanje starševskega dopusta šele 

od 2. septembra dalje. Ti otroci se bodo sprejemali s čakalnega seznama med novim šolskim letom v 

primerih, da bo prihajalo do izpisov otrok med šolskim letom. Letos se nam je prvič po nekaj letih 

zgodilo, da ne bomo mogli sprejeti s čakalnega seznama niti tistih otrok, ki izpolnjujejo starostni pogoj 

11 mesecev in končanje starševskega dopusta. v obdobju od 2. do konca meseca septembra. 

 

Tako število čakajočih za premestitve v ustreznejše enote – predvsem Gaj in Kekec kot tudi število in 

struktura čakajočih, ki izpolnjujejo starostni pogoja 11 mesecev šele do konca koledarskega leta, 

nakazuje, da nastaja bistveno večje povpraševanje oziroma potreba po vključevanju otrok za območje 

šolskega okoliša Radomlje in sicer predvsem za enoto Gaj. Nakazuje se potreba po morebitnih dodatnih 

kapacitetah vrtca za območje Preserij oziroma Radomelj.  

 

 

 

Pri sprejemu otrok sem zasledovala naslednje cilje: 

 

 izdelava predlogov oddelkov otrok, ki bodo zagotavljali optimalno upoštevanje sklepa občinskega 

sveta, ki zavodu naloga oblikovanje čim več homogenih oddelkov na eni strani ter dosledno 

upoštevanje odredbe o normativih in kadrovskih pogojih o določitvi strukture posameznih oddelkov. 
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 svetovanje staršem v zvezi z izborom oblike programa glede na potrebe in želje staršev v povezavi 

z razvojnimi potrebami otroka, 

 omogočiti vsem občanom, ki iščejo mesto v vrtcih,  celovito informacijo o trenutnih možnostih tako 

v okviru vrtca kot izven njega,  

 izpeljava sprejema otrok na osnovi Odloka o sprejemu otrok, 

 predstavitev značilnosti uvajalnega obdobja v obdobju vlaganja vlog in na roditeljskih sestankih 

 organizacija in sodelovanje na sestankih za starše novincev. 

 

 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami 
 

 

Celotno delo za področje detekcije otrok s posebnimi potrebami po vključitvi v vrtec, sodelovanja s 

strokovnimi delavkami vrtca ter z zunanjimi inštitucijami ter področje organizacije in vodenja 

strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami je opravila druga svetovalna delavka Simona Tonkli. 

S pridobitvijo še 0,5 svetovalne delavke v svetovalni službi že pred letom, je vrtec lahko tudi letos nudil 

več pomoči tudi vsem ostalim otrokom, ki nakazujejo posebnosti v psihosocialnem razvoju. Predvsem 

je bilo tako omogočeno več sodelovanja s strokovnimi delavkami. Analizo v zvezi s tem področjem zato 

podaja svetovalna delavka Simona Tonkli Gornik. 

 

 

Socialnovarstvene pomoči 
 

 

Glede denarnih socialnovarstvenih pomoči sem staršem dajala informacije v zvezi z uveljavljanjem 

znižanih plačil vrtca ter jih spodbujala,  da so uveljavljali razpoložljive pravice na področju socialnega 

varstva.  

 

 

Sodelovanje z vzgojiteljicami ter centrom za socialno delo in zdravstvenim domom pri 

spremljanju otrok s težavami v psihosocialnem razvoju ter težavami v družini 

 
Tudi v tem šolskem letu se je po obiskih po skupinah izkazalo, da je več otrok, katerih starši so se 

razvezali oziroma prekinili partnerski odnos. Težave v vrtcu se v nekaterih primerih teh družin, 

pojavljajo zaradi konfliktov med staršema v zvezi s stiki z otroki. Tako vzgojiteljice kot sama smo 

skušali pomagati staršem pri konstruktivnem in sodelovalnem reševanju teh problemov. Več pozornosti 

so potrebovali tudi otroci in rejniki iz rejniških družin. V teh družinah največkrat prihaja do težav pri 

vzpostavljanju odnosov med otroki, otrokovimi rejniki in otrokovimi starši.  

 

 

 

                                                                                                   Svetovalna delavka: 

                                                                                                   Mija Jerman, soc. del. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA SVETOVALNE 

DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Simona Tonkli Gornjak 

Delo sem opravljala po letnem delovnem načrtu in sicer na naslednjih področjih:   

o Vključevanje otrok s posebnimi potrebami  

o Svetovalno delo s strokovnimi delavci in starši 

o Sodelovanje z vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in  

logopedinjo  

o Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

o Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno 

delavko, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in logopedinjo ter vodstvom vrtca 

 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami  

V šolskem letu 2019/2020 smo imeli  vključenih 22 otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli s 

strani Zavoda za šolstvo izdano odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali pa so 

pomoč prejeli na podlagi veljave novega zakona (Zakon o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami na področju predšolske vzgoje in otrok s posebnimi 

potrebami). Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami so tako prevzeli Centri za zgodnjo 

obravnavo otrok - Zdravstveni dom Domžale – Razvojna ambulanta s CZO. Od vključenih 

otrok, ki so prejemali dodatno strokovno pomoč sta imela 2 otroka tudi stalnega spremljevalca, 

3 otroci pa so imeli z odločbo in Zapisnikom Razvojne ambulante s CZO predpisanega 

spremljevalca  zaradi zdravstvenih razlogov. Dva otroka sta prejela dodatno strokovno pomoč 

v februarju. Hkrati smo v februarju iz ZGNL Ljubljana vpisali otroka, ki se je prepisal k nam 

in prejemal dodatno strokovno pomoč surdopedagoga iz ZGNL Ljubljana. Eden otrok je prejel 

dodatno strokovno pomoč v mesecu marcu. Od tega je 25 ur izvajala specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja in 13 ur logopedinja.  Prav tako smo 4 otrokom, ki so bili v 

postopku pridobitve dodatne strokovne pomoči v vrtcu, predčasno nudili strokovno pomoč 

specialnega pedagoga in logopeda. Z novim šolski letom odhaja v šolo 9 otrok, ki bodo dodatno 

strokovno pomoč prejemali tudi v osnovni šoli. V šolskem letu 2019/2020 se predvideva, da 

bomo v sodelovanju s Razvojno ambulanto s CZO predvidoma usmerili še 6 otrok s posebnimi 

potrebami, ki bodo v vrtcu prejemali dodatno strokovno pomoč. Hkrati pa imamo v postopku 

opazovanja in svetovanja še 6 otrok, ki bodo morda v novem šolskem letu s pomočjo Razvojne 

ambulante s CZO usmerjeni. 

 

Svetovalno delo s strokovnimi delavci in starši 

V šolskem letu 2019/2020 sem velik delež pomoči usmerila v svetovanje, usmerjanje in pomoč 

vzgojiteljicam, ki so se v skupini soočale z vprašanji, dilemami ali težavami pri določenih 

otrocih, ki so izkazovali primanjkljaje na posameznih področjih. Hospitirala sem po različnih 

enotah (Mlinček, Kekec, Gaj, Ostržek, Cicidom, Palček, Krtek in Racman) in oddelkih ter 

sodelovala z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pri iskanju rešitev, pomoči in dela v 

skupini ter usmerjanju in svetovanju staršev posameznih otrok. Z nekaterimi vzgojiteljicami 

sem sodelovali tudi na pogovornih urah s starši. Prav tako pa individualno nudila pomoč in 

svetovanje staršem, ki so se odločili za sestanek osebno pri meni na Upravi Vrtca s katerimi 

smo skupaj iskali rešitve in pomoč družini in otroku. 

Tudi v tem šolskem letu se je pri obiskih po skupinah izkazalo, da je kar nekaj otrok, katerih 

starši so se razvezali oziroma prekinili partnerski odnos. Težave v vrtcu so se v  nekaterih 
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primerih teh družin, pojavile zaradi konfliktov med staršema v zvezi s stiki z otroki. Skupaj z 

vzgojiteljicami smo skušale pomagati staršem pri konstruktivnem iskanju rešitev za dobrobit 

otrok. 

Sodelovanje z vzgojiteljicami, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in  logopedinjo  

Vključitev otrok z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami predstavljala  predvsem 

zahtevnejše delo vzgojiteljicam oziroma pomočnicam po posameznih oddelkih, kjer so 

vključeni ti otroci in izvajalkam dodatne strokovne pomoči. Z izvajalkama dodatne strokovne 

pomoči – specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter logopedinjo smo v sodelovanju 

pomagale in svetovale vzgojiteljicam in pomočnicam, ki imajo v oddelkih otroke s posebnimi 

potrebami, ki niso vključeni z odločbami o usmeritvi (otroci z razvojnimi odstopanji, čustvene 

in vedenjske težave otrok, težave otrok v socialni integraciji,  dolgotrajne bolezni ipd.). V 

okviru možnosti smo sodelovale tudi s starši teh otrok.  

Organizirano je bilo 21 sestankov strokovnih skupin vrtca – za vsakega od otrok z odločbo o 

usmeritvi po en sestanek na začetku šolskega leta z namenom oblikovanja individualiziranega 

programa. Po potrebi smo izvedli še vmesne sestanke z namenom svetovanja in pomoči staršem 

in družini. Zaradi nastale situacijo glede »koronavirusa« smo se v letošnjem šolskem letu skupaj 

s straši odločili, da bodo starši zaključne evalvacije prejeli v pisni obliki. Bolj poglobljeno 

evalvacijo pa prestavili na mesec september, ko bomo zopet organizirali sestanke strokovnih 

skupin v vrtcu. Tisti starši, ki so imeli željo in potrebo po sestanku smo jim to tudi omogočili. 

Za otroke, ki bodo septembra odšli v šolo smo izvedli tudi medletne evalvacijske sestanke in 

za njih pripravili poročila za ponovno usmerjanje ob spremembi ravni izobraževanja. 

Sodelovali smo tudi z občino pri ureditvi financiranja dodatnih stroškov pri izvajanju 

individualiziranih programov.   

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

V letošnjem šolskem letu smo intenzivno sodelovali s Centrom za zgodnjo obravnavo 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami bolj natančno Zdravstvenim domom Domžale – 

Razvojno ambulanto s CZO glede usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vključenih v Vrtec 

Domžale. Sodelovala sem z otroško pediatrinjo, specialno pedagoginjo, logopedinjo in klinično 

psihologinjo v Zdravstvenem domu Domžale ter se udeležila timskih sestankov namenjenih 

otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu. Prav tako sem sodelovala tudi z ZGNL Ljubljana s 

surdopedagoginjo, ki je pri nas v enoti Palček izvajala 2 uri surdopedagoške pomoči za otroka 

s posebnimi potrebami. Sodelovala sem z vrtcem Urša glede postopka javnega vpisa v vrtec v 

občini Domžale, se udeležila posveta Mladi laski Centra za mlade v Domžalah, se prav tako 

udeležila posveta glede vključevanja tujcev na območju občine Domžale ter sodelovala z 

okoliškimi osnovnimi šolami glede odložitve šolanja posameznih otrok vključenih v vRtec 

Domžale. Sodelovali smo s Centrom IRIS glede tiflopedagoške pomoči otroku s posebnimi 

potrebami v enoti Mlinček. Skupaj z nekaterimi strokovnimi delavkami sem sodelovala tudi s 

Centrom za socialno delo Domžale predvsem v zvezi z vzpostavljanjem stikov ločenih staršev, 

pomoči družini in iskanju najboljših rešitev za optimalen razvoj otrok. 

Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter sodelovanje s svetovalno 

delavko, specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, logopedinjo ter vodstvom vrtca 

Udeležila sem se nekaterih strokovnih aktivov po različnih starostnih skupinah ter strokovnih 

aktivov svetovalnih delavcev v vrtcih. V tem šolskem letu je bil načrtovano izobraževanje s 

področja Senzorne integracije, vendar je žal zaradi nastale situacije zaradi »koronavirusa« 

odpadlo in bo prestavljeno na ugoden termin za izpeljavo. V letošnjem šolskem letu smo v 

sodelovanju s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo in logopedinjo v Vrtcu Domžale za vse 

strokovne delavke, ki so imele skupine starejših predšolskih otrok, pripravile 3 srečanja delovne 

skupine za spremljanje otrok pred vstopom v šolo. Predstavile smo jim poglobljen razvoj 
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predbralnih in predopismenjevalnih zmožnosti otrok ter različnih dejavnosti in aktivnosti, ki 

pripomorejo h krepitvi le teh. V mesecu oktobru, januarju, februarju in marcu sva skupaj s 

specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo organizirali in pripravili sklop izobraževanj, 

namenjenih strokovnim delavkam v vrtcu. Sklop izobraževanj sva poimenovali - Drugačni 

otroci so lahko tudi izziv ter prijavljene strokovne delavke razdelili v dve skupini ter jim 

ponudili 3 različne teme izobraževanj povezanih z delom otrok s posebnimi potrebami. Prvi 

sklop je bil namenjen motnji pozornosti in hiperaktivnosti, drugi sklop čustveno vedenjskim 

motnjam. Tretji sklop izobraževanj pa avtizmu. Vsa srečanja so bila dobro obiskana prav tako 

pozitivne pa so bile tudi povratne informacije o zadovoljstvu strokovnih delavk. Tako je 

pomembno, da tudi v prihodnje razmišljamo o organizaciji določenih izobraževanj, ki so 

pomembne za osebno in strokovno rast strokovnih delavk in delavcev. Zaradi nastale situacije 

glede »koronavirusa« in zaprtja vrtcev, smo v sodelovanju z vodstvom vrtca, specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo in logopedinjo pripravljali različna uporabna gradiva in zbirali 

nasvete in ideje za starše, ki so dneve preživljali doma skupaj z otroki. Vse to in še več jim je 

bilo dnevno dosegljivo na spletnih straneh Vrtca Domžale. V letošnjem šolskem letu sva s 

svetovalno delavko Marijo Jerman pripravili tudi evalvacijo uvajalnega obdobja po mnenju 

strokovnih delavk in delavcev vrtcu in staršev novincev, ki so se prvič vključili v Vrtec 

Domžale. Na podlagi te analize smo v juniju organizirali srečanje delovne skupine za uvajanje 

otrok – novincev v vrtec. V času razpisa in vpisa otrok v vrtec, ki je potekal v februarju, sem 

sodelovala s svetovalno delavko Marijo Jerman pri postopku vpisa, strukture oddelkov, 

reševanju vlog za premestitev in vodenju druge potrebne dokumentacije s področja vpisa otok 

v vrtec. Prav tako pa sem opravljala še druge naloge v sodelovanju z vodstvom. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Svetovalna delavka:  

                                                                                   Simona Tonkli Gornjak, univ. dipl. ped. 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IZVAJALKE 

DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Izvajalka DSP: Maja Vatovec, mag. prof. spec. reh. ped. 

 

Število pedagoških ur tedensko: 

LDN 

Stanje 1. 9. 2019 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2020 

25 ur (18 ur DSP in 7 ur svetovalne 

storitve 

Ure DSP so prejemali tudi otroci, ki so bili 

v postopku usmerjanja.  

25 ur (22 ur DSP in 3 ure svetovalne 

storitve) 

V mesecu januarju, februarju in marcu so 

prejeli pomoč še 3 otroci. Ostale ure 

svetovalne storitve pa je prevzela svetovalna 

delavka. 

 

 

 
Število obravnavanih otrok: 

LDN 

Stanje 1. 9. 2019 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2020 

Otroci z odločbo: 14 

 
21 

Otroci z odločbo: 9 jih gre s septembrom v 

šolo. 

V postopku usmerjanja: 6 otrok 

 

 

 

Število otrok na posamezni lokaciji, kjer je potekala DSP: 

Lokacija  LDN 

Stanje 1. 9. 2019 
EVALVACIJA LDN 

Stanje 30. 5. 2020 glede na odločbe 

Kekec  

Radomlje  
1 1  

 

 

Mlinček  

Radomlje  
2 2  

 

Palček  

Vir  
1 3 

(en otrok v postopku usmerjanja)  

Racman  

Dragomelj  
3 6 

(dva otroka v postopku usmerjanja) 

Krtek  

Ihan  
4 7 

(en otrok v postopku usmerjanja) 

Gaj  

Preserje pri 

Radomljah 

1 1 

 

Cicidom  

Vir  
1 1 
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*V času svetovalnih storitev sem opravljala tudi hospitacije oziroma opazovanja po različnih 

enotah. 

 

Prostori za izvedbo DSP: 

 

V vrtcu smo se trudili zagotoviti primerne prostore v vsaki izmed enot glede na prostorske 

zmožnosti. Ure so večinoma potekale v prostorih, ki smo jih predvideli v LDN za to šolsko leto. 

 

 Enota Kekec: pedagoška soba in garderoba – telovadni prostor 

 Enota Mlinček: pedagoška soba in prehodna soba znotraj igralnice Ribic na igrišče, 

igrišče, igralnica. 

 Enota Palček: kabinet DSP ob pedagoški sobi, pedagoška soba, igrišče, telovadnica, 

igralnice. 

 Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica. 

 Enota Racman: kabinet DSP, večnamenski prostor, igrišče, igralnice. 

 Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba, telovadnica 

 Enota Cicidom: pedagoška soba, igralnica, telovadnica 

 

Sredstva za izvedbo DSP: 

 

Uporabljala sem igrače in sredstva, ki jih je priskrbel vrtec ali pa sem jih priskrbela sama 

(izdelava različnih plastificiranih delovnih listov, aktivnosti za razvoj finomotorike ipd.). 

Uporabljala sem natikanke, knjige, senzorne slikanice, vstavljanke, različne delovne liste in 

doma pripravljen material, ki je služil otrokom za pomoč ali zabavo, didaktične lesene plošče, 

razne igrače za razvoj drobne motorike, grafomotorične podlage, kinetični pesek, riž,  različne 

žoge, balone, telovadno žogo, pripomočke za ravnotežje, senzorne diske in senzorno pot, 

trampolin, stožce, žebljičke, razne družabne igre, zvočni in taktilni spomin, vezalke, material 

za ustvarjanje, plastelin, prstne lutke, masažne aparate, pisala za pisanje po steklu ali beli tabli, 

ogledalo, pripomočke za razvoj koordinacije itn… Glede na potrebe otrok sem sprotno 

izdelovala  delovne liste, pripomočke za specifične potrebe otroka in ostale pripomočke za 

učenje ter hitrejše razumevanje. Pripomočki so bili večinoma na lokacijah že razporejeni glede 

na značilnosti in potrebe otrok, nekaj pa sem jih sprotno prinašala sama iz enote v enoto. Če je 

bilo potrebno, smo material tudi nabavili oziroma prerazporedili. 

  

Realizacija načrta za delo v šolskem letu 2019/2020 

 

V šolskem letu 2019/2020 sem nadaljevala z delom, ki smo ga zastavili v okviru svetovalnega 

tima na podlagi letnega delovnega načrta:  

 Delo se je nadaljevalo s tistimi otroki, ki so DSP prejemali že preteklo šolsko leto, delo 

sem nadaljevala v skladu z že zapisanimi individualiziranimi programi, sodelovala s 

starši, vzgojitelji, po potrebi tudi z zunanjimi izvajalci, ki otroka obravnavajo, 

svetovalno službo in vodstvom šole. 

 Z vsemi otroki, ki so začeli/se vključili v postopek usmerjanja v okviru razvojne 

ambulante Domžale sem izvajala ure DSP in jim nudila potrebno pomoč, kljub še ne 

pridobljenih uradnih odločb o pričetku izvajanja dodatne strokovne pomoči.   

 Nekaj otrok je odločbo prejelo v času od januarja do maja 2020. 

 Pri otrocih, ki so bili na novo usmerjeni in so odločbo prejeli tekom leta, sem skupaj s 

strokovnim timom (starši, vzgojitelji, logopedinjo, svetovalno delavko vrtca) oblikovala 

IP in izvedla srečanje strokovnih skupin. 
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 Pri nekaterih otrocih sem beležila in zbirala opažanja, sodelovala z vzgojiteljicami, 

logopedinjo, s svetovalno delavko in starši.  

 Pri otrocih, za katerih izvajam ure DSP, sem sodelovala pri opazovanju, hospitacijah, 

načrtovanju in evalvaciji IP-ja, pripravi dokumentacije za otroka (poročila), sodelovala 

z vzgojiteljicami, s starši, z logopedinjo, s svetovalno delavko. Beležila sem različna 

opažanja o otroku in zbirala informacije vzgojiteljic. Otroke sem obravnavala 

individualno ali pa sem jih obiskala v skupini, kjer sem bila prisotna v času dnevne 

rutine, igre ali kakšne dejavnosti.  

 V sodelovanju s svetovalno delavko sva izvedli cikel predavanj za strokovne delavce v 

obdobju od oktobra 2019 do marca 2020. Ob tem so vsi udeleženi dobili tudi učno 

gradivo.  

 V času od 15.3-18.5.2020 zaradi urgentnih zdravstvenih razmer na ravni države 

(razglasitev epidemije nove Koronavirusne bolezni) in posledično zaprtja vseh VIZ 

ustanov je bila izvedba ur DSP motena, prav tako delo ni moglo potekati v skladu z  

zastavljenim LDN ter cilji zasnovanimi v individualiziranih programih otrok. Delo je 

bilo od 1.4.2020 do 18.5.2020 organizirano na daljavo, zaradi delnih povratnih 

informacij s strani staršev in različnih zmožnosti za izvedbo aktivnosti DSP po mojih 

navodilih ter priporočilih pa realizacija dela z njihove strani vprašljiva. 

Prioritetne naloge v šolskem letu 2019/2020 in njihova realizacija: 

 

 Izvajanje DSP:  

Ure na podlagi odločb smo realizirali skladno z urnikom. Urnike sem prilagajala glede 

na dinamiko in vnaprej zastavljenimi aktivnostmi skupine, v katero je otrok vključen, 

pozorna sem bila tudi na starost otroka in ostale pomembne značilnosti otroka, 

morebitne obravnave v zunanjih institucijah, urnike logopedov ipd. Urnik sem tekom 

šolskega leta tudi po potrebi spremenila in prilagodila, saj so se nam  tekom leta k uram 

DSP priključilo trije novi otroci. Svojo odsotnost sem sporočila staršem, vzgojiteljem 

in vodstvom vrtca in sem jih sproti doprinesla. Urnik sem skušala razporediti tako, da 

sem večino otrok imela v obravnavi v času od zatrka do kosila, saj večine otrok pred 

osmo uro še ni v vrtcu, kasneje po kosilu pa so zmožnosti in pripravljenost otrok zaradi 

potrebe po počitku nižje, kar se vidi na kvaliteti izvedbe ur DSP. Kljub vsemu je tekom 

leta dodatno strokovno pomoč prejemalo toliko otrok, da ni bilo druge rešitve, kot da 

sem se dogovorila za izvedbo DSP pri določenih otrocih tudi v popoldanskem času (po 

kosilu). 

 

 Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega 

otroka, pisanje poročil o otrocih, opazovanje otrok v skupini: 

IP-ji so bili pripravljeni v sodelovanju z vzgojiteljicami logopedinjo, svetovalno 

delavko in starši. Po potrebi sem se s starši tudi dodatno srečala na pogovornih uricah 

ali pa so imeli možnost prisotnosti na uri dodatne strokovne pomoči skupaj z otrokom, 

izvedli pa smo tudi vmesne ter končne evalvacije (v mesecu januarju ter juniju). 

Sodelovala sem pri pripravi 9 poročilih o otroku za šolarje in 1 za pričetek postopka 

usmerjanja. Evalvacija dela je potekala tudi sprotno na podlagi redne izmenjave opažanj 

z vzgojiteljicami, svetovalno službo, logopedinjo, starši in vodstvom vrtca.  

 

 Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti OPP: 

Ure DSP sem izvajala večinoma individualno, v paru ali manjši skupini. Še posebno 

skrb sem namenila otrokom z deficiti na področju socialnih veščin katere sem redno 

jemala v kombinaciji z vrstniki z namenom okrepitve tega področja. Tovrstne odločitve 

so se pokazale za učinkovite. 
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 Vključevanje v dejavnosti v skupinah: 

Kot je bilo že napisano sem večino ur sem izvedla individualno, z nekaterimi 

vzgojiteljicami sem se dogovorila za redno prisotnost še drugih vrstnikov iz skupine 

(npr. pri otroku z MAS, kjer poteka urjenje socialnih veščin bolj učinkovito v paru in v 

konkretni socialni situaciji). V skupini sem bila vedno prisotna tudi v začetku pred 

nastopom dela z določenim otrokom, zaradi učinkovitejšega zbiranja informacij o  

posameznem otroku, saj sem na ta način lažje in hitreje pridobila potrebne informacije  

s strani vzgojiteljice, obenem pa zraven opazovala otroka v njegovem naravnem 

vrtčevskem okolju.  

 

 Sodelovanje s starši: 

S starši sem redno  in dobro sodelovala. Sodelovali smo preko telefona, z določenimi 

tudi preko elektronske pošte. Dogovorili smo se glede izvajanja, urnika izvedbe DSP in 

si izmenjali ostale podatke. Sodelovali smo pri pripravi IP ter končnih evalvacijah, ter 

pogovornih urah glede otrokovega razvoja. Po potrebi sem pomagala oblikovati tudi 

različne sezname priporočenih aktivnosti za otroka, ki so jih lahko izvajali v domačem 

okolju. Tekom izbruha epidemije Koronavirusa sem staršem tedensko pošiljala različne 

strokovne predloge dela na domu ter povzetke priporočenih vaj in aktivnosti glede na 

različna področja otrokovega razvoja (motorika, spoznavni razvoj, glasovno zavedanje 

ipd…) 

 

Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: 

Z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic sem zelo dobro sodelovala. Skupaj smo 

pripravili otrokov IP, evalvacijo, si vsakodnevno izmenjevale opažanja otrokovega 

razvoja ter usklajevale dejavnosti. Name so se večkrat obrnile po nasvet glede 

opazovanja otrok ali zgolj pomoč pri iskanju ustreznih rešitev pri vodenju otroka v 

skupini. V preteklem šolskem letu se je tudi okrepilo sodelovanje z vzgojiteljicami 

nasploh, saj smo preko ponujenih izobraževanj močno okrepili zaupanje v svetovalno 

službo in so se vzgojiteljice še lažje in večkrat odločale za posvet z mano in svetovalno 

službo. 

 

 Sodelovanje z logopedinjo vrtca : 

Z logopedinjo vrtca sem redno sodelovala pri pripravi in evalvaciji IP-jev ter pri 

usmerjanju novih otrok. Prav tako smo redno sodelovale pri izmenjavi mnenj, predlogov 

in opažanj pri obravnavanih otrocih. Naše delo je tudi zajemalo poročanje o novostih 

pri zakonodaji, svetovanju in uvajanju novih pripomočkov pri delu.  

 

 Sodelovanje s svetovalno delavko: 

S svetovalno delavko sem redno in uspešno sodelovala. Sodelovali sva pri načrtovanju 

in srečanju strokovne skupine za pripravo in evalvacijo IP, timskih sestankih, pri 

vpeljavi dela pri novo usmerjenih otrocih ipd. Najino delo je zajemalo veliko 

usklajevanja in dopolnjevanja pri predajanju informacij o vzgoji otrok s posebnimi 

potrebami, obveščanju o zakonodaji, raznih spremembah ter pri pomoči usmerjanja 

tistih otrok, ki še niso usmerjeni kot OPP. Informacije sva si redno predajali na tedenskih 

timskih sestankih. Skupaj sva tudi uspešno izpeljali in pripravili ciklus izobraževanj za 

strokovne delavce vrtca. 
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 Sodelovanje z vodstvom vrtca: 

Z vodstvom vrtca sem uspešno sodelovala. Vodstvo sem seznanjala s potekom svojega 

urnika in morebitne bolniške odsotnosti. 

 

 Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi 

zakonodajnimi): z večino novosti glede novega zakona o zgodnji obravnavi otrok in 

delovanju razvojnih ambulant sem se seznanila na timskih sestankih s svetovalno 

delavko. Dodatno strokovno znanje sem izpopolnjevala preko branja in študija literature 

(domače in tuje). Udeležila sem se tudi izobraževanja s področja strategij in pristopov 

pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi motnjami v okviru organizatorja 

Mladinskega doma Nove Jarše.   

 

 Poudarek na dobrih odnosih med zaposlenimi v Vrtcu Domžale, zunanjimi 

strokovnjaki in starši: 

Velik poudarek sem v preteklem šolskem letu namenila tudi dobremu sodelovanju z 

zaposlenimi v vrtcu. Skupaj z vodstvom, svetovalno službo, strokovnimi delavkami – 

sodelavkami smo dobro sodelovali, od njih sem se mnogo naučila. Osebno mi veliko 

pomeni tudi sodelovanje s starši s katerimi sem dobro sodelovala in menim, da tudi 

spletla pozitiven in zaupen odnos, ki se bo v prihodnje samo še poglabljal in krepil. Pri 

delu se trudim delovati povezovalno, posebej pomembno mi je dobro sodelovanje v 

timu. 

 

 Svetovanje vzgojiteljem, staršem in delo z otroki, ki sicer še niso usmerjeni kot 

otroci s posebnimi potrebami: 

Po dogovoru s svetovalno delavko ali na podlagi mnenj/opažanj vzgojiteljic in staršev 

sem izvedla tudi opazovanja v skupinah in jim svetovala glede usmerjanja tistih otrok, 

ki še niso usmerjeni kot OPP. Otroke sem opazovala v skupinah, opažanja beležila, se 

o njih pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter skupaj s svetovalno službo po 

potrebi načrtovala pričetek postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

Nekaterim vzgojiteljicam sem svetovala pri uporabi pripomočkov za lažje delo v 

skupini, jih usmerila in pomagala pri iskanju ustreznih informacij ali literature, razložila 

sem jim otrokove primanjkljaje in način dela z njimi. Prav tako sem svetovala staršem 

pri literaturi, jih seznanila z napotki dela doma ter jih vodila skozi proces usmerjanja 

OPP. 

 

 Skrb za prostorske pogoje za izvedbo DSP:  

V enoti Palček imamo na razpolago lasten prostor za izvedbo dejavnosti in shranjevanje 

materialov, na voljo je tudi telovadnica.  

Prav tako je v enoti Racman primeren prostor za izvajanje ur DSP (v bivših prostorih 

tajništva). Tudi v enoti Mlinček je ustrezno poskrbljeno za izvedbo DSP v 

prostoru/kotičku med prehodom iz igralnice Ribic na igrišče vrtca. Prostor je tudi lepo 

založen z igračami, igralnim kotičkom in knjigami.  Manjka pa več prostora za izvedbo 

gibalnih aktivnosti z otoki. V enoti Gaj je prav tako priskrbljen primeren prostor za 

individualno izvedbo ur (pisarna z nekaj didaktičnimi materiali v omarah). Prednost 

enote Gaj je v telovadnici, ki sem se jo večkrat posluževala pri svojem delu in je dobro 

založena z različnimi športnimi pripomočki. V enoti Cicidom je manj primeren prostor 

za izvajanje DSP v pedagoškem kabinetu (prostorska stiska), primerni pogoji pa so v 

igralnici ali v telovadnici, ki je dobro založena s športnimi pripomočki.  

Manj optimalni pogoji za izvajanje ur DSP so v enoti  Kekec in Krtek, saj izvedba z 

vidika prostora ni optimalna. V enoti Kekec smo ure izvajali v manjšem kabinetu poleg 
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pedagoške sobe, kjer zaradi prostorske stiske gibalnih dejavnosti nismo mogli izvajati 

tako kvalitetno kot bi si želeli. Večkrat smo se poslužili tudi garderobe (pri pripravi 

raznih poligonov), a so ure potekale manj optimalno, predvsem zaradi okoljsko 

pogojenih motečih dejavnikov (prehodi otrok z vzgojiteljicami). Manj optimalni 

prostorski pogoji so  tudi v Krtku. Ure smo izvajali v dveh prostorih, prvi je sicer 

opremljen z manjšo mizo in stoli, vendar je na prehodu v garderobo vzgojiteljic (ure 

smo imeli v času, ko so vzgojiteljice prihajale v službo in je bilo to za otroke moteče), 

v pedagoški sobi pa je na voljo manjša miza in stoli ter zelo malo prostora za izvedbo 

gibalnih dejavnosti. Prednost enote je v veliki telovadnici, ki smo se je pri svojem delu 

veliko posluževali in ki je opremljena z mnogimi športnimi pripomočki in večjim 

ogledalom. Večino ur smo se trudili zato izvesti kar v telovadnici (glede na razpoložljive 

možnosti in zasedenost le te). 

 

  

 Skrb za sredstva in materiale za izvedbo DSP: 

Sredstva, ki so na razpolago za DSP, sem v sodelovanju z vodstvom in glede na razvojne 

potrebe sprotno posodabljala (priprava delovnih listov, nakup pripomočkov, priprava 

materialov in pripomočkov glede na individualne potrebe otroka). 

 

 

 

Smernice za prihodnje delo v šolskem letu 2020/2021: 

 

 Prostor in lokacija 

Potrebno bo razmisliti o optimalnih prostorskih pogojih izvedbe ur dodatne strokovne 

pomoči v enoti Cicidom (na voljo le pedagoška soba, brez manjše mize in stolov (ali 

trip- trap stolov)).  

 Sredstva 

Posodobiti bo potrebno nekatera sprotna potrošna sredstva za lažjo izvedbo. Predlagam 

nakup plastelina, barv za ustvarjanje, barvnih kred, listov večjega formata kot je A3.  

 Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (ZD Domžale) 

Načrtovati bo potrebno bolj pogosto timsko sodelovanje ter izboljšati sistem postopka 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Sodelovanje v letošnjem letu se je namreč 

na začetku izkazalo za primerno, tekom leta pa je število timskih sestankov in izmenjava 

informacij o otrocih zaradi prezasedenosti ZD Domžale drastično upadlo. Določeni 

postopki, ki smo jih predlagali s strani vrtca so tako obležali v predalih, otroci pa ostali 

brez potrebnih dokumentov za pričetek izvajanja dodatne strokovne pomoči. To smo 

reševali interno v vrtcu preko izvedbe ur DSP kljub še ne pridobljenim odločbam, kar 

pa ni pravno formalno in predstavlja zgolj pripravljenost in interes svetovalne službe.  

 Načrtovanje in vzpostavitev podporne skupine za vzgojiteljice otrok s posebnimi 

potrebami Glede na izkazane potrebe in zanimanje vzgojiteljic po izobraževanjih in še 

večji podpori s strani svetovalne službe menimo, da bi bilo smiselno ustanoviti 

podporno skupino za vzgojiteljice, ki imajo v skupini otroka s posebnimi potrebami. 

Namen skupine bi bil pomoč in podpora pri soočanju z dnevnimi stiskami pri delu z 

otrokom ter iskanje bolj optimalnih rešitev. Srečanja bi morala potekati kontinuirano in 

vsaj 1x mesečno.  

Zapisala: Maja Vatovec, izvajalka DSP 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IZVAJALKE 

DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  

Urška Šmid 

 

Izvajalka DSP:  Urška Šmid, profesorica logopedinja surdopedagoginja  

 

ŠTEVILO PEDAGOŠKIH UR TEDENSKO 

LDN 

Stanje 1. 9. 2019 
Evalvacija LDN 

Stanje 5. 6. 2020 

20 ur  
(9 ur DSP in 11 ur svetovalne storitve) 

 

20 ur  
(12 ur DSP in 8 ur svetovalne storitve) 

 

 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH OTROK 

LDN 

Stanje 1. 9. 2019 
Evalvacija LDN 

Stanje 5. 6. 2020 

9 otrok 

DSP in svetovalne storitve: 9 otrok  

Zgolj svetovalna storitev:  2 otroka 

Pričetek postopka usmerjanja:  0 otrok 

Preventivno delo:  0 otrok 

20 otrok 

DSP in svetovalne storitve: 12 otrok 

Zgolj svetovalna storitev:   3 otroci 

Postopek usmerjanja:  2 otroka 

Preventivno delo pri otrocih brez odločb: 0 otrok 

Pričetek postopka usmerjanja pred vstopom v šolo:  

0 otrok 

 

ŠTEVILO OTROK NA POSAMEZNI LOKACIJI, KJER JE 

POTEKALA DSP 

Lokacija LDN 

Stanje 1. 9. 2019 
Evalvacija LDN 

Stanje 5. 6. 2020 glede na 

odločbe 

Kekec Radomlje 0 otrok 

 
0 otrok 

Palček Vir 1 otrok 

 
1 otrok 

Racman Dragomelj 2 otroka 

3 otroci  v postopku 

usmerjanja 

4 otroci 

Še 2 v okviru svetovalnih 

storitev 

Krtek Ihan 2 otroka  3 otroci  
Še 1 v okviru svetovalnih 

storitev 

Gaj Preserje pri 

Radomljah 

1 otrok  1 otrok 

 

Cicidom Vir 1 otrok 1 otrok 

Mlinček Radomlje 1 otrok 1 otrok 

 

Ostržek Rodica 1 otrok 1 otrok 

 

V vrtcu smo zagotovili primerne prostore v vsaki izmed enot glede na prostorske zmožnosti. 

Ure so večinoma potekale v prostorih, ki smo jih predvideli v LDN za to šolsko leto. 



73 

 

SREDSTVA ZA IZVEDBO DSP: 
 

Pri delu sem uporabljala igrače in sredstva, ki jih je priskrbel vrtec ali sem jih pripravila sama: 

(senzorne) slikanice, knjige, slikopise, delovne liste, vstavljanke, sestavljanke, žoge, družabne 

igre, konkretne predmete in figurice, pripomočke za razvijanje motorike govoril (mehurčki, 

slamice…), prilagojena pisala ipd. Občasno sem uporabljala tudi didaktične igre na računalniku 

ali sem za večjo interaktivnost pripravila preprosto »igro« v Powerpointu. Za posameznega 

otroka sem izdelala pripomočke glede na specifične potrebe otroka (delovne liste, različne 

družabne igre, tematske kartice, ipd).  

Materiale in pripomočke glede na načrt dela sem tudi prenašala med lokacijami, najpogosteje 

uporabljane tudi dnevno (vstavljanke, knjige, družabne igre, novo izdelan material...).  

 

REALIZACIJA NAČRTA ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020: 
 

V začetku šolskega leta 2019/2020 sem si zadala naslednje cilje:  

 Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi, katere glavni cilj je nudenje opore otroku, 

načrtno delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, pomoč družini in 

ostalim osebam, ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni proces.  

 Inkluzija otrok s posebnimi potrebami 

 Izvajati preventivno dejavnost in zgodnjo detekcijo otrok s posebnimi potrebami 

 Skupno načrtovanje dela in usklajenost s svetovalno delavko, izvajalko DSP, 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic  

 Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij nadaljevati delo z otroki z 

odločbami ter nuditi strokovno podporo otrokom, ki na odločbo še čakajo 

 

 

 

PRIORITETNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 IN NJIHOVA 

REALIZACIJA: 
 

 Izvajanje DSP: Ure so bile na podlagi odločbe, zapisnika multidisciplinarnega tima ali 

individualnega načrta pomoči družini realizirane skladno z urnikom. Urnik je bil zasnovan 

na začetku šolskega leta, glede na starost otroka, dinamiko skupine, v katero je vključen 

otrok in glede na ostale značilnosti otroka. Urnik sem tekom šolskega leta zaradi novo 

dodeljenih ur DSP po potrebi prilagodila. Ure so bile do začetka marca v večini realizirane. 

Otroci, ki so ure DSP prejeli kasneje, imajo sorazmerno s tem realizirano manjše število ur. 

Od 30. 3. do 15. 5. nam je bilo dodeljeno delo od doma, zato je delo v tem času potekalo 

drugače. Staršem sem tedensko pošiljala vaje, prilagojene otrokovim potrebam (tudi tem, 

ki so se pokazale v času karantene). Ostala sem v kontaktu s starši in jim bila preko maila 

ali telefonskega klica na voljo za vprašanja. Svoje odsotnosti sem sporočala staršem, 

vzgojiteljicam ter vodstvu vrtca. 

 Priprava, izvajanje in spremljanje IP za posameznega otroka: Načrt dela je bil 

organizirano zapisan v IP. Pripravljen je bil v sodelovanju z vzgojiteljicami/vzgojitelji, 

specialno pedagoginjo, svetovalno službo in starši.  Napredek otroka je bil evalviran ob 

polletju ter na koncu šolskega leta s pomočjo strokovnih skupin. Posamezne napredke smo 

ovrednotili in si sproti zastavljali nove cilje za dodatni napredek otroka. Pri nekaterih 

otrocih smo staršem posredovali Poročila o otrocih (otroci, ki so s septembrom všolani in 

potrebujejo novo odločbo). 



74 

 Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti (inkluziji) OPP: Pri delu z otroki s 

posameznimi primanjkljaji sem bila pozorna na njihove socialne spretnosti, vključenost v 

skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato sem občasno na ure DSP povabila tudi 

ostale otroke, kjer smo vaje izvajali v paru. S tem smo širili socialne spretnosti, sprejemanje 

in spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali pristop k skupinski igri.  

 Pisanje poročil o otrocih: V sodelovanju z zunanjimi institucijami in starši sem skupaj z 

vzgojiteljicami, svetovalnima delavkama in specialno pedagoginjo pisala poročila o otrocih.  

 Sodelovanje s starši: S starši vseh otrok sem sodelovala pri pripravi in evalvaciji 

individualiziranih programov. Njihove predloge smo v največji možni meri upoštevali. V 

ta namen smo se v šolskem letu srečali dvakrat ali trikrat (priprava IP, polletna evalvacija 

in zaključna evalvacija). Zaključne evalvacije smo letos izvedli le s starši, ki so to izrecno 

zaprosili, saj smo zaradi zdravstveno-higienskih razlogov poskušali omejiti število 

srečevanj. Ostalim staršem sem ponudila možnost telefonskega pogovora. Čez leto sem stik 

vzdrževala tudi preko elektronske pošte ali telefona – informacije o odsotnostih, dogovor 

za srečanja ali izmenjava ključnih opažanj. 

 Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: Z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami 

smo sodelovali predvsem pri tedenski izmenjavi opažanj o otrokovem razvoju, pri pripravi 

IP, evalvaciji in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj smo načrtovali dejavnosti oziroma 

prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega otroka z DSP ter evalvirali 

napredek.  

 Sodelovanje s svetovalno službo: S svetovalno službo sem redno sodelovala pri 

načrtovanju  in srečanjih strokovne skupine za pripravo in evalvacijo individualiziranih 

programov, timskih sestankih, pri vpeljavi dela pri novo usmerjenih otrocih ipd. 

Izmenjevale smo si tudi informacije o otrocih s posebnimi potrebami, obveščale o 

zakonodajnih spremembah ter sodelovale pri delu z otroci, ki sicer še niso usmerjeni kot 

otroci s posebnimi potrebami. 

 Sodelovanje s specialno pedagoginjo: S specialno pedagoginjo sem tesno sodelovala pri 

pripravi in evalvaciji individualiziranih programov za otroke, katerim obe nudiva DSP in 

pri načrtovanju urnikov. Tekom leta sva si na timskih sestankih in preko neformalnih 

posvetovalnih pogovorov izmenjevali informacije, mnenja in predloge o obravnavanih 

otrocih in na ta način zagotavljali celostno obravnavo. Izmenjavali sva si tudi informacije o 

novostih pri zakonodaji, novih smernicah za delo z otroki s posebnimi potrebami ter pri 

uvajanju in oblikovanju novih pripomočkov. 

 Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca sem sodelovala predvsem pri dogovorih 

za nabavo didaktičnih igrač ter materialov, ki so potrebni za strokovno in kvalitetno delo 

pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Z njimi sem se dogovarjala tudi o dodatnem 

strokovnem usposabljanju. O svojem delu sem jih redno obveščala in svoje delo usklajevala 

glede na njihova strokovna priporočila.  

 Sodelovanje s strokovnjaki, ki obravnavajo otroke z DSP v zunanjih institucijah: 
Prizadevala sem si za kakovostno sodelovanje z zunanjimi institucijami, kjer so otroci 

obravnavani. Z njimi sem izmenjevala informacije in usklajevala delo, kadar so se starši 

otroka s tem strinjali. Predvsem sem bila v stiku z logopedinjami iz ZD Domžale, ki 

obravnavajo ali so obravnavale otroke, katerim sem nudila DSP.  

 Sodelovanje na strokovnih skupinah: Skupaj s člani strokovnih skupin smo pripravili IP, 

evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov napredek. Srečevali smo se dvakrat ali 

trikrat na leto (priprava IP v septembru oziroma v roku enega meseca od dodelitve DSP, 

polletna evalvacija v februarju ter zaključna evalvacija v juniju).  

 Sodelovanje na timskih sestankih: Po potrebi smo se skupaj z vzgojiteljicami, 

pomočnicami in starši otroka srečali na timskih sestankih in skupaj vrednotili ter načrtovali 
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cilje za otroke, pri katerih smo opazili določene primanjkljaje, vendar le ti uradno še nimajo 

DSP oziroma na pomoč še čakajo.  

 Pogovorne urice: Po dogovoru sem se s starši dogovorila za pogovorne urice. Bili smo v 

kontaktu preko e-pošte ali po telefonu.  

 Svetovanje vzgojiteljem, staršem in delo z otroki, ki sicer še niso usmerjeni kot otroci 

s posebnimi potrebami: Po dogovoru s svetovalno službo ali na podlagi želj vzgojiteljic 

in staršev sem izvedla tudi občasne hospitacije v skupinah in svetovanja staršem ter 

strokovnim delavcem glede otrok, ki sicer (še) niso usmerjeni kot otroci s posebnimi 

potrebami, pri njih pa starši ali vzgojiteljice opažajo značilnosti, glede katerih so 

zaskrbljeni. Otroke sem opazovala v matičnih skupinah in pri individualnem delu, opažanja 

zabeležila, se o njih pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter skupaj s svetovalno 

službo načrtovala obravnavo teh otrok v prihodnje (morebitni pričetek postopka za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, obisk strokovnjakov v zunanjih institucijah ipd.). 

 Sledenje LDN Vrtca Domžale, kurikulumu  in sodelovanje pri projektih vrtca: Svoje 

delo sem usklajevala z LDN Vrtca Domžale in prilagajala način dela glede na kurikulum za 

vrtce. Sodelovala sem pri projektih vrtca. 

 Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi zakonodajnimi) 

na področju dela z OPP: Spremljala sem vabila na strokovna izpopolnjevanja ter različne 

seminarje za osebnostno ter strokovno rast. Udeležila sem se izobraževanj Od malčka do 

vseznalčka ter Vizualizacija govora. Spremljala sem tudi novosti na področju logopedije, 

specialne pedagogike ter zakonodajnih sprememb ter se individualno seznanjala z različno 

strokovno literaturo v obliki samoizobraževanja. 

 

 

 

 

 

 

NAČRTI OZIROMA SMERNICE ZA PRIHODNJE DELO 
SREDSTVA Sredstva, ki so na razpolago za DSP je potrebno v sodelovanju z vodstvom 

in glede na potrebe posameznega otroka tudi v prihodnje sprotno 

posodabljati. 

POTEK 

DELA 
 Skupaj z vodstvom in svetovalno službo je potrebno načrtovati urnik, ki 

omogoča dovolj časa za mobilnost, pripravo prostorov in materialov, 

izmenjavo informacij s strokovnimi delavkami in zabeleženje opažanj. 

Urnik mora biti prilagojen otrokovim značilnostim in ostalim 

obravnavam, prostorskim možnostim za optimalno izvedbo DSP ter 

dinamiki skupine, v katero je vključen otrok. Predlagam izvajanje ur DSP 

pred zajtrkom in pa za starejše otroke, ki to zmorejo, izvajanje ur DSP 

po kosilu. S tem je na voljo več časa za mobilnost, sprotno zapisovanje 

opažanj in izmenjavo informacij z vzgojiteljicami ter umirjeno in bolj 

kakovostno delo z otroki.  

 Nameniti čas tudi nadaljnjemu strokovnemu usposabljanju in izmenjavi 

informacij ter opažanj s strokovnjaki v zunanjih institucijah. 

 Skrb za dobro, redno in strokovno sodelovanje s strokovnimi delavkami, 

starši, svetovalno službo in vodstvom vrtca. Pri otrocih, ki so 

obravnavani v zunanjih institucijah pa spodbujati redno izmenjavo 

informacij in usklajevanje ciljev oziroma podpore, ki jo otroku nudimo 

za optimalen razvoj.  
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 Izredno pomembna je tudi možnost preventivnega delovanja in čim bolj 

zgodnje obravnave, na primer obiska skupin ob začetnih znakih težav pri 

otroku, pravočasno nudenje pomoči oziroma usmerjanje v zgodnje 

obravnave. Za tovrstno delo je ob polni obvezi ur DSP manj časa. 

 Izvedba ur DSP je odvisna od dobrega sodelovanja z ostalimi 

zaposlenimi v Vrtcu Domžale. Skupaj z vodstvom, svetovalno službo in 

strokovnimi delavkami se je potrebno prizadevati, da v sodelovanju s 

starši in zunanjimi strokovnjaki nudimo optimalne možnosti za razvoj 

vsem otrokom. 

 

 

Zapisala: Urška Šmid, profesorica logopedinja surdopedagoginja – logopedinja za DSP 
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ANALIZA DELA ORGANIZATORKE PREHRANE ZA ŠOLSKO 

LETO 2019/2020 

Simona Klarič 

 

1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK  (SPLOŠNO) 

 

Kot organizator prehrane v Vrtcu Domžale skrbim v sodelovanju z 6 KV kuharicami in 1 KV kuharjem, 

13 kuhinjskimi pomočnicami in vzgojnim osebjem za prehrano 790 predšolskih otrok in 60 zaposlenih  

v 43 oddelkih v 7 enotah Vrtca Domžale. Odgovornost in vse pripadajoče naloge za prehrano štirih 

skupin predšolskih otrok (71 otrok) v enoti Racman je septembra 2018 prevzela osnovna šola 

Dragomelj.  

Prehrana je v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej je pomembna v otroštvu. 

Prav zato so naša prizadevanja usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti hkrati 

uravnotežena, varovalna, pestra in predvsem varna. Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja 

nista prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih.  Veliko pozornosti namenjamo 

razvijanju ustreznih prehranskih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi, tako da jim nudimo prijazno 

prehranjevalno okolje.   

V Vrtcu Domžale imamo:   

 centralno kuhinjo v enoti Gaj, v kateri smo v tem šolskem letu dnevno pripravljali povprečno 545 

zajtrkov, 35 dopoldanskih malic ( za otroke od 1-3 let iz lastne enote), 545 kosil in 520 popold. 

malic. Vsi obroki za otroke prve in druge starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v 

namenskih transportnih posodah v  dislocirane enote Mlinček, Kekec, Cicidom, Krtek in  Ostržek. 

Poleg tega se dnevno pripravlja še cca 4 kosila za posamezne zunanje odjemalce kosil. 

 5 razdelilnih kuhinj v enotah Cicidom, Ostržek, Mlinček, Kekec in Krtek.  

 2 lastni kuhinji :  
      V enoti Palček se pripravlja povprečno 180 zajtrkov, 42 dopoldanskih malic, 180 kosil in 165  

       popoldanskih malic za lastne potrebe ter 4 kosila za zunanje odjemalce.       

V enoti Racman je septembra 2018 lastno kuhinjo prevzela OŠ Dragomelj, ki od takrat skrbi poleg 

priprave obrokov za osnovnošolske otroke tudi za pripravo vseh obrokov za 4 oddelke predšolskih 

otrok Vrtca Domžale (71 otrok).   

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

 zajtrk od 8 ure do 8.15 ure  

 dop. malica okrog 10. ure 

 kosilo od 11.45 ure do 12.00 ure ter od 11.20.ure do 11.30 ure za otroke starosti 1-2 let 

 popoldanska malica  ob 14.30 uri. 

 

1.1.  Prehrana v vrtcu za najmlajšo starostno skupino otrok  

Skrbela sem za to, da so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojena starosti najmlajših otrok in 

njihovim sposobnostim prehranjevanja. Prve mesece (do novega leta) smo za  najmlajše otroke 

pripravljali pretežno mlečne zajtrke, kosila so se pripravljala v taki obliki, da so bila primerna za 

prehrano najmlajših.  

Kasneje smo v dogovoru z vsako vzgojiteljico pričeli postopoma uvajat v prehrano najmlajših namesto 

mlečnih obrokov tak zajtrk, ki ga imajo otroci starejše starostne skupine. Za kosilo smo začeli 

postopoma uvajati tudi različne vrste svežih solat in nekaterih jedi (stročnice, pizza, krompirjevi svaljki, 

svinjsko meso …). Od januarja dalje so se že tudi najmlajši otroci prilagodili na različne nove okuse 

hrane in začeli uživati vse vrste mešane hrane, tako kot starejši otroci.  

 

1.2.  Dietni obroki 
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Dietna prehrana se je v lastnih kuhinjah in centralni kuhinji pripravljala za tiste otroke, ki so na podlagi 

zdravniškega potrdila o medicinsko indiciranih dietah potrebovali izločevanje določenih živil. 

V letošnjem šolskem letu Vrtec Domžale obiskovalo 24 predšolskih otrok (od skupnih 860), ki so 

potrebovali dietno prehrano, kar predstavlja 2,8 % vseh otrok.  Ugotavljam, da je že od lanskega 

šolskega leta število otrok z medicinsko indicirano dieto precej manjše v primerjavi s preteklimi leti, 

kjer se je delež otrok z dietami gibal med 4,5 in 6 %.. 

Na podlagi zdravniških potrdil in v dogovoru s starši se pripravljajo dietni obroki v naslednjih kuhinjah:  

- v enoti Gaj za 17 predšolskih otrok iz lastne enote, Mlinčka, Kekca, Cicidoma, Ostržka in Krtka  

- v enoti Palček  za 4 predšolske otroke    

- v enoti Racman za 3 predšolske otroke  

 

Prilagojeni obroki so se potrebe predšolskih otrok pripravljali za naslednje medicinsko indicirane diete:   

 alergija na mleko in mlečne izdelke / 5 otrok 

 laktozna intoleranca /1 otrok 

 alergija na mleko, mlečne izdelke, jajca in izdelke, ki vsebujejo jajca /5 otrok 

 alergija na jajca ter  laktozna intoleranca / 1 otrok 

 alergija na jajca in izdelke z vsebnostjo jajc ter oreščke / 5 otrok 

 celiakija / 1 otrok 

 alergija na gluten / 1 otrok 

 alergija na pšenico, kamut, koruzo, oreščke / 1 otrok 

 presnovna bolezen (obroki, obogateni z maščobo) /1 otrok 

 občutljivost na posamezna določena živila (oreščke ali arašide, jagode, banana…) /3 otroci 

 

Vse leto sem načrtovala in nabavljala živila za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano ter pripravljala  

dietne jedilnike za najpogostejše diete in nekatere individualne diete. Živila za dietno prehrano sem 

nabavljala predvsem v specializiranih prodajalnah z dietno prehrano, nekaj pa v okviru javnih naročil. 

Načrtovanje dietne prehrane je potekalo v sodelovanju med starši, vzgojiteljicami in kuharji, ki 

pripravljajo dietne obroke.   

Katalog jedi z vsebovanimi alergeni stalno dopolnjujem in osvežujem na podlagi informacij posameznih 

proizvajalcev o vsebnosti alergenov v živilih.   

 

2.  NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE 

 

Pri načrtovanju prehrane otrok upoštevamo Prehranske smernice v vrtcu in šoli in sicer tako, da prehrana 

v vrtcu:  

 zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z dop. malico 

pokriva 20-30 %, kosilo 30-40% in pop. malica 10-15% energijskih potreb.  

 je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan  50-55% delež 

ogljikovih hidratov, 20-30% maščob, 10-15 % beljakovin  in dovolj vlaknin, vitaminov in 

mineralov; 

 se držimo načela pestrost in visoke kvalitete živil; 

 če je le možno, dajemo prednost kvaliteti pred ceno; 

 imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja;  

 izbiramo živila,  ki so  primerna letnemu času;  

 živila pretežno nabavljamo sproti in sveža; 

 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem; 

 meso klavnih živali vsaj 3x mesečno nadomeščamo z ribami in najmanj enkrat tedensko pripravimo 

brezmesni obrok; 

 poudarek dajemo večjemu vključevanju stročnic in različnih žitnih kaš v prehrano; 

 v vsakodnevno prehrano redno vključujemo priporočene količine mleka in mlečnih izdelkov;  

 sladka živila vključujemo v jedilnik poredko in še takrat v takih količinah, ki ne škodujejo zdravju; 

 vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sezonsko sveže sadje in/ali zelenjavo; 
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 vsak dan so v vseh enotah na razpolago jabolka;  

 pri pripravi obrokov uporabljamo samo naravne začimbe; 

 prednost dajemo izdelkom brez vsebnosti aditivov;   

 peciva pretežno pripravljamo v domačih kuhinjah;   

 pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave (dušenje, kuhanje, peka v parno 

konvekcijski peči namesto cvrtja);  

 skrbimo za to, da so v obrokih minimalne količine sladkorja in soli;    

 omejujemo uživanje belega in pol belega kruha ter ga nadomeščamo z bolj zdravimi vrstami kruha 

(ajdov, ržen, črn, ovsen, pirin, kamutov, ječmernov, polnozrnat…);  

 belo moko deloma nadomeščamo s polnozrnato moko;  

 uporabljamo le kvalitetne maščobe (sončnično, repično, olivno olje) in se izogibamo uporabi 

margarin; 

 imajo otroci pijačo na razpolago ves dan (voda, voda z limono in nesladkan čaji);  

 zmanjšujemo količino sokov. Od sokov občasno ponudimo predvsem sokove brez dodanega 

sladkorja s 100% sadnim deležem, ki so kot sestavni del obroka; 

 da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi smernicami; 

 v večjem obsegu vključujemo v prehrano lokalno pridelano hrano in ekološka živila iz vseh skupin 

živil. 

  

TUDI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU SMO NA PODROČJU PREHRANE USPEŠNO DOSEGLI 

ZASTAVLJENE CILJE:  

 V prehrano otrok smo vključili v povprečju 20 % količine živil ekološke pridelave iz vseh skupin 

živil: mleko in mlečni izdelki,  kruh in pekovski izdelki, keksi, goveje meso in mesni izdelki, 

piščančje meso in izdelki, različno sadje in zelenjava, vložena zelenjava, različna žita in  testenine, 

Crispy hrustljave kruhke, žitne kosmiče, sokove, med, jajca, marmelado ipd.  

 Velik poudarek smo dali lokalni oskrbi in slovenskemu poreklu. Kratke poti med pridelovalcem 

in potrošnikom vodijo v bolj varno in zdravo prehranjevanje in vzdržujejo »kondicijo« posameznika 

in lokalnega gospodarstva. Hrana iz naše bližine ima višjo hranilno vrednost, vsebuje več vitaminov 

in pomeni manjšo obremenitev za okolje. Zato sem se povezala s kmetijami, ki nam dobavljajo 

nekatera ekološka živila, ki jih pridelajo same : sokovi, jajca, rdeča pesa, različni žitni zdrobi, 

kosmiči in kaše, junčje meso in mesni izdelki, marmelada, mleko in  mlečni izdelki. 

Obsežno smo vključevali sezonsko zelenjavo, pridelano na okoliški kmetiji in  lokalno pridelano 

sadje. Vsaj enkrat tedensko smo imeli pri zajtrku domače nehomogenizirano mleko iz kmetije 

Jamšek iz Most pri Komendi in 1-2x mesečno domač probiotični jogurt, občasno pa še domačo 

skuto in domač sveži sir iz kmetije Kranjc iz Kalc.  Pri pripravi obrokov uporabljamo izključno  sol 

iz Piranskih solin. Ocenjujem, da je v prehrani minimalno 75 % živil slovenskega porekla od 

slovenskih proizvajalcev. 

 Tudi v letošnjem letu skrbimo za to, da v obroke vključujemo minimalne količine sladkorja in soli.  

 Zmanjševali smo tudi količino zaužitih sokov, saj smo otroke spodbujali predvsem k pitju vode 

ter uživanju svežega sadja. 

 V jedilnike smo uspešno vključevali veliko zelenjave na različne načine (zeleni ponedeljki brez 

mesa, zelenjavni krožniki pri zajtrku, zelenjavne juhe, solate iz raznovrstne zelenjave..).   

 Tudi letos smo nadaljevali s projektom »Zeleni ponedeljek«. S prehrano v ponedeljkih, ki je 

temeljila na brezmesnih jedeh, lokalni in v večjem obsegu ekološko pridelani zelenjavi in sadju, 

smo tako dosegli več ciljev: zmanjšali porabo mesa, povečali delež zelenjave v obrokih in tako 

posredno zmanjšali negativni vpliv na okolje.  

 Skrb je posvečena tudi temu, da z vso hrano ravnamo odgovorno, vendar menim, da bi lahko na 

tem področju prispevali tudi več.  

3. DELO ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2019/20:  

Kot odgovorna oseba za načrtovanje prehrane za predšolske otroke, je v letošnjem letu moje delo 

zajemalo naslednje naloge:  

http://lokalna-kakovost.si/kupujmo-domace-podprimo-lokalno-gospodarstvo/
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 spremljanje izvajanja dogovorjenega zdravstveno-higienskega režima v kuhinjah;  

 priprava  mesečnih jedilnikov; 

 priprava dietnih jedilnikov za vse skupine diet (dieta brez mleka, brez jajc in oreščkov, brez mleka, 

jajc in oreščkov, laktozna intoleranca, celiakija, individualne diete…); 

 dnevno sodelovanje z vodji kuhinj v enotah Gaj in Palček ter z vsem kuharskim osebjem v 

dislociranih enotah; 

 sodelovanje z vodjo prehrane v OŠ Dragomelj in kuharskim osebjem v enoti Racman;  

 izvedba javnega razpisa za dobavo živil za obdobje od 2020 do 2021 v odprtem postopku; 

 mesečna in dnevna nabava živil glede na število prisotnih otrok v vseh enotah Vrtca Domžale; 

 načrtovanje materialnega poslovanja kuhinj, skrb za pravilno vodenje evidenc nabave in porabe živil 

v kuhinjah, skrb za redno vodenje evidenc o izdanih obrokih, skrb za redno izvajanje inventur 

mesečnih zalog živil in posredovanje mesečnih podatkov računovodstvu; 

 kontrola nad cenami dobavljenih živil v skladu z javnimi naročili; 

 sodelovanje z dobavitelji, po potrebi posredovanje reklamacij; 

 pridobivanje novih dobaviteljev, predvsem za dobavo ekoloških živil ter lokalno pridelane hrane;  

 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in        

spreminjanje; 

 svetovanje in strokovna pomoč kuhinjskemu osebju;  

 sodelovanje pri organizaciji različnih prireditev v zavodu; 

 sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano s strani staršev in zaposlenih ter ukrepanje; 

 urejanje rešitev v zvezi s prehrano otrok, ki potrebujejo medicinsko indicirano dieto  (sodelovanje s 

starši, vzgojiteljicami, kuharji, ki pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil ipd.);  

 nabava kuhinjskega inventarja in kuhinjske opreme za vse kuhinje (iskanje najugodnejšega 

ponudnika, zbiranje ponudb, nabava); 

 priprava izračuna normativov za število zaposlenih delavcev v posameznih kuhinjah; 

 priprava izračuna stroškov porabe živil za dnevno  prehrano otrok in sodelovanje z računovodstvom; 

 priprava in pošiljanje Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti za leto 2019 Agenciji RS za okolje 

 sodelovanje z institucijami, ki spremljajo področje prehrane: NIJZ, NLZOH in UVHVVR;  

 aktivno sodelovanje v aktivu organizatorjev prehrane in zdr. hig. režima ob-ljubljanskih vrtcev; 

 ostala dela po navodilih ravnateljice. 

 

3.1.  Izvedba projektov pri prehrani otrok 

Z vsemi zaposlenimi v Vrtcu Domžale smo uspešno smo izvedli načrtovane projekte na področju 

prehrane:  

 »Zeleni ponedeljek« – vsak ponedeljek poudarek na brezmesnih obrokih, okoljevarstveno  

pridelani in  ekološki hrani  

 Vsak tretji petek v mesecu smo imeli »Dan slovenske hrane«. Te dneve so bile na jedilniku tipične 

slovenske jedi in tudi živila so bila predvsem slovenskega porekla. 

 V »Tednu otroka« od 7.10. – 11.10.2019 sem pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi, ki so jih 

izbrali otroci druge starostne skupine iz enote Gaj.   

 »Tradicionalni slovenski zajtrk» -  v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano smo izvedli 15. novembra 2019 

 »Slavnostno kosilo…« - smo izvedli 19. decembra 2019  

 »Kosilo na prostem«, planirano za junij 2020  - ni bilo izvedeno zaradi preventivnih higienskih 

ukrepov za preprečevanje okužbe ob epidemiji z boleznijo Covid 19. 

 

3.2.  Zagotavljanje varne prehrane  (HACCP sistem) 

V centralni kuhinji, lastnih  in  razdelilnih kuhinjah imamo vzpostavljen notranji nadzor po sistemu 

HACCP. Ta sistem omogoča strog interni nadzor nad živili, preventivno ukrepanje in urejeno 

dokumentacijo od nabave živil do zaužitja z namenom, da se proizvede varna hrana in da se prepreči 

kakršnokoli tveganje, povezano s prehrano in zdravjem otrok.   
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Kot odgovorna oseba HACCP sem: 

 sproti urejala in dopolnjevala vso dokumentacijo v skladu z zakonodajo in novostmi za vse kuhinje.  

 seznanjala zaposlene v kuhinjah z novostmi na področju živil in prehrane  

 ob epidemiji bolezni Covid 19 sem pripravila navodila o higienskih ukrepih za zaposlene v kuhinjah 

pri ponovnem odprtju vrtcev in vse zaposlene seznanila z njimi;   

 v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 sem stalno dopolnjevala seznam vseh jedi, ki jih ponujamo v 

okviru redne prehrane in vsebujejo alergene, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost;  

 spremljala manipulacijo z živili od nabave do razdelitve hrane in svetovala za odpravo 

pomanjkljivosti;  

 teoretično usposabljala osebe za delo v kuhinji, novo zaposlene in tiste, ki so nadomeščale zaposlene 

v kuhinjah;  

 kontrolirala HACCP evidence in ob morebitnih nepravilnostih svetovala zaposlenim;  

 kontrolirala in svetovala nad zdravstveno higienskim režimom v kuhinjah;  

 svetovala zaposlenim v kuhinjah glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, ravnanja z 

odpadki, deratizacijo in drugih postopkov v zvezi z varnostjo hrane;  

 spremljala in analizirala zapisnike inšpekcijskih pregledov in odločb zdravstvenega inšpektorata;  

 izvedla presojo (verifikacijo) za preverjanje delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah ;  

 planirano  letno HACCP usposabljanje za vse zaposlene v kuhinjah (plan april 2020) sem  zaradi 

zaprtih vrtcev zaradi epidemije s Covid 19 in  priporočil NIJZ o omejevanju fizičnih sestankov 

prestavila na september 2020.  

Poleg internega nadzora imamo tudi pogodbo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano), ki opravlja zdravstveno higienski pregled v kuhinjah. Letos so  opravili zdravstveno higienski 

pregled vseh kuhinj, odvzeli vzorce hrane in brise na snažnost za mikrobiološke analize in sicer po 

dvakrat v centralni in lastnih kuhinjah, enkrat pa v razdelilnih kuhinjah. V skoraj vseh kuhinjah je bil 

ugotovljen vzoren zdravstveno higienski režim in prav tako ustrezno vodenje internega notranjega 

nadzora po sistemu HACCP z vso vodeno dokumentacijo. Vsi ti rezultati so pokazatelji, da imamo v 

kuhinjah odgovorno kuharsko osebje, ki dnevno skrbi, da otroci in zaposleni v vrtcu uživamo 

dobro, zdravo in predvsem varno hrano. 

3.3. Sodelovanje  z vodstvom, vzgojnim in kuharskim kadrom vrtca 

Sodelovanje z ravnateljico in pomočnicama ravnateljice je potekalo sprotno in sicer  v zvezi z 

načrtovanjem in izvajanem projektov s področja prehrane, v zvezi s sodelovanjem na prireditvah v vrtcu, 

v zvezi z organizacijo dela, načrtovanjem prehrane … Z vzgojnim kadrom sodelujem občasno po 

potrebi. Z vodji enot smo decembra 2019 na aktivu vodij enot obravnavali prehransko problematiko, 

razne predloge ter izboljšave. Z vodji obeh večjih kuhinj in ostalim kuhinjskim osebjem sodelujem 

sprotno.  

3.4. Usposabljanje in izobraževanje   

 Splošna Uredba o varstvu podatkov (GDPR), izvajalec: Datainfo, d.o.o.;  

 SDI – Odlično komuniciranje v timu,  izvajalec: JAMB, Pia Fon Jager, 22. 10. 2019;  

 aktivno sodelovanje v Aktivu organizatorjev prehrane in zdr. hig. režima ob-ljubljanske regije;  

 samoizobraževanje preko medijev, strokovne literature ter interneta.  

 

Simona Klarič, univ. dipl. živ. teh.                                                                                                                                            
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ANALIZA DELA OGANIZATORK ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA 

REŽIMA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  

Simona Tonkli Gornjak in  Katarina Kos Juhant 

 

 

1. ORGANIZACIJA  

V šolskem letu 2019/2020 sva na področju zdravstveno - higienskega režima skrbeli za 47 

oddelkov na 8 dislociranih enotah, v katere je bilo vključenih 860 otrok.   

Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno higienskega režima so določila v Zakonu o vrtcu 

(ZVrt) Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB in v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/13, 74/16 in 20/17), upoštevaje vsa 

priporočila in navodila strokovnih inštitucij.  

  

1. 1.  Delo organizatorja zdravstveno higienskega režima je zajemalo:  

 Spremljanje terminskega plana Programa promocije zdravja na delovnem mestu 2018-

2022.  

 Priprava in dopolnitev obstoječega dokumenta Načrta vzdrževanja internega 

vodovodnega omrežja za obvladovanje legionel, pregled in dopolnitve v skladu z 

novimi smernicami.  

 Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno higienskih zahtev v vrtcu.  

 Skupaj z zaposlenimi sva spodbujali načine za delovanje vrtca kot zdravega in varnega 

okolja.  

 Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni 

(svetovanje strokovnim delavkam in izdelava navodil za preprečevanje širjenja 

nalezljivih bolezni).   

 Svetovanje zaposlenim, kako ravnati ob pojavu nalezljivih boleznih, bolezenskih 

epidemijah, ukrepi ob izjemnih situacijah (obveščanje staršev, obveščanja vzgojiteljic, 

čistilk) ter vodenje evidence o pojavu bolezni.  

 Uvajanje novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem področju.  

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, sanitarnega in sanitetnega materiala za vse enote 

ter vodenje evidence porabe po enotah.  

 Priprava, pregled dokumentov za javna naročila v sklopu čistil, čistilnih pripomočkov, 

sanitarnega in sanitetnega materiala za Vrtec Domžale. 

 Predlaganje in uvajanje novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem 

področju.  

 Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega 

materiala.  

 Vse leto sem sodelovala z območno enoto Ljubljana Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje, Zdravstveno inšpekcijo RS, ZD Domžale, Lekarno Bistrica.  

 Sodelovali sva  z vsem strokovnim in tehničnim osebjem, ravnateljico in pomočnico 

ravnateljice.   

 Evidenca poškodb otrok in zaposlenih ter primerno ukrepanje.   

 Opravljali sva še druga dela po navodilih ravnateljice.  
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2. VARNOST IN ZDRAVJE OTROK  

2.1. Bolezni  

Vsako leto ugotavljamo, da se še vedno dogaja, da nekateri starši pripeljejo v vrtec bolnega 

otroka. Skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena, zato je potrebno otrokom to 

odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled. Tak 

otrok deluje apatičen, se v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje preostalih zdravih otrok. Med 

letom sem spremljala pojave nalezljivih bolezni v posameznih enotah, strokovnim delavkam 

svetovala pri izvajanju ustreznih higienskih ukrepov ob pojavu bolezni ter pripravljala obvestila 

in navodila strokovnim delavkam in tudi staršem.  

Največkrat so se pojavljala prehladna obolenja, pozimi nekaj virusnih respiratornih infektov, 

različna virozna obolenja, bolezen rok, nog in ust, vnetja oči tudi nekaj primerov gripe in 

otroške bolezni (norice, škrlatinka). V januarju se je pojavila velika obolevnost otrok, ki je 

trajala vse do konca februarja. Otroci so obolevali za respiratornimi virozami ter gripo. 

Odsotnost otrok je bila več kot 40%. Kar je mnogo več kot običajno obolevanje. 

Tekom leta se je največkrat pojavljala glistavost in ušivost. Sledili so ukrepi, in sicer obveščanje 

staršev o pojavu glist in uši. Vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje, ki zajema osebno 

higieno, higieno prostorov, opreme, igrač, perila ter razkuževanje igralnic in predmetov. 

 

2.2. UKREPI PRED, MED IN PO POJAVU PANDEMIJE KORONAVIRUS COVID-19 

 Priprava načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojava 

COVID-19 (25.2.20). 

 Priprava obvestila za starše in sprejem prijav v dežurni oddelek (15.3.20). 

 Nabava razkužil, dozirnikov, mask in rokavic v času pred vnovičnim 

odprtjem vrtca (zbiranje najugodnejših ponudb). 

 Dopolnitev načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pandemije 

COVID-19 (13.5.20). 

 Priprava obrazcev za spremljanje obolevnosti. 

 Priprava načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pandemije-za 

čistilke (13.5.20) COVID-19 

 Priprava obvestil in opozoril za starše. 

 

3. ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU  

V se v povezavi s čiščenjem in čistilkami sem izvajala spodaj podpisana. 

3.1.  Sistem čiščenja  

Vrtec Domžale ima v vseh svojih enotah zaposlenih 13 čistilk, od katerih je 5 zaposlene na 

delovnem mestu čistilke polni delovni čas, 8 pa krajši delovni čas (2, 4  6 ali 7 ur).   

V enotah Vrtca Domžale sem izvajala naslednje naloge:  

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).   

 Svetovala in izvajala občasen nadzor nad čiščenjem, opozarjala na morebitne 

pomanjkljivosti ter kontrola odprave nepravilnosti.  

 Organizirala izvedbo izrednih čistilnih del z sodelovanjem z zunanjim čistilnim 

servisom (generalno čiščenje, čiščenje stekel in žaluzij).  

 Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega materiala 



84 

 Organiziranje izobraževanja za zaposlene za varno uporabo čistil in pripomočkov za 

delo. 

 Priprava pisnih ukrepov (Načrt v obdobju pandemije) za čiščenje. 

  

 

 

3.2.  Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci  

 Pogovor z vodstvom predvsem glede porabe materiala in pripomočkov, uvajanja 

novosti, organizacije različnih del, zastavljenih projektih in ciljih ter tekoči 

problematiki.   

 Redna naročila in sprotno dogovarjanje o potrebnih nakupih in dobavi različnega 

blaga.  

 Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega 

materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno 

obdobje).   

 Naročila in nabava delovne obutve in oblačil.  

 Naročanje delavcev vrtca na obdobne zdravniške preglede. 

 Dogovarjanje z zunanjimi izvajalci o izrednem oz. generalnem čiščenju prostorov.  

 

Zapisala: Katarina Kos Juhant 
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PREDLOG STRUKTURE ODDELKO VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 

Oddelki 

Palče

k 

Vir 

Št. 

otr. 

Cici- 

dom 

Vir 

Št. 

otr. 

Kekec 

Rado- 

mlje 

Št. 

otr. 

Mlin 

ček 

Rad. 

Št. 

otr. 

Ostr- 

žek 

Rodica 

Št. 

otr. 

Rac- 

man 

Drag

. 

Št. 

otr. 

Kr- 

tek 

Ihan 

Št. 

otr. 

Gaj 

Pre- 

serje 

Št. 

otr. 

Skupaj 

oddel-

kov 

 

Skupaj 

otrok 

1-2 let 

homog. 

2 28 1 14 1 14 - - 1 14 1 14 2 28 1 14 9 126 

2-3 let 

homog. 

2 28 1 14 1 14 1 14 - - 1 14 2 28 2 28 10 140 

2-4 let 

kombi- 

nirani 

- - - - - - 1 19 1 19 - - - - - - 2 38 

3-4 let 

homog. 

2 38 - - - - - - - - 1 19 3 57 1 18* 7 132 

4-5 let 

homog. 

1 24 - - - - - - - - - - - - 1 24 2 48 

5-6 let 

homog. 

1 24 - - - - - - - - - - 1 22** 1 24 3 70 

3-5 let 

heterog. 

1 23«* 1 21 1 19** - - - - - - 1 20* 1 24« 5 107 

4-6 let 

heterog. 

1 21«*** 1 24« 1 22«** 1 24« 1 20* 1 23« 

*     

     

2 41* 1 24« 9 199 

Skupaj 10 186 4 73 4 69 3 57 3 53 4 70 11 196 8 156 47 860 
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ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN 

PROJEKTOV  V VRTCU DOMŽALE ZA  ŠOLSKO LETO 

2019/2020 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, KI 

POVEZUJEJO VSE ENOTE 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019 IN 2020 

  

V šolskem letu 2019/2020 smo se pridružili pobudam Bralnega društva Slovenije, saj se 

zavedamo, da je zgodnje opismenjevanje, vzgajanje bralca in skrb za bralno pismenost 

predpogoj za uspešno življenje v prihodnosti. V želji, da bo bralo čim več ljudi, smo se 

povezovali z različnimi skupinami otrok in odraslih, in sicer: v posameznih skupinah, med 

skupinami v enoti, med enotami, z okoliškimi društvi ali šolami  ter odraslimi. Obiskovali smo 

knjižnice, brali v igralnicah, večnamenskih prostorih, v posebej pripravljenih kotičkih, zunaj, 

na igrišču itd. Otroci so si lahko tudi izposodili knjige in jih prebirali doma skupaj s starši. Na 

ta način smo zelo uspešno spodbujali skupno branje.  

Priredili smo 26 različnih bralno-spodbujevalnih dogodkov, pri čemer sta zaradi epidemije 

odpadla zgolj dva načrtovana dogodka, vse druge pa smo uspešno izvedli. 

Več na https://nmsb.pismen.si/sodelujoci/izvajalci/419/ 

 

 

 

 

  

https://nmsb.pismen.si/sodelujoci/izvajalci/419/
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NOČ KNJIGE V VRTCU DOMŽALE 

 

Letos smo se prvič pridružili nacionalnemu projektu Noč knjige, ki smo jo zaradi okoliščin v 

času koronavirusa izvedli na daljavo. Dogodek smo prijavili na spletni portal Noč knjige 2020 

in povabili starše in otroke ter prijatelje, znance… da si doma pripravijo poseben, s knjigami 

obeležen dogodek. Pripravili smo posnetek s pisateljico Nino Mav Hrovat, ki je prek videa 

prebrala pravljico O miški, ki je zbirala pogum. Posnetek je dostopen tukaj 

https://www.youtube.com/watch?v=JMeMHSBV_os 

.  

Posnetek je imel v tednu dni preko 400 ogledov. Ker 

otroci Vrtca Domžale pisateljico Nino Mav Hrovat 

poznajo in imajo doma tudi njene knjige, smo jih 

povabili, da si preberejo katero izmed njih, morda 

En, dva, tri- slon!, ki je nastala v sodelovanju z 

otroki Vrtca Domžale in jo imajo vsi otroci. 

Starše in otroke smo pozvali, da poiščejo tudi druge 

knjige, ki jih imajo doma, ali pa poiščejo katere izmed njih na spletu in skupaj preberejo še 

kakšno knjigo več.  

Vse Nočnobralce pa smo povabili tudi k pogovoru ob knjigah, ustvarjanju, izdelavi knjig ipd. 

Fotografije izdelkov smo objavili v naši e-galeriji. 

 

 

https://2020.nocknjige.si/tag/pravljicna-ura/page/2/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JMeMHSBV_os
https://2020.nocknjige.si/tag/pravljicna-ura/page/2/
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI- DAN ZA STRPNOST IN 

PRIJATELJSTVO 2019/2020 

Nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in srednje šole 
 

PROGRAM PROJEKTA ZA VRTCE (OD 4 DO 6 LET) 

NAMEN PROJEKTA:  
Ob mednarodnem dnevu strpnosti poglobiti védenje o pomenu strpnosti in izpostaviti 

problematiko pasti upravičene nestrpnosti. Namen našega projekta je tudi, da skozi 

uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, 

razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki. 

CILJI PROJEKTA:  



Uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi.  

➢ Uresničevanje strpnih odnosov in vse cilje, ki so zapisani na deklarativni ravni, spraviti na 

operativno raven, kjer se gradi prijateljstvo, sprejemanje medsebojne raznolikosti in 

spoštovanje.  

 

➢ Zavedanje pomena strpnih odnosov v naši družbi.  

➢ Prepoznavanje pasti upravičene nestrpnosti, njenega delovanja in posledic, ki jih povzroča.  

➢ Graditi družbo, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.  

 Ob mednarodnem  dnevu strpnosti so 16. 11. 2019 pripravili  razstavo v enotah PALČEK, 

MLINČEK, KRTEK in GAJ. Sodelovalo je devet oddelkov, skupaj 176 otrok in 18 

strokovnih delavk. 
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UNICEF - PUNČKA IZ CUNJ 

 

 

   

 

 

V projektu oz. obogatitveni dejavnosti so sodelovale tri skupine, dve iz enote Gaj (Medvedki, Zajčki) in ena 

iz enote Krtek (Gosenice). Vsi smo se odločili za sodelovanje punčka iz cunj z dnevnikom. Punčke smo 

izdelali v sodelovanju s starši. V letošnjem šolskem letu so v Vrtcu Domžale tako nastale punčke Sky, Julija 

in Lili. Otroci vseh skupin so se obiska punčke na njihovem domu zelo veselili. Svoja doživetja so ob pomoči 

staršev beležili v dnevnik. V dveh skupinah so se starši izkazali za nekoliko neodgovorne skrbnike, saj so v 

eni skupini izgubili dnevnik, v drugi pa poškodovali punčko, tako da je bilo potrebno izdelati novo. Meseca 

maja smo dve punčki z dnevnikom poslali na Unicef, kjer bosta del spletne razstave in tudi poletne razstave 

v Konzorciju. Ena punčka je že pred odhodom našla posvojitelja, tako da smo poslali le potrdilo o posvojitvi 

oz. nakazilu. Sodelovanje z Unicefom je bilo prijetno. Mesečno smo prejemali njihova pisma, v katerih so 

bili tudi predlogi za izvedbo različnih delavnic. Delavnice je bilo v večini potrebno prilagoditi oz. so bile 

primernejše za starejše skupine, kar smo v evalvaciji tudi izpostavili. 

 

 

 

 

 

Koordinator: Mira Vladimira Vrankar 
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PRAVLJIČNI PALČEK 

PRAVLJIČNI PALČEK 2019/20 V SODELOVANJU S 

KNJIŽNICO DOMŽALE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Vrtcu Domžale je letos v projektu Pravljični palček, v sodelovanju s Knjižnico 

Domžale, sodelovalo 12 skupin in 267 otrok. Kljub zapletom zaradi korona virusne 

epidemije, smo uspeli projekt zaključiti. Vsaka sodelujoča skupina je prejela darilni 

paket, v katerem so bila bralna priznanja za vsakega sodelujočega otroka, revija 

Zmajček, Križ kraž (knjižna uganka) in slikanici Nine Mav Hrovat Posluh, jazbec 

gre! (ena je za mentorico/mentorja, druga za skupino oz. razred). Knjigi je podarila 

Miš založba, organizatorica mladinskega literarnega festivala Bralnice pod 

slamnikom. Za otroke in mentorje je letos namesto slavnostnega dogodka ob 

podelitvi v živo nastal video posnetek, ki si ga lahko ogledate spodaj ali 

na https://www.youtube.com/watch?v=xWwny2HCGtE&feature=emb_logo. 

Razstavo izdelkov si lahko ogledate na spletni strani Knjižnice Domžale – Povezava. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWwny2HCGtE&feature=emb_logo
http://www.knjiznica-domzale.si/Oddelki/Oddelek-za-otroke-in-mladino/Razstave/Aktualna-razstava/pravlji%c4%8dni-pal%c4%8dek-20192020
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Št. Skupina/razred 
Starost  

otrok 

Predvideno 

število otrok 
Mentor-ji: 

1. 
Enota OSTRŽEK, 
PIKAPOLONICE 

4,5 - 6 22 MARJETA OSOLIN 

2. 
Enota GAJ, 
PTIČKI 

5 – 6 24 
MAJA SVETLIN 
LJUBIĆ 

3. Enota GAJ, SOVE 5 - 6 24 BARBARA MODIC 

4. 
Enota RACMAN, 
ŽELVE 

4 - 6 24 
ANAMARIJA 
KERMAVNAR 

5. 
Enota CICIDOM, 
MUCKI 

4,5 - 6 23 ANA MARAVIČ 

6. 
Enota KRTEK, 
ČMRLJI 

4 - 6 21 
JANJA DRAGAR 
RIBIČ 

7. 
Enota KRTEK, 
ŽABICE 

5 - 6 21 ALENKA LOVŠIN 

8. 
Enota KRTEK, 
KRESNIČKE 

4 - 6 20 SLAĐANA TRAPIĆ 

9. 
Enota PALČEK, 
ZAJCI 

5 - 6 24 TINA JERAS 

10. 
Enota PALČEK, 
MEDVEDI 

5 - 6 23 LILI JEREB 

11. 
Enota MLINČEK, 
PTIČKI 

3 - 4 21 
MAJA CERAR 
JERETINA 

12. 
Enota MLINČEK, 
RIBICE 

5 - 6 20 DAMJANA RODE 
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ZDRAVJE V VRTCU 

ZDRAVJE V VRTCU 2019/2020 

 

 

 
 

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v 

vrtčevskem okolju in izven tega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za 

vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni so 

predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki 

NIJZ. Letošnja rdeča nit je: Počutim se dobro. V projekt se je vključilo 17 oddelkov s 34. 

strokovnimi delavci. Izobraževanja, ki ga organizira NIJZ, se je udeležilo 18 vzgojiteljic. 

Dejavnosti, ki so potekale so predstavljene na spletni strani vrtca, spodnja povezava. 

 

 

 

http://vrtec-domzale.si/dejavnosti/zdravje-v-vrtcu-2019-2020/ 

 

Koordinator: Katarina Kos Juhant 

  

http://vrtec-domzale.si/dejavnosti/zdravje-v-vrtcu-2019-2020/
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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  

 Rolanje, kotalkanje 

 Spretnosti vožnje s kolesom 

 Spretnostna vožnja s skirojem ali poganjalcem 

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

 Skupaj v gore 

 Športno popoldne 

 Biba pleše in Mala biba pleše 

 Športna vadba v telovadnici 
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Realizacija programa mali sonček v šolskem letu 2019 – 2020: 

  

PROGRAM 

 

ŠTEVILO OTROK 

C
IC

ID
O

M
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
0 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
14 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
14 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
16 

G
A

J
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
28 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
33 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
24 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
48 

K
E

K
E

C
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
18 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
15 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
12 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
8 

K
R

T
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
31 

ZELENI 

za otroke od 3. –4. leta starosti 
36 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
40 

RUMENI 

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
51 

M
L

I

N
Č

E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
5 
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ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
19 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
20 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
16 

O
S

T
R

Ž
E

K
 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
0 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
15 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
10 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
16 

P
A

L
Č

E
K

 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
29 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
46 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
40 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
44 

R
A

C
M

A
N

 

RUMENI  

za otroke od 5. – 6. leta starosti 
14 

MODRI 

za otroke od 2. – 3. leta starosti 
19 

ZELENI 

za otroke od 3. – 4. leta starosti 
12 

ORANŽNI 

za otroke od 4. – 5. leta starosti 
12 

 SKUPAJ: M: 151  Z: 200  O: 184  R: 211 

 SKUPAJ: 746 
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BIBA PLEŠE IN MALA BIBA PLEŠE 

PLESNA DEJAVNOST  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 

ENOTA CICIDOM 

 

 BIBA PLEŠE 

SKUPINA MIŠKE 

 

V naši skupini je skozi celo leto potekala obogatitvena dejavnost Biba pleše. Dejavnost je 

potekala enkrat tedensko, in sicer ob četrtkih. V dejavnost je bilo vključenih 21 otrok starih 

od 3 do 4,5 let.  

Vsebina in čas dejavnosti sta bili prilagojeni glede na interes in motiviranost otrok. 

Poudarek smo dali tudi na plesne igre in sprostitvene dejavnosti. Pri uvodnem delu dejavnosti 

smo se ogreli z različnimi glasbeno-didaktičnimi in plesnimi igrami. V glavnem delu smo se 

učili in utrjevali nove in že poznane plese. Otroci so tako skozi celo leto spoznavali različne 

vrste plesov. Plesali so individualno, v parih ali pa skupinsko. Pri plesu smo uporabljali tudi 

različne rekvizite. Plesno dejavnost smo zaključili s sproščanjem ob mirni glasbi ali pa 

sprostitveno masažo. Le ta je bila otrokom še posebej všeč in so v njej res zelo uživali. Otroci 

so se med plesom zabavali in sprostili. Preizkušali so različne gibe in na ta način spoznavali 

svoje telesne sposobnosti.  

 

Cilji, ki so bili zastavljeni, so bili realizirani. 

 

 

 

     

                                                                                                        Katja Cerar 
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 MALA BIBA PLEŠE 

 

SKUPINA ZAJCI 

 

Ples je sredstvo s katerim otrok razvija svoj gibalni, intelektualni, socialni in čustveni razvoj, 

ter preko raznolikih tovrstnih izkušenj osebnostno raste, krepi svojo samopodobo, medsebojne 

odnose in ob tem doživlja veselje. Z različnimi plesno gibalnimi dejavnostmi , od 

najpreprostejšega gibanja do plesa v paru ali krogu, sem želela ustvariti predvsem sproščeno 

in prijetno vzdušje, otroke zbližati med seboj in v njih vzpodbuditi veselje in zanimanje za 

ples in glasbo. Izhajala sem predvsem iz otrok in prilagodila dejavnosti oz plesno gibanje 

zanimanju otrok. Naučili smo se plesa v paru, ogrevalnih iger kot so ptički g nezda in Tonček 

Balonček ter umirjanja z glasbo. 

 

                                                                                                              Maja Novak 
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ENOTA GAJ 

 BIBA PLEŠE 

 

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

Udeleževali so se je otroci iz oddelkov 3–4, 4–5 in 5–6, torej otroci iz skupin Lisičke, Miške, 

Ptički in Sove.  

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 tudi 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, balone, časopis itn. Oblikovali smo 

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

smo eksperimentirali, plesali tudi sede, miže. Ugotavljali smo, da ples ne pozna meja. Dejavnost 

smo zaključevali z aktivnostmi ob katerih smo se otroci sprostili in umirili.  

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

zaprtja vrtca in izrednih razmer se je naša dejavnost tokrat zaključila že sredi meseca marca. 

      

                                                                                                     

 

Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar 

 

                

 

 

 MALA BIBA PLEŠE 

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

dopoldne,  v telovadnici vrtca. Dejavnost sem najprej izvajala samo s starejšima skupinama, 

Zajčki (2–3) in Ježki (3–4). Z mesecem januarjem pa so se v dejavnost vključili tudi najmlajši 

Polžki (1–2) in Medvedki (1,5–2,5), kar se je izkazalo za kar velik korak. Naši najmlajši so bili 

namreč kar nekaj časa zelo negotovi in nekateri tudi nerazpoloženi za ples. Posamezniki so 

potrebovali tudi individualno vodenje, kar je vplivalo na celoten utrip skupine. Glede na 

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. V bodoče bomo 

mogoče razmislili, da oblikujemo dve skupini, eno za tiste čisto najmlajše in eno za nekoliko 

starejše.  

Tekom šolskega leta so se otroci seznanili z različnimi možnostmi plesnega izražanja. Gibali 

smo se ob bibarijah. Ob uporabi zvočil in malih instrumentov smo postopoma zaznavali ritem. 

Plesali smo ob petju in glasbi. Posebno pozornost sem namenila instrumentalni glasbi, ki je 



101 

otroke spodbudila k doživljanju in izražanju slišanega. Dejavnost smo zaključevali s 

sprostitvenimi dejavnostmi, ob katerih so se umirili, sprostili in se osredotočili nase.  

Zaradi zaprtja vrtca in izrednih razmer smo z izvajanjem obogatitvene dejavnosti, za skupine 

Medvedki, Polžki in Ježki, prenehali sredi meseca marca. V Zajčkovi skupini pa sem dejavnost 

izvajala tudi v mesecu maju in juniju.  

Otroci so se dejavnosti zelo radi udeleževali, meni pa je dejavnost 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 
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ENOTA KEKEC 

 

 BIBA PLEŠE 

 

Brezplačna obogatitvena dejavnost, Biba pleše, je v naši enoti Kekec potekala ob ponedeljkih. 

Udeleževali so se je otroci drugega starostnega obdobja, torej otroci skupin Polži in Metulji. 

Otroci so bili razdeljeni v dve skupini, pomešani iz obeh skupin in se izmenjevali na 14 dni. 

V uvodnem delu dejavnosti smo se preko socialnih in gibalnih iger ogreli za glavni del, kjer je 

bil poudarek na plesu, petju in plesnem izražanju. Zaključek pa smo namenili sprostitvi. 

Dejavnosti so bile raznoliko zasnovane, tako da je vsak otrok našel nekaj zase. Na koncu našega 

druženja smo se vedno tudi pogovorili in razjasnili, kaj jim je bilo všeč in česa bi si želeli več. 

To mi je bilo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju. 

Pri dejavnostih smo uporabljali male instrumente, trakove, blazine, igrače. Glasbi smo se 

prepuščali tudi sede, leže in miže in s tem glasbo poskušali začutiti tudi drugače. 

Zanimivo je bilo opazovati razliko med obema skupinama otrok, saj je bila prva skupina 

močnejša na pevskem, druga pa na plesnem področju. 

 

 

Izvajalka: Tanja Koščak 

ENOTA KRTEK 

 BIBA PLEŠE 

 

 V šolskem letu 2019 / 2020 sem vodila biba pleše za 4 skupine ( Pikapolonice, Gosenice, 

Mravljice in Polže). Otroci so bili stari 2-4 leta. Odločila sem se, da se v letošnjem letu 

posvetim gibalnim igram – bansom, saj bom otrokom lažje približala ples. Pomagala sem si z 

literaturo G.Smith. Biba pleše sem vodila enkrat mesečno ob dogovoru z vzgojiteljico. 

Predstavila sem jim Kostanjček Zaspanček, Babica Zima, Tri majhne žabice… Vedno pa sem 

imela s seboj rekvizite, s katerimi sem jih motivirala. Otroci so se me vedno razveselili in 

vedeli, da se bo takrat plesalo. Vsi so zelo radi sodelovali in me vedno prosili, da še ponovimo 

ples. Na vsaki bibi smo ponovili že znane plese, katere sem jim že predstavila. Biba pleše sem 

vodila od oktobra 2019 do marca 2020 ( nadaljnje bibe nisem mogla izvajati zaradi covid 19).  

 

 

 
 

      Barbara Gorič 
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 BIBA PLEŠE 

V letošnjem šolskem letu sem vodila obogatitveno dejavnost Biba pleše za dve skupini (Čebele 

in Miške). Otroci so bili stari od 3-5 let. Bibo pleše sem izvajala od oktobra do marca in sicer 

enkrat mesečno. Obogatitveno dejavnost smo morali zaradi epidemije oz. zaprtega vrtca 

predčasno zaključiti.  

Kljub temu pa so otroci v šestih srečanjih spoznali veliko novega in se vsakokrat v dejavnost 

radi vključevali. Otroci so tako plesali v krogu, spoznavali plese v paru, plesali individualno, 

se zabavali in plesali na prazničnem druženju z božičkovimi kapami,… 

Poudarek letošnje obogativene dejavnosti je bil predvsem na ljudski glasbi, igrah in plesu. 

Otroke sem seznanila z nekaterimi običaji in jim prikazala načine plesa, ki so ga plesali naši 

stari starši. Otroci so vsakokrat pokazali veliko zanimanja in interesa za sodelovanje in 

nabiranje novega znanja.  

Za sam zaključek leta sem načrtovala srečanje s starši, kjer bi jih s starimi ljudskimi plesi 

popeljali nazaj v čase, ko so bili tudi oni še otroci. Zaradi epidemije pa to žal ni bilo izvedeno.  

Večina zastavljenih ciljev je bilo realiziranih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIBA PLEŠE 

 

Obogatitveno dejavnost Biba pleše sem vodila od oktobra do marca. Vodila sem jo v treh 

starejših skupinah. Na začetku smo se skupinsko ogreli in pripravili na ples. Pogovorili smo 

se, s čim se bomo seznanili tisti dan. Glasbo in plese sem izbirala glede na letne čase oz. 

obdobje v katerem smo bili. Tako so se otroci, lahko še bolj oživeli v ples. Sodelovanje otrok 

je bilo vseh skupinah zelo spodbujajoče, saj so z radovednostjo in poslušnostjo sledili mojim 

navodilom. Večkrat so me prosili, če lahko še in še ponovimo ples. Na koncu smo se prijeli za 

roke, naredili nekaj sprostitvenih vaj in se posedli na tla v krog. V krogu smo se zahvalili drug 

drugemu za prijetno druženje in tako smo na prijeten in umirjen način zaključili našo 

dejavnost. 
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ENOTA MLINČEK 

 BIBA PLEŠE 

V starejših dveh skupinah je obogatitvena dejavnost Biba pleše potekala v okviru petkovih 

druženj. Tako so otroci lahko vsak petek izbrali eno izmed obogatitvenih dejavnosti. Otrokom 

je bilo tako omogočeno tudi druženje med skupinami, česar so se zelo veselili. Dejavnost Biba 

pleše je potekala v treh delih. V prvem delu smo se pozdravili z vsem že znanim »bibinim 

pozdravom«, nato pa je sledila dejavnost, ki je otroke razgibala in pripravila na ples. V 

zaključnem delu pa smo imeli različne sprostitvene ter druge dejavnosti za umirjanje. V 

osrednjem delu smo spoznavali ljudske plese. Ti so bili skupni, kasneje pa smo plesali tudi 

parih. Večji poudarek je bil na ljudskih plesih tudi zaradi projekta v starejši in srednji skupini 

Na sončni strani Alp. Otroci so zelo radi imeli tudi dejavnosti, ki so vključevale različne 

rekvizite (rutke, paličice), pogosto pa smo imeli tudi improvizirane pripomočke kot so žoge, 

igrače, časopisni papir, listi dreves. Pri tej dejavnosti so otroci lahko plesno ustvarjali. Pri 

vsakem srečanju so imeli otroci možnost aktivnega sodelovanja in so tako sooblikovali 

obogatitveno dejavnost.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped. 

 MALA BIBA PLEŠE 

 

Mala Biba pleše je v enoti Mlinček potekala ob petkih in sicer v najmlajši skupini od 2-3,5 let. 

Vzporedno z dejavnostjo Murnčki so se otroci odločili h kateri bodo pristopili. V dveh ločenih 

prostorih sva z vzgojiteljico izvajali plesno in glasbeno dejavnost, ki sta se med seboj lepo 

povezovali. Otroci so se ob glasbi tekom srečanj spoznavali z različnimi rajalnimi igrami s 

petjem in ljudskimi plesi. Ob poslušanju glasbe, so otroci spodbujali, negovali in razvijali čutno 
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doživljanje. Večkrat smo v ples vključili tudi kakšen športni rekvizit, na primer obroče in 

trakove za boljše obvladovanje in spoznavanje koordinacije telesa. Ker je vzporedno potekala 

dejavnost Murnčki smo v ples vključevali tudi različne instrumente, kar se je izkazalo za zelo 

učinkovito. Nekateri otroci so instrumente ritmično zelo dobro vključili v ritme glasbe in plesa. 

S sodelovanje in vključevanjem otroci niso imeli težav. Prav vsi, ki so se želeli vključiti so pri 

dejavnostih sodelovali, nekateri sicer z malo več vzpodbude vendar pri tem niso imeli večjih 

težav. Ponudila sem jim veliko možnosti, da so glasbo doživljali in se izražali na svoj način. 

Med izvajanjem dejavnosti sem otroke opazovala, kako vsak glasbo doživlja na različen način. 

Večina otrok  se je ob glasbi sprostila in umirila, nekateri pa glasbo in ples doživljajo prav na 

poseben in svojevrsten način. 

Z dejavnostjo, ki bi morala sicer potekati še do meseca maja, vendar smo jo zaključili že v 

mesecu marcu zaradi izrednih razmer, sem bila zelo zadovoljna in mislim, da so jo tudi otroci 

doživljali kot nekaj sproščujočega in zanimivega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalka: vzg. Saša Starič 
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ENOTA OSTRŽEK 

 BIBA PLEŠE 

BIBA PLEŠE je bila obogatitvena plesna dejavnost, v kateri sta sodelovali skupini 

metuljev in pikapolonic.  

Od oktobra naprej smo se srečevali en krat tedensko, ob sredah. Otroci so plesali 

večinoma ločeno po skupinah. Včasih, ko je bil interes otrok za ples manjši, smo združili 

plesalce obeh skupin. Tekom leta (do zaprtja vrtca zaradi pandemije) so se v tej obogatitveni 

dejavnosti zvrstili vsi otroci, nekateri redno, posamezniki pa samo občasno. Poseben interes so 

pokazali otroci srednje skupine. 

 

 

 

Na skupnih plesnih uricah smo plesali na različne načine, ob različnih vsebinah, z glasbo 

ali brez nje, pogosto smo uporabili pripomočke. Otroci so Otroci so ob plesu spoznavali tudi 

našo kulturno dediščino ljudskega izročila.  

Najpomembnejše  pa je bilo, da so se otroci pri plesu sprostili in se obenem seznanjali 

z estetsko vrednoto te umetnosti. 

 

 

 Marjeta Osolin 
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ENOTA PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

 

SKUPINA ZAJCI (5-6 LET) 

VZG.: Tina JERAS 

P. VZG.: Melita VOLF 

 

CILJI: 

- Otroci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. 

- Usvajajo osnovne prvine ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

- Razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja pri plesu. 

- Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri plesu. 

- Spoznavanje umetniške zvrsti 

- Izražanje in komuniciranje z umetnostjo. 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok spozna različne zvrsti plesa, 

- Rajalne in gibalne igre,  

- Izštevanke,  

- Ljudske pesmi, 

- Ples v različnem tempu in ritmu 

- Otroški in družabni plesi, 

- Ples z rekviziti 

- Sproščanje ob glasbi, masaže 

- Izmišljanje gibov. 

 

 

EVALVACIJA BIBA PLEŠE OD OKTOBRA DO APRILA 

 

V tem šolskem letu smo se naučili kar nekaj plesov, ker so otroci najstarejši, so 

velikokrat dali pobudo sami. Tudi pri samih deklamacijah in pesmi so želeli pokazati z 

gibi saj so si tako lažje in hitreje zapomnili samo besedilo. Naučili pa smo se dva plesa, 

prvi ples je bil Maček Muri. Nekateri otroci so ga že poznali zato je bilo malenkost lažje, 

vedeli so o čem govori samo besedilo in nekateri so že plesali nanj. Nekaj korakov smo 

spremenili, da jim je bilo lažje. Naslednji ples, katerega smo se naučili je bil Čuki: Urca, 

otroci so tako uživali, da smo se naučili tudi Čuki: Ko ko ko. Naučili smo se tudi en 

ljudi ples Mlinarjev sin.  
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PLES MAČKA 

MURIJA 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLES URCA 

 

 

 

SKUPINA MEDVEDI (5-6 LET) 

VZG.:     Lili JEREB 

P. VZG.: Vesna PESTOTNIK 

 

CILJI:  

• Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

• Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.  

• Spoznavanje različnih plesnih zvrsti 

• Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi, plesom in njegovimi izraznimi lastnostmi.  

• Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz 

okolja.  

 

VSEBINA: 

• redna tedenska plesna dejavnost 

• Sproščen ples ob različni glasbi (različne plesne zvrsti) 

• Ljudski rajalni plesi 

• Ustvarjalno izrazni ples z rekviziti(trakovi, žoge..) 

• Sproščanje (bansi, joga za otroke..) 

 

EVALVACIJA: 

Pri Bibi pleše sva letos poleg znanih ljudskih plesih posebno pozornost namenili ustvarjalnim 

gibom, ker  otroci večinoma ponavljajo drug drugega  in niso samoiniciativni. Spodbujali sva 

jih, da so ustvarjali gibe, ki jih ni naredil nihče drug, da so se zavedali svojega telesa in jaza. V 

začetku  so imeli otroci kar težave in niso imeli svojih idej, a sčasoma so se prepustili glasbi in 

ideje so kar same nastale in vedno več je bilo improviziranih gibov. Otroci so bili sproščeni in 
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zadovoljni, saj  je otrokom ustvarjanje z gibanjem  naraven  način izražanja. Žal nas je tudi pri 

tem zaustavila epidemija in nismo izvedli vse, kar sva načrtovali. 

 

SKUPINA RAČKE (3-4 LETA) 

 

VZG.:   Katja LAH 

P. VZG.: Katja REPNIK, Anja MUSEK 

 

Cilji:  

• Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok; 

• Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

Vsebina:  

• Ljudske rajalne in plesne igre; 

• Vodena vizualizacija; 

• Pravljična joga; 

• Ustvarjalni gib; 

• Ples z rekviziti; 

• Ples ob instrumentalni glasbi; 

• Gibalne plesne igre. 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo 1x tedensko, običajno ob sredah dopoldan izvajali obogatitveno 

dejavnost Biba pleše. Izvajalka sem bila Katja Lah, nemalokrat pa sta k izvajanju priskočili tudi 

sodelavki Katja Repnik in Anja Musek. Pri obogatitveni dejavnosti je sodelovalo vseh 19 otrok. 

Izvajali smo rajalne in gibalne igre, se spoznali z ljudskimi plesi, vodeno vizualizacijo in 

pravljično jogo. Otroci so izredno radi sodelovali pri ustvarjalnemu gibu in plesu z rekviziti. 

Spoznali smo se s preprostimi masažami za otroke, sprostitvenimi tehnikami, ter igrami 

zaupanja in sodelovanja, naučili pa smo se tudi nekaj otroških koreografij plesov kot so Ob 

bistrem potoku je mlin, Židana marela, Od glave do peta, Pingvini, Abraham, Potujemo v 

Rakitn'co in druge. 

 

 

 

SKUPINA POLŽKI (3-4 LETA) 

VZG.: Barbara KUNILO in Tadeja LAVTIŽAR 

P. VZG.: Barbara PERŠA 

 

Cilj: spodbujanje radovednosti in veselja do plesnih dejavnosti ter doživljanje ugodja v gibanju 

VSEBINA: 

OSNOVNI ELEMENTI PLESNIH TEHNIK 

-vaje za stopala, noge, roke 

-vaje za ozaveščanje telesa 

 

USTVARJANJE 
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-GIBALNO/PLESNE IGRE, MASAŽA, JOGA, TIBETANČKI, IZRAZNI PLES, IGRE V 

PARU, GIBALNO RAJALNE ZGODBE, USTVARJANJE GIBA Z REKVIZITI-OB 

GLASBI 

-USTVARJANJE PLESNE DRAMATIZACIJE 

 

Otroci so skozi ples razvijali samozavedanje, socialni razvoj, kreativnost, sočustvovanje, 

estetski čut in prostorske predstave. Največ so se otroci naučili preko praktičnega preizkušanja, 

Na ta način razumejo posamezne elemente, kot je princip razdalje, prostorske vzorce, hitrost 

nivojev in podobno. Otroci so uživali v tem, da so se počutili uspešne in izrazili veliko veselja, 

tudi nekaj jeze, ter vznemirjenja. 
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ENOTA RACMAN 

 BIBA PLEŠE 

V skupini Želve je dejavnost potekala vsako sredo od oktobra do konca maja. Otroci so bili 

stari 4-6 let. Sodelovalo je 24 otrok. Otroci so dobro in z veseljem sodelovali pri plesni 

dejavnosti.  

 

Spoznavali so različne plesne in druge gibalne igre, ustvarjali z gibi telesa ob klasični glasbi in 

spoznali več slovenskih ljudskih pesmi in ob njih tudi zaplesali. Igrali smo se različne ljudske 

in novejše plesne igre. Kot sem načrtovala že v začetku šolskega leta smo plesali ob lastnem 

petju, se naučili nekaj preprostih ljudskih plesov in rajalnih iger. Pri delu sem uporabila 

zgoščenke z glasbo, ki sem jo spoznala na delavnici Plesne igre in sprostitvene dejavnosti. 

 

Za ogrevanje in sproščanje pa sem otrokom ponudila klasično glasbo v izvedbi simfoničnega 

orkestra ali sprostitveno glasbo povezano z zvoki iz narave. Učili smo se tudi preprostih 

sprostitvenih masaž, pantomime, bansov in sproščenega plesa ob klasični glasbi. Otroci so 

spoznavali različne dejavnosti, ki so vključevala pravljično jogo. Pri izvajanju dejavnosti mi je 

bilo v veliko pomoč gradivo profesorice Gordane Schmidt in profesorice Bernarde Rakar ter 

profesorice Barbara Mirkac. Spoznali smo vodeno vizualizacijo in gibalne zgodbe.  

                                                                                  

                                             Anamarija Kermavnar 
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IGRE NA SNEGU   

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom 2019/2020 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 decembru 2019, ko so bili za to primerni pogoji ter dovolj 

snega, po urniku, ki so ga pripravile vzgojiteljice v enoti. Vzgojiteljice so izkoristile prvi in tudi 

zadnji snežni dan v tej zimi. 
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ENOTA TERMIN IZVEDBE 

ŠTEVILO 

SODELUJO

ČIH OTROK 

IZVAJALCI 

(STROKOVNI DELAVCI) 

CICIDOM 13. 12.2019 44 A.Maravič, , D. Nograšek, K. Cerar, L. Habjan 

GAJ 13. 12.2019 cca 113 J. Bizjak, S. Kregar M. Svetlin, P. Kociper 

M. Ilnikar, S. Pogačar, M. Grošelj, A. Repanšek 

T. Avsec, L. Panič, M.V. Vrankar, P. Tomažin 

KEKEC 13. 12.2019 39 J. Ljubi,, I. Orehek, 

M. Pavlič, M. Novak 

 

KRTEK 13. 12.2019 35 A. Matkovič, M. Šumić,  

K. Košenina, S. Oštir Verbič 

MLINČEK 13. 12.2019 20  D. Rode, G. Cestnik 

 

PALČEK 13. 12.2019 Cca 180 U. Dragar, V.Kolenc, K. Novak, M. Volf,A. Kern, 

P. Keržan, T. Vozel, S.  Mikić, , E. Milunić, Molk 

P., A. Čebulj, A.Kern, T.Jeras 

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

Kunilo, B. Perša, T. Lavtižar, K. Lah, A. Musek, 

OSTRŽEK 13. 12.2019 22  M. Osolin, L. Peterka 

RACMAN 13. 12.2019 21 A. Kermavnar, Š. Štrekar 

 

 SKUPAJ 312 
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DNEVI ROLANJA 

 

Vrtec Domžale je v vseh enotah organiziral dneve rolanja za otroke, rojene v letih 2013 in 2014.  

Tečaj so izvajali strokovni delavci Vrtca Domžale v mesecu septembru, oktobru 2019  in juniju 

2020.Otroci so spoznali opremo za rolanje (obvezna zaščitna oprema, rolerji) 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. 

Žal pa so nam pomladni izredni ukrepi preprečili izvajanje dejavnosti. 

 

 

 

                                                    

ENOTA TERMIN IZVEDBE ŠTEVILO 

SODELUJO

-ČIH 

OTROK 

IZVAJALCI  

CICIDOM  0  

GAJ 
  

1., 2. 6. 2020 16 B. Modic, S. Pogačar 

KEKEC 16., 17., 19., 20., 24.9. 2019 9 M. Pavlič 

KRTEK  0  

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

OSTRŽEK  0  

PALČEK  0  

RACMAN  0  

SKUPAJ  31 
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SPRETNOSTNE VOŽNJE S KOLESOM  

 

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

dejavnosti.  Izvajali so se v jesenskem 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 2013 in 2014. 

Dejavnosti v pomladnem času nismo izvajali zaradi izrednih ukrepov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA 

 

TERMIN IZVEDBE 

 

ŠTEVILO 

SODELUJO-

ČIH OTROK 

 

IZVAJALCI  

 

CICIDOM  0  

GAJ 31.9.-3.10. in 25.10.2019 24 M. Svetlin Ljubič, P. Kociper 

KEKEC  0  

KRTEK 9.- 13. 9. 2019 

21.- 25. 10. 2019 

20 

21 

A.Lovšin, M. Gabor 

J.Dragar Ribič, B.Gorič 

MLINČEK 16. - 20. 9. 2019 16 D. Rode, G. Cestnik 

 

OSTRŽEK  0  

PALČEK 16., 20., 24., 25.,  

26.9. 2019 

22 L. Jereb, V. Pestotnik 

 

RACMAN  0  

SKUPAJ:  103 
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SPRETNOSTNA VOŽNJA S  SKIROJI IN POGANJALCI 

 

Dan spretnostne vožnje s skirojem ali poganjalcem so v letošnjem šolskem letu v vseh enotah 

potekal v sklopu obogatitvenih dejavnosti.  Izvajali so se v jesenskem 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 in varno vključevanje v promet. 

Dejavnost je namenjena otrokom rojenim 2015 in 2016. 

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

na različnih poligonih.  

Dejavnosti v pomladnem času nismo izvajali zaradi izrednih ukrepov. 

 

 

 
 

 

ENOTA 

 

TERMIN IZVEDBE 

 

ŠTEVILO 

SODELUJO- 

ČIH OTROK 

 

IZVAJALCI  

 

CICIDOM  0  

GAJ  0  

KEKEC  0  

KRTEK 24. 9. 2019 

3. 10. 2019 

21 

18 

K. Košenina, S. Oštir Verbič 

S. Trapić 

MLINČEK 20. 9. 2019 

23. 9. 2019 

14 

16 

 

D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Mikalvc 

OSTRŽEK  0  

PALČEK  0  

RACMAN  0  

SKUPAJ:  69 
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ŠPORTNO POPOLDNE 

 

V vseh enotah Vrtca Domžale, smo v četrtek, 26. 9. 2019 načrtovali Športno popoldne. 

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. 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI CICIDOM 

Letošnja rdeča nit športnega popoldneva v enoti Cicidom bodo igre z baloni. Pripravili bomo 

igre na obeh naših igriščih, atrijih in na asfaltni ploščadi pred vhodom. Vsaka družina naj bi 

obiskala vse pripravljene postaje, zato bodo ob prihodu dobili kartončke, kjer bodo po 

opravljeni nalogi na vsaki postaji dobili štampiljko. 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 (Maja) 

RAZDELITEV KARTONČKOV (Mojca, Irena) 

IGRE (ob vsaki igri je imenovana ena strokovna delavka, pomagamo si vse) 

1. PODAJANJE VODNIH BALONOV (Ana) 

Podajanje napolnjenih vodnih balonov v tulci. Pri podajanju pazimo, da jih ne 

predremo. 

 

2. CILJANJE BALONOV (Maja) 

Ciljanje balonov z roko ali s pomočjo tulca. 

 

 

3. PRENAŠANJE BALONOV (Katja) 

Prenos balonov z različnimi deli telesa od točke A do točke B z različnimi deli telesa. 

 

 

4. POTISKANJE BALONOV ČEZ OVIRE (Fani) 

Preko razgibane postavitve blazin, moramo s potiskanjem z zrakom in rižem 

napolnjenega balona, le tega potisniti preko ovir od starta do cilja. 

 

5. KRIKET (Leja) 

S kriket palico potiskaš balon skozi oviro. 

 

6. TENIS (Danijela) 

Igranje tenisa z baloni. 

 

FOTOGRAF (Ana) 

MALICA (Mojca, Irena) 

ZAKLJUČEK: skupno fotografiranje in podelitev medalj medalje  

 

 

 

  Letošnjega športnega popoldneva se je udeležilo 41 Cicidomčkovih otrok z nekaj starejšimi 

sorojenci in seveda starši. Rdeča nit pripravljenih gibalnih nalog so bili baloni. Starši so 

aktivnosti pohvalili, saj se jim je zdelo, da so bili otroci izredno motivirani in predvsem 
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navdušeni, tako da je bilo potrebno kar nekaj vzpodbud, da smo lahko naredili skupinsko 

fotografijo. Največ smeha je bilo pri prenosu balona z različnimi deli telesa. Nekaj več 

spretnosti je bilo potrebno pokazati pri tenisu z baloni ter ciljanju balonov, ki so viseli na vrvi. 

Malce več priprav je bilo potrebnih pri kriketu z baloni, potiskanje balonov čez ovire pa tako 

obvladamo, da je bilo potrebno slednje preveriti večkrat zapored. Bolj nežne prijeme smo 

preverili pri podajanju vodnih balonov. Ne skrbeti, podajali smo se po tleh, tako da ni bil nihče 

pretirano moker.  

Letos smo tudi ponovno uvedle kartončke, na katere so otroci zbirali žige za opravljene naloge. 

Pobuda je bila iz strani staršev, ki se jim je zdelo, da bolj vodena dejavnost privede do boljšega 

vzdušja in boljše pripravljenosti otrok, da izvedejo zastavljene naloge. 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI GAJ 

 

 

Športno popoldne je bilo v enoti Gaj dobro obiskano, saj ga je obiskalo 93 otrok in njihovih 

družin. Na različnih poligonih in gibalnih postajah v atrijih ter na različnih mestih našega igrišča 

so otroci preizkušali svoje motorične spretnosti. Otroci so se s hriba valjali po mehki podlagi 

in se nanj vzpenjali s pomočjo različno dolgih vrvi. Pot okoli vlaka je bila porisana in označena 

s kredo. Otroci so z različnimi skoki premagovali  porisano površino. Ciljanje žoge v koš in 

poligon za hribom sta bila otrokom izziv, ki jim je omogočal, da sami iščejo lastno pot pri 

reševanju gibalnega problema. Mlajše otroke so pričakale žoge, čutna pot in enostavni poligoni, 

SKUPINA, ODDELEK 
 

IZVAJALCI PROSTOR 
na igrišču oz. 

atriju 

IME POSTAJE CILJ 

1. POLŽKI 
1–2 leti 

Vzgojiteljica: Mateja Vuk 
 
Pomočnica vzgojiteljice:  
Kaja Ljubi 

 

ATRIJ 

POLŽKOV 

POLŽKOV POLIGON 
 

Izvajanje naravnih oblik gibanja. 
 
 
 

2. MEDVEDKI 
1,5–2,5 let 

Vzgojiteljica: Sonja Orešek 
 
Pomočnica vzgojiteljice:   
Urška Miklavčič 
 

ATRIJ 

MEDVEDKOV 
ZABAVNI TUNELI 

Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih 
problemov. 

3. ZAJČKI 
2–3 leta 

 

Vzgojiteljica:  
Mira V. Vrankar 
 
Pomočnik vzgojiteljice:  
Peter Tomažin 

ATRIJ 

ZAJČKOV 
PO ČUTNI POTI 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 
oz. hoje po čutnih ploščah. 

4. JEŽKI 
3–4 leta 

 

Vzgojiteljica:  Tinkara Avsec 
 
Pomočnica vzgojiteljice: 
Lili Panič  

ATRIJ 

JEŽKI 

PREMAGOVANJE 
OVIR 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 
(hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 
plezanje, plazenje itn.). 

5. LISIČKE 
3–5 let 

 

Vzgojiteljica:   
Miranda Grošelj 
 
Pomočnica vzgojiteljice: 
Anja Repanšek 
 

 

IGRIŠČE OB 

OGRAJI ZA 

HRIBOM 

IN HRIB 

GOR IN DOL 
po HRIBU IN OB 

NJEM 

Sproščeno izvajanje osnovnih oblik gibanja 
(hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 
plezanje, plazenje itn). 
Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, 
gibljivosti in vztrajnosti. 

6. MIŠKE 
4–5 let 

 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 
 
Pomočnica vzgojiteljice: 
Sandra Kregar 

IGRIŠČE OB 

OGRAJI ZA 

HRIBOM 

IN HRIB 

GOR IN DOL 
po HRIBU IN OB 

NJEM 

Sproščeno izvajanje osnovnih oblik gibanja 
(hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 
plezanje, plazenje itn). 
Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, 
gibljivosti in vztrajnosti. 
 

7. PTIČKI 
5–6 let 

 
 

Vzgojiteljica: Maja Svetlin 
 
Pomočnica vzgojiteljice:  
Petra Kociper 

ASFALTNA 

POVRŠINA 

PRED LOPO, 

koš proti 

zahodu 

IGRE Z ŽOGO, 
HULA HOP ŽOGE, 

MET NA KOŠ 

Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 
Iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih 
problemov. 

8. SOVE 
       5–6 let 
 

Vzgojiteljica:   
 Barbara M. Ilnikar 
 
Pomočnica   
vzgojiteljice: Saša Pogačar 
 

 

POVRŠINA 

OKOLI VLAKA 

 

 

RISANI POLIGON 
 

Uvajanje otrok v igre, kjer je treba 
upoštevati pravila. 
Razvijanje koordinacije oz. skladnost 
gibanja, ravnotežja. 
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ki so poskrbeli za spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa in tipanje. Otroci so po uri intenzivne vadbe zagrizli v jabolka in 

si ogledovali svoje zaslužene medalje Športnega popoldneva. 
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Zapisala: Miranda Grošelj, vodja enote Gaj 
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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.  

- Strokovne delavke bodo 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. 

- Izbrali smo dejavnosti primerne za starost 2-6 letnih otrok in njihove starše. Vse dejavnosti izvaja otrok 

skupaj s staršem. 

 

 

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 

 

- Otroci in starši skupine 1-2 bodo imeli gibalne naloge na svojem igrišču (manjša igrala, tobogan, blazine, 

tunel, klopi...) 

 
 

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”  

 

 

 

 

       Enako kot v vseh enotah Vrtca Domžale smo tudi v Kekcu pripravili športno popoldne. 
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Vabilu  se je odzvala približna tretjina otrok in staršev. Najmanj prisotnih je bilo iz najmlajše 

skupine, kjer so novinci in je velika odsotnost zaradi bolezni.  

Pripravile smo vadbo po postajah z različnimi nalogami. Vse so bile zastavljene tako, da so 

starši in otroci nalogo opravljali skupaj, sodelovali in si pomagali. Mnogi so ugotavljali, da je 

ideja dobra in da imajo otroci več kondicije kot starši. 

K dobremu sproščenemu vzdušju je pripomoglo tudi lepo, sončno vreme. Po koncu vadbe 

smo se okrepčali z jabolki in odžejali z vodo. Vsak otrok iz posamezne družine je prejel še 

medaljo za udeležbo. 

 

 

vodja enote  

Miranda Krištof 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KRTEK 

 

SKUPINE: Mravljice, Miške, Gosenice, Čebelice 

1. VLAK 

CILJI: razvijanje ravnotežja in vztrajnosti. 

DEJAVNOST: plezanje, hoja po gibljivem mostu (igralo VLAK). 

 
 

2. BRCNEM – ZADANEM 

CILJI: otrok poskuša zadeti cilj. 

DEJAVNOST: Na golu bodo točke (luknje), katere otrok cilja in poskusi zadeti 

določeno luknjo.  

PRIPOMOČKI: gol, rjuha z luknjami, žoge.  

 
 

3. TOVOR V SAMOKOLNICI 

CILJI: razvijanje moči, vztrajnosti, natančnosti. 

DEJAVNOST: otrok naloži plastenke, polne z vodo, v samokolnico. Polno 

samokolnico odpelje čez hrib. Pri tem pazi, da pripelje čim več plastenk na drugo stran 

hriba.  

PRIPOMOČKI: samokolnica, plastenke z vodo, 2 posodi.  

 

 

4. CROCKET 

CILJI: razvijanje natančnosti, vztrajnosti 

DEJAVNOST: otrok s »kladivom« potiska žogico skozi ovire. 

PRIPOMOČKI: žogice, »kladivo«, ovire.  

 
 

5. NOŠENJE Z LOPARJEM 

 

CILJI: razvijanje natančnosti, vztrajnosti, ravnotežja.  
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DEJAVNOST: otrok z loparjem prenaša vodne balončke ali pa žoge do cilja. 

Dejavnost lahko otežimo, tako da hodi po narisani črti ali vrvi.  

PRIPOMOČKI: lopar, žoge, 2 posodi 

 
 

6. HITRE NOGICE 

CILJ: razvijanje moči, natančnosti, vztrajnosti 

DEJAVNOST: otrok z nogami prenaša žogice iz ene posode v drugo.  

 
 

7. HOPLA HOP 

CILJ: otrok skače, spoznava like, orientacija v prostoru 

DEJAVNOST: En otrok vrže kocko. Na kocki so narisani liki.  Drugi otrok skoči v 

lik, kateri se je pokazal na kocki. Tekmujejo trije otroci, en otrok meče kocko.  

PRIPOMOČKI: kocka z liki, na tleh narisani liki 

 
 

8. TULCI 

CILJ: razvijanje natančnosti, preciznosti, sodelovanje 

DEJAVNOST: po tulcu potuje žogica, katero na drugi strani, s tulcem, prevzame 

drugi igralec. 

PRIPOMOČKI: tulci, žogice.  

 
 

 

 

 

Skupine: METULJI, SONČKI, POLŽI in PIKAPOLONICE (otroci stari od 1 do 

3 let) 

 

 

Prostor: 

Oba atrija in igrišče v starem delu 
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Cilji:  

-Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti 

-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.) 

 

Dejavnosti: 

-Poligon  (male blazine)  

-Pajkova mreža (mize obrnjene okrog) 

-Metanje žog v koš 

-Vožnja samokolnic s kockami po določeni poti 

-Čutna pot 

-Plezanje na tobogan in spuščanje po njem 

-Ciljanje z riževimi vrečkami v odprtine na tarči 

 

Skupine:  KRESNIČKE, ČMRLJI, ŽABICE(4-6 LET) 

 

Cilji: 

 - Razvijanje koordinacije, ravnotežja, natančnosti, hitrosti in vztrajnosti 

 - Spoznavanje in izvajanje različnih gibalnih iger 

 - Spoznavanje pomena sodelovanja, medsebojne pomoči in športnega obnašanja 

 - Premagovanje ovir in reševanje gibalnih problemov 

 - Otrok razvija ravnotežje, spretnost, sproščeno razvijanje naravnih oblik gibanja 

 

1. Postaja: PLAZENJE SKOZI OBROČE 

2. Postaja: PREVAŽANJE ŽOG V SAMOKOLNICAH 

3. Postaja: HOJA PO ČUTNI POTI 

4. Postaja: PAJKOVA MREŽA 

5. Postaja: RISTANC 

6. Postaja: METANJE  BALONOV  V OBROČE 

 

Sredstva: kartoni, žig, obroči,  mreža, baloni, čutna pot, samokolnice, žoge, peščena 

ura, plakat 

 
 

 

 

Športno popoldne v enoti Krtek 

Na prijeten sončen četrtek se je športnega  popoldneva udeležilo veliko malčkov s svojimi 

starši.  

Telovadili so na treh lokacijah, primernih starostni stopnji otrok. Vzgojiteljice smo ponudile 

in pripravile zanimive športne dejavnosti, katerih so se prisotni udeležili. Mlajšim otrokom so 
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pri gibanju pomagali starši, starejši pa so se izzivom naproti pogumno podali sami. Starejši 

otroci so za opravljene naloge tudi zbirali štampiljke. Vsi pa so ob zaključku prejeli 

spominsko medaljo. 

Skupaj smo preživeli prijetno urico in z gibanjem na prostem poskrbeli za utrjevanje svojega 

zdravja. 

 

Zbrala in zapisala: Matkovič Andreja 
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ŠPORTNO  POPOLDNE V ENOTI MLINČEK 

ORIENTACIJSKI POHOD NA HOMŠKI HRIB 

 

 CILJI: 

 Spodbujanje gibalne aktivnosti udeležencev. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. 

 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 pri kapelici v Homcu  pri mostu čez Kamniško Bistrico.  

 Razdelitev zemljevidov z navodili in nalogami. 

 Pohod z vadbenimi postajami na Homški hrib. 

 Cilj – pri kapelici v Homcu  pri mostu čez Kamniško Bistrico, predvidoma po 1 uri 

orientacije. 

 

 NALOGE: 

1. Na travniku pri kapelici:  

- kolebnice in hoja po klopeh 

2. Pri jezu na Homcu:  

- vesa z vzgibi 

3. Zavijemo proti Nožicam:   

- orientacija po zemljevidu 

4. Na travniku ob znamenju:   

- poligon 

5. Na hrib do vežic: 

-  Hoja ali tek v parih. 

6. Po poti v smer Radomlje: 

- hoja do cilja (pri kapelici v Homcu  pri mostu čez Kamniško Bistrico) 
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MLINČKOVI 

 

 

ŠPORTNO POLDNE V MLINČKU 

 

Športno popoldne v Mlinčku smo izkoristili za orientacijski pohod na Homški hrib. Pot nas je 

vodila ob Kamniški Bistrici, mimo Homškega jezu na sam Homški hrib, kjer je bil tudi cilj. 

Starši so se na iskanje poti podali z načrti, ki so jih dobili na samem začetku. Na pot se je 

podalo 25 družin. Vsi so brez težav prišli na cilj, kjer so jih čakala sladka jabolka in medalja, 

katere so se otroci neizmerno razveselili.  

Odziv staršev je bil zelo pozitiven, vsi so bili nad pohodom navdušeni in pohvalili so našo 

organizacijo in izbiro letošnjega srečanja. 

Mlinčkovi 
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ŠPORTNO  POPOLDNE V ENOTI OSTRŽEK 

 

Izvajalke: strokovne delavke enote Ostržek 

 

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.  

 

 

Starši in otroci bodo izbirali med različnimi športnimi dejavnostmi: 

 

1. Nogomet (na travniku pod atrijem) 

2. Košarka (ob vhodu) 

3. Hokej (pod okni igralnice Pikapolonice) 

4. Kegljanje (ob peskovniku) 

5. Preskoki kolebnice in vrvi (pod gugalnicami) 

6. Lovljenje s hopi žogami (na travniku ob večnamenskem prostoru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostržku je športno popoldne odlično uspelo. Prisotnih je bilo 17 družin. 

Tadeja Mišmaš 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI PALČEK 

Program za 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 Tadeja Lavtižar, Tjaša Cerar) -  

Gugalnice 

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

tem pomagajo – držijo obroče. 

 

2. postaja: GIBANJE PO TALNIH OZNAKAH (vodita Vera Kolenc, Ana Štrajhar) – veliki 

atrij na tlakovcih 

NALOGA: Otroci se gibajo po talnih oznakah po navodilih,  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 in ŽOG V OBROČE (vodita Lili Jereb, Vesna Pestotnik) –     

Pri gugalnicah 

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)- 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: PAJKOVA MREŽA (vodi Aleksandra Andrić, Darja S. Kovič) – zelenica pri 

vhodu  

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

 

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

Tlakovci pred igralnicama Metuljev in Zajcev 

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

premagujeta ovire. 
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9. postaja: POLIGON V ATRIJU ZA NAJMLAJŠE(BLAZINE, TUNEL) (Tina Vozel, Sanja 

Mikić) – atrij Žabice 

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

 

10. postaja: VOŽNJA OKROG STOŽCEV S POGANJALCI ZA NAJMLAJŠE (Ana Čebulj, 

Anita Kern) -  tlakovci pred atrijem 1, 2, 3 

NALOGA: Otroci s poganjalcem vozijo okrog stožcev, ki so različno postavljeni. Starši jih 

pri tem usmerjajo. 

 

 

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 

 

 

EVALVACIJA ŠPORTNEGA POPOLDNEVA V ENOTI PALČEK 

Tudi letos je bilo športno popoldne množično obiskano. Družine se ga zelo rade udeležijo z 

vsemi svojimi družinskimi člani. 

Otroci so se razgibali na 10 različnih gibalnih postajah. Gibalne naloge so bile namenjene 

otrokom vseh starostnih skupin, starši pa naj bi skupaj z vzgojitelji skrbeli za dvig motivacije 

in usmerjanje svojega otroka pri izvajanju določene gibalne naloge, a se je tudi tokrat izkazalo, 

da dogajanje raje opazujejo. Na določenih postajah je zaradi številčnosti otrok in specifike 

gibalne naloge prihajalo do zastojev, kar je potrebno v bodoče spremeniti. Otroci so gibalne 

vaje izvajali aktivno in pravilno. 

Po dveh prijetnih urah se je naše gibalno druženje končalo, nekateri otroci pa so s težavo 

zapustili svoje vrtčevsko igrišče. 

                                                                                           Aleksandra Andrić 
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ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI RACMAN 

 

ŠTAFETNA IGRA V HRIB 

Sredstva: žoge 

Potek dejavnosti: Ob vznožju hriba se otroci in starši postavijo v dve koloni. Prva tekmovalca 

držita v rokah žogo. Na naš znak stečeta na hrib do označenega mesta. Od tam žogo zakotalita 

po hribu navzdol, da jo ujame naslednji  tekmovalec. Sam pa ostane na vrhu hriba. Ko so vsi 

tekmovalci in žoga na hribu se igra konča. Zmaga skupina, ki prva stoji popolna na hribu. 

    

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

POSKOKI Z ŽOGO MED NOGAMI 

Sredstva: 2 žogi, 2 stožca 

Potek dejavnosti: Dva tekmovalca sonožno poskakujeta z žogo, ki jo stiskata med koleni. 

Skačeta do oznake (stožec), nazaj neseta žogo v naročju. Zmaga tisti, ki pride prvi na začetno 

pozicijo. 

 

HOJA PO GURTNI 

Sredstva: »gurtne«, dve drevesi 

Potek dejavnosti: otroci hodijo po »gurtni«, ki je napeta med dvema drevesoma. Starši skrbijo 

za otrokovo varnost. Cilj dejavnosti je razvijanje otrokovega ravnotežje. 

 

POSKOKI V OBROČE 

Sredstva: obroči, palice 

Potek dejavnosti: Štafetna igra. Na ravnino položimo po štiri obroče v dveh kolonah. Starši in 

otroci naredijo dve koloni in izvajajo 'zajčje' poskoke. V rokah držijo palico, katero prenašajo 

med seboj. Ko izvedejo vse poskoke v obroče, tečejo po ravnini nazaj in predajo palico 

drugemu tekmovalcu v svoji koloni. Zmaga ekipa, ki hitreje pride na cilj. 

KDO BO HITREJŠI 

Sredstva: stožci 

Potek dejavnosti: Tekmovanje  v hitrosti med stožci. V dve koloni postavimo stožce in vsak 

starš teče s svojim otrokom, ki ga nosi na hrbtu. Zmaga kdor prvi priteče nas cilj. 
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POLIGON MIŽE 

Sredstva: kvadri za palice in palice 

Potek dejavnosti: Starši si zavežejo oči in jih usmerjajo otroci med ovirami. Med palicami na 

stojalih.  

 

PODIRANJE KEGLJEV 

Sredstva: veliki keglji, krogla 

Potek dejavnosti: Keglje postavimo v trikotnik. Igralci stojijo v koloni. Igralec, ki je prvi v 

koloni, zakotali kroglo proti kegljem. Kdor podere več kegljev zmaga.  

 

 

 

Evalvacija: 

 

V enoti Racman smo pripravile različne športne dejavnosti. Zaradi razmočenega igrišča pri 

vrtcu, je športno popoldne potekalo na asfaltnem igrišču OŠ Dragomelj. Otroci in starši so 

imeli priložnost za gibanje in razgibavanje na enajstih postajah. 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, 

omogočena in spodbujena je bila gibalna dejavnost otrok in staršev, otroci in starši so lahko 

razvijali moč, natančnost gibljivost in vztrajnost.  

 

Pri prehajanju preko poligona v krogu so otroci, preko različnih ovir, razvijali koordinacijo, 

ravnotežje, gibljivost, vztrajnost, izvajali so poskoke iz obroča v obroč in skoke čez ovire. 

    
Pri igri poskoki v obroče so starši in otroci izvajali sonožne poskoke iz obroča v obroč ali 

skakali kot pri igri ristanc. Nekateri otroci sonožnega poskoka še niso izvedli. Večini je bila 

naloga všeč in so jo tudi pravilno izvedli. Pripravile smo tudi igro Poskoki z žogo med 

nogami. Otroci so k dejavnosti z veseljem pristopali, večina je bilo starejših otrok (druga 

starostna skupina). Kar nekaj otrok je bilo zelo tekmovalnih, vendar pa so težje prenesli 

poraz, zmagovalci so želeli vedno znova ponavljati igro. Uporabili smo mehke žoge, kar se je 

izkazalo za zelo dobro, saj žoge otrokom niso uhajale in jih ni bilo potrebno loviti po celem 

igrišču. Po dva tekmovalca sta sonožno poskakovala z žogo, ki sta jo stiskala med koleni. 

Skakala sta do oznake (stožec), nazaj sta nesla žogo v naročju. Zmagal je tisti, ki je prišel prvi 

na začetno pozicijo. Ko so pristopili mlajši otroci smo dejavnost prilagodile. 
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Poskoki z žogo skokico po dva tekmovalca sta poskakovala z žogo skokico. Skakala sta do 

stožca, ki sta ga obkrožila in nato nazaj do štarta, ki je bil ob enem tudi cilj. Zmagal tisti, ki je 

prišel prvi na začetno pozicijo. 

Pri naslednji igri sta tekmovalca po začetnem znaku, čim hitreje razporedila blazinice v obroč 

iste barve. Zmagal je tisti, ki je hitreje pravilno razporedil vse blazinice. Nato je vsak od 

tekmovalcev pobral blazinice iz obročev nazaj v vrečko tako, da je stopil na eno nogo, se 

sklonil ter pobral blazinico. Igra je bila zelo všeč predvsem starejšim otrokom. Tekmovali so 

med seboj in se veselili uspeha. Pri pravilnem pobiranju so imeli najprej malo težav, nato pa 

so usvojili gib in pravilno pobirali blazinice. Mlajši otroci so najprej opazovali igro starejših, 

nato pa so še sami poskušali v pravi obroč položiti pravo blazinico. Niso tekmovali. Najbolj 

pa jim je bilo všeč pobiranje. Nekateri so stopili na eno nogo in poskusili pobrati, kot je 

blazinico pobral starejši otok. Otroci in starši so razvijali moč, natančnost, hitrost in 

vztrajnost.  

 

            

 

Pri hoji na hoduljah so imeli nekateri otroci najprej malo težav nato pa jim je v večini 

primerov uspelo opraviti nalogo. Med palicami so morali iti, kot bi vozili slalom, da so prišli 

do cilja. 
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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. 

 

V kotu igrišča smo iz ograje na ograjo napeljale širši trak in z njim ustvarile pajkovo mrežo. 

Otroci in starši so morali čim hitreje in čim bolj spretno prečkati mrežo in priti na drugo stran. 

Naloga je bila za nekatere precej zahtevna, saj je bila mreža napeljana zares zapleteno. Otroci 

in starši so iskali lastno pot skozi mrežo in pri tem razvijali gibljivost.  

 

Pri skakanju v daljino so se otroci in starši hkrati preizkusili kdo dalj skoči. Oba sta se 

postavila na mesto, ki je bilo označeno kot start in skočila v daljino. Po skoku sta lahko 

primerjala kdo dalj skoči. 

 

 

 

 

Otroci so se preizkusili v hoji po gurtni, kjer so urili ravnotežje. V pomoč so jim bili starši, ki 

so jih držali, da so otroci ulovili ravnotežje in počasi stopali po gurtni. Postaja je bila dobro 

obiskana. V hoji so se preizkusili tako dečki kot deklice ter njihovi bratci in sestrice. Nihče od 

staršev pa se ni opogumil in preizkusil gibalne dejavnosti. 

 

Na stezi za tek smo pripravile dva poganjalca in dve čeladi. Po dva otroka sta tekmovala in kdor 

je prišel prvi do konca steze je zmagal. 
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Otroci so pri vseh ponujenih dejavnostih navdušeno in aktivno sodelovali. Starši so otroke 

večinoma samo spodbujali, le redki so tudi izvedli kakšno nalogo. Popoldneva se je udeležila 

večina staršev in otrok naše enote, prisotnih pa je bilo tudi kar nekaj starejših sorojencev. 

 

                                                                                                                Anamarija Kermavnar 
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KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE  

PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC V VRTCU DOMŽALE 

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

»pripovedovalke pravljic«. 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. Pravljičarka Maja je pri svojem pripovedovanju 

uporabila namizno gledališče Kamišibaj in otrokom povedala pravljico Volk in sedem 

kozličkov. Pravljičarka Katarina pa se je z otroki zabavala ob igroknjigi Ne liži te knjige. Z njo 

so v igralnico prišli tudi »mikrobi«. 

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. 
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V skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Domžale, 

bomo v mesecu februarju 2020 izvedli  

KULTURNO DOPOLDNE z naslovom:  

 

Izvajalke bodo Maja Novak, dipl. vzg. in Katarina Košenina, dipl. vzg.. 

 

 

 

 

 

        

                                            

                                                       

 

 

 

 

Želimo vam prijetno, praznično in kulturno doživetje. 

 

                                                                                         Ravnateljica 

                                                                                              Jana Julijana Pirman                                                                                         

Branje otroku prinaša spoznanja o neskončno 

raznoliki naravi življenja. 
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PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC V VRTCU 

DOMŽALE 
 

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

Izvajalke bodo diplomirane vzgojiteljice Maja Novak in Katarina Košenina. 

 

VRTEC DATUM URA  

GAJ (2 sk.) Ponedeljek, 3. 2. 2020 9.00 –  10.00 KATARINA KOŠENINA 

KRTEK (3 sk.) Torek, 4. 2. 2020 9.00 – 10.30 MAJA NOVAK 

OSTRŽEK (1 sk.) Ponedeljek, 3. 2. 2020 9.00- 9.30 KATARINA KOŠENINA 

CICIDOM (1 sk.) Ponedeljek, 3. 2. 2020 10.00 – 10.30 KATARINA KOŠENINA 

RACMAN (1 sk.) Torek, 4. 2. 2020 9.00- 9.30 KATARINA KOŠENINA 

KEKEC (1 sk.) Ponedeljek, 3. 2. 2020 9.00 – 9.30 MAJA NOVAK 

MLINČEK (1 sk.) Ponedeljek, 3. 2. 2020 9.45 – 10.15 MAJA NOVAK 

PALČEK (2 sk.) Torek, 4. 2. 2020 9.00 – 10.00 MAJA NOVAK 

 
                                                                                                                                                                  Ravnateljica 

                                                                                                                                                                  Jana Julijana Pirman 



144 

 

 

NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE 

 

NOVOLETNA PREDSTAVA 

IGRA ZA SLONA 
IGRAJO: 

SLON 1: NATALIJA LUKMAN 

SLON 2: MAJA NOVAK 

MIŠ: TADEJA LAVTIŽAR 

GLASBA: KATARINA KOS JUHANT, ALENKA 

LOVŠIN, ANJA BEŠTER, TINA VOZEL, TADEJA 

LAVTIŽAR 

SCENARIJ IN REŽIJA: NINA MAV HROVAT 

RAZPORED NASTOPOV: 

 TOREK, 3. 12. 2019 OB 8.45 KRTEK, OB 10.15 RACMAN 

 SREDA, 4. 12. 2019 OB 9.00 KEKEC, 10.00 MLINČEK (v Kekcu) 

 PONEDELJEK, 9. 12. 2019  OB 9.00 OSTRŽEK, 10.15 GAJ  

 

 OB 17.30 POPOLDNE ZA DOMAČE OTROKE V GAJU 

 

 TOREK, 10. 12. 2019 OB 8.45 PALČEK, 10.15 CICIDOM 
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PREDSTAVA GLEDALIŠKE SKUPINE VRTCA DOMŽALE 

IGRA ZA SLONA 

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

ZA SLONA. 

Predstava je nastala po igroknjigah Nine Mav Hrovat Ne misli na slona! in En, dva, tri- slon!, 

pri kateri so pri nastajanju tudi sodelovali otroci  Vrtca Domžale. Primerna je tako za predšolske 

otroke, saj je v njej veliko ponavljanja, pestro dogajanje in glasba.  

Vsebina: Dva slona se igrata slonske igre, kot je igra skrivalnic, branje slikanic, ugibanje, kaj ti 

leze iz rilca in zabava ob slonskem plesu. Seveda vse z namenom, da preženeta dolgčas. Če si 

slon, ti je slonsko dolgčas! Pri svoji igri se poslužujeta sodelovanja otrok v publiki, ki vstopajo 

v predstavo kot soigralci in tako predstava dobi značaj interaktivne predstave. 

Otroci se naučijo tudi slonske pesmice in slonskega plesa  

Letos smo gostovali  v decembru v KD Moravče in konec januarja na OŠ Roje.  
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OBISK BOŽIČKA PO ENOTAH 

OBISK BOŽIČKA PO ENOTAH 
 

Ponedeljek, 9. 12. 2019 

 9.00 KEKEC (4 sk.)  

10.30 MLINČEK (3 skupine) 

Popoldne v GAJu,  

ob 17.30 za otroke zaposlenih! 

Torek, 10. 12. 2019   

 9.00 GAJ (8 skupin) 

 Sreda, 11. 12. 2019  

8.45 CICIDOM (4skupine)  

10.30 OSTRŽEK (3 skupine) 

 Četrtek, 12. 12. 2019 

8.45 KRTEK (11 skupin) 

 Ponedeljek, 16. 12. 2019 

8.45 PALČEK (10 skupin)  

 Torek, 17. 12. 2019  

9.00 RACMAN (4 skupine)  
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OBISK BOŽIČKA 

 

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

obiskal Božiček. Povedal je šaljivo pravljico, o tem, zakaj je nekoč zamudil in zakaj nekoč ni 

prinesel daril. 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 branju in odnosu do knjig, saj so otroci sodelovali pri nastanku 

igroknjige En, dva, tri-slon!, poleg tega imajo v vseh oddelkih knjižne kotičke in police s 

knjigami, s katerimi otroci lepo ravnajo in jih z veseljem prebirajo. Božiček je vse otroke 

obdaril in otroci so mu obljubili, da bodo še naprej veliko brali ter skrbeli za svoje knjige in 

knjižne kotičke. 
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ZAČARAJMO SLIKANICO  
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ZAČARAJMO SLIKANICO 

 

Obisk pisateljice Nine Mav Hrovat in ilustratorja Ivana Mitrevskega je bil poseben dogodek, s 

katerim smo v januarju 2020 dodatno spodbujali bralno kulturo in otrokom na poseben način 

predstavili delo ustvarjalcev knjig za otroke.  

Nino Mav Hrovat otroci poznajo kot pomočnico ravnateljice Vrtca Domžale in avtorico 

otroških pravljic, ki jih pravzaprav vsi poznajo. Ivan Mitrevski pa je bil letos poseben gost, saj 

v naših vrtcih še ni bil nikoli, otroci pa so njegovo delo spoznali predvsem preko dveh 

igroknjig, ki sta jih ustvarila skupaj z Nino, in sicer Ne misli na slona! in En, dva, tri-slon!. 

Slednjo je Božiček v decembru prinesel vsem otrokom v naših vrtcih, ker imajo tako zelo radi 

knjige, predvsem pa zato, ker so tudi nekoliko sodelovali pri nastajanju knjige. Kako pa 

nastane slikanica, smo povprašali otroke in preko čarovnij ugotavljali, kaj vse slikanica 

potrebuje. Nina je predlagala, da si pomagamo s čarobno paličico in si slikanico začaramo, 

Ivan pa si je pomagal s čarobnim pisalom, ki mu po domače rečemo »flomaster« in z njim 

lahko ustvarimo vse mogoče in nemogoče like. Otroci so aktivno sodelovali in usmerjali 

poteze čarobnega pisala, da so nastala čudna, čudovita in skrajno nenavadna bitja, kot je na 

primer: Stozmaj Mončo, Grozodajz in drevo slonovec, ki je lahko hkrati slon ali pa kača, ki je 

pravkar pojedla slona za kosilo. Kolikor idej, toliko je bilo tudi smeha in čudenja, saj z 

domišljijo lahko ustvarimo domala vse.  
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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: 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, biološko in ekološke 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 pomembna je samooskrba in sodelovanje vsakega posameznika, da 

bi lahko srečno in zdravo živeli v sožitju in zdravem okolju. Tako krepimo zavedanje, da smo 

vsi, narava in ljudje, povezani. 
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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.  
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DELOVNA AKCIJA 

 

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

potekala v mesecu juniju  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 spodbujamo delovne navade,  ozaveščamo otroke na pomen ločevanja odpadkov, in 

navajamo otroke na odgovoren odnos do  narave. 

 

ENOTA CICIDOM 

V enoti Cicidom, smo čistilno akcijo izvedli na oblačno sredo, 10.6.2020. Mlajše skupine so 

očistile atrije in malo igrišče. Pregledali smo vse igrače 

in njihovo funkcionalnost. Če katera igrača ni bila 

primerna za uporabo smo jo odstranili. Starejši dve 

skupini sta očistili veliko zunanje igrišče in prostor 

pred vhodom. Prva starejša skupina je pomagala pri 

pregledu igrač, ki se uporabljajo v peskovniku. Druga 

skupina je lotila pregleda, čiščenja in pospravljanja 

ostalih igrač in hišice na igrišču. Delo smo organizirali 

tako, da se je na igrišče najprej odpravila ena skupina 

in šele potem naslednja. Delovna akcija je dosegla naša 

pričakovanja. 

Tjaša Cerar 

 

 

 

ENOTA GAJ 

 

Delovna akcija v enoti Gaj so v tem 

šolskem letu izvajale vse skupine. Skupine 

drugega starostnega obdobja so poskrbele 

za urejenost naših zeliščnih gredic in 

igrišča. Pospravili, uredili in razvrstili smo 

igrače, ki jih uporabljamo za igro na 

igrišču. Delovne navade otroci pridobivajo 

s pometanjem in grabljenjem listja na 

igrišču preko celega leta. Otroci prvega 

starostnega obdobja so pomagali pri 

čiščenju in urejanju atrijev. Preko igre so se 

zabavali in pridobivali delovne navade. S 

pomočjo otrok smo zasadili sezonsko 

cvetje za urejenost in lep izgled vrtca.  

 

 

strokovni delavci enote Gaj 
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ENOTA KEKEC 

Letos smo spomladansko čiščenje igrišča zaradi 

zaprtja vrtca (epidemija) izvedli šele v začetku 

junija. 

Sodelovali so otroci skupine »medvedi«, 

»polži« in »metulji«. Otroke smo spodbujali k 

pometanju, čiščenju zunanjih miz in klopi.  

Vzgojiteljice smo pregledale zunanje igrače in 

uredile prostor, kjer jih shranjujemo. 

Skrb za zunanje površine bo sedaj potekala 

tedensko oziroma skozi vse leto.  

 

 

 

vodja enote  

Miranda Krištof 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA KRTEK 

 

Delovno akcijo smo v enoti Krtek izvedli 4. 

junija.  Vzgojiteljice starejših skupin so skupaj z 

otroki, pregledale  zunanje skladišče in lopi, kjer 

se nahajajo igrače in druga sredstva za igro na 

prostem. 

Vse polomljene igrače)lopatke, vedra, 

posodice….) so odstranile iz uporabe v za to 

namenjen zabojnik. Igrače, ki jih je bilo 

potrebno očistiti, so tudi oprale z vodo. 

Počistile, so police, na katerih se igrače 

shranjujejo. Ugotovile so, da je dotrajanih in 

neuporabnih tudi nekaj kolesarskih čelad, ki smo jih izločili iz uporabe. Potrebno je zamenjati 

nekaj gum na poganjalcih in ročk na skirojih, kar smo javili g. Nini na upravo.V starem delu 

sta vzdrževalca s pomočjo visokotlačnega čistilca očistila plošče v atriju in pvc hišice. V atrijih 

novega dela vrtca , pa smo pregledali in očistili hiške in ostala sredstva za igro v atriju, kar tudi 

sicer počnemo dnevno. Zaradi prevelike delovne vneme smo pozabili fotografirati, kar smo 

počeli. 

 

Andreja Matkovič 
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ENOTA MLINČEK 

V enoti Mlinček, smo delovno akcijo izvedli 4. 6. 

2020. Sodelovale so vse tri skupine. Skupaj smo se 

lotili čiščenja igrišča, urejanja hišice, kjer imamo 

spravljene igrače za igro na prostem. Dela res nismo 

imeli veliko, saj smo zaradi izrednih razmer, ki so 

nas doletele v marcu vrtec zaprli, pred ponovnim 

odprtjem pa smo vzgojiteljice in vzgojitelj temeljito 

pospravili in uredili igrišče. Postavili smo kotičke na 

prostem, pri tem smo upoštevali in kotičke preuredili 

tako, da je zagotovljena vsa zahtevana varnost, ki jo 

moramo upoštevati. 

  

Mlinčkovi  

 

 

 

 

 

 

 

ENOTA OSTRŽEK 

V enoti smo se dogovorili, da v delovni 

akciji, ki smo jo izvedli 3. 6. 2020, dobro 

pospravimo in uredimo igrišče. Ker ima vsaka 

skupina na igrišču omejen prostor, je vsaka 

skupina očistila del igrišča. Najmlajši so urejali 

atrij, srednja skupina severni del, starejša skupina 

pa južni del igrišča in prostor pred vhodom. 

Pometali smo, pobirali smeti, kamne in veje, opleli 

in uredili vrtiček, kjer smo posejali nekaj 

zelenjave. Bilo je kot v čebelnjaku, vsak je nekaj 

prispeval k lepoti našega igrišča.  

Otroci so po zaključku čiščenja s kredami 

poslikali asfalt pred vhodom v vrtec. 
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ENOTA PALČE 

V petek, 12.junija smo v enoti Palček 

izvedli delovno akcijo, v kateri smo 

sodelovale vse skupine. Sama akcija bi 

morala potekati v mesecu marcu, a smo jo 

zaradi izrednih razmer prestavili na mesec 

junij. Na igrišču smo se zbrali takoj po 

zajtrku in razdelili otrokom metle in 

grablje. V mlajših skupinah smo pometali, 

urejali travo ter tlakovce pred atriji. Po 

svojih močeh smo si uredili in očistili tudi 

igrala – tobogani, hiške, igrače. Starejše 

skupine so urejale igrišče, grabile travo, 

pometale poti, plele plevel in pobirale 

kamenje. Otroci skupine Zajci so skupaj z 

vzgojiteljicama pospravili tudi hiški za 

igrače. Svoje delo smo dobro opravili, zato 

smo zadovoljni in veseli, da je naše igrišče 

spet urejeno.  

 

                                                                                                                                      

Vodja enote: Urška Dragar 

 

ENOTA RACMAN 

 

 

Po ponovnem odprtju vrtcev smo z 

otroki uredili naše igrišče. Otroci so 

zelo zavzeto sodelovali. Sodelovali so 

vsi prisotni otroci naše enote. 

Dopoldne je potekalo v prijetnem 

delovnem vzdušju. Otroci so bili zelo 

aktivni in so se med seboj spodbujali 

pri delu. 

Skupaj smo uredili in počistili igrišče. 
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VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 

 

Prometna varnost je tema, ki sega preko področja družbe še v druga področja ter življenje in 

delo vrtca nasploh. Vzgojiteljice pri svojem načrtovanju vzgojnih dejavnosti redno vključujejo 

tudi varnost v prometu. Otroci se naučijo prepoznati osnovne prometne znake, ki so urejen in 

dogovorjen sistem, ki se ga moramo naučiti, če hočemo biti varni na pločniku in cesti. Pri 

prometni vzgoji je bistven zgled odraslega. Vzgojiteljic vedno poskrbijo, da ob prisotnosti otrok 

upoštevajo vse varnostne in cestne predpise.. Vsako leto organiziramo obisk policistov v naših 

enotah, žal nam to pomlad zaradi izrednih ukrepov to ni uspelo. Srečanje bomo izvedli v 

septembru. 
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SKRB ZA ZDRAVJE-OBISK MEDICINSKE SESTRE  

 

ENOTA SKUPINA STAROST VZGOJITELJICA DATUM URA 

1. MLINČEK RIBICE 4 – 6 DAMJANA RODE ČETRTEK, 

23. 1.  

9.00 

2. KEKEC METULJI 4 – 6 JANA LJUBI ČETRTEK, 

23. 1.  

10.00 

3. CICIDOM MUCKI 4 – 6 ANA MARAVIČ PETEK 

24. 1.  

9.00 

4. OSTRŽEK PIKAPOLONICE 4 - 6 MARJETA OSOLIN PETEK 

24. 1. 

10.00 

5. PALČEK ZAJCI 5 - 6 TINA JERAS PONEDELJEK 

27. 1.   

9.00 

6. PALČEK MEDVEDI 5 - 6 LILI JEREB PONEDELJEK 

27. 1. 

10.00 

7. GAJ PTIČKI 4 - 6 MAJA SVETLIN 

LJUBIĆ 

TOREK 

28. 1.  

9.00 

8. GAJ SOVE 5 - 6 BARBARA 

ILNIKAR MODIC 

TOREK 

28. 1. 

10.00 

9. KRTEK KRESNIČKE 4 - 6 SLAĐANA TRAPIĆ ČETRTEK 

30. 1.  

9. 00 

10. KRTEK 

 

ČMRLJI 4 - 6 JANJA DRAGAR 

RIBIČ 

ČETRTEK 

30. 1. 

9. 50 

11. KRTEK ŽABICE 4 - 6 ALENKA LOVŠIN ČETRTEK 

30. 1. 

10. 45 

12. KRTEK ČEBELICE 4 - 6 ANJA BEŠTER PETEK 

31. 1.  

9. 00 

13. RACMAN ŽELVE 4 - 6 ANAMARIJA 

KERMAVNAR 

PETEK 

31. 1. 

10. 00 
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Že drugo leto zapored 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. 

Medicinski sestri, ga. Hostnik in ga. Jelnikar sta se z otroki pogovarjali o tem, kako skrbimo za 

svoje zdravje in v kakšnem primeru potrebujemo zdravnika. S tem smo skušali premagati 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. Pogovarjali so se 

tudi o prehrani, o pomenu zdrave hrane za otroke, katera hrana je zdrava in vse kar morajo 

otroci slišati o sladkarijah in sladkih pijačah. 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. 

 



 

 159 

ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V 

POSAMEZNIH ENOTAH 
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ENOTA CICIDOM 

ŠPORTNI TEDEN 

Skupina: vse ( 1 – 6 ) 

Vzgojiteljice: vse 

CILJI: Spodbujanje naravnih oblik gibanja 

            Razvijanje koordinacije 

            Razvijanje spretnosti z žogo 

-  

VSEBINA: prve starostne skupine so se osredotočile na spodbujanje naravnih oblik gibanja s 

pomočjo poligonov, malih žog in kegljev, hoje po črti ter igre z obroči in vožnje s 

poganjalčki. V starejših skupinah so uživali v igrah s pravili, lovljenje v parih in trojicah, 

kotaljenje različnih žog med ovirami, tudi s pripomočki kot so hokejske palice. 

-   

 

PRAVLJICE PRI MEDVEDIH 

Skupina: Medvedi 

Vzgojiteljice: Fani Kunavar, Mojca Firm 

CILJA: 

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

pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 

VSEBINA: 

Z branjem pravljic, ki je skoraj vsakodnevno prisotno v skupini, otroke spodbujamo k 

poslušanju in jim omogočimo dodatno bogatenje besednega zaklada. Otrokom privzgajamo 

pozitivni odnos do knjige in jezika, ter prispevamo k dvigu bralne kulture.  

 

BIBARIJE ZA MEDVEDE 

Skupina: Medvedi 

Vzgojiteljice: Fani Kunavar, Mojca Firm 

CILJA: 

- Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

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

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

 

VSEBINA: 
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Mesečno spoznavanje bibarij otrokom omogoča slišano izraziti z gibom, spodbuja govorno 

napredovanje, saj bibarije spodbujajo tudi besedno izražanje, predvsem pa otroke sprošča in 

jim omogoči odgovorno gibanje.  

 

PRAVLJIČNI ZAJČEK 

Skupina: Zajci 

Vzgojiteljice: Maja Novak 

CILJI: Spodbujanje bralne kulture, povezava vrtec - dom 

-  

VSEBINA: Vsak konec tedna smo napolnili nahrbtnik s pravljicami in pesmicami, ki smo jih 

s pomočjo lutke – zajčka prebirali v naši skupini in ga je vsak otrok odnesel domov, kjer so 

jih ponovno lahko prebirali in se poigrali z zajčkom. Tako smo na prijeten in poučen način 

povezali vrtec in dom ter spodbujali bralno kuluro in veselje do knjig. 

-   

 

MIGAMO, ŠVIGAMO 

Skupina: Zajci 

Vzgojiteljice: Maja Novak 

CILJI: Aktivno udejstvovanje in razvijanje otrokove naklonjenosti športnim aktivnostim. 

            Spodbujanje naravnih oblik gibanja. 

-  

VSEBINA: Vsak četrtek smo v skupini imeli na voljo telovadnico, kjer smo največkrat 

pripravili poligon,ki smo ga sestavili iz blazin različnih oblik in velikosti. Otrokom smo 

omogočili plezanje navzgor, stopanje po stopnicah,skakanje v globino, valjanje, plazenje med 

ali pod ovirami, vrtenje in guganje. 

-   
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ENOTA GAJ 

  

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

SKUPINE MEDVEDKI 
 

Oddelek: 1,5–2,5 leta 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: NAŠI PRVI KORAKI 

 

 

 

Starši so si na drugem sestanku ogledali video utrinke naše skupine in tako videli prosto igro, 

ples in vadbo svojih otrok. Skozi celo šolsko leto sva zbirali izdelke, fotografije in pesmi ter 

jih lepili v zvezek posameznega otroka in to je nastal krasen zvezek utrinkov posameznega 

otroka, katerega bodo ob zaključku šolskega leta odnesli domov. 

 

 

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 Zalina mami. Punčko iz cunj so otroci ob vikendih nesli 

domov ter se z njo poigrali in utrinke narisali v priložen zvezek. Punčko sem v mesecu maju 

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

 

                                                                        VZGOJITELJICA: Sonja Orešek 

                                                                  POMOČNICA VZGOJITELJICE: Urška Miklavčič 
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EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  

SKUPINE »ZAJČKI« 

 

 
 

Oddelek: 2–3 leta 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE ZAJČKI 

 

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

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

okviru dejavnosti sva za vsakega otroka oblikovala mapo različnih utrinkov (fotografij, 

izdelkov, zapisov),  ki so jo ob koncu šolskega leta prejeli v dar. Starši so preko eAsistenta 

skozi celo šolsko leto prejemali fotografije, ki so bili vezane na posamezne vsebine oz. tematske 

sklope. 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. 

     

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PUNČKA IZ CUNJ 

 

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

sodelovanju s starši smo izdelali eno punčko. Skupaj z dnevnikom je potovala na domove otrok. 

Otroci so se obiska punčke zelo veselili in komaj čakali, da so jo lahko odnesli domov. Starši 

pa so se zelo potrudili pri oblikovanju dnevnika. Naša punčka je ob koncu leta že našla 

posvojitelja, tako da letos ni potovala na razstavo, ki je bila tokrat spletna. 
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: DAN MALO DRUGAČE 

 

Obogatitvena dejavnost, Dan malo drugače, je potekala vsak torek, v času med zajtrkom in 

kosilom, od septembra do junija. Cilj dejavnosti je bil, da otroci ob uporabi nestrukturiranega 

materiala iščejo različne igralne možnosti in obenem spoznavajo lastnosti različnih materialov. 

Otroci so v okviru dejavnosti spoznavali različne materiale npr. les, kamen, mivko, vodo … in 

se ob lastnem raziskovanju seznanjali z njihovimi lastnostmi. Spoznavali smo, da je odpadna 

embalaža lahko tudi uporabna in iz nje izdelali ropotulje. Občasno smo dejavnost realizirali 

tudi v naravi, predvsem ob porečju reke, kjer so se otroci zelo radi igrali s kamni.  

 

    

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: JURČKU BOMO POMAGALI ... 

 

Obogatitveno dejavnost, katere cilj je bil, seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v 

življenje otrok v vrtcu, smo realizirali postopno, od septembra do junija. Otroci so dnevno 

sodelovali pri skupnem pospravljanju igrač, pripravi mize za obroke in skrbi za čisto 

umivalnico. Tedensko, vsak četrtek dopoldne, so otroci aktivno sodelovali pri urejanju in 

čiščenju naše igralnice in atrija. Ugotovili smo, da je brisanje stolov, miz, skupno čiščenje igrač 

in atrija ter skupno urejanje kotičkov lahko res zabavno. Otroci so bili na svojo aktivnost vsakič 

zelo ponosni. Nekajkrat letno smo skupaj uredili tudi našo zeliščno gredico. Delovno-čistilne 

akcije na ravni enote zaradi izrednih razmer nismo realizirali. 

 

    

 

                                                                                        Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar 

                                                                                       Pomočnik vzgojiteljice: Peter Tomažin 
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EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI  

SKUPINE »JEŽKI« 

 

 
 

 

 

 

Oddelek: 3–4 leta 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: JAZ ZNAM, JAZ ZMOREM 

 

Cilj dejavnosti je bil uvajanje delovne vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu. To smo počeli 

postopoma in tako, da je bilo otrokom zanimivo in zabavno obenem. Začeli smo z dežurstvom, 

pri čemer sta vsak dan dva otroka delila prtičke in pribor pri vseh obrokih v vrtcu. Kasneje smo 

njune dolžnosti razširili še s brisanjem miz in pometanjem. Otroci so dnevno pomagali pri skrbi 

za urejeno igralnico in atrij. Pospravljanje igrač nam skoraj nikoli ni povzročalo težav; morda 

tudi zato, ker smo pri tem prepevali pesem »Poglejte našo/našega npr. Mašo/Žana kako lepo 

pospravlja.« Za atrij so otroci skrbeli tako, da so brisali mize, klopi in stole, zalivali rože ter 

pometali tla. Naredili smo tudi tablo s simboli otrok in slikami določenih zadolžitev. Te 

dolžnosti so bile skrb za urejeno kopalnico, pometanje, brisanje površin in urejenost kotičkov. 

Otroci so bili zelo odgovorni in vestni pri svojih nalogah ter ponosni, da znajo in zmorejo. 

Zaradi zaprtja vrtca v času epidemije nismo izvedli delovno-čistilne akcije. 
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: V SVETU GLASBE 

 

Z glasbo smo v naši skupini dnevno povezani, saj stalno pojemo, plešemo, poslušamo glasbo, 

itd. S to dejavnostjo pa smo želeli bolje spoznati različne glasbene zvrsti, male ritmične 

inštrumente in glasbila. S pomočjo video posnetkov, zvočnih posnetkov in knjig smo 

spoznavali najbolj prepoznavne glasbene zvrsti. Otroci so spoznali pojme, kot so opera, 

koncert, glasbena šola, balet, dirigent, itd. Naredili smo dva glasbena kotička. Eden je bil 

sestavljen iz malih ritmičnih inštrumentov, ki so jih otroci lahko poljubno preizkušali in 

uporabljali. Drugi pa je bil namenjen inštrumentom, ki smo jih naredili sami. Oba kotička sta 

bila zelo obiskana in priljubljena. Pogosto smo petje otroških pesmi popestrili z inštrumentalno 

spremljavo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: IGRAJMO SE V ANGLEŠČINI 

 

Dejavnost »igrajmo se v angleščini« je bila otrokom zelo všeč. Otroci so že prej večkrat 

samoiniciativno šteli in izgovarjali nekatere angleške besede, zato je bila ta dejavnost zelo 

primerna zanje. Angleščine se nismo učili na pamet, temveč smo peli angleške otroške pesmi, 

se igrali gibalne in rajalne igre v angleškem jeziku, brali angleške pravljice, itd. Začeli smo z 

enostavnimi besedili, ki smo jih nadgrajevali z daljšimi in besedno bogatejšimi. Otrokom sem 

vse angleške besede prevedla oz. razložila kaj pomenijo, čeprav me sami niso prav pogosto 

spraševali po tem. Nekajkrat smo se igrali tako, da sem ves čas dejavnosti govorila v angleščini 

in to jim je bilo posebno všeč in zabavno. Zelo zanimivo je bilo tudi branje iste pravljice v 

slovenskem in nato še v angleškem jeziku. Otroci so obe enako pozorno poslušali in sledili. 

Dejavnost je bila zelo uspešna, saj so jo otroci vzeli za svojo in jo vsak torek nestrpno 

pričakovali. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Vzgojiteljica: Tinkara Avsec 

                                                                                         Pomočnica vzgojiteljice: Ana Štrajhar  
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EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

SKUPINA »ZAJČKI« 

 

 

 

Oddelek: 3–5 let 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE LISIČKE 

 

Utrinki skupine so v šolskem letu 2019/20 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. 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: LISIČKIN KROS 

 

 

V mesecu juniju smo v skupini Lisičke izvedli kros za najmlajše, saj v naši skupini otroci zelo 

radi tečejo. Gibanje je otrokova osnovna potreba, preko nje otrok spoznava svet in doživlja 

ugodje. Pri tem razvijajo koordinacijo, hitrost, moč, ravnotežje… Veliko tečemo ob poti 

Kamniške Bistrice, kjer so otroci sproščeni, zadovoljni, radoživi in veseli. V tem šolskem letu 

smo kros izvedli na velikem travniku ob igrišču na Količevem. Najprej smo označili progo, ki 

so jo otroci trikrat pretekli in je skupaj naneslo točno 300m. Najprej so tekli dečki in nato 

deklice. Spodbujali so eden drugega in se veselili svojega uspeha. Na koncu smo imeli 

slavnostno podelitev, kjer je Anja vsakemu otroku izročila Lisičkino medaljo za pogum, tek in 

sodelovanje. 

 

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj 

pomočnica vzgojiteljice: Anja Repanšek 
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EVALVACIJA OBOGATITENE DEJAVNOSTI  

SKUPINE »SOVE« 

 

Oddelek: 5-6 let 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRAVLJICE PRI SOVAH 

 

 

Obogatitvena dejavnost je potekala skozi celo šolsko leto. Enkrat tedensko sva s pomočnico 

vzgojiteljice izbrali pravljico, ki sva jo nato prebrali otrokom in jo obnovili skupaj. Otroci so 

na ta način spoznavali domišljijski svet ter se urili v pripovedovanju pravljic.  

Na temo pravljice so ustvarjali iz različnih tehnik ter materialov. Spoznali so, da se lahko iz 

»odpadnih« materialov, da ustvariti zanimive umetnine, ki smo jih nato razstavljali v igralnici 

ter v večnamenske prostoru. 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Barbara Modic 

Pomočnica vzgojiteljice: Saša Pogačar 
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EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

SKUPINE »MIŠKE« 

 

 
Oddelek: 4–5 leta 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: MIŠKA PLEŠE 

 

V letošnjem letu smo v naši skupini nadaljevali s projektom Miška pleše, kjer otroke 

spodbujamo k veselju do plesa, petja, igranja na MI, sproščanja ter spodbujanja k izraznemu 

plesu. 

Skozi različne dejavnosti in projekte smo obogatitveno dejavnost nadgradili z uporabo različnih 

pripomočkov s pomočjo katerih so otroci izražali svoja občutkja ob plesu in počasi prevzemali 

različne vloge. Otroke sva s sodelovko tudi velikokrat snemali in tako so otroci lahko pridobili 

tudi drugačne poglede ob gledanju sovrstnikov ter  predvsem sebe.  Veliko sva tudi upoštevali 

ideje in želje otrok saj so otroci lahko že samostojno prevzemali določene vloge in tako 

prispevali k raznolikosti projekta. 

Glavna nit pri dejavnosti je bila vedno, da so  otroci plesno dejavnost doživljali kot nekaj 

prijetnega, sproščenega, poučnega ter včasih tudi drugačnega. Projekt smo zaključili tudi s 

kratkim nastopom za starše ob koncu šolskega leta. 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: MIŠKINO LETO V VRTCU 

 

V skupini Miške smo v šolskem letu 2019/2020 izvajali obogatitveno dejavnost,  ki nas je skozi 

celo leto opominjala na pomembne dejavnosti, utrinke,  srečanja in nam s pomočjo zbiranja 

slik, fotografij, zapisov pričarala naše nepozabno leto v skupini Miške.  

Sam projekt nas je vedno znov in znova nagovarjal, spodbujal k pogovoru, razmišljanju, 

opazovanju, pomnenju ter zavedanju časa in zaporedja dogodkov, ki so sledila skozi leto. 

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 v vrtcu  veliko naučili kar smo tudi trajno 

zabeležili. 

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

vrtčevskega utripa naše skupine. 
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRAVLJIČNA JOGA 

 

V letošnjem letu smo v naši skupini nadaljevali 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 Miška pleše ter ob 

sprostitevenih dejavnostih tekom leta. Otroci določene asane že dobro poznajo in so jih 

samostojno vključevali tuid v svojo domišljisko igro ter dejavnosti kjer je prišel do izraza 

izrazni ples. Tako je naša pravljična joga bila vpeta tudi  v veliko dejavnosti, ki so potekale 

izven projekta Pravljična joga. 

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 gibalni dejavnosti. 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: V SVETU PRAVLJIC 

 

Glavni  namen obogatitvene dejavnosti: V SVETU PRAVLJIC  je bil spodbujanje družinskega 

branja ter spodbuajti otroke k pripovedovanju, nastopanju ter predvsem prepustiti se čarobnosti 

izbranih slikanic. Tako so otroci ob prebiranju slikanic doživljali slikanice kot vir ugodja, 

zabave ter druženja ob različnih zvrsteh slikanic, revij, otroških enciklopedij. 

Skozi obogatitveno dejavnost nas je v naši skupini vodila, spodbujala, tolažila in preusmerjala 

tudi naša čarobna paličica, ki nas je nagovarjala k poslušanju ter se skupaj z nami pričarala 

prijetno vzdušje. 

V skupini smo naredili tudi poseben kotiček- KNJIŽNI KOTIČEK v katerem smo tedensko 

spoznavali, listali se igrali z našimi slikanicami in širili besedni zaklad ob kvalitetni otroški 

slikanici.  

Pravljice različnih avtorjev pa so nas tudi popeljale v deželo Mižale in nam pomagale rešiti 

marsikatero težavo. 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

                                                                                      Pomočnica vzgojiteljice: Sandra Kregar 
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ENOTA KEKEC 

 

KEKČEV DAN 

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

 

cilj: 

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

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

- razvijanje ustvarjalnosti  

- spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

- razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

- spoznavanje pomena sodelovanja in upoštevanja različnosti 

- iskanje lastnih poti pri reševanju problemov 

 

 

vsebine:  

 

V vrtcu Kekec že nekaj let ob petkih izvajamo projekt, ki smo ga poimenovali Kekčev dan. 

Letos je dejavnost potekala do sredine marca, ko so nastale izredne razmere, pa je bil vrtec 

zaprt.  

Strokovne delavke smo se potrudile, da smo otrokom ponudile zanimive dejavnosti iz 

različnih področij (različne igrače, rekviziti, strukturiran in nestrukturiran material). Te smo 

pripravile v vseh igralnicah in v veliki garederobi. Otroci so prehajali iz igralnice v igralnico. 

Po želji so si izbirali dejavnost. 

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

pogumno stopili v igralnico starejših otrok. Poleg samozavesti, ki so jo pridobivali mlajši, so 

starejši otroci 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. 
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ENOTA KRTEK 

 Z GLASBO V LEPŠI SVET 

Z obogatitveno dejavnostjo z glasbo v lepši svet sem se skozi celo leto trudila, da bi otrokom 

prikazala glasbeni svet, v katerem je polno pozitive, nasmehov, dobrega počutja, veselja in 

zadovoljstva. Vse skupaj mi je iz meseca v mesec dobro uspevalo. Otroci so tako spoznavali 

nove instrumente ter na njih tudi zaigrali (violina, violončelo, kitara, boben, sintesajzer,…). 

Otroci so radi preizkušali zvoke, ki so prihajali izpod njihovih prstov. Poleg instrumentov so 

otroci spoznali tudi družine glasbil, jih prepoznavali na sliki in jih matematično razvrščali.  

Veliko smo plesali in ustvarjali ob glasbi, prepevali in skozi glasbo spoznavali svoja čustva.  

Na obisk smo povabili glasbenike iz glasbene šole Parnas. Gospa Zdenka nas je za eno uro 

odpeljala v glasbeni svet instrumentov, na katere so otroci lahko tudi zaigrali. Zapeli smo nekaj 

pesmi in si obljubili, da se naslednje leto ponovno srečamo.  

Sama dejavnost je pri otrocih pokazala zelo velik interes in zanimanje otrok za določene 

instrumente. Otroci so pri vseh dejavnostih, povezanih z glasbo, radi in aktivno sodelovali.  

Zaradi epidemije Corona virusa, pa nismo izpeljali nekaj načrtovanih dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Bešter 

 

 BIBA SE GIBA 

Cilj: Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

Z gibanjem smo zaznavali in odkrivali svoje telo, preizkušali, kaj telo zmore, doživljali 

veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradili zaupanje vase. 

Vzporedno smo občutili tudi ugodje, varnost, veselje, skratka dobro počutje. Prav tako smo z 

gibanjem raziskovali, spoznavali in dojemali svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih nam je 

bilo telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih. Prav tako smo z 

njim razvijali občutek za ritem, hitrost, prostor in čas. 

Biba nas je tako usmerjala z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in v atriju. Še posebej 

nam je bila všeč čutna pot v obliki krokodila, poligon iz blazin in tobogan. V večnamenskem 

prostoru so otroci imeli razvijati svojo ustvarjalnost, ko so iskali načine in poti za rešitev 

različnih gibalnih nalog. Dečki iz skupine so pokazali veliko zanimanje za igro z žogo, baloni, 

milnimi mehurčki in za padalo. 

Področje gibanja pa smo povezovali tudi z drugimi področji dejavnosti. S pomočjo igral in 

športnih pripomočkov smo tako spoznavali barve, oblike, površine, usvajali količinske izraze, 

prostorska in časovna razmerja ter druge protipomenske izraze. Velik poudarek smo namenili 

tudi varnosti in razumevanju pravil ter socialnemu dogovoru. Biba nas je odpeljala tudi na 

prosto, kjer smo se seznanjali z lepoto in vrednostjo narave ter naravovarstvenim ravnanjem. 
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 RINGARAJA, ZVOČNI POJAV NAM UGAJA!  

 

Cilj: Spoznavanje zvočnih pojavov (zvok, zven, ton, šum, pok) iz narave in okolja 

V skupini sva želeli doseči, da otroci odkrijejo in raziskujejo, kako zvok nastane, kakšne so 

njegove lastnosti, kdo in kaj vse povzroča zvok. Tako smo iskali različne zvoke na sebi, v 

naravi in v urbanem okolju. Pomagali smo si tudi z zvočnimi knjigami in IKT mediji. 

Spoznali smo organ uho in se preizkusili, kako dobro slišimo. Igrali smo se z glasom, da smo 

peli, govorili, izgovarjali glasove (hitro, počasi, glasno, tiho, v skupini in individualno…) 

Zelo nam je bila všeč igrica Odmev, kjer smo spoznavali  in ponavljali ritem ter orkester 

lastnih inštrumentov, s katerim smo spremljali pesmi, ki smo se jih učili. Poslušali smo zvoke 

v igralnici, naravi in na zgoščenkah. Iz odpadnega materiala smo izdelali različne vrste malih 

inštrumentov (bobne, kastanjete, palčke, ropotulje, žuboriž). Ob poslušanje klasične glasbe 

smo ustvarjalno barvali s čopiči in tempera barvami. Še posebej nam je bilo zanimivo  

plesanje s trakovi in rajanje v krogu. Ogledali smo si tudi razstavo glasbil skupine Polžev. 

Seveda smo tudi iz teh glasbil poskušali izvabiti različne zvoke in na njih zaigrati. Skratka 

glasba nas je spremljala na vsakem koraku. Druženje z zvokom nam je bilo v veliko veselje. 

Pri raziskovanju zvoka smo spoznali veliko novega, predvsem pa smo se ga začeli bolj 

zavedati. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavica Perpar Ibrčič 

 



 

 174 

 BIBA SE GIBA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vsak teden smo izvedli gibalno dejavnost, ki so jo imeli otroci zelo radi. Tudi sicer je bilo 

gibanje vsak dan prisotno. Otroci so na gibalnem področju res opazno napredovali. Realizirala 

sem vse zadane cilje.  

Veliko vadbenih ur smo izvedli v naravi, v bližnjem gozdu. Predvsem so se otroci navajali na 

hojo po različnih terenih, ki jim je na začetku leta povzročala še kar nekaj težav.  

Velikokrat smo tudi uredili igralnico za gibanje. Otroci so si tudi sami, samoiniciativno 

pripravili poligone. Pri tem sva jih le usmerjali in skrbeli za varnost. 

Z dejavnostjo bomo  nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 

 

 POLŽEV KROG 

 

Sprostitvena dejavnost je postala stalnica v naši skupini. Poudarek je bil predvsem na 

spoznavanju zvočnih skled, ki so otrokom res pomenile sprostitev. Ob poslušanju in masaži z 

zvočnimi skledami, so se tudi tisti najbolj nemirni popolnoma sprostili in umirili. Dejavnost je 

običajno potekala v več majhnih skupinah.  
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 GLASBENE URICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost je potekala celotno šolsko leto. Z otroki smo letos res veliko prepevali, igrali na 

male inštrumente, izdelovali male inštrumente in se družili z glasbeniki. Obiskali smo gospo, 

ki igra veliko inštrumentov (kitaro, klavir…) in nam jih je tudi predstavila, obiskala nas je 

gospa Zdenka iz glasbene šole. Uredili smo tudi glasbeni kotiček, kjer so se otroci veliko 

zadrževali.  

Iskala sem tudi nove načine kako glasbo približati otrokom.  

Otroci so imeli vse dejavnosti povezane z glasbo zelo radi, ob njih so se sprostili in tudi 

umirili. 

 

 POLŽEV GLASBENI NAHRBTNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost je potekala od oktobra do marca. Najprej smo z otroki izdelali kar nekaj različnih 

malih inštrumentov iz odpadnega materiala, ki smo jih tudi preizkusili. Otroci pa so domov 

odnesli tudi nahrbtnik z malimi inštrumenti, knjigami o glasbi in pa s polžem Filipom. Doma 

so skupaj s starši ustvarjali na temo glasbe in izdelali vsak svoj mali inštrument. V vrtcu smo 

nato pripravili razstavo in glasbene kotičke. Razstavo so si ogledali in seveda preizkusili 

inštrumente tudi otroci iz drugih skupin. 

Otroci so bili ves čas aktivni in so spoznali res veliko novega o glasbi. 

Jana Strojan 
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 SKUPNA SREČANJA SKUPIN ŽABICE, ČMRLJI IN KRESNIČKE 

 

CILJI: 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

 Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti 

  

Skupna srečanja s skupinami Čmrlji, Kresničke in Žabice so potekala od septembra 2019 do 

marca 2020, dobili smo se večkrat kot smo načrtovali, in sicer desetkrat. Vsaka skupina je 

izvedla vsaj dva srečanja, ki so obsegala različne dejavnosti, ki smo se jih dogovorili tekom 

šolskega leta. Skupina Čmrlji (Janja Dragar Ribič) je organizirala Igralni dan s Čmrlji (8. 10. 

2019); Kros prijateljstva (9. 10. 2019); Obisk vesele Nogice ob tednu strpnosti (13. 11. 2019); 

Kino dan (9. 12. 2019) ter Čajanko z novoletnim plesom (18. 12. 2019); skupina Žabice 

Pravljice in petje (11. 12. 2019); Orientalski ples (20. 12. 2019) ter Pravljična joga za vse 

skupine (5. 2. 2020), skupina Kresničke pa Druženje in likovno ustvarjanje (5. 12. 2019). Vse 

tri skupine skupaj pa še Kulturni recital (11. 2. 2020). Skupna srečanja so bila zelo uspešna, 

otroci so se jih veselili ter se jih radi udeleževali. 

 

Alenka Lovšin 

 

 MOJ ZVEZEK  

Obogatitvena dejavnost Moj zvezek je potekala od oktobra do marca. Vsak otrok je imel svoj 

zvezek, ki je bil namenjen grafomotoričnim vajam. Skozi celo leto sem otrokom pripravila 

vaje, kot so seznanitev z abecedo, risanje črk, izpolnjevanje učnih listov in številk, risanje po 
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različnih površinah (mivka, tabla). Otroci so se teh dejavnosti veselili, se seznanjali s črkami, 

številkami, naučili so se napisati svoje ime, prepoznavali črke v knjigah, utrjevali so tudi 

predbralne sposobnosti ter spoznavali simbole za zapisovanje. Zvezek je bil namenjen tudi 

temu, da so lahko vanj poljubno risali, barvali ter  vanj samostojno lepili učne liste in naloge, 

ki so jih z veseljem reševali. Za zvezek so otroci skrbeli sami, čez celo leto sem jih spodbujala 

k temu, da je to njihova skrb in da so odgovorni za urejenost zvezka.  

 

 

 

 

 

 

 

Sladjana Trapić 

 

 PRAVLJIČNA JOGA 

 

V šolskem letu 2019/2020 sem vodila pravljično jogo za skupino Čmrlji (21 otrok). Pravljično 

jogo sem vodila dvakrat mesečno. Otroke sem si razdelila v dve skupini, saj sem se tako lahko 

posvetila vsem otrokom, in jim pomagala pri pravilni izvedbi posamezne asane. Otrokom je 

bilo všeč oponašanje živali, zato so me tudi večkrat prosili, da smo med samo igro izvajali 

asane o živalih. Odkar vodim pravljično jogo v skupini, opažam, da otroci sami izvajajo gibe 

med igro. Velikokrat sem med jogo uporabila umirjeno glasbo. Opazila sem, da so se otroci še 

bolj sprostili. Za jogo sem uporabljala tudi trakove, s katerimi so sproščeno plesali. Izvajali 

smo tudi Tibetančke, katere zdaj otroci že dobro obvladajo. Jogo sem izvajala od oktobra 

2019 do marca 2020, nadaljnje joge nisem mogla izvajat ker je bil vrtec zaprt (covid 19). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 IGRE RAZVIJANJA ČUJEČNOSTI-SEDETI PRI MIRU KOT ŽABA 

V letošnjem letu (ki je bilo sicer krajše) smo veliko časa v dnevu namenili čuječi pozornosti. 

Dan smo pogosto začeli z jutranjo vadbo, ki smo jo poimenovali kar Sedeti pri miru kot žaba. 

Preko spoznavanja in učenja o žabah, njihovem načinu gibanja, prehranjevanja, bivanja smo 

spoznali, da so njeni gibi izjemno premišljeni. Tako smo se naučili z jezikom loviti muhe, hitro 

skakati, sedeti izjemno pri miru in dihati tako globoko kot to le žabe znajo. 
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Že v lanskem letu (s pričetkom te obogatitvene dejavnosti) smo otroke spodbujale, da so 

prisotni v prostoru in času, tukaj in zdaj. Izjemno veliko časa smo spoznavanju in odkrivanju 

sveta namenili na sprehodih, kjer vsakič znova odkrijemo nekaj novega in skupaj spoznamo 

kako veliko v resnici zamudimo. Otroci so izjemno čuječa bitja in zelo radi nas na to opomnijo 

(če smo na to le dovolj pozorni). Hkrati smo se čuječnosti, strpnosti učili tudi med zaprtjem 

vrtca, ko smo z vajami seznanili tudi naše starše. Žabe so nas opomnile, da si moramo tudi v 

težjih časih vzeti čas za umiritev, globoko dihanje in vesele poskoke.  

Skupaj smo se v letošnjem letu večkrat dotaknili teme narave, za katero so otroci pokazali 

izjemno veliko zanimanja. Čuječnost izvira iz narave, njene umirjenosti in preprostosti zato 

smo to skupaj izkoristili izjemno velikokrat. Veliko poudarka sva dajali na poslušanje in 

pomembnost opazovanja okolice.  

 

 

 

 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 smo 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. Spodbujali sva jih tudi do pozitivnega odnosa do živih bitij, 

s katerimi sobivamo, 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. Najbolj je obogatitvena 

dejavnost prišla do izraza v času karantene, kjer smo se skupaj lahko družili le preko zapisov 

in slik. Tako starši kot tudi otroci so ta način komunikacije sprejeli z velikim navdušenjem in 

odzivom. 

 

 

Karin Ropotar 
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 GIBALNA IGRALNICA 

 

 

 

V letošnjem šolskem letu smo  nadaljevali dodatno dejavnost, ki smo jo  poimenovali Gibalna 

igralnica. 

Dejavnosti je  potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru oziroma na prostem, kadar 

je bilo lepo vreme.  

Za otroke sem pripravila različne gibalne dejavnosti, kjer so se otroci dodobra  razgibali in 

razvijali svoje motorične spretnosti. 

 Otroci so premagovali ovire na različnih poligonih in se učili različnih gibalnih iger, kjer je 

potrebno upoštevati pravila.  

Na koncu gibalne dejavnosti so se otroci umirili preko različnih sprostitvenih vaj, joge in masaž. 

 

 

 MOJ ZVEZEK  

 

 

Obogatitvena dejavnost Moj zvezek je potekala v šolskem letu 2019/2020. 

Namenjena je bila otrokom skupine Čmrlji, starih 4 – 6- let. 

Sodelovalo je 21 otrok. 

V začetku šolskega leta je vsak otrok prinesel zvezek, ki so ga  vseskozi bogatili z otrokovimi 

izkušnjami v vrtcu. 

 Pripravila sem različne dejavnosti preko katerih so otroci razvijali prstne spretnosti, da so 

pridobili ustrezen prijem pisal na različne in za otroke zanimive načine. 

 Oblikovala sem dejavnosti preko katerih so otroci spoznavali črke, igrali se z glasovi, 

oblikovali črke z različnimi likovnimi tehnikami, prepoznavali črke v knjigah… . 

Vanj so risali, barvali, ustvarjali.   

Osebni zvezki otrok krasijo tudi besedila pesmi in deklamacij, ki smo jih usvajali skozi leto. 

 

Janja Dragar Ribič 
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MALČEK PLESALČEK 

 

 Cilji 

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

-občutenje melodije, ritma 

-uživanje v plesnem izražanju  

 
 

 

Dejavnost Malček plesalček smo v skupini izvajali enkrat mesečno od oktobra do konec marca. 

Otroci so v tem času  spoznali različne melodije in zvrsti glasbe, različne gibalne vzorce in 

oblike plesa, ki so jih bolj ali manj uspešno usvajali. Otroci so najprej gibali posamezno in bolj 

na enem mestu, nekateri otroci pa so bili na začetku le opazovalci. Okrog novega leta so si za 

ples že poiskali partnerja in gibali z njim, partnerje so menjali. 

Opazila sem tudi da zelo radi plesno ponazarjajo ob petju pesmi. Nekaj plesnih vzorcev so 

prinesli tudi od doma, kjer plešejo na popularne otroške pesmice(Baby Shark, Kolesa na avtu, 

Čebelice…) 

Všeč jim je bila tudi instrumentalna glasba, kar so pokazali z veliko domišljije, ki so jo uporabili 

pri plesnem gibanju. Deklice so zelo ritmične. 

Spoznali smo ringaraja ples, ki pa je otrokom dokler niso bili sposobni narediti kroga povzročal 

kar nekaj težav. 

 

Andreja Matkovič 

 

 

 

 

 

 

  



 

 181 

 MIŠKA PRIPOVEDUJE 

»Miška pripoveduje«  je bila v naši igralnici zelo dobro sprejeta, saj sva otroke navajali na 

samostojno pripovedovanje in obnovo pravljic ob knjigi.  Predvsem je bil poudarek na tem, da 

so otroci pripovedovali, ne pa da so bili naučeni. Tudi pesmice so se otroci naučili  in jih 

pogumno pripovedovali drugim otrokom. Nekateri so naju s svojim pripovedovanjem zelo 

presenetili, kar pa sva tudi pohvalili. Staršem sva podali povratno informacijo, katera jih je 

vedno razveselila.  14 otrok je sodelovalo in povedalo pravljico ali pesmico. Otroci so na 

plakatu označili z žigom, po svoji izbiri, da so opravili nalogo. Cilji so bili realizirani. 

 

 

 

 V SVETU GLASBE 

V vsem času sva otroke spodbujale z glasbo, jih učili novih pesmic, poslušali različne zvsti 

glasbe in se marsikaj novega naučili. Otroci so spoznali kateri instrumenti nam dajejo ritem, 

kateri pa melodijo. Vse to smo tudi nazorno pokazali in preizuksili. Otroci so spoznali da so 

pesmice napisane z notami in besedami. Spoznali smo katere insturmente imamo vedno s seboj, 

se ustavili v naravi in ji prisluhnili. Otroci so bili nato med sprehodi večkrat poorni na različne 

zvoke. Naredili smo tudi instrumente, ki so bili nato na voljo v glasbenem kotičku.  Obiskala 

nas je glasbenica Andreja, ki nam je pokazala 3 različne flavte. Kasneje pa tudi Markova 

mamica, Ana, ki je za nas pripravila pravo glasbeno urico.  Zaradi razmer, ki so nastale, žal 

nismo odšli v filharmonijo. Cilji so bili realizirani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SADNI NAPITIKI 

 

Ker sva opazili, da najini otroci izredno radi posežejo po sadju, sav jim večkrat omogočili, da 

smo iz tega naredili poseben dogodek. V tednu otroka so otroci prinesli sadeže iz katerih smo 

naredili sadno solato. Ko smo imeli ogromno sadja, smo si naredili sadni napitek, pri tem sva 

opazili, da le en deček ne želi napitka. Z obiskom nas je presenetila tudi Žigova mamica, ki  

dela v kuhinji. Pripravila nam je poseben sadni napitek in bila ob sami dejavnosti navdušena, 

nad tem kako otroci z veseljem uživajo sadje. Otrokom sva večkrat postregli tudi jabolka z 

medom. Cilji so bili realizirani.  
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                                                                                     Katarina Košenina 

 

 

 

 JOGA ZA OTROKE 

Tudi letos sem vodila obogatitveno dejavnost jogo za otroke. Vodila sem jo od oktobra do 

marca. Otroci so na sproščen način odkrivali svojo gibljivost, različne položaje, ki sem jih 

povezovala s karticami na katerih so narisane živali v joga položajih. Otrokom so bile kartice z 

joga položaji simpatične in z veseljem so poizkušali ponoviti vajo na kartici. Veselili so se 

umirjene glasbe, saj so tudi sami ugotovili, da jih sprošča. Posebej čarobno je bilo, ko smo 

zatemnili sobo in prižgali sveče, ter se gibali ob glasbi. Takrat so z zanimanjem in 

radovednostjo čakali kaj se bomo naučili. Otroke sem včasih razdelila v dve skupini, kar mi je 

omogočalo še bolj individualni pristop.  

 

 

Tina Jordan 
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ENOTA MLINČEK 

 

 

1. IGRE IN IDEJE BREZ MEJE 

Obogatitvena dejavnost Igre in ideje brez meje je potekal na nivoju enote in sicer do 

meseca marca. 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.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izvajalka: dipl. vzg. Damjana Rode 

 

2. V SVETU PRAVLJIC 

Ob petkih smo se z otroki  srečevali ob prebiranju pravljic, katere sem izbirala glede na       

starost otrok, letni čas,vsebine v tedenskem oziroma mesečnem načrtu, nazadnje pa sem 

se osredotočila predvsem na Slovenske ljudske pravljice. Obogatitveno dejavnost smo 

letos zaključili s petkom, 13.3.2020 zaradi epidemije COVID – 19. 
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Število otrok v skupini je bilo manjše ( od šest do osem ), otroci znotraj skupine pa so 

se menjavali.  

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 nauči razlikovati med pozitivnimi in negativnimi 

človeškimi odnosi. 

Otroci so v pravljičnem svetu nadvse uživali. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalka: vzg. Petra Miklavc 

 

 

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. 



 

 185 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Izvajalec: vzg. Gašper Cestnik 

 

 

4. MURNČKI 

Obogatitvena dejavnost je potekala ob petkih v skupini Miška. Udeležili so se samo otroci 

iz skupine 2 – 3,5. Sestava skupine je bila vsak teden drugačna, saj so v delavnico prihajali 

otroci, ki so v njej  želeli sodelovati. Vzporedno je potekala dejavnost Mala biba pleše, 

vsaka v svojem prostoru ali v kombinaciji z Murnčki, saj sva lahko dejavnost logično 

povezali in nadaljevali. 

Osnovni namen obogatitvene delavnice je otrokom omogočiti različne izkušnje in 

doživljanje glasbene umetnosti. Otrok je ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec 

glasbenih dejavnosti. Ob tej dejavnosti so imeli otroci možnost razvijanja in odkrivanja 

specifičnih nadarjenosti in sposobnosti, sproščanja ob glasbi, vživljanja  in izražanja skozi 

glasbo in gibanje. 
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Ponudila sem jim veliko različnih možnosti izražanja skozi glasbo od poslušanja, 

poustvarjanja, izmišljanja, petja ob spremljavi instrumentov, igranja na instrumente, gibanja 

ob glasbi, plesa, raziskovanja ritmov, izdelave instrumentov, razločevanja in prepoznavanja 

zvokov, povezava z dihalnimi vajami in dikcijo….  

Otroci zelo radi glasbeno ustvarjajo in tudi sami iščejo načine izražanja skozi glasbo. 

Ob zaključku dejavnosti  smo pripravili mali koncert za otroke v skupini, izvajalci in 

poslušalci so se izmenjevali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalka: dipl. vzg. Dragica Repanšek  
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5. ABONMA ZA MLINČEK IN KEKEC 

V letošnjem letu smo se odločili za ogled predstav Miškinega gledališča. Izbrali smo 4 

predstave primerne starostni strukturi otrok. Predstavi, ki smo si jih ogledali, sta nas zelo 

navdušili, saj sta bili pripravljeni po meri otrok. Otroci so vsakič še nekaj časa po predstavi 

govorili o njej in se vedno z navdušenjem odzvali na povabilo na abonma. Za abonma so se 

odločili vsi starši iz skupin Mišk, Ptičkov iz enote Mlinček. Ker sodelujemo tudi z vrtcem 

Kekec so si predstave ogledali tudi otroci iz skupine Polži.  

Zaradi pandemije smo ogled predstav predčasno zaključili in upamo, da si bomo lahko nove 

predstave ogledali v prihodnjem letu. 

Abonmajske predstave si je skupaj ogledalo 60 otrok.  

Vse predstave so potekale v enoti Mlinček v Radomljah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalka: dipl. vzg. Dragica Repanšek  
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ENOTA OSTRŽEK 

 

ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ENOTE OSTRŽEK 2019/ 2020 

 

ABC GIBANJA 

 

obogatitvena dejavnost cele enote 

 

Z izvedbo obogatitvene dejavnosti ABC GIBANJA smo realizirali zastavljene cilje: 

 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. 
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Cilje smo dosegli z različnimi dejavnosti in metodami dela: 
 izvedbe nalog na različnih poligonih, 

 vadba po postajah, 

 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov 

(osnovne prvine športnih iger), 

 osnovne prvine gimnastike in atletike (prevali, opore, vese, skoki, meti), 

 čutne poti, 

 vaje sproščanja, 

 navzkrižna gibanja. 

 

 

Vadba je potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca v dopoldanskem 

času dvakrat tedensko, po skupinah. Vadba je bila prilagojena razvojni stopnji otrok in 

njihovim interesom. Zaradi izrednih razmer delavnice od sredine marca do koncamaja niso 

bile izvedene. 

 

             Tadeja Mišmaš 
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ENOTA PALČEK 

SKUPINA SOVICE (1-2 LETI) 

VZG.:     Urška DRAGAR 

P. VZG.: Petra KERŽAN 

 

UČENJE OB GLASBI – UČENJE VREDNOT 

Obogatitvena dejavnost je vključevala usmerjene in spontane glasbene dejavnosti, ki so 

pomagale, da je naravno učenje, ki temelji na pridobivanju znanja, veščin in spretnosti, potekalo 

na prijeten in hkrati učinkovit način. Vsakodnevno vključevanje v vzgojni proces, nam je 

omogočilo, da smo pri otrocih spodbujali povečanje pozornosti, sprostitev, večjo ustvarjalnost 

ter spodbujali pozitivno skupinsko klimo in sodelovanje. Z glasbo smo pri otrocih gradili 

občutek varnosti, zaupanja in pripadnosti ter jo uporabljali kot sredstvo za pritegnitev 

pozornosti in ustvarjanje dobrega razpoloženja. Glasba, ki smo jo vsakodnevno vnašali v 

dejavnosti, je omogočala, da so se otroci lažje sprostili in bili bolj odprti za sodelovanje. 

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. 
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SLIKANICA, MOJA PRIJATELJICA 

 

V mesecu februarju je bila rdeča nit obogatitvena dejavnost, v okviru katere smo z otroki 

dnevno prebirali slikanice in se učili, kako pravilno ravnamo s knjigami. Knjige so nasploh zelo 

dobre »igrače«, ker prispevajo k otrokovemu razvoju. Z vsakodnevnim branjem smo uvajali 

otroke v sam proces branja. Dejavnosti so potekale tako, da so se otroci najprej navadili na 

obliko knjige, jo prijemali, tipali, gledali slike in prepoznavali like v njih, obračali strani in se 

včasih »pretvarjali«, kot da zares berejo. Dnevno smo prilagajali knjižni kotiček in poskrbeli v 

»knjižni bolnišnici«, za vse knjige, ki so bile strgane. Ob zaključku obogatitvene dejavnosti so 

otroci že vedeli, da knjige ne spadajo na tla in da jih ne dajemo v usta. Prav tako so se naučili, 

da z njimi ravnamo lepo, da previdno obračajo strani in da knjigo vedno vrnejo na svoje mesto. 

 

    
 

PUSTOVANJE V VRTCU 

Pustovanje je potekalo 25.2.2020. Otroci so se skupaj z drugimi skupinami družili in rajali ob 

glasbi in svetlobnih efektih. Starejše skupine so se prišle predstaviti v igralnico in nam zapeli 

nekaj pesmi na temo pusta.  
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SKUPINA ČEBELICE (1,5-2,5 LETI) 

VZG.:     Tina VOZEL 

P: VZG.: Sanja MIKIĆ 

 

OTROK IN BIBARIJA 

S pomočjo različnih bibarij sva z otroki vzpostavljali socialen in fizičen stik med nama in njimi. 

Izvajali sva veliko prstnih iger s postopnim dotikanjem delov telesa (roke, noge, glava). V to 

obogatitveno dejavnost sva velikokrat vključili tudi različne žogice (mehke, bodičaste). Otroci 

so bili na začetku bolj zadržani, nato so se postopoma sprostili. Tako so bili osebni stiki med 

njimi in nama sproščeni in zaželjeni. 

GLASBENA ČEBELICA NA OBISKU 

Obogatitvene dejavnosti nismo izvedli saj nas je v mesecu marcu 2020 doletela epidemija 

COVID19. 

EKOLOŠKI KOTIČEK 

Celotno šolsko leto smo v igralnici ločevali odpadke v zato namenjene koše. Otroci so 

spoznavali različne materiale (papir, plastika, steklo). V okolici vrtca smo ob sprehodih iskali 

ekološke otoke. Iz atrija smo dnevno opazovali smetarski tovornjak, ki se je vozil mimo in 

pobiral smeti. 

ČEBELICE PLEŠEJO IN POJEJO 

Obogatitveno dejavnost smo izvajale skozi celotno šolsko leto 2019/2020. 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. 

IGRAJMO SE SKUPAJ 

Skozi celotno šolsko leto 2019/2020 sva dnevno izvajali to obogatitveno dejavnost. Z igro sva 

se približali otrokom in jih spoznavali. Otroci so se preko igre spoznavali in se tudi že igrali 

skupaj. Kasneje smo s pomočjo te dejavnosti spoznavali otroke drugih skupin in se družili z 

njimi. 

PUSTOVANJE V VRTCU 

Pustovanje smo izvedli 25.2. 2020. Skupaj z otroki drugih skupin smo imeli rajanje v 

telovadnici ob glasbi in svetlobnih efektih. Otroci so zelo uživali. Skupaj s starši pa sva dan 

pred pustovanjem izvedli popoldansko delavnico na kateri smo pustno okrasili našo igralnico 

in se družili med seboj v sproščenem vzdušju. 
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SKUPINA PIKAPOLONICE (2-3 LETA) 

VZG.: Ana ČEBULJ 

P. VZG.: Anita KERN 

 

V SVETU GLASBE 

Letos sva dali večji poudarek na glasbi in doživljanju glasbe. Ob poslušanju različne zvrsti 

glasbe smo ustvarjali in jo doživljali s plesom. Otroci so pred počitkom in med njim poslušali 

klasično instrumentalno glasbo. 

Spoznali smo nove pesmi, prepevali ob različnih priložnostih in pesmi spremljali z različnimi 

glasbili. Izdelali smo tudi več eko glasbil (ropotulja, boben, trstenke, brenkalo, kitara, pihala, 

marakas). Pri tem so nam pomagali tudi starši, saj so v glasbenem nahrbtniku, poleg 

instrumentov, ki so bili v njem, dodali še svoje glasbilo, ki so ga izdelali skupaj z otroki. 

Glasbeni nahrbtnik je potoval k otroku in družini za teden dni, v njem so bila različna glasbila, 

otroške pesmice in knjiga vtisov. V nahrbtniku pa jih je čakal tudi jelenček Niko, ki jih je 

razveseljeval, tolažil, igral in mogoče pri njih tudi spal. Otroci so z velikim ponosom 

pripovedovali, kako so izdelovali glasbilo, kdo jim je pri tem pomagal in katero glasbilo v 

nahrbtniku jim je bilo najbolj všeč. Pobarvali so tudi pobarvanko različnih glasbil. Žal zaradi 

trenutnih izrednih razmer glasbeni nahrbtnik ni pripotoval do vseh družin. 

 

Povabili smo starše, ki se ukvarjajo z glasbo, da se nam predstavijo. Odzvala sta se dva starša, 

ki sta nam predstavila kitaro, harmoniko, kontrabas in tubo. Skupaj smo, ob prepevanju otroških 

pesmic, preživeli lep glasbeni dopoldan. Na obisku pa je bila tudi glasbena skupina, ki se nam 

je predstavila z narodno zabavno glasbo, skupaj smo zaplesali in se družili z otroki iz drugih 

skupin.  

Otroci imajo zelo radi glasbo, saj nas glasba povezuje in spremlja celo življenje. 
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SKUPINA ŽABICE (2-3 LETA) 

VZG.: Vera KOLENC 

P. VZG.: Ana ŠTRAJHAR, Katarina NOVAK 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

CILJ: otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in zabavo, ter pridobiva pozitiven odnos do 

literature 

VSEBINE: 

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

Celo leto smo imeli v igralnici postavljen knjižni kotiček, kjer so otroci samostojno rokovali s 

knjigami ali pa smo se skupaj pogovarjali ob njih. 

Med letom smo prebirali različne vsebine (pravljice, kratke zgodbice…)v igralnici in atriju, 

poleti pa se bomo preselili pod krošnje. Otrokom smo predstavljale zgodbice na različne 

načine: branje, pripovedovanje, lutkovne predstave, kamišibaj 

Preživeli smo pravljično dopoldne z eno od naših mamic. 

   

 

MALA EKO ŠOLA 

CILJ: otrok pridobiva izkušnje kako lahko  dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju okolja 

VSEBINE: 

• Delovni ponedeljki: urejanje igralnice, atrija in igrišč skupaj z otroki; 

• Navajanje na primeren odnos do igralnih sredstev; 

• Uporaba rabljenih vreč za umazano perilo (starši prinesejo od doma); 

• Posodice za malico (starši prinesejo od doma); 

• Sodelovanje pri zbiranju starega papirja 

• Sodelovanje pri zbiranju zamaškov 

• April:  čistilna akcija v vrtcu. 

• Pomlad: skrb za polžabji vrt 

• Ustvarjanje iz odpadne embalaže 

-Vsak ponedeljek smo skupaj z otroki urejali igralnico in igrače. Otroci so se naučil s katero 

brisačko brišemo prah, ter s katero mize, ter se navajali na razvrščanje igrač v ustrezne zaboje 

in na določena mesta, 

- v jeseni so skoraj vsak dan sodelovali  pri urejanju igrišča. Pomagali so pometati  listje z 

malimi metlami in ga nosili  v koše, 
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-starši so imeli v garderobi pripravljene vreče za umazano perilo ter posodice za malico, kakor 

smo se dogovorili na 1. sestanku, 

-zbirali smo star papir in zamaške, 

-iz odpadne embalaže smo ustvarjali instrumente, 

-zaradi izrednih razmer nismo realizirali pomladne čistilne akcije skupaj z otroki ter zasadili 

polžabjega vrta. 

 

 

 

RADI IMAMO GLASBO 

CILJI: 

VSEBINE: 

• Glasbeni nahrbtnih ( vsebina nahrbtnika: Zvočna knjiga Pikijev glasbeni dan, mali 

ritmični instrumenti, priročnik za izdelavo improviziranih instrumentov , glasbeno didaktična 

igrača Zvočni spomin) 

• Glasbeni gostje (starši, sorojenci, …) 

• Petje in muziciranje v vrtcu 

• Glasbeni zaključek leta (mini glasbeni nastop, izdelovanje instrumentov, igranje staršev 

na improvizirane instrumente) 

-Glasbeni nahrbtnih se je podal na pot v mesecu oktobru. Otroci so skupaj s starši izdelovali 

glasbila s katerimi smo opremili glasbeni kotiček in se večkrat igrali z njimi. Zaradi izrednih 

razmer, vsi otroci niso dobili glasbenega nahrbtnika, 

-z Ano Štrajhar sva uprizorili glasbeno pravljico Debela repa, 

-na obisku smo imeli glasbenike, 

-zaradi izrednih razmer je odpadel  nastop skupine Češminke, 

-zaradi izrednih razmer je odpadlo sodelovanje z Ajdino mamico, za katerega smo se 

dogovarjali v pomladnih mesecih (nastop s citrami), 

-zaradi izrednih razmer nismo realizirali glasbenega zaključka. 
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PEDENJPED 

CILJ: navajanje na samostojnost 

VSEBINE:  

• Privajanje novim osebam; 

• Osvajanje dnevne rutine, ter pravil v vrtcu; 

• Orientacija v novem prostoru; 

• Odvajanje od dud; 

• Navajanje na samostojno hranjenje z žlico, kasneje navajanje na hranjenje in pitje brez 

slinčka; 

• Navajanje na samostojno umivanje rok, pospravljanje slinčkov in brisačk v ustrezen 

koš; 

• Sodelovanje pri pospravljanju igrač; 

• Sodelovanje pri preobuvanju in preoblačenju; 

• Sodelovanje pri krajših skupinskih dejavnostih; 

• Navajanje na varno hojo ob »bibi«; 

• Odvajanje od pleničke; 

• Navajanje na uporabo različnega pribora pri hranjenju; 

• Uvajanje dežurstva pri zajtrku in kosilu 

 

OKTOBER 2019 

Rutina poteka vse bolj prijetno. Pri pospravljanju igrač zadovoljivo sodelujejo. Pri obrokih se 

otrokom pridruživa pri skupni mizi. Po obrokih uspešno izvajamo samostojno umivanje in 

toaletni trening. V garderobi so vse bolj samostojni. Vsi si sezujejo copate in jih pospravijo na 

svojo poličko. Večina si že obuje čevlje in si obleče jakno. Pri zapenjanju še niso uspešni. 

Osvojili so pripravo na počitek, se hitro umirijo in zaspijo. Ko se zbujajo sodelujejo pri 

oblačenju in obuvanju in so že prav uspešni. Delo z njimi je vsak dan lažje in prijetnejše. 

Opazim, da so starejši otroci že prijatelji med seboj in se večkrat igrajo vzporedno igro v 

različnih kotičkih. Nekateri starejši otroci so zelo naklonjeni mlajšim , radi jim nudijo pomoč, 

radi pa bi jim bili tudi podobni. S težavo se vključuje v skupino novinka. Opazim, da precej 

pogosto koga udari ali odrine, če ji je v napoto (garderoba), rada tožari (am am ne), zelo dobro 

opazuje in nosi otrokom lončke z vodo, kar pa meni osebno ni najbolj všeč zaradi polivanja.  

Zato bom poskusila  najti način, kako ji pomagati pri vključevanju. 

NOVEMBER 

Otroci so vse bolj samostojni pri navajanju na osebno higieno (umivanje rok, brisanju noskov, 

toaletnem treningu). Pri pospravljanju igrač slabše sodelujejo z izjemo nekaterih 

posameznikov. Sprehodi so vse daljši, nekateri novinci imajo še vedno dodatna varovala, ker 

se še vedno izpuščajo. Večina se hrani samostojno, nekateri pomoč odklanjajo (nejšeči otroci), 

drugi prosijo zanjo, ker so od doma navajeni, da jim pri hranjenju pomagajo. Dudo ima samo 

en otrok. 

DECEMBER 

Vse bolj smo uspešni pri toaletnem treningu (7 otrok suhih, 2 skoraj suha, 1 otrok se navaja, 4 

še ne sodelujejo) 

Dudo ima samo 1 otrok za spanje. 

Hranijo se samostojno. Dva otroka sta še vedno precej neješča, dva precej izbirčna, ostali so 

ješči, le jutranje namaze precej odklanjajo.  

Vsi pijejo iz lončka, le ena deklica iz bidona, sicer pije premalo. 

Sprehodi so prijetni, vse daljši. Večina otrok se ne izpušča, sprehode imajo po večini zelo radi. 
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JANUAR: sprehodi z bibo so vse daljši, nihče več ne potrebuje 

dodatnega varovala 

Z izjemo ene deklice, pijejo iz lončkov. 

Dudo ima samo en otrok. 

Pri oblačenju v garderobi se trudimo osvojiti pravilno zaporedje 

oblačenja. Večina ga še ni osvojila, so pa uspešni pri preobuvanju in 

oblačenju bund. Copate si z izjemo 2 otrok obuvajo sami. 

Hranijo se sami. Še vedno uporabljamo samo žlico. Otroci z veselje 

osvajajo novo veščino: pospravljanje mize za seboj (smeti v koš, 

pribor na voziček) 

Nadaljujemo s toaletnim treningom: 7 otrok suhih, 3 otroci v 

prilagojeni plenici (od tega 1 zelo uspešen, 2 srednje uspešena), 4 

otroci še ne sodelujejo 

FEBRUAR IN MAREC 

Sprehode z bibo imajo zelo radi. Dodatnih varoval ne potrebujemo 

več. Otroci se pri hoji ne izpuščajo. Hodijo vztrajno 

Uspešno izvajamo toaletni trening. Sedaj sodelujejo že vsi otroci 

(tudi najmlajši, le da ti še potrebujejo pleničko). 

Pri preoblačenju so zelo samostojni. Pomoč potrebujejo pri 

zapenjanju, zavezovanju… 

Vsi se hranijo samostojno. Sadje ne lupimo več (jabolka, hruške). 

Mandarine, banane…si lupijo sami, sami tudi pospravijo ostanke 

malice za seboj. 

Navajanje na uporabo različnega pribora in navajanje na dežurstvo nismo še uspeli izvesti 

zaradi izrednih razmer. 

SKUPINA POLŽKI (3-4 LETA) 

VZG.:      Barbara KUNILO in Tadeja LAVTIŽAR 

P. VZG.:  Barbara PERŠA 

 

POLŽEK TELOVADI 

Cilj: navdušenje otrok za uživanje v gibalno-športnih dejavnostih, spodbujanje aktivnega 

učenja za otroka pomembnih in v resnično življenje vpetih športnih zvrsti 

VSEBINA:  

-hoja-otrok hodi po različnih ravnih in neravnih podlagah, z različnim naklonom, v različnih 

smereh, preko ovir, hodi bos ali v različnih obuvalih, z različnimi pripomočki 

-tek-ko so usvojili stabilno hodi, so pričeli s tekom, ki je le hitrejša oblika gibanja s hitrejšimi 

in močnejšimi odrivi od podlage 

-lazenje, plazenje-to je gibanje, ko se otrok premika z rokami in trupom (tunel, pajkova 

mreža…naravna podlaga-travnik) 

-plezanje-ko so otroci obvladali lazenje, so imeli željo in radovednost po raziskovanju okolice 

in narave, ter preko igre, ki sama vabi k plezanju (viseča vrv, lestev … hrib) 

-skoki, poskoki-skoki so gibanje, ki je sestavljeno iz odriva, leta in doskoka. Najprej se je 

pojavil sonožni poskok, potem skok v daljino, globino in nazadnje v višino. Skoki so bili za 
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otroke še posebej zanimivi, saj v njih vzbujajo občutek svobode in lebdenja, kar je zanje 

predstavljalo povsem novo doživetje 

-dvigovanje, nošenje-to je gibanje, kjer s pomočjo mišičnega napenjanja otrok premaguje odpor 

zunanjih sil. Otroci so dvigovali stole, različna športna orodja, prijatelja, grede, pospravljali …. 

-potiskanje, vlečenje: to so sestavljene oblike gibanja, ki so se neprenehoma pojavljale v 

vsakdanji rutini in so zaradi krepčilnega učinka za otroke zelo koristne, ker krepijo roke, nog 

in trupa. 

EVALVACIJA:  

S hojo so otroci razvijali mišice nog, trupa in ramenskega obroča, Razvijali so koordinacijo 

gibanja celega telesa in gibanja nog, zavedanja prostora in načina gibanja. S tekom so razvijali 

vzdržljivost, ravnotežje, moč in razvoj delovanja notranjih organov, dihanja in prebavila. 

Z lazenje in plezanjem so krepili mišice- trebušne in prsne mišice, mišice rok-nog, predvsem 

pa splošno telesno gibljivost, spretnost in moč. Obenem so pridobivali občutek za višino in 

strmino. 

S skoki so razvijali ravnotežje, odrivno moč in koordinacijo, mišice ramenskega obroča, 

hrbtne/prsne in trebušne mišice. 

Pri dvigovanju in nošenju so otroci razvijali naravne oblike gibanja, razvijali koordinacijo 

celega telesa, ravnotežja, moč, zavedanja gibanje v prostoru. 

Potiskanje/vlečenje tu so otroci iskali lastne rešitve pri izvajanju gibalnih nalog. 

POLŽABJI VRT 

Cilj: otrok vzpostavlja stik z zemljo, spoznava zelišča, sadi in opazuje rast 

VSEBINA:  

-spoznavanje zelišč-opazovanje zgradbe rastline, tipanje 

-sajenje, zalivanje 

-opazovanje razvoja rastline 

 

EVALVACIJA: 

Z otroki smo opazovali in spoznali zelišča, ki so jih otroci prinašali od doma. S pomočjo knjig 

smo se naučili zakaj in kako jih lahko uporabljamo. Pripravili smo si zemljo v manjši gredi ob 

vrtcu in s pomočjo motike posadili različna zelišča. Skozi okno smo opazovali rast in se 

veselili njihovega razvoja. 

 

 

 

SKUPINA RAČKE (3-4 LETA) 

VZG.:     Katja LAH 

P. VZG.: Anja MUSEK 

 

 

PETKOV VRTILJAK 

 

Cilji:  

• Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 
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Vsebina:  

• Druženje z otroki skupine ptički. Prehajanje med sobama, igra s sovrstniki, izvajanje 

različnih skupnih načrtovanih dejavnosti in sprehodov. 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo se skozi celotno šolsko leto, večino petkov družili z otroki in 

vzgojiteljicami iz skupine Ptički. Na ta način smo se povezali med seboj, spoznavali, ter 

vzpostavljali in vzdrževali stike s sovrstniki. Otroci so imeli možnost prehajanja med sobama 

in si po lastni želji izbrati dejavnost ali igro, ki mu je ustrezala. Z vzgojiteljico sva načrtovali 

različne dejavnosti, večkrat pa smo se tudi skupno odpravili na sprehod, na katerega samostojno 

sami še nismo zmogli, ob pomoči starejših prijateljev pa smo zmogli tudi to. 

 

 

RAČKIN SKRIVNOSTNI NAHRBTNIK 

 

Cilji: 

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

ter pridobiva pozitivni odnos do literature; 

• Otrok soustvarja pri nastanku pravljice; 

• Otrok spoznava skupinske družabne igre, ki temeljijo na določenih pravilih. 

Vsebina: 

• Skrivnostni nahrbtnik za domačo uporabo katerega otroci tedensko odnašajo domov. 

Vsebina nahrbtnika zajema knjige za otroke in starše, družabno igro spomin in mapo z 

vloženimi in pripravljenimi listi za soustvarjanje pravljice. 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo v skupini Račke izvajali obogatitveno dejavnost Račkin 

skrivnostni nahrbtnik. Otroci so tedensko domov odnašali nahrbtnik z izbranimi knjigami za 

otroke in starše. V nahrbtniku je bila prav tako družabna igra Človek ne jezi se, igra spomin in 

mapa z vloženimi listi, v katero so otroci skupaj s starši soustvarjali pravljico. Skupaj smo se 

tedensko veselili prebiranja nadaljevanja pravljice. Ob koncu šolskega leta, pa je vsaka družina 

prejela en izvod naše skupne pravljice. 

 

 

Z RAČKO NA POTEPU 

 

Cilji: 

• Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave; 

• Otrok se postopoma seznanja z ožjo in širšo okolico vrtca, ter se nauči varno ravnati v 

različnih okoljih: pri igri, raziskovanje, šport, v prometu. 

Vsebina: 

• Raziskovanje narave na sprehodih v vseh letnih časih; 

• Zapisovanje in fotografiranje opažanj na sprehodih; 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo se v skupini Račke želeli podati na raziskovalno pustolovščino. 

Tako smo že kmalu ob začetku šolskega leta začeli na krajših sprehodih brez 'bibe' raziskovati 

bližnjo okolico vrtca. Ob  vztrajnem treniranju smo kaj kmalu dosegli tudi malo daljše sprehode. 

Naravo smo raziskovali v vseh letnih časih, se fotografirali in zbirali utrinke naših sprehodov 

na fotografijah. Žal nam je ravno v najlepših pomladnih mesecih, epidemija Covid-19 odvzela 

možnost raziskovanja narave, saj sva s sodelavko večino daljših pohodov načrtovali ravno v 

teh mesecih, ko so otroci dorasli tudi daljšim razdaljam glede same varnosti med hojo. 
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SKUPINA PTIČKI (4-5 LET) 

VZG.:     Elizabeta MILUNIĆ 

P. VZG.: Petra MOLK 

KNJIŽNI NAHRBTNIK 

Otroci so komaj čakali ,da bodo izžrebani za knjižni nahrbtnik. Vsak je z veseljem odnesel 

domov nahrbtnik.  V njem  je bila knjiga : Kako so igrače spametovale Matica. Potem zbirka 

pesmi. CD zgoščenka. Vsak je obnovil eno zgodbo in povedal eno pesem. Vsem je odlično 

uspelo. Dali sva jim tudi nalogo, da napišejo svojo izmišljarijo. Samo ena deklica jo je spesnila 

(zapisala mamica). Zaradi epidemije pa nismo uspeli vsem otrokom oddati domov nahrbtnika. 

PETKOV VRTILJAK 

Ob petkih smo skupaj s skupino Račke imeli igro v naši in Račkovi igralnici. Otroci so imeli 

možnost igre z igračami. Možnost prehajanja med skupinama. Skupaj smo telovadili, plesali, 

peli, se igrali, brali, pogovarjali in tako popestrili petkove dopoldneve. 

 

 

SKUPINA MEDVEDI (5-6 LET) 

VZG.: Lili JEREB 

P. VZG.: Vesna PESTOTNIK 

GOZDNE SKRIVNOSTI 

CILJI:  

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

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih 

• Spodbujanje radovednosti, kreativnosti… 

• Pozitivno doživljanje samih sebe in prijateljev 

• Ustvarjalni navdih in sodelovanje 

VSEBINA: 

• Pot v gozd, na gozdno jaso, travnik.. 

• Raziskovanje v gozdu, na travniku.. 

• Ciklični pojavi v naravi 

• Raznolikost dreves (oblike listov, različna debla…) 

• Postanimo drevo.. 

• Pssst, poslušam… 

• Gozdne živali 

• Ustvarjanje z naravnimi materiali (Landart) 

• Pomen varovanja okolja 

• Gozdni bonton 

 

V začetku letošnjega leta smo se odpravili iskat »naš gozd«. Iskali smo gozdni prostor, kjer 

bomo lahko raziskovali, opazovali in se v njem tudi igrali. Kar nekaj časa smo ga iskali, a smo 

ga z vztrajnostjo našli. Kako smo bili vsi veseli! Najprej smo mu dali ime – SKRIVNOSTNI 

GOZD, potem smo se pogovorili o gozdnem bontonu. Otroci so vedeli že veliko pravil 

obnašanja v gozdu, izvedeli pa so tudi kaj novega. Dogovorili smo se, da se bomo vsi držali 

gozdnega bontona, saj ne želimo našemu gozdu in njegovim prebivalcem škodovati. Otroci so 

gozd izredno vzljubili in se  radi  vračali vanj in v njem uživali, ga raziskovali, opazovali in se 

marsikaj naučili.  Žal je kar nekaj gozdnih dejavnosti odpadlo zaradi izrednih razmer. Vendar 
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gozd takrat ni sameval, saj so ga nekateri otroci med karanteno obiskali s starši in z 

navdušenjem pripovedovali, kaj se je v njem spremenilo v tem času. 

           

         

 

V SVETU KLASIKE 

CILJI: 

• Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti (klasična glasba) 

• Vzbujati veselje do glasbenih dejavnosti 

• Razvijati interes in željo po glasbenem udejstvovanju 

• Z izbiro umetniških vrednih del, primernih otrokovi razvojni stopnji, vplivati na razvoj 

estetskega čuta 

 

VSEBINA: 

• Poslušanje klasičnih glasbenih del (npr.; J.S.Bach  - koncert za violino, C. Saint Saëns 

– Živalski karneval, Sergej Prokofjev – Peter in volk….) 

• Ogled posnetkov posameznih glasbenih del – spoznavanje instrumentov 

• Gibalno, plesno, likovno izražanje ob ali po poslušanju 

 

Za to obogatitveno dejavnost sva se odločili, ker meniva, da je klasična glasba prav tako 

pomembna kot druge zvrsti glasbe, saj zajema zelo kakovostna glasbena dela. Gre za 

popolnoma svojevrstno zvrst glasbe, drugačno od drugih, pa vendarle zelo uporabno. Otroke 

sva tako seznanili s kakovostnimi glasbenimi deli, katere so - ali samo poslušali, ali ob njej 

likovno ustvarjali ali pa se prepustili gibanju in plesnemu izražanju. Otroci so klasični glasbi 

prisluhnili z zanimanjem in veseljem. Najbolj zanimivo jim je bilo predvajanje skladbe Sergeja 

Prokofjeva -Peter in volk, ker smo si pred tem ogledali tudi slikanico in spoznali Petrovo 

zgodbo. Izredno dobro so ob poslušanju skladbe prepoznali določen dogodek ali žival iz 

zgodbe.  

Žal pa tudi pri tej dejavnosti nismo uspeli izvesti vse načrtovano zaradi izrednih razmer. 
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MEDVEDOV ZVEZEK 

CILJI: 

• Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti 

• Otrok spoznava orientacijske pojme: zgoraj, spodaj, levo, desno…. 

• Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti 

 

VSEBINA: 

• Predopismenjevanje 

• Orientacija v zvezku 

• Risanje, striženje in lepljenje v zvezke 

 

Že lansko leto so otroci imeli zvezek in ker jim je bilo ustvarjanje v zvezek všeč, sva se odločili, 

da ga bomo imeli tudi  letos. Nekateri otroci  so si izbrali novega, nekateri pa so obdržali kar 

lanske zvezke. Otroci so že dobro osvojili, katera je naslednja prazna stran, kje je zgoraj, kje 

spodaj, levo in desno…, kar jim bo koristilo tudi pri šolskih zvezkih. V zvezke so risali svoja 

doživetja pravljic, se urili v grafomotoričnih vajah, lepili in sestavljali različne stvari… Ker 

nam je virus zagodel, nismo zapolnili zvezka, a ga bodo lahko dokončali med počitnicami z 

risanjem poletnih doživetij . 

: 

JOGA ZA OTROKE 

CILJI: 

• razvoj motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči in prožnosti posameznih mišičnih 

sklopov 

•  občutenje lastnega telesa, razvijanje sposobnosti komunikacije s samim seboj 

• sposobnost koncentracije in sprostitve 

 

VSEBINA: 

• Izvajanje vaj na igriv način, tudi preko pravljic 

• Posnemanje različnih živali in  prispodob iz vsakdanjega življenja 

• Igre dihanja za sprostitev 

 

Otroci so zelo radi sodelovali pri obogatitveni dejavnosti –joga za otroke. Kljub temu, da smo 

bili letos velikokrat prekinjeni( otrok s posebnimi potrebami) in nismo mogli izvesti 

posameznih položajev v celoti, so si otroci skoraj vse zapomnili. Tudi dvomesečni izostanek 

zaradi izrednih razmer ni vplival na njihov spomin in občutke. Navdušeni so nad položaji –

Vulkan, Tovornjak, Čebela… in ponosni, kako jim je uspel položaj Drevo. 
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SKUPINA ZAJCI (5-6 LET) 

VZG.:     Tina JERAS 

P. VZG.: Melita VOLF 

GIBANJE OD GLAVE DO PETA 

- Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti 

- Otroci v dejavnostih razvijajo koordinacijo oziroma skladnost gibanja, razvijajo moč, 

natančnost, hitrost, gibljivost in vztrajnosti. Iščejo lastno pot pri reševanju gibalnih 

problemov. 

Vsak četrtek smo izkoristili telovadnico, kjer smo se plazili, plezali, pridobili zaupanje v 

svoje veščine. Otroci so se igrali z žogo, vrv imeli so razne težavnostne teste. Pridobili 

znanje o različnih skupnih moštvenih dejavnostih.  

 

PONEDELJKOVO ČIŠČENJE 

- Navajanje na red in čistočo 

- Otroci vsak ponedeljek uredijo igralnico, svojo garderobo in zunanje prostore vrtca. 

Otroke s tem navajamo na red in čistočo okolico kjer se zadržujejo večino svojega 

dneva.  

Vsak ponedeljek smo poskrbeli za čistočo naše okolice, tako v igralnici kot tudi zunaj 

igralnice. Otroci so pospravljali tudi svoje garderobe.  

POVEZANOST Z MLAJŠIMI SKUPINAMI 

- Razvijanje sočutnosti do mlajših otrok 

- Otroci se družijo z mlajšimi otroki in jim pomagajo pri pospravljanju, druženju in igri.  

Dvakrat na mesec smo odšli na sprehod z mlajšimi skupinami, če so potrebovali pomoč pri 

oblačenju smo jim tam tudi pomagali. Ko so potrebovali igro smo se skupaj igrali in imeli 

Biba pleše.  

KULINARIČNI DAN 

- Razvijanje kulinaričnih spretnosti 

- Otroci se naučijo uporabljati pribor, pomagajo pri izdelavi testa za peko pekovskih in 

slaščičarskih izdelkov. 

Otroci so se naučili rokovanja z noži, vilice in žlico. Spoznali so veliko različne hrane in 

priprave nje. Otroci so neizmerno uživali ob kuhanju, mešanju, izdelovanju piškotov, 

kroglic. Vsi so bili pripravljeni sodelovati pri kulinaričnih dnevih.  

RAZTEZANJE PO TIBETANČKIH 

- Sproščanje svojega telesa skozi gibanje 

- Spoznavanje gibljivosti svojega telesa 

Otroci so se po koncu telovadbe sprostili z raztezanjem, ki so si ga ogledali v knjigi 

tibetančki ali moj očka je presta. To knjigo smo večkrat uporabili, če telovadnica ni bila na 

voljo. Tako smo se sprostili in raztegnili s pomočjo te knjige.  

 

 

 

SKUPINA METULJI (4-5 LET) 



 

 205 

VZG.:     Aleksandra ANDRIĆ 

P. VZG.: Darja SVETLIN KOVIČ 

RITEM NAS POVEZUJE IN SPROŠČA 

Celoletno obogatitveno dejavnost sva v sodelovanju izvajali obe strokovni delavki. Idejni in 

izvedbeni vodja dejavnosti sem bila Aleksandra Andrić. 

Globalni cilj: Otrok se vključuje in igra skupinske ritmične igre. 

Ritmične sposobnosti so otroci razvijali predvsem v glasbeno didaktičnih igrah pri katerih so 

spontano občutili ritem; pri izreki izštevank in ob gibanju ter ob igranju na otroška glasbila. 

Ritmične vaje smo izvajali skozi različne glasbene dejavnosti, tudi s pomočjo traku, z lesenimi 

kockami, s prodniki, z lesenimi palčkami… Otroci so imeli dovolj časa in možnosti za 

odkrivanje novih ritmičnih vzorcev. Spretnosti so razvijali tudi pri igranju na različne male 

instrumente, pa tudi z lastnimi instrumenti, ki jih uporabljajo pri glasbenem izražanju. To so 

bile roke, noge, prsti, jezik, usta… Najraje so ponavljali in sledili ritmu s ploskanjem, 

topotanjem, cepetanjem, pa tudi korakanjem. V nekaterih igrah so morali hitro reagirati, tako 

na glasbo kot na gibe, da so se lahko usklajeno gibali po določenem prostoru. Ritmične 

dejavnosti so otroke sproščale, povezovale, pa tudi zabavale, zato so se radi aktivno in z 

veseljem vključevali v nove in pa v že usvojene igre in ritmične vaje. 

 

 

POJEM, PLEŠEM, SE IGRAM 

Obogatitvena dejavnost se je izvajala od oktobra do marca, izvajali sva jo obe strokovni 

delavki. Idejni in izvedbeni vodja je bila Darja Svetlin Kovič. 

Globalni cilj: Otrok se seznanja z različnimi glasbenimi in plesnimi zvrstmi, se ustvarjalno 

izraža z gibanjem, se sprošča. 

Skozi plesno dejavnost so otroci skupine Metulji v ljudskih in izraznih plesih ter gibalno – 

rajalnih igrah  spoznavali, se preizkušali in usvajali lažje plesne motive na različnih gibalnih 

nivojih ter usvojili ljudski ples Kačo vit – Mati ali je kruh že pečen, Konjeniki, Jaz sem 

muzikant in Rašplo. Spoznali so nekaj novih pesmic in jih gibalno prikazali v bansih – Moje 

roke, Petelinček je na goro šel... Sproščali in umirjali so se v masažah in jogi. Pri tem so bili še 

posebej usmerjeni na položaj telesa, na dihanje in občutenje v telesu. Otroci so imeli tudi 

možnost ustvarjanja lastnih plesnih motivov, plesnih korakov ob glasbi in brez nje. 
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Plesna dejavnost se je izvajala v igralnici, telovadnici in na prostem.  Ob poslušanju šumov, 

zvokov, klasične instrumentalne glasbe ter otroških in ljudskih pesmih so se otroci kreativno 

izražali, sproščeno družili, razvijali domišljijo in ustvarjali z gibom ter eksperimentirali s 

telesom. Iskali so lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, se prepustili  gibanju ter v igrah 

v parih zaupali prijatelju, vzpostavljali, vzdrževali in uživali v plesni umetnosti in prijateljskih 

odnosih. 

Plesne predstave smo pripravili tudi otrokom iz drugih skupin, pa tudi enot Vrtca Domžale. 

Plesno dopoldne pa je otrokom obogatila Folklorna skupina Groblje, ki  je otrokom predstavila 

in zaplesala ljudske plese slovenskih pokrajin. 

 

 

 

ATELJE IN GALERIJA NA PROSTEM 

Celoletno obogatitveno dejavnost sva v sodelovanju izvajali obe strokovni delavki. 

Idejni in izvedbeni vodja sem bila Aleksandra Andrić. 

Globalni cilj: Ustvarjalno izražanje z barvo na prostem, v naravi. 

 

Primeri likovnih dejavnosti na prostem so bili izbrani tako, da so zajemali najrazličnejše vidike 

predšolskih likovnih dejavnosti. Otroci so spoznavali  in se izražali preko posameznih likovnih 

področij, to so: risanje, slikanje, odtiskovanje, kiparstvo, oblikovanje prostora in osnove 

estetskega vrednotenja. Vse likovne dejavnosti so bile zasnovane kot dokaj svobodne in 

sproščene igre z likovnimi sredstvi. Otroci so dejavnost dojemali kot zanimiv izziv, ki popestri 

njihovo igro. Ustvarjali in raziskovali so likovne materiale in tehnike, ostrili svoje čute in tako 

pridobivali ideje za prenos zunanjega otroškega sveta in njihovih doživetji v likovna dela. 

Dejavnost pa smo med letom nadgradili tudi z obiskom Galerije Domžale, Menačnkove 

domačije ter z izvedbami likovnih razstav na prostem in v vrtcu. Udeležili smo se tudi na nekaj 

likovnih natečajev, kjer so bila likovna dela otrok razstavljena pa tudi nagrajena na tematskih 

likovnih razstavah. 
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ENOTA RACMAN 

SKUPINA: POLŽKI 1,5 - 2,5 LETI 

»LUTKE PRI POLŽKIH« 

Najmlajši otroci se zelo radi igrajo z lutkami in gledajo predstave, zato sva v skupini enkrat  

mesečno uprizorili igro z lutkami. Temo lutkovnih igric sva izbrali glede na tematski sklop. 

Preko zgodbe so spoznavali živali, njihovo oglašanje, gibanje, se seznanili z vremenskimi 

pojavi ter spoznali pesmice o živalih. Otroci so pri tem lutke opazovali, poslušali, se z lutkami 

pogovarjali, oponašali glasove ter z njimi rokovali. Lutke so bile vsem otrokom zanimive, zato 

so se jih vedno razveselili ter se ob lutkovnih igricah naglas smejali. Število otrok: 13 

 

 

 

 

Maja Kerep in Eva Jerman 

 

SKUPINA: RAČKE 2- 3 LETA 

 »RAČKA TELOVADI« 

 

Obogatitveno dejavnost sem izvajala tedensko v naši igralnici, ob lepem vremenu tudi  na 

igrišču vrtca in bližnjem gozdičku. Pri izvajanju gibalne dejavnosti sem upoštevala različne 

potrebe, interese in sposobnosti otrok. Spoznavali smo skupinske igre, ki temeljijo na pravilih, 

ter se učili razumevati pravila in socialne dogovore (kdo je na vrsti, delitev športnih igral in  

pripomočkov z drugimi). 

Pri vadbi na prostem smo izkoristili številne ovire, ki nam jih nudi narava (hrib, luža, kamenje, 

hlod) in pridobivali gibalne izkušnje. 

Otroci so se seznanjali z igrami z žogo, baloni, izvajali naravne oblike gibanja, ponazarjali 

gibanje živali, se vozili s poganjalci, tricikli, spoznavali gibalne igre. 

Otroci so pri gibalni dejavnosti zelo uživali in se zabavali. 
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OBOGATITVENA DEJAVNOST: »RAZGIBAJMO JEZIČKE« 

 

Dejavnost je potekala večkrat tedensko oz. dnevno od oktobra do konca maja. Govorne igre sva 

izvajali tudi spontano, ob različnih priložnostih ( na sprehodu, pred kosilom, pred počitkom, pri 

telovadbi).                                                                                                                 

Od oktobra do januarja je dejavnost izvajala Katarina Kos Juhant, nato sem jo izvajala jaz.                                             

Govor sva spodbujali na igriv način, z različnimi pripomočki ( lutke, slikovne predloge, igrače, 

knjige). Otroci so se ob razgibanju jezičkov zabavali, a hkrati krepili delovanje svojega 

govornega aparata. Razvijali smo razvoj artikulacije in spodbujali govor.  

  

Nina Trdin 
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RAČKE SE IMAJO LEPO 
 

V tem šolskem letu smo izvajale obogatitveno dejavnost, Račke se imajo lepo. Otroke smo 

fotografirale pri različnih dejavnostih, igri in sprehodih od septembra do junija. Spremljale smo 

otrokov napredek in razvoj, ter ga zapisale. S tem smo želele staršem in otrokom od prvega dne 

vstopa v skupino račke, približati življenje v skupini, hkrati pa jim ustvariti nepozabne spomine 

na skupino in delo v njej. 

Otroci bodo ob koncu šolskega leta dobili mapo z  njihovimi fotografijami. 

 

 

                                                                                                      Natalija Lukman  
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KAKO SE POČUTIM 

» SKUPINA ŽABICE, 3-4 LETA« 

 

V mesecu oktobru in novembru smo v skupini » žabice« prepoznavali in spoznavali čustva. 

Najprej smo se postopoma seznanjali s posameznim čustvom, ki so ga otroci spoznavali preko 

igre, pravljic in zgodb fotografij, risanja, obiskale so nas lutke in seveda iz različnih situacij s 

katerimi smo se srečevali tekom dneva. Izdelali sva čustveni meter, na katerem smo vsako jutro 

označili naše počutje za posamezni dan. Pripravili sva veliko dejavnosti pri katerih so se naša 

čustva v kratkem času spremenila, takrat pa smo 

imeli odlično priložnost, da smo se o teh 

nenadnih čustvih pogovarjali in jih spoznavali. 

Veliko časa smo namenili tudi pogovoru kako 

lahko ob različnih čustvih odreagiramo. Pri 

otrocih sva želeli spodbuditi zdravo čustvovanje 

in izboljšati medsebojne odnose, ter jim 

omogočiti, da izrazijo svoja čustva in 

razmišljanja. Za konec teme o čustvih pa sva 

otrokom pripravili dramatizacijo Piščanček Pik, 

katere so se zelo razveselili. 

 

 

 

MOJ ALBUM PRI ŽABICAH 

»SKUPINA ŽABICE, 3-4 LETA« 

 

Z obogatitveno dejavnostjo moj album pri »žabicah« sva želeli staršem približati otrokovo 

življenje v vrtcu. Na začetku šolskega leta so otroci v vrtec prinesli zvezek, ki se je v času 

našega bivanja v vrtcu hitro polnil. V Albume smo prilepili pesmice in deklamacije, ki smo se 

jih naučili tekom šolskega leta. Otroci so v albume barvali, risali, lepili, tiskali, šteli, utrjevali 

barve, prilepili pa smo veliko fotografij iz utrinkov življenja v vrtcu. Album pri »žabicah,« ki 

ga otroci dobijo ob koncu šolskega leta je dragoceno darilo, ki otrokom in staršem ostane za 

vedno v spominu. 
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PRAZNUJEM Z ŽABICO ŽANO 

»SKUPINA ŽABICE, 3-4 LETA« 

Rojstni dan otrok smo letos praznovali skupaj z žabico Žano. Najprej se nam je pridružila v 

igralnici in slavljencu podarila žabjo krono. Skupaj  smo prebrali knjigo, ki jo je slavljenec 

prinesel v vrtec. Risala je z nami risbice in rajala ob glasbi. Slavljencu je podarila darilo za 

rojstni dan, nato pa je skočila v nahrbtnik, ki ga je slavljenec odnesel domov. V nahrbtniku je 

bil shranjen tudi zvezek, kamor so starši prilepili fotografije in napisali utrinke praznovanja 

rojstnega dne slavljenca. Nekaj dni so imeli otroci nahrbtnik doma, ko pa so ga vrnili je imel 

vsak otrok možnost, da nam je ob fotografijah pripovedoval o slavju. Nekateri otroci so se 

ustrašili pripovedovanja pred prijatelji, takrat pa mu je žabica Žana priskočila na pomoč in ga 

spodbudila. Namen te obogatitvene dejavnosti je bil spodbujanje otroka k pripovedovanju in 

povezovanje med vrtcem in družino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGAJMO Z JEZIČKI 

»SKUPINA ŽABICE, 3-4 LETA« 

Pri otrocih  sva opazili določene primanjkljaje v razvoju govora, zato sva se odločili, da bo v 

skupini skozi šolsko leto 2019/2020 potekala obogatitvena dejavnost Migajmo z jezički. Vaje 

za boljšo izgovorjavo sva izvajali v jutranjem krogu, med igro in drugimi dejavnostmi. K 

sodelovanju sva povabili tudi starše, tako, da sva jim na drugem roditeljskem sestanku ponudili 

gradivo, s katerim bi vaje za boljšo izgovorjavo izvajali tudi doma. Otroci so radi sodelovali in 

vedno pokazali zanimanje za ponujene dejavnosti. Po nekaj mesecih pa sva pri določenih 

otrocih opazili velik napredek, katerega sva se zelo razveselili. 

 

 

 

Urška Baloh in Jana Kotnik 

 

 

 

 

 

  



 

 213 

PRAVLJIČNA NOČ V VRTCU 

IN ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA 
Skupina: Želve, 4-6 let 

Dejavnost je bila načrtovana za mesec november 2019. Zaradi bolezni in odsotnosti strokovnih 

delavk in otrok smo dejavnost prestavili. Dejavnost sem zato tudi preimenovala, saj je potekala 

v mesecu februarju, ko smo dneve preživljali v svetu pravljic. Pravljična noč je tako potekala v 

noči iz  6. 2. 2020 na 7. 2. 2020. Otroci so ob 18.00 prišli nazaj v vrtec. V zatemnjeni igralnici 

so otroci najprej ob zvokih klasične glasbe lahko uživali v plesu s svetilkami. Otroci so imeli 

možnost spoznavati in odkrivati lastnosti svetlobe. Otroci so v igralnici med plesom našli prvo 

sporočilo palčka, ko jih je povabil na nočni pohod. Palček jih je povabil naj odidejo v garderobo, 

se obujejo in oblečejo ter vzamejo baterijske svetilke. 

 
 

Podali smo se na sprehod z baterijskimi svetilkami in iskali listke z nalogami, ki jih je otrokom 

zastavil palček. Sporočila so nas vodila najprej mimo šole do gozdička za šolo in nato nazaj na 

naše igrišče. Na igrišču so otroci nato iskali in tudi našli zaklad. Odnesli smo ga v vrtec in si 

ogledali njegovo vsebino. V zaboju so otroci našli knjige z lepimi in zanimivimi slikanicami v 

katerih se skrivajo čudovite pravljice.  

 

Po vrnitvi v igralnico sem otrokom ponudila razne družabne igre in med tem so se v manjših 

skupinah pripravili na spanje. Ko so se vsi uredili sem ji povedala, da jim je palček pripravil še 

eno presenečenje. Otroke sem povabila, naj prisluhnejo in sledijo zvoku prijetne glasbe. Glasba 

je otroke vodila v večnamenski prostor. Prostor sem uredila in ga okrasila z lučkami in tako se 

je prostor spremenil v pravljično sobo. Palček jim je pripravil pravljično sobo samo za to noč-

pravljično noč v vrtcu. Vsak otrok si je izbral svoje mesto in se udobno namestil. Nato sem 

otrokom prebirala pravljice.  

 
Otroci so postali že res zaspani zato smo odšli nazaj v igralnico, ki jo je moja pomočnica 

uredila v spalnico. Ob poslušanju uspavank so otroci zaspali. 

 
Anamarija Kermavnar 



 

 214 

 GLASBENE DELAVNICE 

 »skupina ŽELVICE 4-6 LET« 

 

 
Obogatitveno dejavnost smo izvajali v najstarejši skupini našega vrtca.  Namenjena je bila vsem 

otrokom in tudi vsi so sodelovali. Seznanili so se z  malimi ritmičnimi instrumenti, s tolkali in 

Orffovim instrumentarijem. Spoznali so zvočne palice in muziciranje z njimi. Naučili smo se 

zaigrati enostavne otroške pesmice različnih avtorjev. Pri melodičnem muziciranju smo 

uporabili tudi glasbene zvonce, ksilofon, metalofon in tolkala.. Vsi smo bili navdušeni nad 

zvoki, ki smo jih producirali. 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. . Otroci ob glasbenih dejavnostih 

uživajo in se zabavajo. 

Kot orkester nismo nastopali, ker so se naše delavnice zaradi velike odsotnosti otrok končale 

že v februarju, kasneje v marcu pa smo vsi ostali doma zaradi izrednih razmer. 

 
Katarina Kos Juhant 
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ANALIZA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 216 

ENOTA CICIDOM 

 

ANALIZA PROJEKTA ENOTE CICIDOM 

 

LOČUJEMO SKUPAJ 

Otroci se vsakodnevno srečujejo z različnimi odpadki. V ta namen imamo v igralnici različne 

koše za smeti, kamor otroci te odpadke odlagajo. Preko pogovora, slik in igre smo ugotovili, 

da ima vsak smetnjak svojo barvo in kateri odpadki sodijo v določeni smetnjak. Čeprav 

nekateri še ne poznajo določenih barv pa v vsakodnevni praksi odlaganja smeti prepoznajo 

pravi smetnjak. Spoznali smo tudi, da lahko iz nekaterih odpadkov tudi ustvarjamo in nastalo 

je nekaj uporabnih izdelkov in slik. 

 

 

ANALIZA PROJEKTOV SKUPINE ZAJČKI 

2 – 3 

Vzgojiteljica Maja Novak 

 

IGRA Z NESTRUKTURIRANIM MATERIALOM 

Projekt se lepo navezuje na projekt ločevanja odpadkov saj odpadni material ponuja otrokom 

veliko priložnosti za izvirno igro, v kateri se uči, uživa, hkrati pa ponuja novo dimenzijo igre, 

ki izstopa iz povprečja. Tako so se otroci igrali s škatlami, lesom, jogurtovimi lončki, volno, 

zamaški, blagom ter z njimi tudi ustvarjali. 
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ENOTA GAJ 

 

ANALIZA SKUPNIH PROJEKTOV  

 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

PROJEKT: EKOLOŠKI KOTIČEK  

V naši enoti otroci zelo dobro ločujejo odpadke ter na ta način pripomorejo k skrbi za naš planet. 

Dvakrat letno zbiramo papir in sicer jeseni ter pomladi ter tako pripomoremo k čistejšemu 

okolju.  

Spomladi organiziramo čistilno akcijo znotraj vrtca. Mlajše skupine otrok uredijo atrije, starejše 

pa počistimo igrišče ter uredimo lopo in igrače. Skozi celo leto otroci v vrtec prinašajo odpadni 

material in nato iz tega ustvarjajo in nastajajo otroške umetnine, ki jih nato razstavljamo v vrtcu 

.Na ta način poskušamo otrokom približati skrb za čistejše okolje tudi preko ekoloških kotičkov. 

Veseli smo, da lahko s pomočjo projekta ozaveščamo najmlajše in na ta način doprinesejo za 

lepši in čistejši svet. 

 

PROJEKT: IGRAJMO SE SKUPAJ 

V okviru projekta Igrajmo se skupaj so otroci razvijali sposobnost in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. Projekt smo izvajali od 

oktobra do junija. 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. Način izvajanja smo prilagodili starosti otrok. Naša druženja so potekala po 

igralnicah, v kolikor se je družilo več skupin pa v telovadnici in večnamenskem prostoru vrtca. 

Za druženje smo izkoristili tudi atrije, igrišče ter bližnjo okolico, kamor smo se podali na skupne 

sprehode.  

 

PROJEKT: ZBIRAMO ZAMAŠKE 

Tudi letos smo s skupnimi močmi, s pomočjo staršev in strokovnih delavcev, zbirali zamaške 

za VESELE NOGICE.  Tako smo se povezali med seboj, saj se vsi zavedamo, da so med nami 

otroci in odrasli z drugačnimi zmožnostmi in potrebami kot jih sami doživljamo pri 

vsakodnevnih dejavnostih. Spoznavanje in zavedanje o drugačnosti ter predvsem sprejetje, smo 

negovali skozi različne vsebine in tako zbirali zamaške za humanitarno društvo VESELE 

NOGICE.  

Z društvom smo se dogovorili, da so večkrat letno poskrbeli za odvoz zamaškov, ki so jih skozi 

celo leto pridno in vestno zbirali naši otroci, starši in strokovni delavci enote Gaj. Namen 

projekta je bil predvsem seznanjati otroke s socialnim čutom za drugačnost ter jih navajati na 
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družbeno koristno delo že od majhnih nog naprej. Glede na rezultate je bil namen dosežen in 

velikokrat celo presežen. 

 

Strokovni delavci enote Gaj 

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

 

Oddelek: 4–6 leti 

Šolsko leto: 2019/2020 

 

PROJEKT: MAPA Z UTRINKI 

Na začetku šolskega leta je vsak otrok prinesel debelejšo mapo.V to mapo smo skozi vse šolsko 

leto zbirali izdelke otrok, njihove risbe, pesmi in deklamacije. Prav tako smo delali 

grafomotorične vaje in jih  dali v mape. Na ta način je viden napredek otroka od začetka 

šolskega leta pa do konca. V to mapo smo risali posebne dogodke, kod so obiski gledališča, 

izleti, kolesarjenje... Starši so si mape ogledali na pogovornih urah in na drugem sestanku za 

starše. Na koncu leta sva dodali nekaj fotografij. Takšna mapa je lep spomin, nekateri otroci 

imajo še vedno zvezke , ki smo jih imeli pred leti. Radi jih ogledujejo.  Prav tako pa je zanimiva 

staršem.  Ker gredo otroci v šolo se bodo tako lahko spominjali vrtca in svojih prijateljev. 

 

PROJEKT: PRAVLJIČNI PALČEK 

V sodelovanju z Knjižnico Domžale smo od oktobra do februarja izvajali projekt  Pravljični 

Palček. Starši so dobili okviren seznam knjig, ki jih lahko preberejo otrokom in pesmi, ki se jih 

naučijo. Naredili smo seznam, tako, da so otroci lahko videli, koliko knjig so že povedali. 

Nekateri so z velikim veseljem pripovedovali pravljico pred skupino. Nekateri so si zapomnili 

besedilo dobesedno. Nekaj otrok zna že brati. So bili pa tudi zelo plašni in s takimi sva  delali 

individualno. Na koncu smo nekaj otrok  vzpodbudile ker jim je še malo manjkalo. Tako so vsi 

otroci naredili Pravljičnega palčka. Priznanja pa so otroci dobili na našem slovesnem zaključku 

v juniju.    

                                                                           Vzgojiteljica:  Maja Svetlin Ljubić 

Pomočnica vzgojiteljice: Petra Kociper 
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EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE 

Oddelek: 4–5 leti 

Šolsko leto: 2019/2020 

                                         

 

PROJEKT:  STRPNOST V SKUPINI MIŠKE 

 

Projekt STRPNOST v skupini Miške, kjer so otroci stari 4 do 5 let  je potekal dva tedna z 

zaključkom predstavitve likovnih izdelkov naše skupine. V projekt je bilo vključenih 24 otrok 

naše skupine. 

V tem času smo se projekta pri tej starosti, lotili s spoznavanjem različnih čustev, ki so bila 

spodbuda za dojemanje samega projekta z naslovom STRPNOST. Otroci so tako spoznavali 

različna čustva skozi socialne igre, ki so v otrocih sprožala različne odzive ter jih pripeljala do 

spoznavanja svojih zmožnosti, zbliževanja, utrjevanja odnosov skozi igro ter predvsem 

spoznavanja prilagajanja ob različnih situacijah. Otroci so tako tudi skozi različne slikanice 

spoznavali čustva, reakcije in pravilno ravnanje ob določeni situaciji, ki izzove negativna 

čustva. Svoje izkušnje, ideje, strahove in nenazadnje pričakovanja so lahko izživeli skozi igro 

z izraznimi lutkami, kjer so uprizorili pravo predstavo iz danih slikanicah ali pa so zaigrali svojo 

domišljijsko predstavo saj so jim  dvostranske izrazne lutk omogočile spreminjanje dogajanja 

igre skozi celo predstavo. 

Različna čustva smo spoznavali tudi skozi klasično glasbo in skozi njo gibalno podoživljali 

nekatera čustvena stanja. Predvsem slikanica, Žoga za vse, avtorice Brigitte Weninger nas je 

spodbujala in nagovarjala k STRPNOSTI, kar je bilo začutiti skozi cel proces spoznavanja  

lastnosti strpnosti tako ob vsakodnevni igri, ob različnih čustvenih reakcijah ter prilagajanju 

nekaterim posameznikom znotraj naše skupine, saj jih vsebina slikanice opozarja in nagovarja 

k razmišljanju, da vsak na svoj način s svojimi pozitivnimi lastnosti prispeva k skupnemu 

uspehu. 

 

 

                                                           Vzgojiteljica: Jasna Bizjak 

                                                                  Pomočnica vzgojiteljice: Sandra Kregar 
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ENOTA KEKEC 

 

 

ANALIZA PROJEKTA  

»KAKO SO ŽIVELI NA GRADOVIH?« 

 

 
Pri raziskovanju so sodelovalo 20 otrok. Žal pa projekt zaradi izrednih razmer nismo izvedli v 

celoti. 

 

 

 

1. FORMULACIJA PROBLEMA 

 

Raziskovanja smo se lotili na pobudo otrok. Ob ogledovanju enciklopedije o gradovih so 

otroci postavljali različna vprašanja. Na nekatere nismo znali odgovoriti, zato smo se odločili, 

da postanemo raziskovalci. 

 

Strokovni delavki pa sva želeli dečkom omogočiti, da izživijo svojo potrebo po vživljanju v 

vlogo vitezov, tudi z nošenjem ščitov in sabelj. Deklice pa so se vživele v vlogo princesk. 

 

 

2. POSTAVITEV DOMNEV 

 

Najprej smo preverili, kaj otroci o življenju na gradovih že vedo. Vse izjave smo zapisali na 

plakat. Plakat je na tabli ostal vse do konca projekta. 

 

 

3. ISKANJE INFORMACIJ 

 

Otroci so predlagali, da pravilnost naših domnev preverimo na več načinov. 

 

Predvideni viri: 

- vprašali bomo starše 

- v knjigah in enciklopedijah 

 

Predvidene dejavnosti: 

- z obiskom na gradu 

4. UGOTOVITVE 
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Preverili smo domneve in jih, v kolikor je bilo to potrebno, popravili na plakatu. Dodali smo 

nove pravilne ugotovitve. 

 

5. UPORABA INFORMACIJ 

 

- izdelava kron, mečev in ščitov 

- nizanje ogrlic 

- kotiček za šemljenje 

- igra z gradovi 

- risanje z barvicami 

- izdelava gradov iz kock in konstruktorjev 

- dramatizacija Grad gradič 

- delovni list ( liki ) 

 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

Kot že omenjeno, projekta nismo izvedli v celoti. To so nam preprečile izredne razmere. Najbolj 

žal nam je, da nismo odšli na izlet v Ljubljano in si ogledali Ljubljanski grad. 

Kljub temu ugotavljam, da je bilo raziskovanje uspešno, saj smo dobili odgovor na kar nekaj 

naših vprašanj. Otroci so bili zelo motivirani in so aktivno sodelovali. S postavljanjem domnev, 

zapisom le-teh in s končnim preverjanjem, so otroci dobili občutek, da so pravi raziskovalci, 

saj so odkrili nekaj njim neznanega. Dobili so občutek, da so pomembni, okrepila se je tudi 

njihova pripadnost skupini. 

 

Zanimivo je bilo gledati dečke, ko so si iz kartona izdelovali ščite in meče. Kar niso mogli 

verjeti, da to v vrtcu lahko delajo. Tudi pri zapisih, ki so mi jih starši pošiljali v času izrednih 

razmer, so omenjali, kako komaj čakajo, da se vrnejo v vrtec in dokončajo svoj meč in ščit. 

Deklice so se pa v kotičku za šemljenje prelevile v prave princeske. 
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ENOTA KRTEK 

EVALVACIJA PROJEKTOV ENOTA KRTEK 

 SKUPINA POLŽI, 2-3 LET 

POLŽEV KROG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preko celega leta so se otroci navajali na samostojnost. Pri tem je bil res opazen napredek. 

Otroci so bili, seveda tudi s pomočjo staršev, ki so jih doma navajali na samostojnost, vse bolj 

samostojni. Večina se jih zna obuti, sezuti, pospravijo svoje obleke v omarice, samostojno si 

umijejo roke, navajajo se na uporabo stranišča. Pričeli smo tudi s samostojnim nalivanjem čaja 

in vode, pri čemer so  otroci tudi zelo uspešni. 

Jana Strojan 

 

 

 SKUPINA METULJI,1-2 LET 

ZMOREM SAM 

 

Cilji : 

-Navajanje otrok na samostojnost pri: hoji,  hranjenju, slačenju, oblačenju,  umivanju, uporabi 

kahlice, zlaganju copat in hlač 

-spodbujanje govora: spoznavanje novih besed s pomočjo knjige, slikovnih predlog 

-navajanje otrok na uporabo vljudnostnih izrazov: dober dan, nasvidenje, prosim, hvala, izvoli, 

oprosti 

Projekt smo v skupini izvajali od prvega dne, ko so otroci vstopili v vrtec. Kmalu so se pokazale 

razlike med otroki na posameznih področjih, ki smo si jih vzgojiteljice zastavile v ciljih. 

Prvi mesec smo se ukvarjali  s premostitvijo težav pri prihodu v vrtec, saj je imela polovica 

otrok težave ob ločitvi  od staršev. Da so kar najlažje zamenjali okolje smo se posluževali 

različnih pristopov(petje pesmic, crkljanje, zanimive zvočne igrače, knjige, odmik otroka od 

vrstnikov, uporaba ninic, dud…) 

Veliko truda smo vložili tudi v samostojno hranjenje, saj se večina od štirinajstih otrok ni znala 

samostojno hraniti. Pri enem izmed dečkov smo to dosegli šele okoli novega leta, čeprav je bil 

v tem obdobju star že 22 mesecev, večina pa se je te veščine navadila po enem mesecu. 

Ob vstopu samostojno niso hodili štirje otroci. Trije so z vztrajnostjo in zvedavostjo to dosegli 

v slabih dveh mesecih, eden izmed njih pa je shodil pri 19 mesecih. 
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Govorno otroci niso bili aktivni vso jesen, kljub vsakodnevnim dejavnostim iz govornega 

področja)pravljice, zgodbice, slike, bibarije, prstne igre. Postopoma so se pri nekaj otrokih 

pojavile prve razumljivejše besede okoli novega leta. Ob koncu šolskega leta pa nekateri otroci 

že uporabljajo več besed, ali stavkov, kjer uporabijo dve ali tri besede. 

Otroke sva po novem letu postopoma začeli navajati tudi na kahlico, najprej dvo letne, nato pa 

po interesu tudi mlajše. Trenutno je večina otrok na kahlici uspešna, plenico pa uporablja še 

trinajst od štirinajst otrok. Vsi se ob spodbudi trudijo tudi sleči hlače in odstraniti pleničko . 

 

Otroci so se po novem letu tudi začeli navajati na sezuvanje in slačenje oblačil, ena deklica pa 

je to obvladala že v jeseni. Otroci zelo hitro obupajo, če se copat ne sezuje hitro, ali pa je treba 

vložiti več energije kot so jo pripravljeni v uspeh vložiti.  

 

Otroke tudi od samega vstopa v vrtec spodbujamo k uporabi vljudnostnih izrazov, a razen parih 

še ne uporabljajo pričakovanega. 

Seveda bo potrebno v skupini nadaljevati s pridobivanjem spodbujanjem omenjenih 

samostojnosti tudi v prihodnje. 

 Čaka nas še veliko dela predvsem na govornem področju, samostojnostih pri oblačenju in 

obuvanju.  

 

 

 
 

Andreja Matkovič  
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 SKUPINA ŽABICE, 5–6  LET 

MOJ ZVEZEK 

 

CILJI:  

• Pridobivanje orientacije na listu, veselje do reševanja nalog in navajanje na skrb za 

svoje stvari; 

Projekt Moj zvezek je potekal od septembra 2019 do junija 2020.  

Otroci skupine Žabice so s pomočjo projekta Moj zvezek skrbeli za svoje stvari (barvice, 

šiljenje) ter za urejenost zvezka v katerega so barvali, risali ter povezovali, razvrščali na učnih 

listih, sledili našim navodilom, strigli in lepili itn. S tem so se pripravljali na vstop v šolo. 

Otrokom so bile naloge všeč, reševali so matematične orehe, spoznavali števila, zapis števil, 

preštevali, delali vaje za grafomotoriko (vijuge, vodoravne, navpične, poševne črte, itn.), 

spoznavali like, reševali labirinte, iskali pare, vsiljivce, itn. Grafomotorične vaje so pred 

zapisovanjem v zvezek lahko risali na tablo, v pesek. Večina otrok je naloge uspešno 

samostojno reševala, pomoč so občasno potrebovali mlajši otroci. Otroke s posebno potrebo pa 

je bilo potrebno usmerjati in jim pomagati. 

 

 

DAN STRPNOSTI 

CILJI: Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, 

telesno in duševno konstitucijo itn.) 

V okviru projekta Strpnost smo otroke seznanjali s strpnim vedenjem, s tem kako biti bolj 

strpen, sočuten in empatičen, se srečali z otrokom s posebnimi potrebami (gibalno oviran) ter 

imeli razstavo na temo Strpnosti in sprejemanja drugačnosti. 

V skupini Žabice smo v tednu od 11.-15. 11. 2019 izvajali dejavnosti na temo strpnosti ter 

tejtemi namenili več dni, zlasti 12. 11. 2019, ko smo se posvetili pojmu strpnost oz. nestrpnost 

(prebrali knjigi Drugače in povzetek knjige Vila Elsena – Dinozaver Tiko in veliki zob ter risali 

po vsebini zgodbe Dinozaver Tiko) ter 13. 11. 2019, ko je k nam (skupinam Žabice, Čmrlji in 

Kresničke), prišel na obisk 17-letni fant na invalidskem vozičku s spremljevalnim psom, mamo 
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ter prostovoljko Društva vesele nogice. Sprejeli smo jih v skupnem prostoru, fanta pozdravili 

in mu ob spremljavi kitare zapeli pesmi. Nato pa se je najprej igral v naši igralnici (Žabice), 

kjer so mu bili zelo všeč avtomobili in garaža. Ker se je v naši igralnici zelo dobro počutil, ga 

nismo želeli obremenjevati z menjavo prostora, zato so se k nam z njim, izmenično prišli igrat 

tudi otroci skupin Čmrlji in Kresničke. Otroci so se zelo lepo vedli, se z njim igrali, mu pokazali 

igrače itn. Otroci so se tako učili sprejemati drugačnost, spoznavali, da smo vsi vredni 

spoštovanja, da je pomembno, da smo sprejeti in da imamo do vsakega od nas, prijazen in 

spoštljiv odnos. 

 

Alenka Lovšin 

 

 

 SKUPINA SONČKI, 1-2 LET 

ŽELVINA VREČKA 

 

CILJ: Zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodno navajanje na rabo knjige. Otrok 

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

pridobiva pozitivni odnos do literature.  

Projekt je bil zasnovan  v obliki družinskega branja in na družinski pismenosti, saj preko otroka 

knjižnico obiščejo in spoznavajo tudi starši. Pomembno je, da se starši zavedajo pomena branja 

za otrokov razvoj že pri najmlajših, zato sem  jim Želvino vrečko predstavila že na roditeljskem 

sestanku. Že uvajalnem obdobju sem opazila, da imajo slikanice v vrtcu za otroke velik pomen, 

saj jih pomirjajo. Otroci večkrat samoiniciativno poiščejo kartonke, slikanice in zvočne knjige 

v našem bralnem kotičku. Z velikim veseljem opazujejo slike in ilustracije v njih. Še posebej 

so jim všeč zvočne knjige. Večkrat s knjigo pristopijo tudi k nama, da si jo skupaj pogledamo. 

Radi poslušajo tudi branje na glas v krogu. Tudi v naši knjižnici so si otroci lahko izposodili 

knjige in jih odnesli domov. Vzporedno smo spoznavali tudi pravilno ravnanje s knjigami in 

listov ne trgamo več. Nekateri starši so mi zaupali, da si otroci vsak večer pred spanjem zaželijo 

branja pravljic brata Grimm, Andersena in Svetlane Makarovič. V času izrednih razmer sem jih 

usmerila tudi na poslušanje Lahkonočnic in jih spodbudila še k večjemu branju, saj branje 

pomembno vpliva tudi na govorni razvoj otroka.  

Področje jezika je zelo pomembno, saj prisotno kot povezovalni člen med vsemi področji 

dejavnosti, pa tudi sicer življenja in dela v vrtcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavica Perpar Ibrčič 
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ENOTA MLINČEK 

 

1. BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Tako kot vse druge kotičke na prostem, smo tudi kotiček v okviru projekta Bralnice pod 

krošnjami opremili z napisom, ki smo ga pritrdili kar na edino drevo, ki ga imamo na 

našem igrišču.  Čeprav imamo samo eno drevo, pa nam ta nudi ob toplih dneh primerno 

senco in prostor, ki smo ga namenili prebiranju in listanju knjig. Običajno okoli debla 

položimo blazine, nanje pa postavimo lesene zabojčke z različnimi knjigami. Kotiček 

je namenjen vsem trem skupinam, tako da omogoča tudi druženje otrok ob knjigah. 

Otroci so zelo radi v omenjenem kotičku, saj jim poleg knjig, druženja, omogoča tudi 

prostor za počitek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EKOLOŠKI KOTIČEK 

Mlajši otroci so zbirali različne slike in jih, ob pomoči vzgojiteljic, lepili na koše za odpadke 

v igralnici. Spoznavali smo različne vrste odpadkov in se učili pravilna razvrščati.  

Ugotovili smo, da se nekatere odpadke lahko ponovno uporabi. Preko celega leta smo 

skrbeli za urejenost igralnice in okolja, v katerem smo bivali. Preko celega leta smo skrbeli 

za urejenost igralnic in okolja. Preko celega leta smo skrbeli za urejenost igralnic in okolja. 

V jesenskem in spomladanskem času smo izvedli čistilne akcije na našem igrišču. 

V okolici vrtca smo poiskali ekološke otočke in prepoznavali namenske barvne zabojnike 

ter odlagali odpadni papir. Pogovarjali smo se o predelavi papirja, ki poteka v tovarni blizu 

našega vrtca in odšli na izlet do tovarne, kjer smo lahko videli, da res zbirajo papir in 
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obenem spoznavali bonton lepega vedenja v gozdu in na sprehodih s pobiranjem plastičnih 

odpadkov.                                                                                                                    

V sodelovanju s starši smo zbirali različni odpadni material, ki smo ga namensko uporabili 

pri ustvarjanju in igri z nestrukturiranimi materiali. Zbirali smo zamaške za  

Skozi celo leto smo praznovali rojstne dneve z izdelovanjem ekološke lutke za slavljenca, 

ter spoznavali način družinskega praznovanja s pomočjo eko-igre. 

Z ekološkim osveščanjem bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO PRIJATELJI 
Tako  kot vsako šolsko leto, smo tudi letos v naši enoti aktivno sodelovali z enoto Kekec. 

V septembru smo tam izvedli dneve rolanja in dneve kolesarjenja ter igro na velikem 

kekčevem igrišču.  V mesecu oktobru, v tednu otroka smo se s prijatelji iz Kekca veliko 

družili in igrali, skupaj smo izvedli jesenski kros ob Kamniški Bistrici, povabili smo jih 

na obisk razstave fotografij in izdelkov otrok ob praznovanju 20. letnice enote Mlinček. 

V novembru smo se skupaj z najstarejšo skupino odpravili v Ljubljano na ogled 

Minicitiya. Koledarsko leto smo zaključili s čajankami in sicer obiskali smo Kekčeve 

oni pa nas. Najmlajše skupine pa so pri nas imele gledališki abonma. Imeli smo 

planiranih še kar nekaj druženj, pa so nam na žalost pot prekrižale izredne razmere – 

zaprtje vrtcev zaradi epidemije. Sodelovanje z enoto Kekec je vedno prijetno, naslednjih 

druženj pa se že zelo veselimo. 
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5. EKOLOŠKI KOTIČEK 

Mlajši otroci so zbirali različne slike in jih, ob pomoči vzgojiteljic, lepili na koše za odpadke 

v igralnici. Spoznavali smo različne vrste odpadkov in se učili pravilna razvrščati.  

Ugotovili smo, da se nekatere odpadke lahko ponovno uporabi. Preko celega leta smo 

skrbeli za urejenost igralnice in okolja, v katerem smo bivali. Preko celega leta smo skrbeli 

za urejenost igralnic in okolja. Preko celega leta smo skrbeli za urejenost igralnic in okolja. 

V jesenskem in spomladanskem času smo izvedli čistilne akcije na našem igrišču. 

V okolici vrtca smo poiskali ekološke otočke in prepoznavali namenske barvne zabojnike 

ter odlagali odpadni papir. Pogovarjali smo se o predelavi papirja, ki poteka v tovarni blizu 

našega vrtca in odšli na izlet do tovarne, kjer smo lahko videli, da res zbirajo papir in 

obenem spoznavali bonton lepega vedenja v gozdu in na sprehodih s pobiranjem plastičnih 

odpadkov.                                                                                                                    



 

 230 

V sodelovanju s starši smo zbirali različni odpadni material, ki smo ga namensko uporabili 

pri ustvarjanju in igri z nestrukturiranimi materiali. Zbirali smo zamaške za  

Skozi celo leto smo praznovali rojstne dneve z izdelovanjem ekološke lutke za slavljenca, 

ter spoznavali način družinskega praznovanja s pomočjo eko-igre. 

Z ekološkim osveščanjem bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO PRIJATELJI 
Tako  kot vsako šolsko leto, smo tudi letos v naši enoti aktivno sodelovali z enoto Kekec. 

V septembru smo tam izvedli dneve rolanja in dneve kolesarjenja ter igro na velikem 

kekčevem igrišču.  V mesecu oktobru, v tednu otroka smo se s prijatelji iz Kekca veliko 

družili in igrali, skupaj smo izvedli jesenski kros ob Kamniški Bistrici, povabili smo jih 

na obisk razstave fotografij in izdelkov otrok ob praznovanju 20. letnice enote Mlinček. 

V novembru smo se skupaj z najstarejšo skupino odpravili v Ljubljano na ogled 

Minicitiya. Koledarsko leto smo zaključili s čajankami in sicer obiskali smo Kekčeve 

oni pa nas. Najmlajše skupine pa so pri nas imele gledališki abonma. Imeli smo 

planiranih še kar nekaj druženj, pa so nam na žalost pot prekrižale izredne razmere – 

zaprtje vrtcev zaradi epidemije. Sodelovanje z enoto Kekec je vedno prijetno, naslednjih 

druženj pa se že zelo veselimo. 
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EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE MIŠK 

STAROST OTROK: 2 – 3,5 

NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Saša Starič 

 

1. MALI RAZISKOVALEC 

Naši mali raziskovalci so raziskovali materiale, zvoke, pojave in naravo v vsej njeni 

raznolikosti in pojavnosti. Projekt je potekal preko celega leta. Ob najrazličnejših 

priložnostih. Vodeno in spontano. V okviru načrtovane dejavnosti in priložnostno. 

Otroci so tako dobili bogat nabor izkušenj, možnosti raziskovanja in vpletanje le tega v 

vsakdanje življenje. Svoja opažanja in spoznanja smo strnili v skupne izdelke in 

nadgrajevali, kar smo spoznali. Nabiranje izkušenj in raziskovanje možnosti je v tej 

starosti ključnega pomena, saj otroci še niso sposobni ubesediti tega, kar so izkusili. 
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2. MIŠKIN DNEVNIK 

Rojstnodnevna praznovanje posodabljamo in raziskujemo drugačne možnosti.  

V letošnjem letu smo praznovanje povezovali z različnimi področji.  

Z gibalno – plesnim raziskovanjem ob plesu in rajanju ob glasbi po izboru otrok. 

Z likovnim ustvarjanjem ob izdelavi darila, ki smo ga izdelali skupaj z otroci. 

Z ekologijo, ko smo z reciklažo starega blaga razveselili otroka z darilom - lutko, ki sta 

ga izdelali vzgojiteljici. 

Z dnevno rutino, pri kateri je imel otrok posebno vlogo. 

Povezovali smo se z družino, ko je vsak otrok ob praznovanju dobil Miškin dnevnik, ki 

ga je odnesel domov, vanj pa so, skupaj s starši, predstavili še svojo družino. Dnevnike 

smo preko celega leta z veseljem prebirali. 
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3. MALI SONČEK 

V projektu so sodelovali vsi otroci. Od 19 otrok jih je14 sodelovalo v zelenem 

programu, 5 pa v modrem programu, en otrok programa ni dokončal zaradi veliko 

odsotnosti. Ob prihodu v vrtec so bili gibalno aktivni predvsem starejši otroci, ki so že 

obiskovali vrtec, mlajši otroci pa so bili sprva gibalno zelo okorni in nespretni, saj so 

bili v večini še v varnih zavetjih - naročjih staršev in s tem zelo varovani in omejeni pri 

gibalnem raziskovanju. Gibalne spodbude smo stopnjevali iz dneva v dan, otroci so se 

sprostili in se gibanja niso več bali. Poligoni, igre, gibalne spodbude, sredstva so bili 

varno pripravljeni, da so otroci lahko raziskovali gibanje v čim več različnih oblikah in 

se gibali po navodilih. 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. Udeležili so se vsake ponujene dejavnosti in jo izvedli svojim danostim 

primerno. Gibalni napredek se odraža na vseh področjih, otroci so veliko bolj 

samostojni in suvereni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dipl. vzg.: Dragica Repanšek 
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EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

STAROST OTROK: 3 – 4  

NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc 

 

1. NA SONČNI STRANI ALP 

Projekt je potekal skozi celotno šolsko leto, nadaljevali pa ga bomo še v prihodnjem. 

Pri projeku pa so sodelovali otroci skupine Ptički in Ribice. Veliko dejavnosti je 

potekalo skupno. Vključevali smo različna področja (družba, narava, jezik, umetnost ter 

gibanje). Dejavnosti v okviru projekta smo vključevali v različne tematske sklope in 

povezovali z letnimi časi. Otroci so preko različnih dejavnosti spoznavali kulturno 

dediščino, jedi, plese, oblačila ter šege in navade povezane s posameznimi prazniki. V 

igralnici smo uredili kotiček Slovenija, ki smo ga dopolnjevali. Izdelali smo zemljevid 

Slovenije ter spoznavali temeljne značilnosti krajev. Novih pojmov pa se učili preko 

asociacij. Sprva smo spoznali domači kraj, občino nato širše – državo. Prebirali smo 

različne knjige o Sloveniji,  pripovedovali ljudske zgodbe, pregovore,  spoznavali 

legende slovenskih krajev in gradov, plesali ljudske plese za otroke ter prepevali ljudske 

pesmi in ob tem spoznavali inštrumente. Izdelali smo si igro spomin s fotografijami 

slovenskih mest in grbov. Spomladi smo pričeli tudi z izdelovanjem družabne igre, ki 

pa jo bomo še dopolnili, saj je bilo to ravno v obdobju pred epidemijo. Prav tako zaradi 

razmer nismo obiskali gradu Zaprice v Kamniku, kar bomo izvedli v naslednjem 

šolskem letu.               
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2. NAREDI SAM 

Projekt, ki je potekal celotno šolsko leto smo povezovali predvsem s področjem narave, 

matematike, gibanja, jezika in glasbe. Namen je bil spodbujati miselni razvoj otrok, prav 

tako pa so bile dejavnosti načrtovane za spodbujanje in spoznavanje pomena 

medsebojnega sodelovanja. Otroci so v okviru projekta spoznavali pomen ločevanja ter 

možnost ponovne uporabe različnih materialov. Izdelovali smo igrače, poligon za 

žogice, hišico iz škatel, inštrumente družabne igre, glasbila, okrasne predmete... 

Odpadni material so nam prinašali tudi starši. Tako smo dobili za ustvarjanje veliko 

blaga, odpadne embalaže, tulcev iz katerih so otroci radi likovno ustvarjali. V igralnici 

smo na posamezne koše za odpadke nalepili različne fotografije odpadkov, kar je 

otrokom omogočilo, da so ustrezneje ločevali odpadke. V okviru projekta pa smo velik 

poudarek namenili tudi spodbujanju oziroma razvoju ustvarjalnosti kar smo omogočali 

z igro z nestrukturiranim materialom. Ker je bil zaradi razmer vrtec zaprt,  pa so bili 

otroci vseeno lahko ustvarjalni, se igrali in ponovno uporabili odpadni material, ki so 

ga našli kar doma.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KAKO SMO SI RAZLIČNI 

Temeljni cilj pri projektu je bila možnost pridobivanja vse bolj kompleksnih socialnih 

veščin (vzpostavljanje stika z drugimi, upoštevanje njihovih potreb, prepričanj, 

razumevanje čustev drugih v različnih kontekstih...). Prav tako so imeli otroci možnost 

spoznati pojem različnost; predvsem z vidika področja oseb s posebnimi potrebami, 

njihove prilagoditve, pridobivanje empatije. Veliko smo izvajali socialne igre za 

razvijanje empatije. Otroci pa so se seznanili z osebami s posebnimi potrebami preko 

posnetkov, različnih knjig, pravljic in tako spoznali kakšne prilagoditve potrebujejo. V 

okviru tega smo izdelovali tudi didaktična sredstva. Najbolj smo se tej temi posvetili v 
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okviru udeležbe pri projektu Mednarodni dan strpnosti. V okviru tega smo spoznavali 

preko pravljice Čebelica Bina spoznavali svet slepih in slabovidnih, izdelali tipni 

spomin ter igro kjer so otroci prepoznavali različne začimbe preko vonja, se igrali igre 

zaupanja, likovno ustvarjali ter spoznali pisavo slepih. Omenjeni projekt bomo 

nadaljevali v naslednjem šolskem letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MALI SONČEK 

V tem šolskem letu smo izvajali program Mali sonček »zeleni« ter za starejše otroke 

Mali sonček »oranžni«. Na izvajanje dejavnosti v okviru projekta Mali sonček je letos 

vplivala tudi pandemija, saj je bilo nekaj dejavnosti načrtovanih v pomladnih mesecih. 

Poleg področja gibanje, smo gibalne dejavnosti združevali še z drugimi področji 

(predvsem matematika, jezik in narava). Gibalne dejavnosti smo izvajali na prostem na 

igrišču, ob Kamniški Bistrici ter igalnici in garderobi (poligon). Izvajali smo dejavnosti 

za razvijanje ravnotežja (stoja na eni nogi, hoja po črti, vrvi, hoja po klopi, deska za 

ravnotežje...), različne gimnastične vaje. Velik poudarek smo namenili tudi različnim 

elementarnim in drugim igram kot so igre z in brez rekvizitov, igre lovljenja, štafetne 

igre... Izvajali smo tudi različne dejavnosti v ritmu z rokami, nogami, z rekviziti ter ob 
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glasbi. Osnovne načine gibanj z žogo smo izvajali preko različnih iger. Pri tem pa smo 

uporabili žoge različnih velikosti ter tudi trdnosti (materialov). Tudi pri gibalnih 

dejavnostih smo razvijali ustvarjalnost in sicer tako, da smo uporabili različna 

improvizirana sredstva (igrače, časopisni papir...) za gibalne vaje. Otroci so imeli na 

igrišču na voljo tudi različna vozila poganjalce, skiroje. Sprehode pa smo izvajali tako, 

da so bili med njimi tudi bolj zahtevni, daljši sprehodi ali sprehod v hrib. 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                            mag. prof. inkluz. ped. Maja Cerar Jeretina 

 

EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE RIBICE 

STAROST OTROK: 4 – 6 

NOSILEC IZVEDBE: Damjana Rode, Gašper Cestnik 

 

1. V DEŽELI ČRK 

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, jih zapisovali, se z njimi glasovno igrali…V jutranjem krogu smo se 

igrali z glasovi, iskali začetni in končni glas v besedi, zlogovali in dopolnjevali besede 

in iskali besede na določeno črko. V igralnici smo uredili tudi kotiček, kjer smo imeli 

na steno nalepljene črke, knjige in slikanice, Cicidoje, delovne liste, liste z 

grafomotoričnimi vajami… spoznavanje črk sva ves čas povezovala z vsemi področji. 
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2. PRAVLJIČNI PALČEK 

Projekt, Pravljični palček, je potekal v sodelovanju s Knjižnico Domžale. Vanj so bili 

vključeni vsi otroci, izvajali pa smo ga s pomočjo staršev. V okviru projekta so morali 

otroci predstaviti kar so jim doma prebrali  starši. Tako so otroci ob slikanicah 

pripovedovali vsebino zgodbe svoje prijateljem. Slikanice so otroci izbirali po željah in 

sicer po priporočenem seznamu, ki ga je pripravila knjižnica Domžale. Po končanem 

projektu v mesecu marcu, smo izdelali skupni izdelek; vsak otrok je narisal svojega 

najljubšega junaka iz katerekoli slikanice, nato pa smo iz vseh sestavili skupno sliko. 

Izdelek smo odnesli v knjižnico Domžale na razstavo.  
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3. MALI SONČEK 

V letošnjem šolskem letu, sva v skupini nadaljevala z izvajanjem programa malega 

sončka in sicer oranžnega in rumenega. V projektu Mali sonček – rumeni je sodelovalo 

16 otrok, 4 otroci pa so sodelovali pri oranžnem malem sončku. Skozi celo šolsko leto 

smo hodili smo na krajše in nekoliko daljše izlete. Vozili smo se s skiroji in kolesi, se 

rolali, se žogali, se gibali in plesali. Za starše in otroke smo pripravili tudi Športno 

popoldne in sicer poligon ob Kamniški Bistrici, plavalnih sposobnosti otroci niso 

pokazali, saj je bil plavalni tečaj odpovedan zaradi izrednih razmer. Pri projektu je 

sodelovalo vseh 20 otrok in vsi otroci so ob koncu prejeli priznanje in medalje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      dipl. vzg.: Damjana Rode 
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ANALIZA DODATNIH DEJAVNOSTI V VRTCU 

DOMŽALE 
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OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA  

ORGAZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO 

ENOTAH 

 

ABONMA V KULTURNEM DOMU FRANCA BERNIKA V DOMŽALAH: 

 

PALČEK (47 otrok), GAJ (48 otrok), CICIDOM (23 otrok), KRTEK (62 otrok), OSTRŽEK 

(22 otrok) in  RACMAN (24 otrok), KEKEC (20 otrok), MLINČEK (20 otrok).  

 

V KD Franca Bernika bodo imeli tri abonmajske predstave. 

1. Kratki animirani filmi: KOYAA IN NAGAJIVI PREDMETI 2 (11. 10.‒5. 11. 2019) 

2. Otroška predstava: REPA VELIKANKA (14., 16. in 17. 1. 2020) 

3. Predstava je odpadla zaradi epidemije. Otroci so dobili dobropis za predstavo po izbiri v 

KD Bernik. 

 

ABONMAJI ZA MLAJŠE OTROKE V ENOTI:  

Enota KEKEC (19 otrok) in enota MLINČEK (40 otrok)- MIŠKINO GLEDALIŠČE – 

Mišin abonma 2019/2020- dve predstavi: 

- 24.10.2019 - TRI KEPICE PROMETA 

- 27.11.2019 - LEDENI ČUDEŽ NA GOZDNI ULICI 1A 

 

Enota Gaj, MIŠKINO GLEDALIŠČE; tri abonmajske predstave; vključenih 89 otrok. 

- 29. 11. 2019 - MEDENI ČUDEŽ NA GOZDNI ULICI 1A 

- 24. 2. 2020 - ČIRULE ČARULE IN KIHALNI PRAŠEK 

- 3. predstava je odpadla zaradi izrednih razmer. 

 

Enota RACMAN; Gledališče KU- KUC - dve abonmajski predstavi; vključenih 47 otrok. 

- 10. 1. 2020 - HIŠICA DO NEBA,  

- 5. 3. 2020 - MINI-MONI 

 

Enota KRTEK; Mini gledališki abonma Gledališče KUKUC; 134 vključenih otrok 

- 27.2.2020 predstava Mini Moni 

 

Enota PALČEK (DVA ABONMAJA) – Abonma GLEDALIŠČA ZAPIK; vključenih 62 

otrok iz skupin Polžki, Račke in Metulji. 

- 28.11.2019 - MOJCA POKRAJCULJA  

- 5.3.2020 - MIŠKA KAŠKO KUHALA  
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(3. predstava je bila odpovedana zaradi izrednih razmer) 

 

Abonma STEN VILAR; vključenih 24 otrok iz skupine Ptički 

12.11.2019 - Ko bom velik bom...  

11.2.2020 - Hip hura ( 14 otrok iz skupine Ptički) 

(3. in 4. predstava naj bi bili predvidoma še izvedeni po dogovoru) 
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JESENOVANJE 2019/2020 

jesenovanje na kmetiji 

         

          DAVČEN                                                            TAVČAR                                          OŽBET 

Jesenovanje bo potekalo v TREH TERMINIH, in sicer: 

 

 1. TERMIN:  9. —  11. OKTOBER 2019 

 2. TERMIN: 14. — 16. OKTOBER 2019 

 3. TERMIN: 16.  –  18. OKTOBER 2019 

CENA:  med 75 in 85 € (glede na število prijavljenih otrok) 

Možnost plačila: dva obroka  

1. obrok: OKTOBER – 40 EUR; pred začetkom jesenovanja; plačilo po   položnici. 

2. obrok: NOVEMBER – 45 eur (ali manj); po končanem jesenovanju; plačilo pri 

novembrski položnici skupaj z oskrbnino vrtca. 

V ceno je vključeno:  

 Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan, 

 Program in animacija, (ogled in spoznavanje domačih živali, košnja trave, jahanje 

konja, pobiranje in prešanje sadja, izlet, peka kruha….) 

 avtobusni prevoz,  

 zavarovanje, 

 plačilo spremljevalcev. 

Prijavite lahko otroke rojene leta 2013 in 2014.  

Prijave zbiramo do TORKA, 24. septembra 2019  do 9. ure! 

V primeru velikega števila vpisa otrok iz vseh enot Vrtca Domžale, je možna sprememba  

termina ali dodatna lokacija. 

PRIJAVNICO DOBITE PRI VZGOJITELJICI! 

                                                                                          Ravnateljica: 

                                                                                          Jana Julijana Pirman 
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RAZPORED  JESENOVANJA OKTOBER 2019: 

1. TERMIN; 9. – 11. OKTOBER 2019 
KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

TAVČAR OSTRŽEK 

KEKEC 

11 

4 

1 

1 

SKUPAJ:                                             15                                      2                   17       

2. TERMIN; 14. – 16. OKTOBER 2019 
KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

OŽBET 

 

GAJ 28 4+1(OPP) 

DAVČEN 

 

MLINČEK 

CICIDOM 

12 

12 

2+1(OPP) 

1 

TAVČAR 

 

GAJ 

RACMAN 

8 

10 

1 

2 

SKUPAJ:       70         12                  82 

3. TERMIN; 16. – 18. OKTOBER 2019 
KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

OŽBET  

 

        PALČEK 24 3 

TAVČAR 

 

KRTEK 

PALČEK 

14 

7 

 

2 

1 

 

DAVČEN 

 

KRTEK 20 3 

SKUPAJ:       65         9                 74 

SKUPAJ: 150  OTROK IN 23 SPREMLJEVALCEV  
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EVALVACIJA JESENOVANJA OKTOBER 2019 

JESENOVANJE NA KMETIJI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENOTI KEKEC IN OSTRŽEK 

9.-11. 10. 2019 

 

Otroci iz enote Ostržek (11 otrok) in iz enote Kekec (4 otroci) so skupaj s spremljevalkama 

(Marjeta Osolin in Jana Orehek) jesenovali na kmetiji Pri Tavčarju. Gospodar Marko Dolenc 

in njegova žena sta nam pokazala mnogo zanimivih kmečkih opravil, v katere so bili otroci 

aktivno vključeni.  

Dejavnosti treh dni na kmetiji:  

- s traktorjem smo se peljali na travnik 

- kosili travo, jo pograbili in znosili na voz  

- jahali konja 

- si v hlevu ogledali molžo krave z molznim strojem 

- se veselili ob večernem kresu 

- opazovali stiskanje jabolk v jabolčni sok 

- poslušali čebelarja 

- se učili od lovca 

- hranili koze 

- si ogledali okolico in cerkvico sv. Brikcija, zvonili na zvonček želja 
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- šli na izlet na Stari vrh s Klemenom 

- popestrili večer s sprehodom s svetilkami 

- zamesili domač kruh, ki so ga spekli v krušni peči 

- se igrali na igrišču 

- jedli okusne kmečke jedi, ki jih je pripravila gospodinja  

Za igro smo imeli tudi nekaj časa, zlasti zvečer, ko so se otroci tuširali in pripravljali spat. 

Jana Orehek in Marjeta Osolin 

 

ENOTI PALČEK IN KRTEK 

16.-18.  10. 2019 

V času od 16. do 18. 10. 2019 so bili na jesenovanju otroci dveh enot: Palček in Krtek. Bivali 

smo na vseh treh kmetijah, in sicer: Ožbet (enota Palček, 24 otrok (skupini Zajci, Medvedi) in 

3 spremljevalke: Tina Jeras, Melita Volf, Lili Jereb), Davčen (enota Krtek, 20 otrok (skupini 

Čmrlji, Kresničke)  in 3 spremljevalke: Slađana Trapić, Janja Dragar Ribič, Barbara Gorič) ter 

Tavčar (enoti Krtek in Palček, 21 otrok (skupini Žabice in Medvedi) ter 3 spremljevalke: 

Alenka Lovšin, Mateja Gabor in Tadeja Lavtižar). Posebnosti ni bilo, vsi otroci so na kmetiji 

bivali vse tri dni.  

Dejavnosti, ki so jih pripravili za otroke so bile zelo zanimive, program je bil pester in so na 

vseh kmetijah zelo lepo skrbeli za dobro počutje otrok, jih animirali z dejavnostmi (ogled in 

hranjenje živali, košenje trave, jahanje konja, vožnja na prikolici traktorja, kurjenje kresa, 

pohod na Stari vrh, stiskanje sadja, ogled čebelnjaka in predavanje o čebelah, itn.).  

Pohvalili bi pester in zanimiv program, vsako leto poskrbijo, da so dejavnosti drugačne in  tudi, 

če gredo otroci na kmetijo večkrat, je za njih vedno drugačna izkušnja. Za vsak trenutek je bilo 

poskrbljeno, ves čas so bili vsi na voljo. V vseh dneh bivanja ni bilo težav, otroci so bili zdravi 

in so brez težav bivali na kmetiji ter se zadovoljni in polni lepih vtisov v vrnili domov. 

 

 Alenka Lovšin 

ENOTA GAJ 

14. – 16. 10. 2019 

Na jesenovanje v Poljansko dolino je odšlo 36 otrok, 5 vzgojiteljic in 1 vzgojiteljica 

spremljevalka. Nameščeni smo bili v dveh kmetijah, 8 otrok na kmetiji Tavčar in 28 otrok na 

kmetiji Pr Ožbet. Na kmetiji so nas zelo lepo sprejeli, gospodar Janez nam je prijazno predstavil 

življenje in delo na kmetiji. Omogočil nam je, da smo del teh izkušenj pridobili neposredno iz 

dejavnosti, ki so sledile v dneh jesenovanja. 

Tako smo spoznali: 

- jahanje konja, 

- ogled traktorja in vožnja na vozu, 

- grabljenje trave in pobiranje trave na voz, 

- hranjenje živali v hlevu, 

- molzenje krave, 

- nočni sprehod z lučkami, 

- stiskanje jabolk za jabolčni sok, 

- spoznavali življenje čebel,  
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- obisk lovca in spoznavanje divjih živali, 

- druženje ob večernem ognju, 

- vsak otrok je sodeloval pri gnetenju svojega hlebčka, ki ga je odnesel domov, 

- dopoldanski izlet po gozdni učni poti na Stari vrh. 

Kljub slabemu vremenu, ki smo ga bili deležni, smo izvedli vse dejavnosti, proste minute pa 

namenili druženju na igrišču, reševanju v naprej pripravljenih delovnih listov ter nočni zabavi 

v spalnih srajcah. 

Vse te dejavnosti so bile pripravljene in zamišljene tako, da so otroci na igriv način spoznali 

prijetno delo na kmetiji, domačo hrano in stare običaje. 

Anja Repanšek, Jasna Bizjak, Sandra Kregar, Petra Kociper, Katarina Vračar Gavrilović 

ENOTE MLINČEK, CICIDOM IN RACMAN 

14. – 16. 10. 2019 

 

»Juhuhu, končno gremo!« so se slišali vzkliki 14.10.2019 pred osnovno šolo Preserje pri 

Radomljah, ko smo ob 8:30 uri odšli najprej proti vrtcu Cicidom, kjer je na avtobusu že nestrpno 

čakalo 12 Mlinčkovih otrok skupaj z Gašperjem, Sašo in Brigito. Ob 8.45 se nam je pridružilo 

12 Cicidomčkov z Ano. Skupaj smo odšli še v Dragomelj, kjer se nam je pridružilo še 10 

Racmanovih otrok skupaj z Natalijo in Jano. 

Pot smo nadaljevali proti našemu cilju, na gorenjsko natančno na kmetijo Davčen, kjer smo 

bivali »Cicidomčki« in »Mlinčki«. Otroci z vrtca Racman so se nastanili na kmetiji Tavčar. 

Imeli smo nekaj sreče z vremenom, zato smo prvi dan izkoristili za kurjenje kresa in nočni 

pohod z lučkami. Skupaj z hranjenjem živali, košnjo, vožnjo na vozu in jahanjem smo odlično 

začeli jesenovanje.  Naslednji dan je bil pohod na Stari vrh bolj meglen, vendar nam vreme ni 

pokvarilo veselja. Po odličnem kosilu in popoldanskem počitku smo se preizkusili v vlogi 

pekov, kjer smo zamesili vsak svoj hlebček kruha in ga spekli v krušni peči. Da nismo ostali 

žejni, smo se preizkusili še v stiskanju domačih jabolk ter se s sokom odžejali. Spoznali smo 

nekaj malega o čebelah in ugotovili, da se presenetljivo dobro sedi tudi na saneh. V hlevu nas 

je pričakala krava Tepka, ki smo jo s skupnimi močmi pomolzli. Da smo dan dodobra izkoristili, 

smo se odpravili še na potepanje po bližnji okolici. Po dobri večerji in v večerni toaleti  je 

sledila zabava v pižamah. Otroci so ob plesu in dobri glasbi dan prijetno zaključili. Naslednji 

dan je sledilo pospravljanje in urejanje sob, spoznavanje poklica lovca ter odhod domov. 

Gospodar Frenk in gospodarica Jerneja sta za nas zelo lepo skrbela. Hrana je bila odlična, 

pomoč je bila vedno na voljo in otroci zadovoljni. Dodobra smo spoznali delo na kmetiji, ki pa 

ni tako preprosto. 

Ana Maravič, Gašper Cestnik, Saša Starič, Brigita Žebaljec, Jana Kotnik in Natalija Lukman 
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PLAVALNI TEČAJ 2019/2020 

Plavalni tečaj bi tudi letos organiziralo podjetje Azimut šport , izvedeni so bili vsi sestanki s 

starši prijavljenih otrok. Sestanke je izvedel izvajalec tečaja. Žal pa smo ga morali 

odpovedati,  zaradi izrednih razmer in le ta v šolskem letu 2019/20202 ni bil izveden. 
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ANALIZA DODATNE POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V 

VRTCU DOMŽALE 

BIBA SE IGRA 

Popoldanske urice Biba se igra namenjena otrokom, ki niso vključeni v vrtec  so potekale od 

maja in do sredine marca (skrajšano zaradi  covid- 19) v enoti Cicidom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisotnih je bilo 6 otrok s starši. Otroci so se hitro povezali in komaj čakali, da pridejo v vrtec. 

Lepo so razvili medsebojno igro,  katero smo popestrili z različnimi dejavnostmi, kot so 

barvanje, sestavljanje, lepljenje, poslušanje ter petje otroških pesmic. 

 

 

Mojca Firm 
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ANALIZE LETNIH DELOVNIH NAČRTOV ENOT VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 

2019/2020 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE CICIDOM 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN ENOTE CICIDOM 

 

V preteklem šolskem letu  smo se trudili za povezanost in prijetno bivanje v vrtcu. Povezovali smo se z aktivnimi druženji med skupinami v naši 

enoti, se srečevali z otroki sosednjih enot tako z obiskovanjem, kot s prejemanjem obiskov in se dogovori za srečevanja na skupnih točkah izven 

vrtca. Pripravili smo dan odprtih vrat za bližnje sosede. Odziv ni bil tako velik kot smo si želeli, vendar se trudimo, da smo videni kot del prijetne 

skupnosti. S sosedi imamo prisrčne odnose in želimo tako delovati tudi naprej. Pri sodelovanju z lokalno skupnostjo, zaradi zaprtja vrtca, žal nismo 

uspeli izvesti vseh načrtovanih dejavnosti, je pa bila vseeno izvedena nam zelo pomembna evakuacijska vaja, kjer preverimo svojo pripravljenost 

za primer požara. Čebelar je otrokom starejših skupin prikazal svet čebel, gasilci pa so našim otrokom pomagali pri spuščanju ladjic po Kamniški 

Bistrici za pozdrav pomladi. 

Naši otroci so lahko uživali v prijateljskih odnosih, tako z odraslimi, kot s sovrstniki. Srečanja skupin v strukturirani igri Dober dan prijatelj, 

potekajo v relacijah skupin različne starosti, lahko se družijo otroci iste starostne skupine ali pa mešano. Delavnico z mamicami so izvedli v 

najstarejši skupini, imeli pa smo tudi izlete s starši, ki nam prinašajo vsako leto nove izkušnje in spoznanja. Posebej zanimivo in prijetno je vselej 

medgeneracijsko srečanje, ko nas obiščejo dedki in babice. Tudi letos je bilo tako. Izdelke, ki smo jih na delavnicah skupaj izdelali, smo z veseljem 

razstavili in še nekaj časa opazovali. Žal je bila letos spremenjena spomladanska delovna akcija, kjer običajno k sodelovanju povabimo starše, 

dedke in babice naših otrok. Letos smo zaradi posebnih razmer akcijo izvedli le zaposleni z otroki.  

Kot vedno, smo veliko pozornosti namenili delovni vzgoji. Skrbeli smo za naše skupne prostore, večkrat smo urejali igrišče in naše igralnice, otroci 

pa so dnevno sodelovali pri urejanju igralnic. 

Mnogo časa je bilo v tem šolskem letu namenjenega glasbi. Zaradi zaprtja vrtca, nam ni uspelo izvesti vsega zastavljenega, vendar bomo to poskusili 

vključiti v dejavnosti prihajajočega šolskega leta, ko bomo nadaljevali s poudarkom ravno na tem področju. 

Fani Kunavar, vodja enote 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z 

A C I J A  ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 ENOTA: CICIDOM 
Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 Francka Kunavar Mojca Firm 

Sara Obreza (sočasnost) 

g. Sandi Avbelj 

2-3 Maja Novak Irena Zupan 

Darja Iršič 

ga. Urša Pajnič 

3-4,5 Katja Cerar Leonida Habjan ga. Nika Steklasa Cerar 

4,5-6 Ana Maravič Danijela Nograšek Mirjana Bojić 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: g. Sandi Avbelj 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

1. VREDNOTE 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019   

              (projekt) 

2. UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički  

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 

7. DELOVNA VZGOJA 

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

 

LOČUJEMO SKUPAJ; Otrok pridobiva izkušnje: kako lahko sam in drugi ljudje vplivajo na naravo, kako lahko dejavno prispeva k ohranitvi 

okolja. Enkrat mesečno otroci 2. starostne skupine pomagajo pri urejanju igrišča (pobiranje smeti, odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in 

igrišča, urejanje peskovnika in igrač…). 

MALI SONČEK; Obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek na igri in vadbi, ki je 

prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 

se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Za skupine 2–6 let. 

 

 

STRATEŠKI CILJI za OBDOBJE 2019 – 2020 

 

Skrb za povezanost in pripadnost je pomembna za dobro klimo in prijetno bivanje v vrtcu tako za zaposlene, kot za otroke in njihove bližnje, ki jih 

spremljajo v tem njihovem obdobju odraščanja. Zato smo se v enoti Cicidom odločili za veliko skupnih aktivnosti, ki povezujejo skupine med 

seboj, življenje v vrtcu in starše, pa tudi za aktivnosti, ki nas povezujejo z bližnjim in širšim okoljem. Uvedli bomo dan odprtih vrat za bližnje 

sosede, ki bodo imeli tako možnost, da bolje spoznajo delovanje vrtca. Obdržali in nadgradili pa bomo tudi že utečena sodelovanja z gasilci, 

čebelarjem, policijsko postajo, zdravstvenim domom, osnovno šolo, knjižnico, z različnimi športniki, s predstavniki različnih poklicev ipd., saj je 

poučevanje otrok skozi doživetja, njim lepa in prijetna izkušnja. Še naprej se bomo povezovali in gradili prijateljstvo s sosednjimi vrtci, se 

obiskovali in skupaj izvedli različne dejavnost ali pripravili skupno delavnico. Zavedamo se privilegija, da živimo v bližini Kamniške Bistrice, ki 

nam lahko daje neizmerni vir znanja, saj nam kot odprta knjiga, nudi pridobivanje znanja o naravi in življenja v njej. Tu imamo možnost za 

sprostitev, veliko različnih gibalnih dejavnosti na prostem in v športnih parkih ob njej. Za prijetno bivanje v vrtcu pa je pomembno tudi zdravo in 

urejeno okolje. V ta namen bo zajeta tudi delovna vzgoja, kjer bomo otroke spodbujali pri pridobivanju delovnih navad in skrbi za čisto okolje in 

osebno higieno. 

Za obdobje 2019 – 2023 smo si zastavili naslednje cilje; 

5. Graditi na povezanosti v vrtcu in povezanosti vrtca z okoljem, ter pripadnosti le temu. 

- Aktivno druženje med skupinami, 

- sodelovanje s sosednjimi vrtci, 

- sodelovanje z lokalno skupnostjo, 
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- dan odprtih vrat za bližnje sosede.  

 

6. Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih tako s sovrstniki kot 

z odraslimi. 

- Dober dan prijatelj, 

- izleti s starši, 

- pozdrav pomladi, 

- delavnice z dedki in babicami. 

 

7. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na različnih področjih. 

Vsako leto bomo izvajali dejavnosti na drugem kurikularnem področju (letos umetnost - glasba): 

- Igre na temo, 

- pravljica na temo, 

- izdelava skupnega kotička, 

- skupne delavnice. 

 

8. Pridobivanje konkretnih izkušenj kako sodelovati pri urejanju prostora in okolice, za pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega 

okolja, ter razvijane primernega odnosa do dela. 

- Delovne akcije, 

- urejanje okolja, 

- urejanje igralnice, 

- ločujemo skupaj (projekt). 

Vse aktivnosti, ki jih bomo v vrtcu vodili, bomo konec šolskega leta ocenili in pripravili nadgradnjo za prihodnje leto. Cilj, kateremu se dejavnosti 

letno spreminjajo glede na kurikularno področje, nam bo pokazal na katerem področju smo najmočnejši in kje lahko dejavnosti nadgradimo. 

Veselimo se dela, ki je pred nami in z zanimanjem pričakujemo rezultate dela, ki nam bodo dali nov zagon za nadaljnje delo. 

PROJEKTI 
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Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

LOČUJEMO 

SKUPAJ 

Kunavar, Novak, 

Cerar, Maravič  

1-6 vse leto Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko 

varuje in ohranja naravo. 

Realizirano 

 

IGRA Z 

NESTRUKTURIRAN

IM MATERIALOM 

Maja Novak 

Irena Zupan 

Darja iršič 

2 - 3 vse leto Otrok razvija  in krepi socialne stike. Realizirano 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

IGRE NA SNEGU 

 

vse zima 1-6 48 Realizirano 

 

PUSTNO RAJANJE vse 25. 2. 2020 1-6 56 Realizirano 

 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

vse celo leto 1-6 58 Realizirano 

ŠPORTNI TEDEN 

 

vse 23.9.2019 – 27.9.2019 1-6 57 Realizirano 

 

TELOVADBA V 

TELOVADNICI 

vse celo leto 1-6 58 Realizirano 

DELOVNO ČISTILNA 

AKCIJA 

vse junij 1-6  Realizirano 
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MALI SONČEK  

 

vse  celo leto  2-6 58 Realizirano 

 

V SVETU PRAVLJIC 

 

Maja Novak februar 1–6 33 Realizirano 

 

BIBA PLEŠE Katja Cerar, 

Ana Maravič 

celo leto  3–6 44 Realizirano 

 

PRAVLJICE PRI 

MEDVEDIH 

Francka Kunavar, 

Mojca Firm 

september - junij 1-2 14 Realizirano 

 

BIBARIJE ZA 

MEDVEDE 

Francka Kunavar, 

Mojca Firm 

september - junij 1-2 14 Realizirano 

 

PRAVLJIČNI ZAJČEK 

 

Maja Novak oktober - junij 2 - 3 14 Realizirano 

 

MIGAMO, ŠVIGAMO 

 

Maja Novak celo leto 2 - 3 14 Realizirano 

 

MALA BIBA PLEŠE 

 

Maja Novak oktober - junij 2 - 3 14 Realizirano 

 

MEDENI TEDEN Maja Novak 

Irena Zupan, Darja Iršič 

november 2019 2 - 3 14 Realizirano 

 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA 

Maravič, Nograšek Februar 4,5–6  Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

PALČEK BRALČEK 

 

Maravič, Nograšek Celo leto 4,5–6 17 Realizirano 

 

ROLANJE 

 

Nograšek Pomlad 4,5–6  Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 
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SPRETNOSTI 

VOŽNJE S KOLESOM 

Maravič Pomlad 4,5–6  Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

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

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE Vrtec Domžale Četena Ravan Oktober 2019 12 Realizirano 

 

OTROŠKI GLEDALIŠKI 

ABONMA 

Kulturni dom 

Franca Bernika 

Domžale November-maj 23 Nerealizirano v celoti  zaradi 

izrednih razmer 

PLAVALNI TEČAJ 

 

Azimut Atlantis Pomlad 2020  Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

PALČEK BRALČEK 

 

Knjižnica 

Domžale 

Vrtec Cicidom, dom, 

Knjižnica Domžale 

Celo leto 17 Realizirano 

 

OBISK OŠ RODICA 

 

OŠ Rodica OŠ Rodica Pomlad 2020  Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

ANGLEŠČINA ZA 

MALČKE 

 

Sama-Navitas Vrtec Cicidom Celo leto 10 Realizirano 

 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 
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IZLETI OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

celo leto 1-6 vse 

 

Orientacija v širšem 

okolju, spodbujanje 

naravnih oblik gibanja. 

Realizirano 

 

 

OKOLICA VRTCA oktober - junij 1-2 Kunavar 

 

Orientacija v ožjem okolju. Realizirano 

 

PRAVLJIČNA DELEŽA 

ŠUMBERK 

pomlad  3–4,5 Katja Cerar, 

Leonida Habjan 

Orientacija v širšem 

okolju, spodbujanje 

naravnih oblik gibanja. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

OBISK DRUGIH ENOT 

VRTCA DOMŽALE 

večkrat letno   3–4,5 Katja Cerar, 

Leonida Habjan  

Otrok ima možnost 

razvijati sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih. 

Realizirano 

 

IZLET V ŽIVALSKI 

VRT LJUBLJANA 

pomlad 3–4,5 Katja Cerar, 

Leonida Habjan 

Spoznavanje živali. Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

OBISK UPRAVE 

VRTCA DOMŽALE 

Pomlad 4,5–6 Maravič Otrok razvija vztrajnost. 

Otrok spoznava drugo plat 

vrtca (pisarne, ljudi). 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

ŠPORTNI PARK VIR Pomlad 4,5–6 Maravič, Novak Otrok razvija orientacijo v 

širšem okolju. Otrok se 

seznanja s športnim 

objektom. 

Realizirano le delno 

zaradi izrednih razmer 

OBISK MLINA KRALJ Jesen 4,5–6 Maravič Otrok spoznava značilnosti 

okolja v katerem živi. 

Realizirano 

OGLED ČEBELNJAKA Pomlad 4,5–6 Maravič Otrok spoznava čebele in 

čebelnjak. Otrok razvija 

orientacijo v širšem okolju. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 
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ŠPORTNI DAN NA 

ŠUMBERKU 

Pomlad 4,5–6 Maravič Otrok razvija koordinacijo 

gibanja in ravnotežje ter 

vztrajnost. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

OGLED PLEZALNE 

STENE NA RODICI 

Zima 4,5–6 Maravič Otrok se seznani s 

športnim plezanjem. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

PO SLEDEH 

VODOMCA 

Pomlad 4,5–6 Maravič, Cerar Otrok spozna pomen 

gozda. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

OGLED 

BOTANIČNEGA VRTA 

Jesen 4,5–6 Maravič Otrok spoznava pomen 

narave in se uči ustrezno 

ravnati v naravi. 

Realizirano 

OGLED LETALIŠČA 

JOŽETA PUČNIKA 

 

zima 3–6 Cerar, Maravič Otrok spoznava značilnost 

okolja-letališča. 

Realizirano 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

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

 

ŠPORTNO POPOLDNE 26. 9. 2019 vse 1-6 37 Realizirano 

 

DELOVNO – ČISTILNA 

AKCIJA V VRTCU 

pomlad vse 1-6  Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

 

maj vse 1-6 49 Realizirano 11. in 12.6.20 

 

NOVOLETNA 

DELAVNICA 

zadnji teden v 

novembru 

Francka Kunavar, 1-2 8 Realizirano 
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(MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE) 

Mojca Firm  

MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE 

marec  Maja Novak, 

Irena Zupan, 

Darja Iršič 

2 - 3  Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

SKUPAJ V GORE 

 

april  Vrtec Domžale 2 - 6  Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

PRAZNIČNA DELAVNICA december  Maja Novak, 

Irena Zupan, 

Darja Iršič 

2 - 3 10 28.11.2019 

Z VLAKOM V LJUBLJANO december  Cerar, Maravič 

 

3–6 33 Realizirano 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU  

pomlad Katja Cerar, 

Leonida Habjan  

3–4,5  Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

DELAVNICA Z 

MAMICAMI 

 

November 2019 Maravič 4,5–6 14 Realizirano 

PREDSTAVITEV HOBIJEV, 

POKLICEV ITD. 

Celo leto Maravič 4,5–6  Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

POZDRAV POMLADI 

 

Pomlad  Maravič 4,5–6  Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1. SESTANEK ZA STARŠE 1. sestanek za starše Kunavar, Novak, Cerar, 

Maravič 

1-6 64 10., 11. in 12.9.2019 
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2. SESTANEK ZA STARŠE 2. sestanek za starše Novak, Cerar, Maravič 1-6 25 29. in 30.1. 

4. 2. 2020 

POGOVORNE URE 

 

1 x mesečno Kunavar, Novak, Cerar, 

Maravič  

1-6 35 Realizirano 

 

PREDAVANJE ZA 

STARŠE; 

Kako razumeti videnje otroka 

in se nanj ustrezno odzvati  

16. 1. 2020 Radovan Radetić 1-6 16 14. 1. 2020 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

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

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

PREDSTAVA VZG. VRTCA 

DOMŽALE 

december 1-6 Gledališka skupina Vrtca 

Domžale 

49 Vse 10. 12. 2019 

OBISK BOŽIČKA december 1-6 Marko Hrovat 52 Vse 11. 12. 2019 

 

PREDSTAVA VZG. VRTCA 

CICIDOM 

februar 1-6 Kunavar  Vse Nerealizirano zaradi 

bolniške odsotnosti  

PREDSTAVA VZG. VRTCA 

CICIDOM 

februar 4,5-6 Maravič, Nograšek  Vse Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 
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ZAČARAJMO SLIKANICO 

 

januar  1-6 Ivan Mitrevski, Nina Mav 

Hrovat 

17 Maravič 22. 1. 2020 

 

GLEDALIŠKI ABONMA pomlad 

2020 

4,5-6 KD Franca Bernika 23 Maravič 11. 10. 2019 in  

16. 1. 2020 

KNJIŽNICA DOMŽALE pomlad 

2020 

4,5-6 Knjižnica Domžale  Maravič Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

PRAVLJIČARKA 

PRIPOVEDUJE 

pomlad 

2020 

4,5-6 Katarina Košenina 16 Maravič 3.2.2020 

 

 

 

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

 

SODELOVANJE Z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

PGD VIR oktober  

 

vse 

1-6 

Seznanjanje s požarno varnostjo. Otrok spoznava 

varnostne ukrepe v primeru evakuacije. 

24.10. 2019 

 

ČEBELAR NA OBISKU november  vse 

-6 

Otrok spoznava življenje čebel in se navaja na 

spoštljiv odnos do narave.  

15. 11. 2019 

 

FOTOGRAF NA OBISKU 

 

marec  

 

vse 

1-6 

Spoznavanje poklica fotograf. Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer  

SPUŠČANJE 

GREGORČKOV 

marec  

 

vse 

1-6 

Spoznavanje kulturne dediščine. 11. 3. 2020 

 

POLICIJA DOMŽALE maj  

 

Novak, Cerar, Maravič 

2-6 

Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem 

policista. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 
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ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

pomlad  

 

4,5-6 Navajanje otrok na pravilno skrb za svoje telo, 

pomen zdrave prehrane in gibanja. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

OBISK ZOBNE 

ASISTENTKE 

2x letno Katja Cerar, Miške Otrok pridobiva navade o negi telesa. skrb za 

ohranitev in krepitev zdravja (zobki). 

23. 9. 2019 

9. 3. 2020 

CZR DOMŽALE oktober  Maravič, Cerar 

3-6 

 

Spoznavanje poklica gasilec. Otrok spoznava 

varnostne ukrepe v primeru požara. 

18. 10. 2019 

ZD DOMŽALE september, 

april 

Maravič, Cerar, 

3-6 

Skrb za zobno higieno. 9. 9. 2019 

OBISK KNJIŽNICE 

DOMŽALE 

pomlad  Maravič 

4,5-6 

Otrok spoznava knjižnico in poklic knjižničarja. Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

OBISK PRVOŠOLCEV pomlad  Maravič 

4,5-6 

Seznanitev s potekom dela v šoli. 

 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

VRTEC DOMŽALE 

 

1. strokovni aktiv vse november 2019 2.30 

 

VRTEC DOMŽALE 

 

2. strokovni aktiv vse februar 2020 2.30 

 

VRTEC DOMŽALE 3. strokovni aktiv vse Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 
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g. RADOVAN RADETIČ Kako razumeti videnje otroka in se 

nanj ustrezno odzvati 

Obreza, Maravič, Nograšek, T. 

Cerar 

14. 1. 2020 2.15 

 

VRTEC DOMŽALE: 

MIRA VLADIMIRA VRANKAR 

Plesne igre in sprostitvene 

dejavnosti 

Kunavar, Cerar, Maravič januar 2020 2.30 

 

VRTEC DOMŽALE: 

FRANCKA KUNAVAR 

Matematika kot igra 3 Firm, Obreza, Cerar, Novak 10. 10. 2019 2 

VRTEC DOMŽALE: 

TINA JERAS 

Fitnes doma  

 

Firm, Habjan 20. 11. 2019 

26. 11. 2019 

28. 11. 2019 

1 

1 

1 

VRTEC DOMŽALE: 

TADEJA LAVTEŽAR 

Odkrivanje kamniških pravljičnih 

poti 

Firm Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

VRTEC DOMŽALE: 

MAJA VATOVEC in SIMONA 

TONKLJI GORNJAK 

Tudi drugačni otroci so lahko izziv 

- avtizem 

Obreza, Firm, T. Cerar 22. 1. 2019 2 

VRTEC DOMŽALE: 

TADEJA MIŠMAŠ 

Skupinske gibalne igre za 

predšolske otroke 

Habjan 5. 3. 2020 2 

DAVID BEOVIČ Umetniška glasba v vrtcu 

 

Maravič, Nograšek Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

BARBARA MIRKAC Praktična uporaba glasbenega 

znanja pri delu z otroki 

Maravič oktober 2019 3.30 

Zavod RS za šolstvo Sodelujoči vrtec – »Otrok je, 

kakršen je, jaz pa mislim, da je…« 

Francka Kunavar, Katja Cerar 4. 5. – 7. 5. 2020 8 

Zavod RS za šolstvo Ustvarjalni pristopi zgodnjega 

učenja: pogovor, igra, raziskovanje 

v naravi 

Francka Kunavar 11. 5. – 14. 5. 2020 8 
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

MATEMATIKA KOT IGRA 3 Francka Kunavar 10. 10. 2019 Realizirano 

 

 

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

 

VZGOJITELJICA: Francka Kunavar 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca Firm 

 

 Vodja enote, 

 skrb za urejenost pisarne, 

 skrb za mobitel (spodaj). 

 

 Nadomeščanje kuharice,  

 skrb za sanitarije, 

 evakuacija. 

 

VZGOJITELJICA:  POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sara Obreza 

  Skrb za računalnik, 

 urejanje športnega kabineta. 

VZGOJITELJICA: Maja Novak POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja Iršič 

 Nadomeščanje vodje, 

 urejanje knjižnice, 

 skrb za urejanje kotička za starše ( spodaj), 

 skrb za urejenost parkirišča. 

 Skrb za računalnik, 

 skrb za rože. 

VZGOJITELJICA:  POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Irena Zupan 

  Nadomeščanje kuharice, 
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  urejanje shrambe za igrače na igrišču (1. starostna), 

 urejanje prostora pod stopniščem. 

VZGOJITELJICA: Katja Cerar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Leonida Habjan 

 Skrb za mobitel (zgoraj), 

 predstavnica civilne zaščite, 

 zadolžena za začetno gašenje požarov, 

 skrb za sanitarije (zgoraj). 

 

 Skrb za sanitetni material, 

 nadomeščanje kuharice, 

 skrb za rože,  

 skrb za sanitarije (zgoraj), 

 inventura. 

VZGOJITELJICA: Ana Maravič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Danijela Nograšek 

 Skrb za kartuše, 

 inventura,  

 zadolžena za začetno gašenje požarov, 

 zbiranje zamaškov. 

 Skrb za oglasno desko, 

 skrb za lopo za igrače na igrišču, 

 pometanje stopnišča. 

 

 

Datum:                                                                                                                                                        ŽIG:  

 

                                                                                                                                                         Podpis vodje enote: Fani Kunavar 

 

                                                                                                                                                            Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE KEKEC 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN ENOTE KEKEC  

 

Delo v enoti Kekec je potekalo v okviru zastavljenih ciljev, vsebin in prioritetnih nalog.  Igralnice in igrišče smo uredili z različnimi kotički ter 

tako poskrbeli za spodbudno učno okolje.  

 

-Velik poudarek smo dali glasbeni umetnosti. Organizirali smo več dopoldanskih glasbenih srečanj. Tu so se nam predstavili nekateri naši bivši 

varovanci  in nam  s svojimi inštrumenti pričarali prijetna srečanja, obiskal nas je tudi ženski pevski zbor Staneta Habeta. 

 

- S starši smo se družili na športnem popoldnevu, ki smo ga letos pripravili v tednu športa konec septembra.  

 

-Velik interes so starši pokazali za izdelavo zimske dekoracije. S tem smo poskrbeli za druženje, likovno ustvarjanje in prijetno presenečenje 

otrokom, ko so naslednji dan prišli v vrtec. 

 

- Veliko dejavnosti smo namenili kulturi. Starejše otroke so obiskali pripovedovalka pravljic Maja, pravljičarka Nina in ilustrator Ivan Mitrevski. 

Organizirali smo dan glasnega branja. Med drugimi nas je obiskala tudi deklica s posebnimi potrebami in otrokom prebrala pravljico.  

 

- Utečeno je sodelovanje  z OŠ Preserje,  z enoto Mlinček in z gasilci.  

 

- Zaradi izrednih razmer in razglasitve epidemije smo imeli dva meseca zaprto enoto. Tako kar nekaj naših načrtovanih dejavnosti nismo uspeli 

realizirati ali smo jih le delno. Odpadli so nekateri izleti, med drugim izlet  s starši na Krumperk, plavalni tečaj, abonmajska predstava, nekaj 

aktivnosti Malega sončka in telovadba s Šolo zdravja. Prav tako nismo imeli srečanj s starimi starši.  

 

- Večjih kadrovskih težav nismo imeli. 

 

- Mojim kolegicam se zahvaljujem za vso pomoč in dobro sodelovanje, saj se vsakodnevno skupaj trudimo, da otroci radi prihajajo k nam in se 

med nami dobro počutijo. Zahvala gre tudi vodstvu Vrtca. 

 

vodja enote Miranda Krištof 

Radomlje, 3.6.2020 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 ENOTA:  KEKEC 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1-2 Miranda Krištof Martina Svetlin, Tanja Koščak g. Klemen Sušnik 

2-3 Andreja Bigec Marta Štrajhar g. Simon Grčar 

3-5 Martina Pavlič Mojca Novak ga. Anita Marenk Urbanija 

4-6 Jana Ljubi  Jana Orehek ga. Jana Gogič Ceglar 

 

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

 

1. VREDNOTE 
 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 Strpnost, prijaznost, empatija : DAN STRPNOSTI, 16.11.2019   

              (projekt) 

 

2. UMETNOST – GLASBA 
 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

 

3. PRIKRITI KURIKULUM 
 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

 

 Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički  

 

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  
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6. ZDRAVJE 

 

 

7. DELOVNA VZGOJA 

 

8.  EKOLOGIJA 

 

 

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

 

- Skrb za okolje (privzgajanje delovnih navad, ločevanje odpadkov in varčevanje) in zdravje 

- »Kekčev dan« (prijetno druženje, integracija otrok) 

- praznovanja: Veseli december - okrasitev vrtca, peka piškotov, čajanke, predstave, obisk Božička, Pust (poskrbeti za prijetno in 

sproščeno vzdušje) 

- spoznavanje Jamarskega muzeja in Železne jame v povezavi z gibanjem v naravi – izlet s starši 

- druženje z otroki iz vrtca Mlinček in Gaj 

- evakuacija (spoznavanje dela gasilcev) 

- dramatizacije (starejši otroci pripravijo predstavo za mlajše otroke) 

 

 

 

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

 

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

otroki (povezovanje vrtcev, obiski, združevanje ob dežurstvih, skupne aktivnosti, projekti) 

- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči 

- otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomemne za lokalno skupnost (Kamniška Bistrica, mokrišča, mlin...) 
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- otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro 

počutje in udobje (sodelovanje z bivšimi varovanci vrtca) 

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

Slovenija- moja 

domovina 

Ljubi, Orehek 4 – 6 let Šolsko leto Pri otrocih vzbuditi domovinski čut in 

pripadnost 

nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

 

Kako so živeli na 

gradovih 

Ljubi, Orehek 4 – 6 let Šolsko leto Oblikovanje osnove za dojemanje 

zgodovinskih sprememb: 

spoznavanje, da se ljudje in okolje, 

družba in kultura v času spreminjajo 

delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

Slovenske ljudske 

pravljice, pesmi 

Pavlič, Novak 3 – 4,5 šol. leto Seznaniti otroke s slovenskimi 

ljudskimi pravljicami, kulturna 

dediščina 

nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Biba pleše Tanja Koščak 1× tedensko 3-6 39 realizirano do marca 
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Kekčev dan 

 

Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar 

šolsko leto 2-6 53 realizirano do marca 

 

Mali sonček Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar 

šolsko leto 2-6 53 delno realizirano, zaradi izrednih 

razmer 

Igre na snegu Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar 

januar 2020 2-6 39 realizirano, en dan 13.12.2019 

Rolanje  Martina Pavlič september 2019 5-6 9 realizirano 16. do 20. september 

2019 

Spretnost vožnje s 

kolesom 

Ljubi, Orehek maj 2020 

 

4-6 7 realizirano 

Pustno rajanje Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar, 

Krištof, Svetlin, 

Koščak 

25. 2. 2020 

 

1-6 60 realizirano 

Dan s skirojem Pavlič, Novak šolsko leto 3 – 4,5 19 realizirano 

 

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

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

Angleščina 

 

Navitas vrtec Kekec sreda 7-7.45 4 realizirano do marca 

 

Jesenovanje 

 

Vrtec Domžale, 

Orehek  

kmetija »Pr Ožbet«, 

Poljane nad Škofjo 

Loko 

9.10- 11.10. 2019 4 realizirano 
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Plavalni tečaj Azimut Atlantis pomlad 2020 / nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

Gledališki abonma KD 

Franc Bernik 

 KD Franc Bernik šolsko leto 20 realizirano do marca (2 

predstavi) 

Gledališki abonma gledališče vrtec Mlinćek šolsko leto 19 realizirano do marca 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Ljubljana- mini city 24. 10. 2019 4-6 Ljubi, Orehek Spoznavanje poklicev realizirano 

 

Bajer Turnše jesen 2019 4-6 Ljubi, Orehek Rekreacija, opraviti izlet za 

Mali sonček 

realizirano 

 

Vrtec Gaj marec 2020 

 

4-6 Ljubi, Orehek Rekreacija, opraviti izlet za 

Mali sonček 

realizirano 

 

Arboretum Volčji potok maj 2020 4-6 Ljubi, Orehek Rekreacija, opraviti izlet za 

Mali sonček 

realizirano 

 

Ljubljana Junij 2020 4-6 Ljubi, Orehek Ogled glavnega mesta 

Slovenije, z vzpenjačo na 

grad 

nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

ob Kamniški Bistrici šolsko leto  1-2 Krištof, Svetlin opazovanje narave realizirano 21.2.2020 

 

Ob Kamniški Bistrici šol. leto 3 - 4,5 Pavlič, Novak Opazovanje narave skozi 

letne čase, Mali sonček 

realizirano do marca 

 



 

 

 279 

Homški hrib marec 2020 3 - 4,5 Pavlič, Novak Rekreacija, Mali sonček realizirano 

 

Vrtec Gaj šol. leto 3 - 4,5 Pavlič, Novak Druženje, Mali sonček nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Vrtec Cicidom  

 

april 2020 3 - 4,5 Pavlič, Novak Druženje, Mali sonček nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

gozd šol. leto 2019/20 2-3 Bigec, Štrajhar Opazovanje gozda v vseh 

letnih časih in nabiranje 

plodov. 

realizirano  

 

ob Kamniški Bistrici do 

Homca 

šol.leto 2019/20 2-3 Bigec, Štrajhar Opazovanje narave skozi 

letne čase, življenje ob reki. 

realizirano do marca 

 

ob Kamniški Bistrici do 

Škrjančevega 

šol.leto 2019/20 2-3 Bigec, Štrajhar Opazovanje narave skozi 

letne čase, opazovanje reke. 

realizirano do marca 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 
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Športno popoldne, teden 

športa 

 

26. 9. 2019 vzgojiteljice v enoti 1-2,2-3,3-4,5,4-

6 

21 realizirano 

 

Izdelajmo zimsko dekoracijo 

 

november 2019 vzgojiteljice v enoti, starši 1-2,2-3,3-4,5,4-

6 

29 realizirano 

3. 12. 2019 

Babice in dedki na obisku šolsko leto 

 

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

6 

/ nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Skupaj v gore 

 

april 2020  1-2,2-3,3-4,5,4-

6 

/ nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Nastop za starše in staršev marec ali april 2020 Ljubi, Orehek 4-6 / nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Izlet s starši maj 2020 vzgojiteljice v enoti 1-2,2-3,3-4,5,4-

6 

/ nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Zaključek vrtca junij 2020 Ljubi Orehek 4-6 / nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

sestanek za starše 10.9.2019, 

januar 2020 

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

6 

 realizirano 

 

pogovorne ure enkrat mesečno vzgojiteljice v enoti 1-2,2-3,3-4,5,4-

6 

 realizirano 

 

predavanje: Kako razumeti 

vedenje otroka in se nanj 

ustrezno pripraviti 

januar 2020 g. Radovan Radetić 1-2,2-3,3-4,5,4-

6 

6 realizirano 14.1.2020 
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KULTURNE PRIREDITVE 

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

 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Gledališki abonma, 3 

predstave 

šolsko leto 4-6 KD Franca Bernika 20 Ljubi, Orehek realizirani 2 

predstavi 

Gledališki abonma 

 

šolsko leto 3-4,5 gledališče 19 Pavlič, Novak realizirano do 

marca 

Predstava v prazničnem 

decembru 

december 

2019 

1-2,2-3, 

3-5,4-6 

Vzgojiteljice Vrtca Domžale 53 Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar, 

Krištof, Svetlin, Koščak 

4.12.2019 

 

Obisk Božička december 

2019 

1-2,2-3,  

3-4,5,4-

6 

g. Marko Hrovat 51 Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar, 

Krištof, Svetlin, Koščak 

9.12.2019 

 

Deklica s posebnimi 

potrebami, branje pravljic  

26. 2. 2020 4-6 Maša 14 Ljubi, Orehek realizirano 

Obisk pripovedovalke 

pravljic 

3.februar 

2020 

4-6 Maja Novak 15 Ljubi, Orehek realizirano 

 

Začaramo slikanico 21. januar 

2020 

4-6 Ivan Mitrevski in Nina Mav 

Hrovat 

17 Ljubi, Orehek realizirano 

 

Glasbeno dopoldne 

 

šolsko leto 2-3,3-

4,5, 4-6 

Nika Bolta, Ema Čuk, ženski 

pevski zbor, Jure Zajc, 

A.Jurman…. 

 Ljubi, Orehek, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar 

9. 10. 2019, 6.12. 

2019, 12. 2. 2019 
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Opera za otroke 

 

 4-6  / Ljubi, Orehek nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Obisk knjižnice v OŠ 

Preserje pri Radomljah 

Februar 

2020 

3 – 4,5 ga. Amanda Pokorn / Pavlič, Novak nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

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

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Gasilci PGD Radomlje Oktober 

2019 

Krištof, Svetlin, 

Koščak, Bigec, 

Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek, 

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

Evakuacija 22.10.2019 

 

CZR Domžale Oktober 

2019, teden 

otroka 

Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek,  

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

Spoznajmo poklic 8.10.2019 

 

DU Radomlje, šola zdravja Pomlad 2020 Ljubi Orehek, 4-6 

 

Telovadimo skupaj, medgeneracijsko sodelovanje nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Vrtec Mlinček Šolsko leto Bigec, Štrajhar, Pavlič, 

Novak, Ljubi, Orehek,  

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

Mlinčkovi in Kekčevi meljemo prijateljstvo realizirano (kros, 

čajanka) 

Vrtec Gaj Šolsko leto 

 

Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek,  3-4,5, 4-6 

povezovanje, druženje nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 
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Turistično društvo Radomlje, 

g. Igor Kuzmič 

 4-6, Ljubi Orehek spoznavanje kraja, sprehod nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

OŠ Preserje pri Radomljah Šolsko leto Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek,  3-4,5, 4-6 

Predstava 12. 12. 2019 

ZD Domžale,  

   

Jesen, 

pomlad 

Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek,  3-4,5, 4-6 

Skrb za zdravje, zobna preventiva, otrok skrbi za 

zdravje in higieno 

realizirano 

18. 11. 2019 

23. 1. 2020 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale vzgojiteljski zbor Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec, 

Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek 

29.8.2020 

18.6.2020 ? 

 

 

Vrtec Domžale 

 

strokovni aktivi Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec, 

Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek 

november 2019 

februar2020 

maj/nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

 

Vrtec Domžale, mag. Mojca Fon 

Jager 

SDI- odlično komuniciranje v timu Krištof 22.10.2019 5 

Vrtec Domžale, Klarič HACCP Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec, 

Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek 

nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 
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Vrtec Domžale, Borštnar Varstvo pri delu Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec, 

Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek 

nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

 

Vrtec Domžale, Datainfo GDPR Krištof, Svetlin, Koščak, Bigec, 

Štrajhar, Pavlič, Novak, Ljubi, 

Orehek 

nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

 

Vrtec Domžale, g. Radovan 

Radetić 

predavanje: Kako razumeti 

vedenje otroka in se nanj ustrezno 

pripraviti 

 

Krištof, Svetlin, Koščak, Pavlič, 

Novak, Bigec, Štrajhar, Ljubi, 

Orehek 

14.1.2020 2 

Vrtec Domžale, Simona Tonkli 

Gorenjak, Maja Vatovec 

Drugačni otroci so lahko tudi izziv Pavlič, Bigec, Koščak, Orehek 29.1.2020 

11.3.2020 

 

Vrtec Domžale, Tadeja  Lavtižar 

 

Odkrivamo Kamniške pravljične 

poti 

Pavlič nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

Vrtec Domžale, Simona Tonkli 

Gornjak 

 

Odložen vpis Ljubi 23.10., 7.11., 27.11. 

2019 

 

ZSSS- Sindikat VIR Seminar za sindikalne zaupnike Ljubi Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

Vrtec Domžale, Mira V. Vrankar 

 

Plesne igre in sprostitvene 

dejavnosti 

Koščak (bolniški stalež) /  

Vrtec Domžale, Petra Kociper 

 

Nadaljevalni koraki šivanja Koščak (bolniški stalež) /  

Vrtec Domžale, Simona Tonkli 

Gornjak 

Uvajanje novincev Krištof 3.6.2020 
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

 

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

 

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof 

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Martina Svetlin 

-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice,  

garderobe 

-skrb za oglasno desko 

-pometanje na igrišču 

-skrb za omare v pisarni 

  (zapisniki, akti, obrazci...) 

-skrb za dig.fotoaparat, kamero in računalnik  

-org. vodenje enote 

 

-pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje  prahu 

-redno nameščanje WC  

 papirja, brisač, mila 

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov  

-pometanje  

- skrb za likovni kotiček 

- skrb za rože 

- skrb za dekoracije 

- občasno urejanje lope z   zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Marta Štrajhar 

-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice, 

 garderobe 

pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu 

-redno nameščanje WC  
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-skrb za oglasno desko 

-pometanje na igrišču 

-skrb za avdiovizualna sredstva in lutke 

-skrb za urejenost pisarne in pisarniškega materiala 

- nadomešč. vodje enote 

 

 

 papirja, brisač, mila 

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov 

-pometanje  

- naročanje ter urejanje čistil in materiala 

- skrb za likalnico (perilo) 

- občasno urejanje lope z   zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

VZGOJITELJICA: Martina Pavlič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mojca Novak 

-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice, 

  garderobe 

-skrb za oglasno desko 

-pometanje na igrišču 

-skrb za športni kotiček  

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

- inventura 

 

 

 

-pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu 

-redno nameščanje WC  

 papirja, brisač, mila 

-razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov 

-pometanje 

-skrb za glasbeni kotiček 

-skrb za visoke grede in dekoracije 

-prva pomoč in CZ  

-občasno urejanje lope z   zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

VZGOJITELJICA: Jana Ljubi POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:Jana Orehek 

-vzgojno delo v skupini 

-urejenost igralnice,  

garderobe 

-skrb za oglasno desko 

-pometanje na igrišču 

-pomoč vzgojiteljici 

-ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu 

-redno nameščanje WC  

 papirja, brisač, mila 

-razkuževanje igrač  



 

 

 287 

-skrb za knjižni kotiček 

 (slikanice, leksikoni, brošure, revije, časopisi) 

-predsednica sindikata 

 

-pometanje  

-naročanje ter urejanje čistil in materiala 

-skrb za likalnico (perilo) 

-skrb za požarno varnost 

-občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti 

POMČNICA VZGOJITELJICE: Tanja Koščak 

- pomoč vzgojiteljici ali pomočnici v skupini z otroki, 

- pomoč pri urejanju igralnice in sanitarij 

- vodenje »biba pleše 

- brisanje prahu v veliki garderobi (po omarah- 2×mesečno), POMETANJE   - občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v 

kleti 

 

 

 

Datum:29.5.2020                                                                                       ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                   Podpis vodje enote: Miranda Krištof 

 

                                                                                                                                                              Podpis ravnateljice: Jana J. Pirman 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE KRTEK 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN ENOTE KRTEK 

 

Povzetek pedagoško organizacijskega dela v enoti Krtek 

V preteklem šolskem letu je v okviru enote delovalo enajst skupin. Štiri skupine so bile prvega starostnega obdobja, sedem skupin pa drugega 

starostnega obdobja. Mesec september je bil glede na uvajalno obdobje najmlajših novincev razigran in precej glasen. Ko so se stvari postavile na 

svoje mesto, smo lahko pričeli z izvajanjem vseh predvidenih dejavnosti, ki so jih vzgojiteljice pripravile v svojih skupinah.  

Vseskozi smo sodelovali in se povezovali z okoljem. Gostili smo izvajalce iz različnih okolij in uživali v njihovi družbi. S svojimi nastopi, 

deljenjem svojih izkušenj  in zgodb so otrokom širili obzorja in ustvarjali prijetno klimo. 

Z izvajanjem projektov in obogatitvenih dejavnosti smo v svoje delo vnašale novitete, zastavljeni cilji pa so omogočali, da otroci skozi raznolike 

vsebine bogatijo svoja spoznanja, krepijo svoja močna področja in se urijo v samostojnosti. 

Čarobne trenutke smo otrokom pričarali s prebiranjem pravljic, zgodb, z ogledom različnih doma pripravljenih predstav in obiskom dobrega 

moža. 

Zima nam ni postregla z veliko snega, a smo se  v edinem snežnem dnevu naužili tudi teh radosti. 

Ko smo se  po novem letu počasi začeli pripravljati na prihod pomladnih dni,  nas je  oplazil virus, ki nam je za dobra dva meseca preprečil 

druženje in uživanje med vrstniki. Zastale so tudi vse predvidene dejavnosti, planirane za ta čas. 

 Ob vrnitvi v vrtec, ki jo je spremljala negotovost in strah, smo se pogumno postavili na noge in leto izpeljali do konca. Žal je nekaj zanimivih 

vsebin ostalo nerealiziranih, kar pa bomo nadoknadili v novem šolskem letu. 

Sodelovanje s starši je bilo vse leto zelo dobro in bogato in ob ponovni vrnitvi v vrtec, smo začutile olajšanje in zadovoljstvo tudi z njihove 

strani. Sprejeli so nov način življenja v vrtcu, ki od vseh nas zahteva, da pazimo nase in drug na drugega. 

Organizacijsko v enoti ni bilo zaznati težav, strokovne delavke so bile vseskozi na razpolago, daljših odsotnosti z dela ni bilo. 

Vzdrževalna dela so se izvajala redno in strokovno. 

Ob koncu šolskega leta si vsi skupaj želimo, da ostanemo zdravi, pogumni , polni zanimivih idej, sočutni in odgovorni. V času, ko se nismo 

mogli družiti, smo spoznali, da je pripadnost nekaj, kar pogrešamo in kar moramo negovati. 

 

 

 

Andreja Matkovič, vodja eno 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 ENOTA: KRTEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta 

staršev 

METULJI ANDREJA MATKOVIČ MELITA ŠUMIČ 

(DO PRIHODA T. ROŽIČ-PD) 

Ga. Alenka Filipašič 

PIKAPOLONICE ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER MAJA NOVAK G. Lap Primož 

GOSENICE KARIN ROPOTAR DRAGANA RISTIĆ( 

DO PRIHODA M. KRŽIČ-PD) 

G. Andrej Mihelič 

MRAVLJICE KATJA FROL ŠTEFAN SIMONA KUNAVAR Ga. Tjaša Dragar 

MIŠKE KATARINA KOŠENINA SAŠA OŠTIR VERBIČ G. Iztok Vozelj 

KRESNIČKE SLAĐANA TRAPIĆ TINA JORDAN Ga. Jana Lončar             

ČMRLJI JANJA DRAGAR RIBIČ BARBARA GORIČ G. Martin Zupančič 

ŽABICE ALENKA LOVŠIN MATEJA GABOR G. Erik Slak 
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SONČKI SLAVICA PERPAR IBRČIČ VALENTINA LUKAN G.Luka Strnad 

POLŽI JANA STROJAN JASMINA TREBUŠAK Ga. Katka Močnik 

ČEBELICE ANJA BEŠTER MATEJA VRHOVNIK Ga. Nina Jarc 

 

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

VREDNOTE 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019   

              (projekt) 

2. UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički  

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 

7. DELOVNA VZGOJA 

8. EKOLOGIJA 

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

-dejavnosti ob tednu otroka 

-evakuacijska vaja 
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-prednovoletna druženja s prazničnim plesom 

-pustovanje 

-izdelava voščilnic za starejše krajane 

-sodelovanje s knjižnico Ihan 

-humanitarne akcije(zbiranje zamaškov,Anina zvezdica, zbiranje šolskih potrebščin 

-zbiranje starega papirja 

-forma viva 

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

 

1.Vrtec kot prijetno okolje 

- spomladanska zunanja razstava glede na prioritete vrtca 

- povezanost  družin in vrtca- športno popoldne, 

- povezanost kraja in vrtca-voščilnice za starejše občane, sodelovanje z društvi, institucijami  

-humanitarne akcije;  

 

2. Izdelava inovativnega učnega okolja izven igralnic  

-obogatitev hodnikov, večnamenskega prostora, igrišč z didaktičnimi materiali z namenom doseganja hitrejšega razvoja na vseh področjih 

otrokovega razvoja in spodbujanja spontanega učenja preko igre. 

- učenje na prostem za trajnostni razvoj: Model roke 

-izvajanje dejavnosti izven igralnice (branje pravljic, ustvarjanje, igre, športne dejavnosti, druženja) 

 

3. Skrb za razvoj porajajoče se pismenosti  

-skrb za večjo povezavo ter interes za knjižnico Ihan 

-vključevanje knjižnega gradiva v vsakodnevne dejavnosti znotraj naših skupin 

-povezovanje med skupinami v sklopu knjižnih dopoldnevov (tudi pri mlajših skupinah), 
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-bralnice pod krošnjami, 

- spodbujanje staršev za dejavnosti v knjižnici 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

Zmorem sam A. Matkovič 

 M. Šumić 

T. Rožič 

1-2  Vse leto -razvijanje samostojnosti na področju 

motorike, govora, osebne higiene, 

prehranjevanja, osebne urejenosti 

-realizirano od oktober do marec 

 

Želvina vrečka Slavica Perpar 

Ibrčič 

1-2 Šolsko leto 

2019/2020 

Otrok ob knjigi in obisku knjižnice 

doživlja veselje, zabavo, povezuje 

estetsko in fizično ugodje ter 

pridobiva pozitivni odnos do 

literature. 

-realizirano  

oktober – marec 

 

Mali sonček Vzgojiteljice  2-6 Celo šolsko 

leto 

- Razvijati gibalne sposobnosti 

- Spodbuja otroke na področju 

gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami.  

 

-realizirano okt. – mar. 

 

Zmorem sam Jana Strojan 2-3  Celo šolsko 

leto 

-razvijanje sposobnosti in 

samostojnosti na vseh področjih 

-realizirano 

 



 

 

 296 

PUNČKA IZ CUNJ Mira Vladimira 

Vrankar, mag. 

prof. pred. vzg. 

2-4 oktober- maj Preko punčke iz cunj vzpostaviti 

povezavo med vrtcem in domom; 

sodelovanje z UNICEF-om. 

-realizirano skozi celo leto 

(oktober-maj) 

Pravljični palček J. Dragar Ribič 

B. Gorič 

A. Lovšin 

M. Gabor 

S. Trapić 

T.Jordan 

4-6 

5-6 

4-6 

Celo leto - Spodbujanje staršev, da bi brali 

svojim otrokom, kajti branje 

ugodno vpliva na otrokov 

vsestranski razvoj  

- Pridobivanje predbralnih 

spretnosti, samostojno 

pripovedovanje. 

 

-realizirano okt. – mar. 

 

  

Moj zvezek A. Lovšin 

M. Gabor 

5-6  Okt. 2019 - 

junij 2020 

Pridobivanje orientacije na listu, 

veselje do reševanja nalog in 

navajanje na skrb za svoje stvari. 

-realizirano od septembra 2019 do 

junija 2020 

Dan strpnosti A. Lovšin 

M. Gabor 

5-6  November 

2019 

Razvijanje strpnosti, prijaznosti in 

empatije. 

Realizirano  od 11. do 15.11.2019 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Malček plesalček A. Matkovič   oktober-junij 1-2 leti 14 -realizirano od oktober do marec 

 

Decembrsko rajanje Vse vzgojiteljice december 1-6 197 -realizirano 

 

Pustno rajanje Vse vzgojiteljice Pustni torek 1-6 197 -realizirano 
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Po lužah A. Matkovič 

T. Rožič 

pomlad 1-2  14 - nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

Bralnice pod krošnjami Vse vzgojiteljice Vse leto 1-6 197 -realizirano 

Mala biba pleše B. Gorič Celo leto 2-3 28 -realizirano 

Biba se giba Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

Šolsko leto 2019/2020 1 - 2 14 -oktober - marec 

 

Ringaraja, zvočni pojav 

nam ugaja! 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

Šolsko leto 2019/2020 1 - 2 14 -oktober - marec 

 

Druženje s  skupinami 

vrtca 

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

Šolsko leto 2019/2020 1 - 2 14 8., 20., 24. 12 2019 

5., 6. 12 2019,8.,10. 10.2019 

Glasbeno obarvano 

praznovanje rojstnih dni  

Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan 

Šolsko leto 2019/2020 1 - 2 14 -oktober - marec 

 

Biba pleše A. Bešter 

 

okt. - maj 3 – 5  2 28.10., 26.11., 23.12.2019; 

23.1., 7.2., 2.3.2020 

Teden otroka Vse vzgojiteljice 7. – 13. 10. 2019 1 - 6 197 -realizirano 

 

Skupaj nam je lepo 

 

A. Bešter 

J. Strojan 

S. Perpar Ibrčič 

okt. - maj 3 – 5  22 -realizirano 

(okt. 2019 - mar. 2020) 

Igre na snegu Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

Zima  2018 /19 2-3 leta 14 -delno realizirano (13. 12. 2020) 

 

Biba se giba Jana Strojan Skozi celo šolsko leto 2-3 leta 14 -realizirano (okt. – mar.) 

 

Polžev krog Jana Strojan Oktober - maj 2-3 leta 14 -realizirano (okt. – junij) 
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Mala biba pleše Barbara Gorič Oktober - maj 2-3 leta 14 -realizirano (okt. – mar.) 

 

Glasbene urice Jana Strojan Oktober - maj 2-3 leta 14 -realizirano (okt. – mar.) 

 

Polžev glasbeni 

nahrbtnik 

Skozi celo šolsko leto Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-3 leta 14 -realizirano (okt. – mar.) 

 

Kostanjčkov piknik Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

Jesen 2018 2-3 leta 14 10. 10. 20202 

 

Po lužah Jana Strojan Priložnostno 2-3 leta 14 18. 11. in 20. 11. 2019 

Ustvarjamo knjigo K. Frol Štefan, S. 

Kunavar 

Celo leto 2 - 4 19 -nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

Dan s poganjalci 

 

K. Frol Štefan, S. 

Kunavar 

Pomlad 2020 2 - 4 19 -nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

Igre razvijanja 

čuječnosti: sedeti pri 

miru kot žaba 

Karin Ropotar Skozi celo leto 2-4 17 -realizirano skozi celo leto. 

Moj kraj Karin Ropotar, Dragana 

Ristić, Mateja Kržič 

Skozi celo leto 2-4 17 -realizirano skozi celo leto. 

Naredi dobro in 

spremeni svet 

Karin Ropotar Skozi celo leto 2-4 17 -realizirano skozi celo leto. 

Dopoldanske pravljice Karin Ropotar, Katja 

Frol Štefan 

Skozi celo leto 2-4 40 -realizirano skozi celo leto. 

Gibalne minutke K. Frol Štefan, S. 

Kunavar 

1* na mesec 2 - 4 19 -realizirano 
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Polžev glasbeni 

nahrbtnik 

Skozi celo šolsko leto Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-3  19 -realizirano (okt. – mar.) 

Kostanjčkov piknik Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

Jesen 2018 2-3  19 10.10.2019 

Po lužah Jana Strojan Priložnostno 2-3  21  

18. 11. in 20. 11. 2019 

 

Dan s skirojem 

 

Trapić, Jordan 

 

April 

 

4-6 

 

20 

 

3.10.2019 

 

Rolanje 

 

Trapić, Jordan 

 

Marec 

 

4-6 

 

20 

 

-nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

 

Joga za otroke 

 

Jordan 

 

Celo leto 

 

4-6 

 

20 

-realizirano od oktobra do marca 

 

Spuščanje gregorčkov 

 

Trapić, Jordan 

 

Marec 

 

4-6 

 

20 

11.3.2020 

 

Kostanjev  piknik 

 

Trapić, Jordan 

 

Oktober 

 

4-6 

 

20 

 

4.10.2019 

Miška pripoveduje K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

Jan. – Maj  3-5 14 -realizirano do marca   

Družimo in ustvarjamo 

z »Mravljicami« 

K. Košenina, K. Frol 

Štefan, S. Verbič Oštir, 

S. Kunavar 

Okt. – Maj 2-5 40 -realizirano do marca 

V svetu glasbe K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

Okt.- Maj 3 -5 21 -realizirano do marca  

Sadni napitki K. Košenina Skozi celo leto  3- 5  21 -realizirano  
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S. Oštir Verbič 

Dan s skirojem/ 

kolesom 

K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

Pomlad 2020 3 -5 21 24.9. 2019  

Pravljična joga Barbara Gorič 2 x mesečno 

 

4 - 6 21 -realizirano okt. – mar. 

Kros Prijateljstva 

 

 

Janja Dragar Ribič 

Sladana Trapić 

Alenka Lovšin 

Jesen 2019 4 - 6 63 9. 10. 2019 

Gibalna igralnica Janja Dragar Ribič Celo leto 4 - 6 21 -realizirano okt. – mar. 

 

Izposojevalnica igrač Karin Ropotar Celo leto 4 – 6  21 -realizirano okt. – mar. 

 

Pravljična čajanka Janja Dragar Ribič 

 

December 2019 4 - 6 21 18. 12. 2019 

Dnevi  rolanja Janja Dragar Ribič Pomlad 2020 

 

4 - 6 21 -nerealizirano zaradi izrednih 

razmer  

Gozdni dan Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Celo leto 4 - 6 21 -realizirano okt. – mar. 

 

Palačinkin dan Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Oktober 2019 4 - 6 21 14. 10. 2019 

Sprehod z dežniki Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

April 2020 4 - 6 21 7. 11. 2019 

Ohranimo drevo 

(ekološko osveščanje) 

Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Celo leto 4 - 6 21 -realizirano okt. – mar. 

Vožnja s kolesi Janja Dragar Ribič Jesen 2019 4 - 6 21 18. 10. – 22. 10. 2019 
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Barbara Gorič 

Ples snežink ob 

zasneženem vremenu 

Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

Zima 2020 4 - 6 21 -nerealizirano zaradi 

pomanjkanja snega 

Kino dan Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

December 2019 4 - 6 21 8. 12. 2019 

Skupaj v gore Vrtec Domžale Pomlad 2020 4 - 6 0 - nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

Moj zvezek Janja Dragar Ribič Celo leto 4 - 6 21 -realizirano okt. – mar. 

 

Dnevi  rolanja S. Trapić pomlad 2020 (5 dni) 5-6  21 - nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

 

Dnevi kolesarjenja A. Lovšin 

M. Gabor 

september 2019 (5 dni) 5-6  21  -realizirali od 9. 9. do 13. 9. 2019 

Biba pleše T. Jordan oktober 2019 – april 

2020 

5-6  21  -realizirano okt. – mar. 

Montessori kotiček A. Lovšin 

M. Gabor 

september 2019 – junij 

2020 

5-6  21  -realizirano od septembra 2019 

do marca 2020 

Igre na snegu  A. Lovšin 

M. Gabor 

zima 2019/2020 (5 dni) 5-6 let 21  13.12.2019. 

Likovna delavnica Kresničke, Čmrlji, Žabe December 2019 4 - 6 60 4.12.2019 

Skupna druženja: 

Žabice, Kresničke in 

Čmrlji. 

A. Lovšin 

S. Trapić 

J. Dragar Ribič 

oktober 2019-april 

2020 

5-6  63  5.12. 19, 11.12.19, 18.12.19, 

20.12.19, 5.2.20, 11.2.20 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

Mini gledališki abonma Gledališče 

KUKUC 

Vrtec  27.2.2020-Mini Moni 

21.5.2020-Dino in 

čarobni toni 

134 -27.2.2020realizirano  

-21.5.2020- nerealizirano 

zaradi izrednih razmer 

Štirje letni časi Nuša Sotlar Igralnica Jesen, Pomlad 21  

19. 2 2020 

Plavalni tečaj Leštan Atlantis Pomlad 0 - nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Tečaj angleščine Navitas Vrtec  Celo leto 7 -realizirano od oktobra do 

marca 

Obisk Sare in psičke Taši Sara Šinko Vrtec pomlad 2019 18 - nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Otroški gledališki Abonma Kulturni dom F.  

Bernik 

Kulturni dom  

F. Bernik 

Jesen, Pomlad-3 

predstave 

63 14. 10. 2019 in 16. 1. 2020 

Obisk knjižnice v Ihanu Knjižničarka Knjižnica v Ihanu Celo leto 163 -realizirano okt. do maj 

Jesenovanje Vrtec Domžale Četena ravan Jesen 2019 39 -realizirano 

 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 
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Pomladni izlet do gozdička pomlad Metulji A. Matkovič 

T. Rožič 

-opazovanje narave in 

zaznavanje širšega okolja 

vrtca 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer  

Izlet do vagona Pomlad 2020 Pikapolonice Š. Zemljič Kociper Spoznavanje vloge narave in 

čistega okolja v povezavi z 

gibanjem v naravi. 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Izlet do palčkove dežele Pomlad 2020 Pikapolonice  Š. Zemljič Kociper Otrok spoznava pravljični 

svet in razvija vzdržljivost. 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Proti Žabnici pomlad Sončki Slavica Perpar Ibrčič Razvijanje vztrajnosti pri hoji. 

 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Ob Kamniški Bistrici pomlad Sončki Slavica Perpar Ibrčič Opazovanje narave v okolici 

vrtca. 

-nerealizirano zaradi 

izrednih razmer. 

Do Kamniške Bistrice Jesen, pomlad Polži Jana Strojan Otrok opazuje reko in njeno 

okolico 

-delno realizirano 

 8. 11. 2019 

 

V gozd Jesen, zima, 

pomlad, poletje 

Polži Jana Strojan Raziskovanje v gozdu v vseh 

letnih časih 

-delno realizirano  

9. 10. 2019, 7. 1. 

2020 

Do kmetije Pomlad Polži Jana Strojan Otrok spoznava domače živali - nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Tabor Pomlad Polži Jana Strojan Otrok se veseli ob osvojenem 

cilju 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Študa Pomlad Polži Jana Strojan Otrok spoznava bližnjo 

okolico 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Sprehod do gozda V vsakem letnem 

času (jesen, zima, 

pomlad, poletje) 

Gosenice Karin Ropotar Otroci opazujejo spreminjanje 

narave na istem mestu, v vseh 

letnih časih. 

23. 10. 2019, 

9. 12. 2019. 
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Obisk kmetije Pomlad 2020 Gosenice Karin Ropotar Otrok spozna delo in živali na 

kmetiji. 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Izlet do pravljične hišice Pomlad 2020 Gosenice Karin Ropotar Otrok spoznava pravljični 

svet in razvija vzdržljivost. 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Izlet do vagona Jesen 2019, pomlad 

2020 

Mravlje Katja Frol Štefan Opazovanje narave, 

spoznavanje spoznavanje 

okolice vrtca, varno v 

prometu 

 

-realizirano 

Križentaver Pomlad 2020 Mravlje Katja Frol Štefan Opazovanje narave, pravilno 

vedenje v gorah, vztrajnost pri 

hoji 

-nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Izlet do skakalnic Pomlad 2020 Mravlje  Katja Frol Štefan Opazovanje narave, 

spoznavanje spoznavanje 

okolice vrtca 

-nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Sprehodi po Ihanu Celo leto čebele 

 

A. Bešter 

 

Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi letne čase, 

sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja. 

-realizirano 

(skozi celo leto)  

 

Pohod na Tabor jesen, 2019 čebele A. Bešter 

 

Otroci s hojo urijo svojo 

vztrajnost in vzdržljivost.    

30.10.2020 

Daljši sprehodi do Domžal večkrat letno čebele A. Bešter 

 

Otrok aktivno preživlja čas na 

prostem. 

-realizirano 

(večkrat letno)  

Izlet presenečenja Pomlad, 2020 čebele 

 

A. Bešter 

K. Košenina 

Izlet presenečenja za otroke.  -nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Križentaver Jesen 2019/ Pomlad 

2020 

Miške K. Košenina Prijetna hoja, navajanje na 

hojo v hrib. 

5.6.2020 

Sprehodi ob Kamniški 

Bistrici do vagona 

Skozi celo leto Miške K. Košenina Spoznavanje naravnih virov v 

okolici vrtca. 

-realizirano 
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Sprehodi ob Kamniški 

Bistrici do ten- tena 

Pomlad 2020 Miške K. Košenina Opazovanje okolice, igra na 

igralih. 

11.3. 2020  

Izlet do Zaboršta Pomlad 2020 Miške K. Košenina Ogled skakalnice, varno v 

prometu 

23.1. 2020  

Izlet na Tabor Pomlad 2020 Miške K. Košenina Razvijanje vztrajnosti pri hoji, 

veselja do bivanja v naravi. 

16.9. 2019  

Izlet na Tabor Jesen 2019 Čmrlji Janja, Barbara, Alenka, 

Mateja, Slađana, Tina 

- sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja 

25. 9. 2019 

Izlet na Križentaver Jesen 2019 Čmrlji Janja, Barbara - sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja 

13. 9. 2019 

Križentaver Oktober 4-6 Trapić, Jordan Raziskovanje različnih 

poti, ki vodijo do cilja. 

Raziskovanje gozda. 

1.10.2019 

Izlet do vagona Marec 4-6 Trapić, Jordan Sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja 

( hoja, tek ). 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Živalski vrt Ljubljana Maj 4-6 Trapić, Jordan Spoznavanje različnih živali, 

okolja, načina bivanja, 

prehranjevanja in kulturnega 

obnašanja. 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Hiša eksperimentov 

Ljubljana 

 

Marec 4-6 Trapić, Jordan Spodbujati radovednosti in 

ustvarjalnost  s sposobnostjo 

kritičnega mišljenja preko 

odprte komunikacije, 

raziskovanja in odkrivanja. 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Izleti v okolico vrtca (do 

vagona, na Tabor, 

Križentaver) 

September 2019-

maja 2019 

Žabice A. Lovšin 

M. Gabor 

Spoznavanje bližnje okolice 

vrtca. Omogočanje gibalnih 

dejavnosti. 

4. 9. 2019, 16. 9. 

2019, 30. 9. 2019, 

15. 10. 2019 



 

 

 306 

Izleti z avtobusom v gore s 

Planinskim društvom 

Oktobra 2019-junija 

2020 

Žabice, Čmrlji g. Jurček Nowak Gibanje in bivanje v naravi ter 

osvojitev vrha hriba. Izleti v 

kraje Slovenije. 

- nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

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

 

Športno popoldne September 2019 vzgojiteljice 1-6  116 26.9.2019 

 

Prednovoletno druženje December 2019 vzgojiteljice 1-2  28 -realizirano 

 

Zaključno srečanje Maj 2020 Matkovič, Rožič, 

Šumić 

1-2  13 10.6.2020 

Zbiranje starega papirja 14-18.10.2019 vzgojiteljice 1-6  

 

198 -realizirano 

Humanitarne akcije Vse leto vzgojiteljice 

 

1-6  

 

198 -realizirano zbiranje 

zamaškov 
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Predstava strok.delavk za 

otroke in starše 

December 2019 Š. Zemljič Kociper 

M. Novak 

2-3 198 -realizirano 

Dan staršev-zaključno 

druženje 

Maj 2020 Š. Zemljič Kociper 

M. Novak 

2-3 14 Junij 2020 

Predpraznično druženje november Perpar Ibrčič, Lukan 1 - 2 14 26. 11. 2019 

Zaključno srečanje junij Perpar Ibrčič, Lukan 1 - 2 14 11.6.2020 

Druženje s starimi starši (v 

dopoldanskem času) 

pomlad Ropotar, Ristić, Kržič 2-4 0 30. 1. 2020 

Prednovoletno druženje December 2019 Ropotar, Ristić, Kržič 2-4 7 12.12.2019 

Zaključno srečanje Junij 2020 Ropotar, Ristić, Kržič 2-4 0 -nerealizirano zaradi 

izrednih razmer, 

bl vzgojiteljice 

Z dedkom in babico Pomlad 2020 Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-3  0 -nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Družinsko druženje November 2019 Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-3  14 18.11. 2019 

Zaključno druženje s starši Maj 2020 Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-3  14 -E zaključek 10.6.2020 

Polžev glasbeni nahrbtnik Skozi celo šolsko 

leto 

Jana Strojan 

Jasmina Trebušak 

2-3  14 -realizirano (okt. – mar.) 

Skupaj v gore April 2020 Vrhovnik  4-6 0 - nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Čarobno druženje 

 

December, 2019 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

3 - 5 22 17. 12.2019 
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Babica in dedek na obisku 

 

Pomlad, 2020 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

3 - 5 0 -nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Pozdrav poletju maj/junij, 2020 A. Bešter 

M. Vrhovnik 

3 - 5 0 -nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Zaključno srečanje Maj/ Junij 2020 K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

3 - 5 21 Limbarska gora 

11.6.2020 

Medgeneracijsko druženje December 2019 K. Košenina 

S. Oštir Verbič 

3 – 5 19  9.12. 2019 

 

Druženje in ustvarjanje z 

gospo Barbaro 

4x letno B. Karner 

K. Košenina, S. Oštir Verbič 

3 - 5 19 20.11. 2019 

14.2. 2020 

Obisk Jakobove mamice 

 (novinarka) 

Jesen 2019 K. Nahtigal 

K. Košenina, S. Oštir Verbič 

3 – 5 18 1.10. 2019 

Obisk Žigove mamice  

(kuharica) 

Jesen 2019 S. Polc 

K. Košenina, S. Oštir Verbič 

3 - 5 17 15.10.2019 

Zaključno srečanje maj 2020  K. Frol Štefan, S. Kunavar 2-4 19 Gradiško jezero 

10.6.2020 

Čmrljev zaključni nastop Pomlad 2020 Janja, Barbara 4 - 6 22 11.6.2020 

 

Zaključno srečanje maj 2020  A. Lovšin 

M. Gabor 

5- 6  22 -E zaključek  20.6.2020 

Novoletno druženje, čajanka  

s starši 

December Trapić, Jordan 4-6  20 10.12.2019 

Čajanka z babicam in dedki, 

druženje in  igra v 

dopoldanskem času  

 

December 

 

Trapić, Jordan 

 

4– 6  

20 10.12.2019 
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Izlet z babicami in dedki oktober 2019 A. Lovšin 

M. Gabor 

5-6 let 18  15. 10. 2019 

 

Delavnica s starši november 2019 A. Lovšin 

M. Gabor  

5-6 let 15   27. 11. 2019 

 

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1. Sestanek za starše September 2019 vzgojiteljice vseh skupin 1-6  večina -realizirano 

 

2. Sestanek za starše Februar 2020 vzgojiteljice vseh skupin 1-6  večina -realizirano 

 

 Predavanje za starše: 

Kako razumeti vedenje otroka 

in se nanj ustrezno odzvati 

Januar 2020 Radovan Radetić, 1-6  19 -realizirano 

 

Pogovorne ure  Vse leto 1x 

mesečno 

vzgojiteljice vseh skupin 1-6  večina -realizirano do marec 2020 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

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

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Mini gledališki abonma  1-2  Gledališče KU KUC 134 A. Matkovič 27.2.2020  
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T. Rožič 

Predstava: Lahko pokukam v 

tvojo pleničko 

December 

2019 

1-2 Vzgojiteljice skupin Metulji, 

Pikapolonice in Gosenice 

45 A. Matkovič, 

T. Rožič,M. Šumić 

-realizirano 

 

Božičkovo dopoldne December 

2019 

1-2  g. Marko Hrovat 197 A. Matkovič 

T. Rožič, M. Šumić 

-realizirano 

 

Predstava vzgojiteljic Vrtca 

Domžale 

December 

2019 

1-2  Vzgojiteljice vrtca Domžale 197 A. Matkovič 

T. Rožič, M. Šumić 

-realizirano 

 

Obisk FS Groblje November 

2019 

3 – 5 FS Groblje 21 K. Košenina - nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Lutkovna igrica: neke zimske 

noči 

Zima 2019 Polži Jana Strojan, Jasmina 

Trebušak 

polži, 

sončki, 

čebele 

Jana Strojan 4. 12. 2019 

 

Glasbeni koncert pomlad Sončki  Glasbena šola Parnas 9 Slavica Perpar Ibrčič 28. 2. 2020 

 

Obisk različnih glasbenikov  Skozi celo 

leto 

3 – 5 A. Pirc, A. Černe Gregorič, R. 

Černe, E. Černe,  

21 K. Košenina 22.1. 2020 

4.2. 2020  

Ogled filharmonije April 2020 3 - 5 Slovenska filharmonija 43 K. Košenina 

A. Bešter 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Nastop MPZ Domžale September 

2019 

3-6  MPZ Domžale 133 Vzgojiteljice skupin  

3-6 let 

 

-realizirano 

Gregorjevo Pomlad 

2020 

Čmrlji Janja Dragar Ribič 

Barbara Gorič 

21 Janja Dragar Ribič 13. 3. 2020 

Poslikava obraza Februar 

2019 

Čmrlji Nastja Učakar 21 Janja Dragar Ribič 24. 2. 2020 
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Pripovedovalka pravljic februar 

2019 

4-6  Vrtec Domžale 63  Lovšin, Dragar, 

Trapić 

-realizirano 

Začarajmo slikanico Januar 

2020 

5-6  Ivan Mitrevski (ilustrator) in 

Nina Mav Hrovat 

21  Lovšin, Gabor -realizirano 

Obisk knjižnice Pomlad 

2020 

Mravlje  K. Frol Štefan, S. Kunavar 19 K. Frol Štefan - nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Pripovedovalka pravljic- 

Začarajmo slikanico 

Februar 4-6 Nina Mav Horvat, Ivan 

Mitrevski 

20 S. Trapić -realizirano 

 

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

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Gasilsko društvo Ihan oktober Matkovič, Metulji -evakuacijska vaja 2019-tema potres 

-varno evakuiranje ob naravni nesreči 

 

-realizirano 

 

Knjižnica Ihan Vse leto Vse vzgojiteljice in 

skupine 

-seznaniti se z ustanovo 

-privzgojiti veselje do knjige, povezovanje institucij 

-otrok ob knjigi doživi ugodje 

-realizirano do 

marec 2020 

 

Medgeneracijsko druženje December 

2019 

Jana Strojan,  Polži Druženje med otroki in starejšimi občani Ihana. 17. 12. 2019 

Obisk kitaristke Nuše Februar 

2020 

Jana Strojan,  Polži Spoznavanje inštrumentov, petje in druženje. 14. 2. 2020 

Šola zdravja Pomlad Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Posamezniku podati osnovne podatke, kako dosegati 

čim boljše in zdravo življenje. 

nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 
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Fotograf Marec 2020 vse Fotografiranje otrok. Spoznati poklic. - nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Ogled čebelnjaka  November 

2020 

Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami. 

14. 10. 2019 

Obisk kmetije Sojer Jesen 2019 Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami. 

8. 10. 2019 

Vzgoja za varnost v prometu 

– Policijska postaja Domžale 

Pomlad 2020 Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami. 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Zobna asistentka na obisku Jesen 2019, 

Pomlad 2020 

Tina Šircelj Kosec Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami. Otrok pridobiva navade o negi telesa. 

9.10. in 11.10. 

2019 

Nogometni klub IHAN Oktober 

2019 

Karin Ropotar, 

Gosenice 

Otrok spozna nogometaše in njihovo delo. 4. 10. 2019 

Predstavitev pohodništva Jesen 2019 Martina Učakar 

Čmrlji 

Otrok spoznava značilnosti bližnjega (gore) 25. 9. 2019 

Obisk starejših občanov v 

kraju 

Pomlad 2020 Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Razvijati občutek za solidarnost, medsebojna 

pomoč. 

 

nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Izdelava novoletnih voščilnic December 

2019 

Vse skupine  Pošiljanje novoletnih voščilnic starejšim v kraju in 

bivšim upokojenim sodelavkam in varovancem 

MGC Domžale 

22.11.2019 

Društvo Vesele nogice Jesen 2020 Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Spodbujanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti 13. 11. 2019 

Zdravstvena preventiva Pomlad 2020 Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno - nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 
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Odbor Planinstva za 

invalide/OPP Varen korak 

Jurček Nowak 

Celo leto Janja Dragar Ribič 

Čmrlji 

Alenka Lovšin-Žabice 

Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

Spodbujanju strpnosti in sprejemanju drugačnosti 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Knjižnica Domžale – 

podružnica Ihan 

september 

2019 – junij 

2020 

A. Lovšin, 5-6 let Sodelovanje v projektu Pravljični Palček, izposoja 

knjig, igrač skozi celo leto in obisk knjižnice 

Domžale. 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

ZD Domžale – obisk zobne 

asistentke in medicinske 

sestre. 

jesen 2019 

in pomlad 

2020 

A. Lovšin, 5-6 let Otrok pridobiva navade o negi telesa – zob. Otrok 

skrbi za svoje zdravje (zdrava prehrana, itn.) 

7. 10. 2019 in 30. 

1. 2020 

Policijska postaja Domžale maj 2020 A. Lovšin, 5-6 let Prometna vzgoja in skrb za varnost v prometu. 

Seznanjanje s poklicem policist. 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Sprehod z policistom 

spoznavanje varnih poti v 

okolici vrtca 

 

Maj 

 

S.Trapič, kresničke 

 

Spoznati poklic policista. Vzgoja za varnost v 

prometu 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

ZD Domžale pomlad Slavica Perpar Ibrčič, 

Sončki 

Zdravje in zobna prosveta.  -nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Knjižnica Ihan, pravljična 

urica 

 

Celo leto 

S.Trapič, kresničke Seznanjanje z knjižnico, poklicem, delom, pravili v 

knjižnici ter odnosa do knjige,… 

-realizirano od 

oktobra do marca 

Skrb za zdravje Po dogovoru S.Trapić, kresničke Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno 

 

30.1.2020 

 

Ogled čebelnjaka  

 

November 

 

S.Trapič, kresničke 

Seznanjati se z različnimi poklici in družbenimi 

funkcijami 

14.11.2019 

 

OŠ  Ihan  

 

Maj 

 

S.Trapič, kresničke 

 

 Obisk 1. razreda, Seznanitev s šolskimi prostori 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 
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Zdravstveni dom Domžale 

Oktober, 

februar, maj 

 

S.Trapič, kresničke 

 

Razstava risbic v zdravstvenem domu Domžale 

-realizirano od 

oktobra do maja 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vzgojni zbor Pedagoško delo A. Matkovič 

M. Šumić 

8.10.2019 

18.6.2020 

-realizirano 

 

1. Strokovni  aktiv 

 

Strpnost 

Kodeks etičnega ravnanja 

Vse strokovne delavke 11. - 14.11. 

2019 

-realizirano 

 

2. Strokovni  aktiv Prikriti kurikulum Vse strokovne delavke 10. - 13.2.2020 -realizirano 

 

3. Strokovni  aktiv Glasba: teorija in primeri dobre 

prakse 

Vse strokovne delavke 11.- 14.5.2020 - nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Vrtec Domžale Delovni sestanki enote Vse strokovne delavke 4. 9. 2019 

2.10.2019 

6.11.2019 

4.12. 2019 

8.1. 2020 

5.2. 2020 

13.3. 2020 

2h 

1h 

1h 

1h 

1h 

1h 

30'  
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2.6.2020 1h 

Vrtec Domžale – Barbara Mirkac, 

prof. glasbe 

Praktična uporaba glasbenega 

znanja pri delu z otroki 

K. Košenina, Anja Bešter, Mateja 

Vrhovnik, Karin Ropotar 

 

Oktober 2019 7.11.2019 

Vrtec Domžale- David Beović Umetniška glasba v vrtcu K. Košenina ,Trapić Februar/Marec 

2020 

- nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Vrtec Domžale; Radovan Radetić, 

univ. dipl. soc; družinski terapevt 

in mediator 

Predavanje  

Kako razumeti vedenje otroka in 

se nanj ustrezno odzvati 

A.Matkovič , M.Šumić, T. Rožič 

S. Perpar Ibrčič,  

V.Lukan, K.Ropotar, D.Ristić 

Trapić, Jordan 

14. 1. 2020  - nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Študijske skupine,; ZRSŠ 

 

Otrokov dan v vrtcu Slavica Perpar Ibrčič, Anja Bešter, 

Karin Ropotar 

3.9.2019 -realizirano 

Razvojna agencija Kozjansko, OE 

Ljudska univerza Šentjur 

11. Slomškov simpozij – Različne 

vloge strokovnih delavcev 

Slavica Perpar Ibrčič 

Jana Strojan 

22. 11. 2019 -realizirano 

 

Vrtec Domžale; Simona Klarič, 

dipl. ing. živ. teh. 

HACCP Vse strokovne delavke / - nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Vrtec Domžale 

 

Varstvo pred požarom – osebe 

zadolžene za začetno gašenje 

Trebušak, Matkovič 23. 10. 2019 -realizirano 

Vrtec Domžale; Borštnar &Co Varstvo pri delu in varstvo pred 

požarom 

Perpar Ibrčič, Rožič 27. 2. 2020 -realizirano 

Vrtec Domžale – Simona Tonkli 

Gornjak, Maja Vatovec 

Drugačni otroci so lahko tudi izziv Anja Bešter, Mateja Vrhovnik, 

Karin Ropotar, Dragana Ristić 

 

27.11.2019 

22.1.2020 

26.2.2020 

-realizirano 
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Vrtec Domžale – Mira Vladimira 

Vrankar, mag. prof. pred. vzg.  

Plesne igre in sprostitvene 

dejavnosti 

Anja Bešter, Mateja Vrhovnik, 

Mateja Kržič 

 

7.1.2020 -realizirano 

Supra  16. posvet dobrih praks v vrtcu: 

Vrtec - družbeno okolje enakih 

možnosti 

K. Košenina 

A. Lovšin 

A. Matkovič 

Januar 2020 29.1. 2020  

 

ZRSŠ; Študij na daljavo 

 

Pomen vrtca za družino Slavica Perpar Ibrčič, 

Valentina Lukan  

K. Košenina,  

Strojan Jana,K. Ropotar 

20. – 23. 4. 2020 

  4. –   7. 5. 2020 

-realizirano 

Vrtec Domžale- Simona Tonkli 

Gornjak, Maja Vatovec 
Drugačni otroci so lahko tudi izziv Karin Ropotar, Dragana Ristić 27. 11. 2019 

22. 1. 2020 

26. 2. 2020 

-realizirano 

 

ZRSŠ; Študij na daljavo 

 

 

 

Načrtovanje vzgojno 

izobraževalnega dela v vrtcu s 

sodobnimi učnimi pristopi na 

področju predšolske vzgoje 

Slavica Perpar Ibrčič 

Jana Strojan 

 

24. 4. 2020 

  8. 5. 2020 

15. 5. 2020 

realizirano 

ZRSŠ; Študij na daljavo 

 

Sodelujoči vrtec - »Otrok je, 

kakršen je, jaz pa mislim, da je …« 

Slavica Perpar Ibrčič, 

 

4. – 7. 5. 2020 realizirano 

ZRSŠ; Študij na daljavo 

 

 

Komunikacija in sodelovanje 

vzgojitelja pri otroški igri in pri 

delu s starši 

Slavica Perpar Ibrčič,  

Strojan Jana 

K. Ropotar 

11. -14. 5. 2020 

4.-7.5.2020 

realizirano 

NIJZ (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje) 

Zdravje v vrtcu: Počutim se dobro Anja Bešter 

 Jana Strojan 

 

26.11.2019 

14. 11. 2019 

4h 

4. 30 
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ZRSŠ – spletno izobraževanje Poti za izboljšanje učnih dosežkov 

Ustvarjalni pristopi zgodnjega 

učenja: Pogovor, igra, raziskovanje 

v naravi 

K. Košenina,  

Strojan Jana 

K. Ropotar 

11. -14. 5. 2020 11. -14. 5. 2020 

(8h) 

Eskena Mednarodni dan strpnosti Trapić 16.11.2019 -realizirano 

november 2019 

 

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

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Strokovni aktivi K. Košenina, A. Bešter, K. 

Ropotar 

Šol. Leto 2019/2020 -realizirano 

 

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

 

VZGOJITELJICA: Andreja Matkovič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita Šumić 

-vodenje enote 

-odgovorna oseba za evakuacijo 

-naročilo sanitetnega materiala za enoto 

-spravilo sanitetnega materiala 

- dnevno pobiranje perila 

-skrb za čisto stopnišče 

VZGOJITELJICA: Slavi Perpar  Ibrčič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Valentina Lukan 

-urejanje gredice na igrišču (stari del vrtca) 

 

-urejanje skladišča Odpadno je uporabno. 

 

VZGOJITELJICA: Janja Dragar Ribič POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Barbara Gorič 

-vodenje obogatitvene dejavnosti: Moj zvezek 

-predstavnik za civilno zaščito 

 

-vodenje obogatitvene dejavnosti: Pravljična joga 

-skrb za skupno omaro lutk v pedagoški sobi 

-Mala biba pleše: plesne dejavnosti 
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VZGOJITELJICA: Alenka Lovšin POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mateja Gabor 

-urejanje skladišča igrač 2 (novi del) - urejanje pedagoške sobe 

 

VZGOJITELJICA: Katja Frol Štefan POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Simona Kunavar 

-Skrb za vrtčevsko knjižnico, ureditev panoja pri vhodu 2 

 

-Sindikat, ureditev panoja pri vhodu 2 

VZGOJITELJICA: Jana Strojan POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jasmina Drobež 

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

delu vrtca) 

-organizacija obiska zobne asistentke gospe Tine Kosec za obisk vseh 

skupin v enoti 

-delo v inventurni komisiji 

-urejanje športnega kabineta stari del 

VZGOJITELJICA: Špela Zemljič Kociper POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Novak 

-Predstavnica za Prvo Pomoč- Kontrola omaric 

-Urejanje panoja vhod 1 in med igralnicama 1 in 2 

-Urejanje panoja vhod 1 in med igralnicama 1 in 2 

-Skrb za vrtne gredice pred vrtcem 

VZGOJITELJICA: Anja Bešter POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  

-Organizacija obiska gledališča Ku Kuc  

-Skrb za urejenost hišice z igračami na igrišču 

-Skrb za urejenost hišice z igračami na igrišču  

 

VZGOJITELJICA: Katarina košenina POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Oštir Verbič 

-nadomeščanje vodje v času njene odsotnosti in pomoč pri delu 

-  organizacija akcije zbiranje odpadnega papirja 

- urejenost panoja pri drugem vhoda 

- skrb za zunanjo lopo na parkirišču 

- urejenost panoja pri drugem vhodu 

 

VZGOJITELJICA: Karin Ropotar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  

- Vodenje Izposojevalnice iger, 

- pisanje mesečnih novic za lokalni časopis, 

- dekoracija panojev – vhod 1, 2, 

- skrb za glasben kotiček, 
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- vodenje internega izobraževanja na ravni vrtca, 

- skrb za urejenost našega pedagoškega prostora, 

- organizacija dejavnosti Skupaj v gore, 

- skrb za organizacijo skupnih dejavnosti v naši enoti (pustovanje, 

novoletni ples), 

- sodelovanje pri vodenju Izposojevalnice iger, 

 

VZGOJITELJICA: Slađana  Trapić POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tina Jordan 

-Urejanje športnega kabineta 2 

-Vodenje obogatitvene dejavnosti: Moj zvezek 

-Urejanje športnega kabineta 2 

-Vodenje obogatitvene dejavnosti: Joga za otroke 

 

Datum: 7.6.2020   

                                                                                           ŽIG:  

 

Podpis vodje enote: Andreja  Matkovič                                                                                            Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE MLINČEK 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 ENOTA: MLINČEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

2 – 3,5  DRAGICA REPANŠEK SAŠA STARIČ Tanja Mrkun 

3 – 4  MAJA CERAR JERETINA PETRA MIKLAVC Anja Hrovat 

4 – 6  DAMJANA RODE GAŠPER CETNIK  Ga. Irena Senožetnik 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Ga.  Irena Senožetnik 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

1. VREDNOTE                                                                                                                                              8. EKOLOGIJA  

- Kodeks etičnega ravnanja.                                                                                                                           - ločevanje odpadkov,                

- Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let.                                                                                                     - zmanjšanje uporabe PVC vrečk 

in lončkov  

- Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16. 11. 2019. 

2. UMETNOST  

- Spoznavanje različnih glasbenih zvrsti. 

-  Glasbene ustvarjalnice. 

- Glasbeni kotički. 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

      - Kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu.               

 - IGRA, kot pomemben del učenja in dela v vrtcu.  

 - Krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja. 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.   

 - Funkcionalni igralni kotički 

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 

- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 
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7. DELOVNA VZGOJA 

 - skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče)  

 - delovna akcija (marec 2020) 

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

 MALI SONČEK 

 BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 LENKA SE ŠETA, METLA POMETA 

 EKOLOŠKI KOTIČEK 

 MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO RPIJATELJI 

 BRALNI PALČEK 

 BIBA PLEŠE 

 IGRE IN IDEJE BREZ MEJE 

 GIBALNA ABECEDA 

 V SVETU PRAVLJIC 

 IGRE NA SNEGU 

 PUSTNO RAJANJE 

 DELOVNA AKCIJA 

 TEDEN OTROKA 

 GLEDALIŠKI ABONMA 

 SKRB ZA ZDRAVJE 

 20. LETNICA ENOTE 

 RAZSTAVA OB 20. LETNICI ENOTE 

 KOSTANJČKOV PIKNIK 

 SKUPAJ V GORE 

 ŠPORTNI DAN VRTCA DOMŽALE 

 BOŽIČEK 

 IGRICA OB NOVEM LETU 

 RECITAL VZGOJITELJEV ENOTE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

 PREDSTAVA VZGOJITELJEV ZA OTROKE 

 PGD RADOMLJE 

 ČEBELAR 

 FOTOGRAF 

 KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE 

 DRUŠTVO UPOKOJENCEV Radomlje 
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 POLICIJA DOMŽALE 

 ENOTA KEKEC 

 HUMANITARNE AKCIJE 

 KNJIŽNICA DOMŽALE 

 ZD DOMŽALE 

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

 

2019 – 2020 

Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI 

 

CILJI 

 Spoznavanje kulturne dediščine. 

 Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki. 

 Spoznavanje pregovorov in rekov. 

 Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila. 

 Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Spoznavanje slovenskega jezika. 

 

 

Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC 

CILJI 

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

(kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje 

vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti. 

 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih. 

 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 
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PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostn

a 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

MALI SONČEK D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

2 – 6 September 

2019 – junij 

2020 

Razvijanje veselja do športa; seznanitev z 

različnimi športnimi aktivnostmi. 

Realizirano.  

LENKA SE ŠETA, 

METLA POMETA 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

2 – 6  September 

2019 – junij 

2020 

Seznanjanje in uvajanje elementov 

delovne vzgoje v vsakdanje življenje otrok 

v vrtcu.  

Realizirano. 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

2 – 6 September 

2019 – junij 

2020 

Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, 

zabavo, povezuje estetsko in fizično 

ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do 

literature. 

Realizirano. 

MLINČKOVI IN 

KEKČEVI SMO 

PRIJATELJI 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

2 – 6 September 

2019 – junij 

2020 

Možnost razvijanja sposobnosti in načinov 

za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih z enim ali več 

otroki. 

Realizirano. 

EKOLOŠKI 

KOTIČEK 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

2 – 6  September 

2019 – junij 

2020 

Otrok se nauči pravilno ločevati odpadke, 

zbiranje zamaškov in ekološko 

osveščanje.  

Realizirano. 
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NA SONČNI 

STRANI ALP 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

3 – 4  

4 – 6  

Oktober 2019 – 

maj 2020 

Spoznavanje šeg in navad, slovenskega 

ljudskega izročila, naravne in kulturne 

dediščine. Spodbujanje narodne zavesti.  

Realizirano. 

MALI 

RAZISKOVALEC 

D. Repanšek, S. Starič 2 – 3,5 September 

2019 – junij 

2020 

Odkrivanje in spoznavanje lastnosti 

različnih tekočin, različnih snovi ter zmesi. 

Odkrivanje in spoznavanje kako se snovi 

mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti. 

Realizirano. 

MIŠKIN DNEVNIK D. Repanšek, S. Starič 2 – 3,5 September 

2019 – junij 

2020 

Povezovanje družine in vrtca. Ob rojstnem 

dnevu predstavimo družino v Miškin 

dnevnik. 

Realizirano. 

NA SONČNI 

STRANI ALP 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

3 – 4  Oktober 2019 – 

maj 2020 

Spoznavanje šeg in navad, slovenskega 

ljudskega izročila, naravne in kulturne 

dediščine. Spodbujanje narodne zavesti.  

Realizirano. 

NAREDI SAM M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

3 – 4  Oktober 2019 – 

maj 2020 

Izdelovanje igrač, družabnih iger, 

okrasnih predmetov ter glasbil iz naravnih 

in odpadnih materialov. Spoznavanje 

pomena in možnosti ponovne in večkratne 

uporabe materialov, predmetov. 

Realizirano. 

KAKO SMO SI 

RAZLIČNI 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

3 – 4  Oktober 2019 – 

maj 2020 

Spoznavanje različnosti, oseb s posebnimi 

potrebami ter njihovimi potrebami, 

potrebnimi prilagoditvami.  Pridobivanje 

čuta za različnost. 

Realizirano. 

V DEŽELI ČRK D. Rode, G. Cestnik 4 – 6  September 

2019 – junij 

2020 

Otrok spoznava simbole pisnega jezika. Realizirano. 

 

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

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

BIBA PLEŠE M. Cerar Vsak drugi petek 

9.00 – 9.45 

3 – 6  41 Realizirano. 

IGRE IN IDEJE BREZ 

MEJE 

D. Rode Vsak petek 

9.00 – 9.45 

3 – 6  41 Realizirano. 

GIBALNA ABECEDA G. Cestnik Vsak drugi petek 

9.00 – 9.45 

3 – 6  41 Realizirano. 

V SVETU PRAVLJIC P. Miklavc Vsak drugi petek 

9.00 – 9.45 

3 – 6  41 Realizirano. 

MALA BIBA PLEŠE S. Starič Vsak drugi petek 2 – 3,5 19 Realizirano. 

MURNČKI D. Repanšek 9.00 – 9.45 2 – 3,5 19 Realizirano. 

DELOVNA AKCIJA Damjana in Gašper 1x tedensko 2 – 6  60 Realizirano skozi celo šolsko 

leto,  

4. 6. 2020. 

TEDEN OTROKA Damjana in Gašper 7. 10. – 13. 10. 2019 2 – 6  60 Realizirano, 7. 10. 2019 . 

IGRE NA SNEGU D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Zima 2020 2 – 6  53 Realizirano, 13. 12. 2019.   

ROLANJE D. Rode, G. Cestnik September 2019  Letnik 2013, 

2014 

16 Realizirano, 9. 9. – 13. 9. 2019.  
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SPRETNOSTI 

VOŽNJE S KOLESOM 

D. Rode, G. Cestnik September 2019  Letnik 2013, 

2014 

16 Realizirano, 16. 9. – 20. 9.2019. 

DAN S SKIROJEM D. Rode, G. Cestnik September 2019  Letnik 2015, 

2016 

14 Realizirano, 20. 9. 2019. 

DAN S SKIROJEM M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

September 2019  3 – 4  16  Realizirano, 23. 9. 2019 

PUSTNO RAJANJE D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

25.2. 2020 2 – 6  57 Realizirano, 25. 2. 2020. 

 

 

 

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

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število 

otrok 

Realizacija 

JESENOVANJE Loka Turist Kmetija pri 

Šoštarju - Davča 

Jesen 2019 13 Realizirano, 16. 9. – 20. 9. 2019. 

PLAVALNI TEČAJ AZIMUT Atlantis Ljubljana Pomlad 2020 / Ni bilo realizirano zaradi izrednih 

razmer. 

ANGLEŠČINA Navitas Vrtec Mlinček September 2019 – junij 

2020 

10 Realizirano. 

OTROŠKI GLEDALIŠKI 

ABONMA 

Kulturni dom 

Franca Bernika 

Kulturni dom 

Franca Bernika  

September 2019 – junij 

2020 

20 Realizirano, 11. 10. 2019, 14. 1. 2020. 
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ABONMA MLINČEK IN 

KEKEC 

 Mlinček September 2019 – junij 

2020 

40 Realizirano, 24. 10. 2019, 27. 11. 2019. 

SKRB ZA ZDRAVJE ZD Domžale Mlinček  V šolskem letu. 14 Realizirano, 23. 1. 2020.  

OBISK ZOBNE 

ASISTENTKE 

ZD Domžale Mlinček Jesen 2019 in pomlad 

2020 

16, 20 

17, 17  

16, 19 

Realizirano, RIBICE: 4. 11. 2019, 2. 3. 

2020 

                    PTIČKI: 21. 10. 2019, 3. 3. 

2020 

                    MIŠKE: 21. 10. 2019, 3. 3. 

2020 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupin

a 

Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

IZLETI V OKOLICO 

VRTCA 

September 2019 – junij 

2020 

2 – 3,5 D. Repanšek Hoja v naravi ter doživljanje 

ugodja v gibanju. 

Realizirano. 

 

IZLET NA 

ŠKRJANČEVO DO 

PAPIRNICE 

Zima 2020 2 – 3,5 D. Repanšek Izlet v okviru projekta Mali sonček Realizirano, 23.9.2019, 19. 2. 2020. 

IZLET NA HOMŠKI 

HRIB 

Pomlad 2020 2 – 3,5 D. Repanšek Izlet v okviru projekta Mali sonček Ni bilo realizirano zaradi izrednih 

razmer. 

IZLET DO BAJERJA 

ČRNELO 

Jesen 2019 2 – 3,5 D. Repanšek Doživljanje in spoznavanje žive 

narave v njeni raznolikosti  

Realizirano, 23. 10. 2019. 

 

GRAD ČRNELO September 2019 3 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Doživljanje in spoznavanje žive 

narave v njeni raznolikosti (izleti 

za Mali sonček). 

Realizirano, 8. 10. 2019. 
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IZLET DO ENOTE 

GAJ 

Jesen 2019 3 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Bivanje v naravi. Realizirano, 13. 2. 2020. 

VRBIČEV HRIB Zima 2019 3 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Izvajanje iger na snegu. Ni bilo realizirano zaradi izrednih 

razmer. 

 

BAJER ČRNELO Pomlad 2020 3 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Izlet za Mali sonček. Ni bilo realizirano zaradi izrednih 

razmer. 

 

DALJŠI IZLET OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

Pomlad 2020 3 – 4  M. Cerar 

Jeretina 

Izlet za Mali sonček Realizirano, 28. 2. 2020. 

 

PRESERJE - GAJ Jesen 2019 4 – 6  D. Rode, G. 

Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; 

Opazovanje narave, razvijanje 

gibalnih sposobnosti. 

Realizirano, 6. 9. 2019. 

HOMŠKI HRIB Jesen 2019 4 – 6  D. Rode, G. 

Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK. 

Otrok razvija prostorske predstave 

kako izgleda naš kraj s ptičje 

perspektive. 

Realizirano, 4. 10. 2019. 

KOLIČEVO – 

FITNES IGRIŠČE 

Jesen 2019 4 – 6  D. Rode, G. 

Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; 

Opazovanje narave, razvijanje 

gibalnih sposobnosti. 

Realizirano, 23. 9. 2019. 

MINICITY 24. 10. 2019 4 – 6  D. Rode, G. 

Cestnik 

Otroci se s pomočjo realističnih 

rekvizitov skozi igro vlog učijo 

poklicev in seznanjajo z drugimi 

dejavnostmi sveta odraslih. 

Realizirano, 24. 10. 2019. 

ZIMSKI IZLET OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

Zima 2020 4 – 6 D. Rode, G. 

Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; 

Opazovanje narave, razvijanje 

gibalnih sposobnosti. 

Realizirano, 10. 1. 2020. 
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VERBIČEV HRIB Zima 2020 4 – 6 D. Rode, G. 

Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK: 

Igre na snegu in športno gibalne 

dejavnosti. 

Realizirano, 28. 2. 2020. 

GRAD ČRNELO Pomlad 2020 4 – 6 D. Rode, G. 

Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; 

Opazovanje narave, razvijanje 

gibalnih sposobnosti. Hranjenje 

rib. 

Realizirano, 4. 6. 2020. 

PUSTOLOVSKI 

PARK GEOSS 

Pomlad 2020 4 – 6 D. Rode, G. 

Cestnik 

Pridobivanje zaupanja v svoje telo 

in gibalne sposobnosti. 

Ni bilo realizirano, zaradi izrednih 

razmer. 

ARBORETUM Pomlad 2020 4 – 6 D. Rode, G. 

Cestnik 

Izlet za MALI SONČEK; 

Opazovanje narave, razvijanje 

gibalnih sposobnosti. 

Realizirano, 3. 6. 2020. 

 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

September 2019 –  

junij 2020 

4 – 6 D. Rode, G. 

Cestnik 

Doživljanje in spoznavanje žive in 

nežive narave v njeni raznolikosti, 

opazovanje gozda. 

Realizirano skozi celo šolsko leto. 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

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

 

ŠPORTNI DAN VRTCA 

DOMŽALE (teden športa 

23.9-29.9.2019) 

26. 9. 2019 Mlinčkovi 2 – 6  20 Realizirano, 26. 9. 2019. 
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20. LETNICA VRTCA - 

razstava 

7. 10. 2019 Mlinčkovi 2 – 6  60 Realizirano, 7. 10. 2019.  

KOSTANJČKOV PIKNIK 7. 10. 2019 Mlinčkovi 2 – 6  40 Realizirano, 7. 10. 2019.  

SKUPAJ V GORE April 2020 Vrtec Domžale 2 – 6 / Ni bilo realizirano, zaradi izrednih 

razmer. 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

Januar 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 – 3,5 5 Realizirano, 13. 2. 2020. 

ZAKLJUČEK Maj 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 – 3,5 / Realizirano, 10. 6. 2020. 

POZDRAV POMLADI Marec 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 – 3,5 / Ni bilo realizirano, zaradi izrednih 

razmer. 

PRAZNIČNA 

USTVARJALNICA 

December 

2019 

M. Cerar Jeretina 3 – 4  8 Realizirano, 11. 12. 2019. 

DRUŽENJE S STARIMI 

STARŠI 

Januar 2020 M. Cerar Jeretina 3 – 4  6 Realizirano, 5. 2. 2020. 

ZAKLJUČNO SREČANJE Pomlad 2020 M. Cerar Jeretina 3 – 4  / Realizirano v juniju 2020. 

Z BABICAMI IN DEDKI 

NAOKOLI 

Oktober 2019 D. Rode, G. Cestnik 4 – 6  15 Realizirano, 9. 10. 2019. 

POZDRAV POMLADI 

(NASTOP ZA STARŠE) 

Marec 2020 D. Rode, G. Cestnik 4 – 6 / Ni bilo realizirano, zaradi izrednih 

razmer. 

ZAKLJUČEK V VRTCU Junij 2020 D. Rode, G. Cestnik 4 – 6 / Realizirano, 9. 6. 2020. 

DELAVNICA: LES Februar 2020 Maja Orehek 2 – 3,5  16 Realizirano, 19. 2. 2020 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

POGOVORNA URA Vsaka 2. sreda 

v mesecu 

D. Repanšek 2 – 3,5 1 – 6  Realizirano.  

 

1. RODITELJSKI 

SESTANEK 

11. 9. 2019 D. Repanšek, S. Starič 2 – 3,5 11 Realizirano, 11. 9. 2019. 
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2. RODITELJSKI 

SESTANEK 

Januar 2020 D. Repanšek, S. Starič 2 – 3,5 8 Realizirano, 22. 1. 2020. 

1. RODITELJSKI 

SESTANEK 

September 

2019 

M. Cerar Jeretina 3 – 4 14 Realizirano, 12. 9. 2019. 

 

2. RODITELJSKI 

SESTANEK 

Januar 2020 M. Cerar Jeretina 3 – 4  12 Realizirano, 4. 2. 2020. 

 

POGOVORNA URA 

 

Vsaka 1. sreda 

v mesecu 

M. Cerar Jeretina 3 – 4  21 Realizirano. 

RODITELJSKI SESTANEK  September 

2019 in januar 

2020 

D. Rode, G. Cestnik 4 – 6 16 Realizirano, 9. 9. 2019. 

 

POGOVORNA URA  Vsak prvi 

ponedeljek v 

mesecu 16.00 

– 17.00 

D. Rode, G. Cestnik 4 – 6 1 – 6  Realizirano. 

 

RODITELJSKI SESTANEK 

ZA NOVINCE 

Junij  2020 Mija Jerman, 

vzgojiteljice 

2 – 6 Po seznamu  Realizirano, 11. 6. 2020.  

 

PREDAVANJE – Kako 

razumeti vedenje otroka in se 

nanj ustrezno odzvati 

V šolskem letu Radovan Radetić 2 – 6   12 Realizirano, 14. 1. 2020. 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

(Obiski gledaliških predstav,  muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …) 
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Dejavnost Čas izvedbe Skupin

a 

Izvajalec Št. 

otrok 

Vzgojiteljica Realizacija 

 

Predstava VZGOJITELJEV 

ZA OTROKE 

Oktober  

2019 

2 – 6 Strokovni delavci enote 

Mlinček 

49 D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 7. 10. 

2019. 

BOŽIČEK December 

2019 

2 – 6 Marko Hrovat 55 D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 9. 12. 

2019. 

IGRICA OB NOVEM 

LETU 

 

December 

2019 

2 – 6 Gledališka skupin vzgojiteljic 

vrtca Domžale 

43 D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 4. 12. 

2019. 

GLASBENIKI NA 

OBISKU 

Februar 

2020 

2 – 6  Člani različnih ansamblov 60 D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 12. 2. 

2020. 

 

RECITAL 

VZGOJITELJEV ENOTE 

OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM 

PRAZNIKU 

Februar 

2020 

2 – 6 Strokovni delavci enote 

Mlinček 

40 D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 7. 2. 2020. 

 

MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE 

V šolskem 

letu 

2 – 6  Upokojenski pevski zbor / D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer. 
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PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

Februar 

2020 

2 – 6 Strokovna delavka vrtca 

Domžale 

17 

15 

12 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 4. 2. 2020. 

Realizirano, 4. 2. 2020. 

Realizirano, 3. 2. 2020 

OGLED GRADU 

ZAPRICE 

Februar 

2020 

3 – 4  Izvajalec pedagoškega 

programa na gradu Zaprice 

21 M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

 

Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer. 

ZAČARAJMO 

SLIKANICO 

Januar 2020 4 – 6  Pisateljica Nina Mav Hrovat 

in ilustrator  Ivan Mitrovski 

17 D. Rode, G. Cestnik Realizirano, 21. 1. 

2020. 

PREDSTAVA V OŠ: 

SNEŽENI MOŽ 

December 

2019 

2 – 6  Učenci OŠ 50 D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 12. 12. 

2020. 

DELAVNICA: F. 

BERNIK; 

KOYA IN PREDMETI 

Oktober 

2019 

4 – 6  Kulturni dom Franca Bernika  19 D. Rode, G. Cestnik Realizirano, 13. 10. 

2019. 

NOVOLETNI KONCERT 

VZG. ENOTE MLINČEK 

December 

2019 

2 – 6  Vzgojitelji enote Mlinček 50 D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. 

Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Realizirano, 19. 12. 

2019 

 

 

 

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

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 
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PGD RADOMLJE 

 

Oktober 2019 D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Spoznati poklic gasilec in njegovo delo, ki ga 

opravlja. Izvedba sektorske vaje. 

Realizirano, 22. 10. 

2019. 

 

ČEBELAR November 2019 D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Spoznavanje poklica, dejavnosti in življenja čebel, 

vzpodbujanje k uživanju medenega zajtrka. 

Realizirano, 14. 11. 

2019. 

DRUŠTVO 

UPOKOJENCEV 

Radomlje 

V šolskem letu D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Medgeneracijsko sodelovanje. Realizirano.  

KNJIŽNICA DOMŽALE September  2019 

– junij 2020 

D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Sodelovanje pri Pravljičnem palčku. Izposoja knjig 

ter spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne 

za lokalno skupnost. 

Realizirano. 

 

 

POLICIJA DOMŽALE Maj 2020 D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Spoznavanje policijskega poklica, njegovega dela in 

opreme. 

Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

FOTOGRAF Marec   2020 D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa. Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 
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ENOTA KEKEC September  2019 

– junij 2020 

D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Mlinčkovi in Kekčevi otroci smo prijatelji, 

medsebojno dopisovanje, risanje risbic prijateljem, 

obisk prijateljev v Kekcu. 

Realizirano. 

KRAJEVNA 

SKUPNOST 

RADOMLJE 

September  2019 

– junij 2020 

D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Sodelovanje z lokalno skupnostjo. Realizirano.  

HUMANITARNE 

AKCIJE  

September  2019 

– junij 2020 

D. Rode, 4 – 6  

M. Cerar Jeretina, 3 – 

4  

D. Repanšek 2 – 3,5   

Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje 

socialnega čuta. 

(Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov, Podarimo 

šolske potrebščine) 

Realizirano. 

ŠOLA ZA ZDRAVJE 

 

September  2019 

– junij 2020 

D. Repanšek 2 – 3,5   

D. Rode, 4 – 6  

Skrb za lastno zdravje in medgeneracijsko 

povezovanje. 

Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

OŠ RADOMLJE - 

knjižnica 

Februar 2020 D. Rode, 4 – 6  Ogled knjižnice in spoznavanje poklica. Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

OBISK 1. RAZREDA Marec 2020 D. Rode, 4 – 6  Seznaniti otroke z delom v šoli. Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
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Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Ravnateljica Jana Julijana 

Pirman 

VZGOJNI ZBOR D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

18. 6. 2020  2 

Vrtec Domžale STROKOVNI AKTIVI 

1. 

2. 

3. 

 

D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

 

11. 11. – 14. 11. 

2019 

10. 2.  – 13. 2. 

2020 

11. 5.  – 14. 5. 

2020 

 

2,30 

2,30 

2,30 

Vrtec Domžale HACCP D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

/ 

Borštnar & Co. VARSTVO PRI DELU IN 

VARSTVO PRED POŽAROM 

M. Cerar Jeretina,  

D. Rode, G. Cestnik 

23. 10. 2019 1 

Datainfo GDPR D. Repanšek, S. Starič 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

D. Rode, G. Cestnik 

Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

/ 

Radovan Radetič KAKO RAZUMETI VEDENJE 

OTROKA IN SE NANJ 

USTREZNO PRIPRAVITI 

D. Repanšek, S. Starič 

D. Rode, G. Cestnik 

14. 1. 2020 2 

Fani Kunavar MATEMATIKA KOT IGRA 3 G. Cestnik 10. 10. 2019 2 
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Barbara Mirkac PRAKTIČNA UPORABNA 

GLASBENA ZNANJA PRI DELU 

Z OTROKI 

D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 

 

17. 11. 2019 2 

 

Mira Vrankar PLESNE IGRE IN 

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

D. Rode, G. Cestnik 8. 1. 2020  2,30 

 

 

Maja Cerar Jeretina METODE IN DEJAVNOC+STI PO 

NTC 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 19. 11. 2019 1,30 

Simona Tonkli SPREMLJANJE OTROK PRED 

VSTOPOM V ŠOLO 

D. Rode 27. 1. 2020  2 

SDI ODLIČNO KOMUNICIRANJE V 

TIMU 

D. Rode 22. 10. 2020  4 

 

 

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

gore…) 

Naslov delavnice, 

prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Maja Cerar Jeretina METODE IN DEJAVNOC+STI PO 

NTC 

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 19. 11. 2019 
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DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki) 

VZGOJITELJICA: Dragica Repanšek POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Starič 

- urejanje oglasne deske pred igralnico, 

- vodenje obogatitvene dejavnosti murnčki, 

- skrb za kotičke, 

- urejanje igralnice, 

- urejanje fotografij, 

- delo na računalniku, 

- urejanje garderobe, 

- urejanje igrišča,  

- urejanje naravoslovnega kotička. 

- razkuževanje kljuk v enoti, 

- pranje perila, 

- urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu… 

- urejanje kotičkov, 

- urejanje igrišča, 

- urejanje garderobe. 

- vodenje obogatitvene dejavnosti mala biba pl.  

- skrb za kotičke, 

- priprava zajtrka. 

VZGOJITELJICA: Maja Cerar Jeretina POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra Miklavc 

- urejanje oglasne deske pred igralnico, 

- vodenje obogatitvene dejavnosti biba pleše, 

- skrb za glasbeni kotiček, 

- skrb za lutkovni kotiček, 

- urejanje igralnice, 

- urejanje fotografij, 

- urejanje igrišča 

- razkuževanje kljuk v enoti, 

- urejanje oglasne deske, 

- urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu… 

- urejanje knjižnega kotička, 

- urejanje igrišča 

VZGOJITELJICA: Damjana Rode POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Gašper Cestnik 

- vodenje enote, 

- oglasna deska za oddelek, v pisarni, 

- skrb za računalnik in prenosni računalnik, 

- vodenje evidenc, 

- urejanje igralnice, garderobe in pisarne, 

- razkuževanje, 

- urejanje fotografij  

- urejanje projekcije za tv – garderoba  

- priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja 

- skrb za urejenost omar, garderobe, vrtca 

- vodenje obogatitvene dejavnosti igre in ideje brez meje 

razkuževanje 

brisanje prahu, evidenca čiščenja 

lončki in kuhinja 

telovadni kotiček 

pregled in urejanje igrišča 

naročanje sanitetnega materiala 

priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja 

vodenje obogatitvene dejavnosti Gibalna abeceda 
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Datum:                                                                                                                                                                                                        ŽIG:  

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis vodje 

enote: 

 

                                                                                                                                                                                                                 Podpis 

ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE OSTRŽEK 
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ENOTA OSTRŽEK 

Pri načrtovanju dejavnosti v enoti in v posameznih skupinah smo upoštevali zadane prioritetne naloge in strateške cilje. 

Strateški cilj »Negovanje in razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa« smo realizirali z dejavnostmi kot so skupno 

urejanje igrišča in vrtička, urejanjem igralnih in bralnih kotičkov, doslednim ločevanjem odpadkov. Izvajali smo »dežurstvo« otrok v skupini 

(priprava pribora, brisanje miz in druge zadolžitve primerne razvojni stopnji posameznikov), spodbujali smo poznavanje in zanimanje otrok za 

okoljsko problematiko- tudi z obogatitveno dejavnostjo Mislimo zeleno. Spodbujali smo bralno kulturo in otroke navajali na spoštljiv odnos do 

knjige (kako držim knjigo, kam jo pospravim, izposoja knjig, knjižni kotički). 

Težili smo k spoštljivemu, naklonjenemu odnosu med zaposlenimi v enoti, med zaposlenimi in starši in v dvosmernem odnosu odrasli – otroci. 

Otroci se navajajo na dosledno uporabo vljudnostnih izrazov in upoštevanje dogovorjenih pravil. Krepimo sodelovanje in komunikacijo med 

različno starimi otroci (skupni sprehodi, pomoč pri pospravljanju igrač, skupna igra in usmerjene dejavnosti).  

Likovne delavnice, Ostržkovo glasbeno dopoldne, Ostržkovo pravljično dopoldne, Glinene ustvarjalnice, Ostržkove igrarije, dejavnosti v Tednu 

otroka, prazničnem decembru in v mesecu kulture so obogatitvene dejavnosti, ki so združevale vse tri oddelke enote in pripomogle k spoznavanju 

pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti in spodbujale kreativnost pri medvrstniškem ustvarjanju. 

Z obogatitvenimi dejavnosti ABC gibanja, Mali sonček, Ostržkovim krosom, Biba pleše, sprehodi in gibalnimi nalogami v naravi so otroci 

začutili gibanje kot prijetno aktivnost in sprostitev. 

Na sprehodih in izletih po Mengeškem polju in ob Kamniški Bistrici smo z vsemi čuti zaznavali spreminjanje narave skozi letne čase, raziskovali 

travnik, opazovali ptice, drevesa… 

Z Bralnicami pod krošnjami, obiskom pravljičarke, obiskom ilustratorja, Pravljičnim palčkom in Ostržkovimi pravljičnimi dopoldnevi času smo 

še dodatno spodbujali bralno kulturo, bogatili jezik, ustvarjalnost, domišljijski svet.  

Kulturni program vrtca so bogatile  predstave gledališkega abonmaja v KD Franca Bernika, lutkovne predstave, novoletna predstavo gledališke 

skupine Vrtca Domžale, predstave strokovnih delavk Ostržka in predstave skupin znotraj enote. Strokovne delavke smo za otroke izvedle 

božično novoletni koncert in recital ob kulturnem dnevu. Kulturni teden smo obeležili tudi z Ostržkovo galerijo otroških izdelkov.  

Predšolski otroci so tri oktobrske dni preživeli na turistični kmetiji in naredili korak k samostojnosti. S starši smo premagovali ovire na športnem 

popoldnevu, se ob lucijinem z lučkami sprehodili čez Mengeško polje, izvedli smo tudi zaključna srečanja s starši. Najmlajši  so v vrtec povabili 

stare starše in jim pripravili nastop . Sodelovali smo z gasilskim društvom Jarše-Rodica pri vaji evakuacije, s Knjižnico Domžale pri projektu 

Pravljični palček, z ZD Domžale pri preventivni zobni higieni in vzgoji za zdravo življenje. Z OŠ Rodica sodelujemo pri uvajanju otrok v 

osnovno šolo. V vrtcu nas je obiskal tudi čebelar. 

Strokovne delavke in tehnični kader smo se udeleževali izobraževanj, strokovnih aktivov, vzgojnih zborov in delavnic z notranjimi izvajalkami. 
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Do 13. marca smo izvedli vse do takrat planirane dejavnosti, zaradi izrednih razmer pa nismo realizirali dejavnosti predvidenih v času do ponovne 

vrnitve v vrtec, 18. maja. Zaradi poostrenih higienskih ukrepov in ponovnega uvajanja otrok v vrtec, izvedba nerealiziranih dejavnosti navedenih 

v Letnem delovnem načrtu enote ne bo izvedljiva v celoti. 

Želimo si, da bi zdravstvene razmere septembra omogočale ponovno druženje na vseh ravneh. 

Ostanite zdravi! 

 

Tadeja Mišmaš 

vodja enote Ostržek, Vrtec Domžale 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2019/ 2020 

 ENOTA: OSTRŽEK 
 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 

1,5-2,5  Saša Šinkovec Nena Orehov Maja Kocjančič 

2,5-5 Tadeja Mišmaš Nataša Okorn Simona Blatnik 

5-6 Marjeta Osolin                 Lidija Peterka Petra Žirovnik Gruden 

sočasnost  

 (3 ure) 
 

Mateja Pezamovski 1.9.2019-6.1.2020 

Tamara Draškovič 6.1.2020-31.8.2020 
 

spremljevalka 

OPP  
 

Anja Musek 1.9.2019-6.1.2020 

Mateja Pezamovski 6.1.2020-31.8.2020 
 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Petra Žirovnik Gruden 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE  

 

1. VREDNOTE 

- Kodeks etičnega ravnanja 

- Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

- Strpnost, prijaznost, empatija; Dan strpnosti, 16. 11. 2019 (projekt) 

2. UMETNOST – GLASBA 

 - spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 - glasbene ustvarjalnice 

 - glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 - kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 - IGRA kot pomemben del učenja in življenja v vrtcu 

 - krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 - Igralnica in igrišče kot inovativni in spodbudni učni okolji 

 - Funkcionalni igralni kotički  

5. . MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

- druženje s starimi starši v vrtcu 

- sodelovanje s kulturnimi društvi, v katera so vključeni starejši občani 

 



 

 

 349 

6. ZDRAVJE 

 

- aktivnosti na prostem 

- sodelovanje z ZD Domžale 

- pestra in zdrava prehrana 

7. DELOVNA VZGOJA 

 - skrb za urejeno in varno okolico (igralnica, vrtec in igrišče)  

 - delovna akcija (marec 2020) – vse enote Vrtca Domžale 

8. EKOLOGIJA 

 - ločevanje odpadkov,  

 - brez uporabe PVC vrečk in lončkov  

 

 

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

 

 Večerni izlet s svetilkami po Mengeškem polju 

 Kostanjčkov piknik  

 Ostržkovo glasbeno dopoldne  

 Ostržkovo pravljično dopoldne 

 Likovne in glinene ustvarjalnice 

 Igrarije (petkova druženja vseh otrok v enoti; igra z nestrukturiranimi materiali) 

 Ostržkov jesenski in pomladni kros 

 Teden otroka  

 Mesec kulture in dnevi knjige 

 Bralnice pod krošnjami 
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 Praznični december 

 Biba pleše 

 ABC gibanja 

 Igre na snegu in igre z vodo 

 Mali sonček 

 Delovno-čistilne akcije v vrtcu (urejanje igrišča, vrtička in igralnic) 

 Športno popoldne (vse enote Vrtca Domžale) 

 Skupaj v gore (vse enote Vrtca Domžale) 

 Predstavitev dela gasilcev in vaja evakuacije 

 Skrb za zdravje 

 Humanitarne akcije 

 

 

 

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

 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa: 

SKUPNO UREJANJE IGRIŠČA IN VRTIČKA – vsak ponedeljek ob primernem vremenu; UREJANJE KOTIČKOV V 

IGRALNICAH in drugih igri namenjenih prostorih (Pravljična soba, hodniki, večnamenski prostor)– vsak četrtek, 

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

- navajanje na dosledno uporabo vljudnostnih izrazov (uporaba besed »hvala«, »prosim«, »želim«), 

- navajanje na spoštljiv odnos do knjige (kako držim knjigo, kam jo pospravim, izposoja knjig, knjižni kotički), 

- MISLIMO ZELENO, obogatitvena dejavnost skupine Pikapolonice  
 

- približati gibanje kot prijetno aktivnost, v skladu s cilji projekta Mali sonček in obogatitveno dejavnostjo ABC gibanja, 

- spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

- povezanost vseh v enoti (skupno načrtovanje dejavnosti, pester izbor obogatitvenih dejavnosti za starostno mešane skupine, Igrarije), 

- spodbujati ustvarjalnost in kreativnost v sproščenem okolju, 

- spodbujanje bralne kulture. 
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PROJEKTI 

V letošnjem letu ne bomo izvajali projektov. 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

PRAVLJIČNI 

PALČEK  

OSOLIN in PETERKA 

v sodelovanju s 

KNJIŽNICO 

DOMŽALE 

sep.—feb. 4,5-6 

(Pikapolonic

e) 

izbirno realizirano 

MALI SONČEK Koordinator: MIŠMAŠ sep.— maj 2-6  realizirano po spremenjenem 

programu zaradi izrednih razmer 

(vsaj 3 naloge) 

ABC GIBANJA MIŠMAŠ sep.- maj  

Metulji; torek, četrtek 

9.00-9.30 

Pikapolonice:torek 9.30-

10.00 

Medvedki : četrtek 9.30 -

10.00 

Vse skupine vsi  realizirano do izrednih razmer 

KOSTANJČKOV 

PIKNIK 

Koordinator: OSOLIN  teden otroka  vse skupine vsi realizirano 8.10.2019 

OSTRŽKOV 

JESENSKI IN 

POMLADNI KROS 

Koordinator: PETERKA oktober , maj vse skupine vsi delno realizirano zaradi izrednih 

razmer (samo jesenski kros) 
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TEDEN OTROKA » 

Naše pravice« 

Koordinator: MIŠMAŠ 7. – 13. 10. 2019 vse skupine vsi realizirano 

OSTRŽKOVE 

KARAOKE 

Koordinator: OSOLIN  december  2,5-6 izbirno Realizirano 20.12.2019 

PUSTNO RAJANJE Koordinator: 

ŠINKOVEC  

pustni torek, 25. 2. 2020 vse skupine vsi realizirano 

Skupna DELOVNA 

AKCIJA Vrtca 

Domžale 

Koordinator: OKORN marec vse skupine vsi realizirano 3.6.2020 

SKUPNO UREJANJE 

IGRIŠČA IN 

VRTIČKA 

vse strokovne delavke vsak ponedeljek ob 

primernem vremenu 

vse skupine vsi realizirano 

UREJANJE 

IGRALNIH 

KOTIČKOV 

vse strokovne delavke vsak četrtek vse skupine vsi realizirano 

BIBA PLEŠE OSOLIN  okt.-april (sreda od 9.-10. 

ure); predvidoma v dveh 

skupinah 

3-6 izbirno delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

OSTRŽKOVO 

PRAVLJIČNO 

DOPOLDNE 

OKORN okt.—maj (ponedeljek/ 

mesečno) 

vse skupine vsi (mlajši 

otroci se 

priključijo 

postopoma) 

delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

IGRE NA SNEGU  Koordinator: MIŠMAŠ zima, 5 dni (ob snežnih 

razmerah)  

vse skupine vsi delno realizirano 13.12.2019 (1 

dan) 

IGRE Z VODO Koordinator: MIŠMAŠ, 

OREHOV 

poletje vse skupine vsi ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

DAN S SKIROJEM MIŠMAŠ Pomlad, 1 dan Metulji letnik 2015 ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 
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SPRETNOSTI 

VOŽNJE S 

KOLESOM 

OSOLIN, PETERKA pomlad , 5 dni 5-6 

(Pikapolonic

e) 

 

letnik 2013 in 

2014 

25.10. 2019 

ROLANJE OSOLIN, PETERKA Pomlad, 5 dni 5-6 

(Pikapolonic

e) 

letnik 2013 in 

2014 

ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

OSTRŽKOVO 

GLASBENO 

DOPOLDNE 

OSOLIN okt.—maj 

(ponedeljek/ mesečno) 

vse tri 

skupine  

vsi (mlajši 

otroci se 

priključijo 

postopoma) 

delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

Koordinator: OKORN celo leto vse tri 

skupine 

izbirno realizirano 

LIKOVNE 

USTVARJALNICE  

PETERKA, OKORN, 

OREHOV  

okt.-maj 

(ponedeljek/ mesečno) 

vse tri 

skupine 

izbirno delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

GLINENE 

USTVARJALNICE  

ŠINKOVEC  okt.-maj 

(ponedeljek/ mesečno) 

vse tri 

skupine 

izbirno delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

MISLIMO ZELENO OSOLIN okt.-maj Pikapolonice vsi delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

ŠPORTNO 

POPOLDNE 

Koordinator: MIŠMAŠ 26. 9. 2019 

 

otroci in 

starši 

vabljeni vsi 

otroci in starši 

realizirano 

Z VLAKOM V 

KAMNIK 

MIŠMAŠ; OKORN pomlad Metulji vsi ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA 

GLEDALIŠKA 

SKUPINA VRTCA 

DOMŽALE 

december 2019 vse skupine vsi realizirano  

predstava »Igra za slona« 

PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

strokovna delavka Vrtca 

Domžale 

februar 2010 Pikapolonice vsi realizirano 3.2.2020 
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IGRARIJE vse strokovne delavke 

enote 

okt.- april (vsak petek) vse skupine vsi delno realizirano zaradi izrednih 

razmer 

PREDSTAVE 

OSTRŽKOVIH 

VZGOJITELJIC ZA 

OTROKE 

vse strokovne delavke 

enote 

Koordinator: OSOLIN 

in ŠINKOVEC 

oktober 2019  (Teden 

otroka) , december 2019 

(Praznični december) in 

februar 2020 (Mesec 

kulture) 

vse skupine vsi realizirano 

9.10.2019 Pod medvedovim 

dežnikom 

16.12.2019 Muca Copatarica 

 

KULTURNI 

RECITAL 

vse strokovne delavke 

enote 

Koordinator: OSOLIN 

7. 2. 2020 vse skupine vsi realizirano 7.2.2020 

SLAVNOSTNI 

BOŽIČNO 

NOVOLETNI 

KONCERT 

vse strokovne delavke 

enote 

Koordinator: OSOLIN 

 

december 2019 vse skupine vsi realizirano 17.12.2019  

BOŽIČEK PRI 

OSTRŽKOVIH 

VRTEC DOMŽALE  in 

božiček 

december 2019 vse skupine 55 realizirano 11.12. 2019 

ZAČARAJMO 

SLIKANICO – 

ilustrator Goran 

Mitrevski 

VRTEC DOMŽALE 2020 Pikapolonice 22 realizirano 22.1.2020 

SKUPAJ V GORE VRTEC DOMŽALE april  2020 otroci in 

starši 

po prijavi ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

MOJI DNEVI V 

VRTCU 

ŠINKOVEC, OREHOV okt.-maj Medvedki vsi realizirano 
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BOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

 

NASTOP LJUDSKIH 

PEVCEV 

MPZ Janez Cerar OSTRŽEK pomlad  vsi otroci ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

PREDSTAVITEV 

FOLKLORNE 

SKUPINA  

Ppvke ženskega 

pevskega zbora 

Staneta Habeta 

OSTRŽEK pomlad vsi otroci ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

VZGOJA ZA 

VARNOST V 

PROMETU 

PP DOMŽALE OSTRŽEK maj Pikapolonice  

Metulji  

ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

PRIKAZ DELA 

GASILCEV in vaja 

evakuacije 

PGD JARŠE, 

Rodica 

OSTRŽEK oktober vsi otroci in 

zaposleni 

realizirano 

SKRB ZA ZDRAVJE – 

zobna preventiva 

ZD DOMŽALE 

Ga. NATAŠA 

JERAS 

OSTRŽEK Pikapolonice (vsak 

prvi četrtek v mesecu 

ob 12.30);  

Metulji (9.9. 2019  in 

maj 2020); 

Medvedki  -maj 2020 

vsi otroci delno realizirano zaradi 

izrednih razmer 

SKRB ZA ZDRAVJE – 

higiena, prehrana… 

ZD DOMŽALE – 

medicinska sestra 

OSTRŽEK april Pikapolonice realizirano 24.1.2020 

ZAČARAJMO 

SLIKANICO 

ilustrator Ivan 

Mitrevski in 

pisateljica Nina 

Mav Hrovat 

OSTRŽEK ali 

PALČEK (po 

dogovoru) 

januar 2020 Pikapolonice realizirano 22.1.2020 

MEDENI ZAJTRK in 

OBISK ČEBELARJA 

 OSTRŽEK 15. 11. 2019 vsi otroci realizirano – obisk čebelarja 
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (dodatno plačljive dejavnosti) 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

JESENOVANJE NA 

KMETIJI  

VRTEC 

DOMŽALE 

Spremljevalci: 

OSOLIN  

Kmetije pod Starim 

vrhom nad Škofjo 

Loko 

oktober 2019 po prijavi 

(letnik 2013  in 

2014) 

realizirano – 12 otrok 

PLAVALNI TEČAJ 

 

AZIMUT 

Spremljevalci: 

OSOLIN 

LJUBLJANA; 

VODNO MESTO 

ATLANTIS 

marec, april 2020 po prijavi 

(letnik 2015 -

2013) 

ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

OTROŠKI 

GLEDALIŠKI 

ABONMA (3 predstave) 

 

 

KD FRANCA 

BERNIKA 

DOMŽALE 

DOMŽALE okt..— junij Pikapolonice  delno realizirano zaradi 

izrednih razmer 

14.10.2019 –Koyaa in 

nagajivi predmeti; delavnice 

17.10.2019 

16. 1. 2020 – Velikanka 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA  

O belem mucku… 

Gledališče FRU 

FRU 

Koordinator: 

ŠINKOVEC 

OSTRŽEK 7. 10. 2019 ob 9.30 vsi otroci realizirano – predstava Krtek 

Zlatko 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA  

LGL 

Spremljevalke: 

OSOLIN, 

PETERKA, 

MUSEK 

LJUBLJANA, LGL pomlad  Pikapolonice   ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 
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OBISK 

LJUBLJANSKEGA 

ŽIVALSKEGA VRTA  

Spremljevalke: 

OSOLIN, 

PETERKA, 

MUSEK, 

MIŠMAŠ, 

OKORN 

ŽIVALSKI VRT 

LJUBLJANA 

pomlad Pikapolonice  

Metulji 

ni realizirano zaradi izrednih 

razmer 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

POT OB KAMNIŠKI 

BISTRICI  

sep. - maj 

 

Metulji, 

Pikapolonice 

MIŠMAŠ, OSOLIN OB KAMNIŠKI 

BISTRICI SKOZI 

LETNE ČASE 
opazovanje narave, gibanje 

v naravi, spoznavanje kraja 

realizirano  

OBČINA DOMŽALE okt.- junij Metulji, 

Pikapolonice 

MIŠMAŠ, OSOLIN,  OBISKI DRUGIH ENOT 

VRTCA DOMŽALE  

druženje s prijatelji, 

spoznavanje kraja, gibanje 

OŠ ROJE – ogled razstave 

buč; igra na igrišču ob OŠ 

Roje 

OŠ RODICA- 

spoznavanje OŠ, izvedba 

Ostržkovega krosa  

 

delno realizirano 

zaradi izrednih razmer 
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ŠUMBERK pomlad  Pikapolonice OSOLIN hoja po prometnih in 

gozdnih poteh, 

spoznavanje kraja, gibanje 

realizirano 22.10.2019 

DOMŽALE - center pomlad Pikapolonice OSOLIN OBISK KNJIŽNICE 

DOMŽALE 

 

ni realizirano zaradi 

izrednih razmer 

LJUBLJANA  pomlad  Pikapolonice OSOLIN LUTKOVNO 

GLEDALIŠČE 

LJUBLJANA  

ogled lutkovne predstave v 

gledališču, spoznavanje 

glavnega mesta 

ni realizirano zaradi 

izrednih razmer 

MENGEŠKO POLJE okt. -maj Metulji, 

Pikapolonice 

OSOLIN, MIŠMAŠ gibanje, sprostitev, 

opazovanje narave 

delno realizirano 

zaradi izrednih razmer 

KAMNIK pomlad  Metulji MIŠMAŠ Z VLAKOM V 

KAMNIK spoznavanje 

okolice 

ni realizirano zaradi 

izrednih razmer 

POHOD OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

pomlad Medvedki OREHOV, ŠINKOVEC spoznavanje okolice realizirano 29.5.2020 

OBISK TRAVNIKA junij 2020 Medvedki OREHOV, ŠINKOVEC spoznavanje travniških 

živali 

realizirano 21.5.2020 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

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

 

VEČERNI SPREHOD S 

SVETILKAMI PO 

MENGEŠKEM POLJU 

12. 12. 2019 vse str. delavke vabljeni vsi 

otroci s starši 

17 otrok s 

starši 

realizirano 

DRUŽENJE S STARIMI 

STARŠI 

pomlad 

(Pikapolonice in 

Metulji) 

zima (Medvedki) 

vse strokovne delavke otroci in stari 

starši  

 

 

 

 

13 

Metulji, Pikapolonice: ni 

realizirano zaradi izrednih 

razmer 

Medvedki: 13.12.2019

   

POMLADNE URICE  pomlad  vse strokovne delavke 1,5-6  ni realizirano zaradi 

izrednih razmer 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

S STARŠI 

junij 2020 OSOLIN, PETERKA Pikapolonice in 

starši 

 realizirano v juniju 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

S STARŠI 

junij 2020 ŠINKOVEC, OREHOV Medvedki s 

starši 

 realizirano v juniju 

ŠPORTNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

26. 9. 2019 Koordinator:MIŠMAŠ ; 

vse str. delavke 

vabljeni vsi 

otroci s starši 

20 otrok s 

starši 

realizirano 

SKUPAJ V GORE april 2020 VRTEC DOMŽALE vabljeni vsi 

otroci s starši  

 ni realizirano zaradi 

izrednih razmer 
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RAZSTAVA: 

OSTRŽKOVA GALERIJA 

V KULTURNEM MESECU 

februar 2020 vse str. delavke 1,5-6  realizirano 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

POGOVORNE URE Medvedki -  

Metulji - 

Pikapolonice-  

ŠINKOVEC 

MIŠMAŠ 

OSOLIN 

1,5-2,5 

3-5 

5- 6 

 

 

 

realizirano 

1. SESTANEK ZA 

STARŠE (september 2019) 

Medvedki     11. 9. 

2019 

Metulji         10. 9. 

2019 

Pikapolonice11. 9. 

2019 

ŠINKOVEC 

MIŠMAŠ 

OSOLIN 

1,5-2,5 

3-5 

5- 6 

 

 

 

realizirano 

2. SESTANEK ZA 

STARŠE (januar 2020) 

Medvedki 

Metulji 

Pikapolonice 

ŠINKOVEC 

MIŠMAŠ 

OSOLIN 

1,5-2,5 

3-5 

5- 6 

  

realizirano 

SESTANEK ZA STARŠE 

NOVINCEV 

junij 2020 VRTEC DOMŽALE starši novincev  realizirano 10.6.2020 

DAN ODPRTIH VRAT avgust 2020 VRTEC DOMŽALE   realizirano 31.8.2020 

PREDAVANJE ZA 

STARŠE 

 »Kako razumeti vedenje 

otroka in se nanj ustrezno 

odzvati« 

16. 1. 2020  

17.00 -19.00 

Predavatelj Radovan 

Radetić;  

Organizator VRTEC 

DOMŽALE 

vabljeni vsi 

starši 

 realizirano 
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KULTURNE PRIREDITVE 

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

GLEDALIŠKI ABONMA   

(3 predstave) 

 

 

 

okt.- maj Pikapoloni

ce 

 

KD FRANCA BERNIKA 

DOMŽALE 

22 Koordinator: 

OSOLIN 

delno 

realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

14.10.2019 –

Koyaa in 

nagajivi 

predmeti; 

delavnice 

17.10.2019 

16. 1. 2020 – 

Velikanka 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA  

O belem mucku… 

 vse skupine 

 

Gledališče FRU FRU 55 Koordinator: 

ŠINKOVEC 

Realizirano  

7.10.2019 

nadomestna 

predstava Krtek 

Zlatko 

 

PREDSTAVE 

OSTRŽKOVIH 

VZGOJITELJIC ZA 

OTROKE 

oktober 

2019  

(Teden 

otroka) , 

december 

2019 

vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK  

55 Koordinator: 

OSOLIN, 

ŠINKOVEC 

realizirano 
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(Praznični 

december) 

in februar 

2020 

(Mesec 

kulture) 

BOŽIČEK PRI 

OSTRŽKOVIH 

december vse skupine BOŽIČEK 55 Koordinator: 

KALIŠEK 

realizirano 

BOŽIČNO NOVOLETNI 

KONCERT 

december vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

55 Koordinator: 

OSOLIN 

realizirano 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA   

»Ne misli na slona« 

december vse skupine GLEDALIŠKA SKUPINA 

VRTCA DOMŽALE 

55 Koordinator: 

MIŠMAŠ 

realizirano . 

PRAVLJIČARKA 

PRIPOVEDUJE 

februar Pikapoloni

ce 

PRAVLJIČARKA VRTCA 

DOMŽALE  

22 Koordinator: 

OSOLIN 

realizirano 

3.2.2020 

RECITAL OB 

KULTURNEM DNEVU 

7. 2. 2020 vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK 

55 Koordinator: 

OSOLIN 

realizirano 

OSTRŽKOVA GALERIJA 

V KULTURNEM MESECU 

februar vse skupine STROKOVNE DELAVKE 

ENOTE OSTRŽEK IN 

OTROCI 

55 vse strokovne delavke 

enote 

realizirano 

BRALNICE POD 

SLAMNIKOM  

 Pikapoloni

ce 

KNJIŽNICA DOMŽALE 22 Koordinator: 

OSOLIN 

realizirano 

OGLED LUTKOVNE 

PREDSTAVE V LGL 

pomlad  Pikapoloni

ce 

LGL 22 Koordinator: 

OSOLIN 

ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

LJUDSKI PEVCI – MPZ 

Janez Cerar 

pomlad  vse skupine  55 Koordinator: 

MIŠMAŠ 

ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 
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FOLKLORNO DRUŠTVO 

KD GROBLJE 

pomlad vse skupine  55 Koordinator: 

ŠINKOVEC 

ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

ZAČARAJMO 

SLIKANICO – ilustrator 

Ivan Mitrevski 

2020 Pikapoloni

ce 

VRTEC DOMŽALE   realizirano 

22.1.2020 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM  

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE sep.- junij Pikapolonice Bralnice pod slamnikom 

Pravljični palček 

obisk Knjižnice Domžale  

- spodbujanje bralne kulture 

delno realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

POLICIJSKA POSTAJA 

DOMŽALE 

maj Pikapolonice, Metulji vzgoja za varnost v prometu ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

GASILSKO DRUŠTVO 

JARŠE - RODICA 

oktober vsi vaja evakuacije in prikaz gasilske opreme  realizirano  

oktober 2019 

KULTURNO DRUŠTVO 

FRANCA BERNIKA 

okt. -maj Pikapolonice  ABONMA – 3 PREDSTAVE delno realizirano 

zaradi izrednih 

razmer (dve 

predstavi) 
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ZDRAVSTVENI DOM 

DOMŽALE 

Ga. NATAŠA JERAS 

okt. -maj Pikapolonice (vsak 

prvi četrtek v mesecu 

ob 12.30) 

Metulji – 2x 

ZOBNA PREVENTIVA delno realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

ZD DOMŽALE april Pikapolonice SKRB ZA ZDRAVJE (obisk medicinske sestre) realizirano 

24.1.2020 

OŠ ROJE okt.- maj Pikapolonice, Metulji OGLED RAZSTAV 

IGRA NA IGRIŠČU OŠ ROJE 

realizirano 

OŠ RODICA maj Pikapolonice OBISK PRVOŠOLCEV ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

SODELOVANJE Z VRTCI okt. -maj Pikapolonice , Metulji PRIJATELJSKI ODNOSI, OBISKI, IZLETI 

 

delno realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

LJUDSKI PEVCI – zbor 

Janeza Cerarja 

pomlad  vse tri skupine MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, 

SPOZNAVANJE LJUDSKEGA IZROČILA 

ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

FOLKLORNA SKUPINA 

KD GROBLJE 

pomlad vse tri skupine MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, 

SPOZNAVANJE LJUDSKEGA IZROČILA 

ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(izobraževanja, predavanja, študijske skupine itd.) 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 
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VRTEC DOMŽALE  1. VZGOJNI ZBOR 

 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, MUSEK 

enota Gaj, 

30. 8. 2019 

1ura 

VRTEC DOMŽALE  2. VZGOJNI ZBOR – volitve 

ravnatelja Vrtca Domžale 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, MUSEK, 

PEZAMOVSKI 

enota Gaj, 

8.10.2019 

1 ura 

VRTEC DOMŽALE  3. VZGOJNI ZBOR MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, DRAŠKOVIČ, 

PEZAMOVSKI 

enota Gaj, 

18.junij 2020 

v enoti, 1 ura 

VRTEC DOMŽALE 1. STROKOVNI AKTIV:  

Strpnost 

Kodeks etičnega ravnanja 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, MUSEK, 

PEZAMOVSKI 

 

11.-14. 11. 2019 

2 uri30 min 

VRTEC DOMŽALE 2. STROKOVNI AKTIV:  

Prikriti kurikulum 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, MUSEK, 

PEZAMOVSKI 

 

10. -13. 2. 2020 

2 uri 30 min 

VRTEC DOMŽALE 3. STROKOVNI AKTIV:  

Glasba: teorija in primeri dobre 

prakse 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, MUSEK, 

PEZAMOVSKI 

 

11.- 14. 5. 2020 

ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

VRTEC DOMŽALE 

Simona Tonkli in Maja Vatovec 

STROKOVNA PODPORA: 

ODLOŽEN VPIS 

OSOLIN oktober 2019 in 

maj 2020 

ni realizirano 

VRTEC DOMŽALE 

Simona Tonkli in Maja Vatovec 

STROKOVNA PODPORA: 

SPREJEM NOVINCEV 

OSOLIN  maj 2020 2 uri 30 min 

3.6.2020 

VRTEC DOMŽALE 

 

Delavnice: DRUGAČNI OTROCI 

SO LAHKO TUDI IZZIV 

MIŠMAŠ, ŠINKOVEC, OSOLIN januar 2020 

februar 2020 

2 uri 

2 uri 
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marec 2020 

17.00 -19.30 

2 uri 

VRTEC DOMŽALE Srečanje strokovnih delavk: 

ODDAJANJE OTROK 

PEZAMOVSKI sept. 2020 odsotna 

VRTEC DOMŽALE  

Predavatelj: Radovan Radetić 

 

Predavanje :»KAKO RAZUMETI 

VEDENJE OTROKA IN SE 

NANJ USTREZNO ODZVATI« 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, MUSEK 

16. 1.2020 

17. – 19.00 

2 uri 

VRTEC DOMŽALE  

David Beovič 

UMETNIŠKA GLASBA  V 

VRTCU 

OSOLIN feb. ali marec 

2020 

ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

VRTEC DOMŽALE 

Barbara Mikac 

PRAKTIČNA UPORABNA 

GLASBENA ZNANJA PRI 

DELU Z OTROKI 

MIŠMAŠ, OSOLIN, 

PEZAMOVSKI 

oktober 2019 7.10.2019 

3 ure 30 min 

VRTEC DOMŽALE 

Tadeja Lavtižar 

ODKRIVANJE KAMNIŠKIH 

PRAVLJIČNIH POTI 

OSOLIN sep., okt. 2019 

marec, maj 2020 

delno realizirano 

– en izlet 

(Tunjice, 

24.10.2019) 

VRTEC DOMŽALE 

Mira Vladimira Vrankar 

PLESNE IGRE IN 

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 

ŠINKOVEC, PEZAMOVSKI januar 2020 realizirano 

7.1.2020 

VRTEC DOMŽALE 

Petra Kociper 

ZAČETNI IN NADALJEVALI 

KORAKI ŠIVANJA 

MUSEK oktober 2019 

januar 2020 

ni realizirano 

VRTEC DOMŽALE 

Maja Cerar Jeretina 

DEJAVNOSTI OBLIKOVANE 

PO METODI NTC 

MIŠMAŠ november 2019 

februar 2020 

ni realizirano 

VRTEC DOMŽALE 

Tina Jeras 

FITNES DOMA PEZAMOVSKI enota Palček 

5., 7., 12., 14.11. 

2019 ob 17.00 
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VRTECDOMŽALE 

Tadeja Mišmaš 

SKUPINSKE GIBALNE IGRE 

ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

MIŠMAŠ, OKORN, OSOLIN, 

PETERKA, ŠINKOVEC, 

OREHOV, MUSEK 

oktober 2019 2 uri 

5.3.2020 

VRTEC DOMŽALE  

Nina Mav Hrovat 

PROMETNA VARNOST   ni realizirano 

 

CANKARJEV DOM 

 

KULTURNI BAZAR MIŠMAŠ 

 

 ni realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

SUPRA d.o.o. STROKOVNI POSVET DOBRIH 

PRAKS V VRTCIH 

MIŠMAŠ  realizirano 

 KOMUNIKACIJA MIŠMAŠ 22.10.2019 3 ure 

 

 

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

 

VZGOJITELJICA:MARJETA OSOLIN POMOČNICA VZGOJITELJICE: LIDIJA PETERKA  

- UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICE 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE PIKAPOLONICE 

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (glasbeni, lutkovni),  

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV 

- NUDENJE PRVE POMOČI 

- PREDSEDNICA INVENTURNE KOMISIJE 

- IZDELAVA PUBLIKACIJE ENOTE 

- PRIPRAVA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI »MISLIM ZELENO« 

- PRIPRAVA IN IZVEDBA GLASBENIH DOPOLDNEVOV 

- PRIPRAVA IN IZVEDBA DEJAVNOSTI BIBA PLEŠE  

- UREJANJE GARDEROBE PIKAPOLONICE 

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LESENIH UT NA IGRIŠČU 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU  

- IZDELAVA KOLAJN ZA JESENSKI IN POMLADNI OSTRŽKOV 

KROS 
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- KOORDINACIJA RAZSTAVE IN RECITALA OB MESECU KULTURE 

- KOORDINACIJA PREDNOVOLETNIH DOGAJANJ V ENOTI 

(OSTRŽKOVE KARAOKE, BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, …)  

- PRIPRAVA IN KOORDINIRANJE DVEH LUTKOVNIH PREDSTAV 

VGOJITELJIC ZA OTROKE 

- PRIPRAVA IN IZVEDBA KOLESARSKIH DNI IN ROLANJA 

- IZDELAVA PRILOŽNOSTNIH DARIL  

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA USTVARJALNE DELAVNICE 

- UREJANJE VRTIČKA OB ATRIJU IN SKRB ZA NASADE 

- UREJANJE ZELENEGA DELA IGRIŠČA: preverjanje in odstranitev 

pogojno strupenih rastlin 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA (ob odsotnosti vodje enote) 

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE V ČASU NJENE ODSOTNOSTI 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom 

vrtca) 

GAŠPER MARKIČ (dijak 4. letnika SVŠ  Kamnik; ob petkih in strnjeno od 

6.1. do 17.1.2020) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

- POMOČ PRI INVENTURI 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V 

ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

- - SKUPNO NAČRTOVANJE DELA V ODDELKU Z VZGOJITELJICO 

VZGOJITELJICA: TADEJA MIŠMAŠ POMOČNICA VZGOJITELJICE: NATAŠA OKORN 

- VODENJE ENOTE VRTCA 

-  KOORDINATOR PROGRAMA MALI SONČEK 

- PRIPRAVA IN KOORDINACIJA ŠPORTNEGAPOPOLDNEVA  

- KOORDINACIJA IGER NA SNEGU IN IGER Z VODO 

- PRIPRAVA PROGRAMA »DAN S SKIROJEM« 

- PRIPRAVA IN VODENJE  OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ABC 

GIBANJE 

-  UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- PRANJE PERILA  

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LESENIH UTIC NA IGRIŠČU 
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- UREJANJE OGLASNE DESKE PRI VHODU 

- UREJANJE OGLASNE DESKE ZA STROKOVNI KADER 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE METULJII 

- SKRB ZA ŠPORTNE PRIPOMOČKE, UREJANJE SHRAMBE ( pri 

klimatu) 

- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA  

- UREJANJE KNJIŽNICE  

- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (naravoslovni, jezikovni,     

matematični) 

- FOTOGRAFIRANJE IN BELEŽENJE DOGODKOV V ENOTI 

- PRIPRAVA, UREJANJE ZAPISOV LDN ENOTE 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom 

vrtca): 

JERCA LETNAR (dijakinja 3. letnika SVŠ Kamnik, od 16.3. do 27.3.2020) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 

-  SODELOVANJE S STARŠI 

 

- PRIPRAVA ZAJTRKA 

- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV 

- PREDSTAVNICA ENOTE ZA SINDIKAT 

- NAROČANJE IN PREVZEM ČISTIL IN SANITETNEGA 

MATERIALA 

- SKRB ZA OMARICE ZA PRVO POMOČ (dopolnjevanje, 

preverjanje roka trajanja) 

- UREJANJE BRALNIC POD KROŠNJAMI NA IGRIŠČU VRTCA 

- UREJANJE PRAVLJIČNE SOBE IN BRALNIH KOTIČKOV 

- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU 

- UREJANJE GARDEROBE METULJI 

- KOORDINACIJA ČISTILNIH AKCIJ 

- PRIPRAVA NA OSTRŽKOVO PRAVLJIČNO DOPOLDNE 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

- PRIPRAVA MATERIALOV  ZA DELO Z OTROKI 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V 

ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

VZGOJITELJICA: SAŠA ŠINKOVEC POMOČNICA VZGOJITELJICE:NENA OREHOV 

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE MEDVEDKI 

-  DEKORACIJA VRTCA  IN ORGANIZACIJA PUSTOVANJEA V 

ENOTI 

- UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI 

- PRIPRAVA IN VODENJE GLINENIH USTVARJALNIC 

(OBOGATITVENA DEJAVNOST) 

- UREJANJE GARDEROBE MEDVEDKI 

- PRANJE PERILA  

- PRANJE IGRAČ 

- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV 

- POMETANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA 

- ZALIVANJE PESKOVNIKA 

- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA 
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- KOORDINACIJA AKTIVNOSTI ZA VSE SKUPINE OB TEDNU 

OTROKA 

_ PRIPRAVA IN KOORDINIRANJE PREDSTAVE  VGOJITELJIC ZA 

OTROKE 

- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE (v času odsotnosti vodje in 

odsotnosti Marjete Osolin) 

- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom 

vrtca) 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

- UREJANJE ATRIJA PRI SKUPINI MEDVEDKI 

- ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH (cela enota) 

- IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC 

- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI 

- PRIPRAVA NA LIKOVNE USTVARJALNICE 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU 

- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V 

ODDELKU IN V ENOTI 

- SODELOVANJE S STARŠI 

 

ANJA MUSEK – spremljevalka gibalno oviranega otroka 

MATEJA PEZAMOVSKI 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (vzgojni zbori, HACCP, 

Varnost pri delu);  

- sestanki delovne skupine 

- druga dela in pomoč v skupini v primeru odsotnosti otroka z odločbo  

POM. VZGOJITELJICE - sočasnost: MATEJA PEZAMOVSKI  

TAMARA DRAŠKOVIČ 

- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU (strokovni aktivi, vzgojni 

zbori HACCP, Varnost pri delu) 

 

 

 

 

Datum:    6. 6. 2020                                                                                                   ŽIG:  

                                                                                                                                                                        Podpis vodje enote: Tadeja Mišmaš 

 

                                                                                                                                                                    Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE PALČEK 
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Delo v enoti Palček se je v preteklem šolskem letu začelo brez večjih kadrovskih sprememb. Delo smo organizirale v okviru zastavljenih ciljev, 

vsebin in prioritetnih nalog ter strateških ciljev, ki smo jih na začetku šolskega leta na novo zastavili do leta 2023.  

Obogatitvene dejavnosti smo letos planirale na  podlagi strateških ciljev na področju: POVEZANOSTI, PRIPADNOSTI, PRIJAZNOSTI, 

POUČNOSTI in PRIJATELJSTVU. Veliko nam jih je uspelo uresničiti kljub izrednim razmeram, ki so nastopile sredi marca in so se vrata vrtcev 

zaprla.  

Na področju POVEZANOSTI smo uvedli nov, mlajšim otrokom, bolj prijazen način sprejemanja in oddajana, ki je potekal brez zapletov in je bil 

tudi s strani staršev dobro sprejet. Uvedli smo ga z namenom, da otroci mlajši skupin ne prehajajo večkrat v druge skupine. 

Veliko je bilo sodelovanja med skupinami, tako da so starejši otroci pomagali mlajšim pri oblačenju, obuvanju, skupaj so hodili na sprehode, se 

igrali, telovadili in skupaj zabavali.  

Zelo veliko smo sodelovali s starši, katere smo skušale čim bolj vključiti tako v dopoldanske dejavnosti, kot tudi na različna popoldanska srečanja 

v obliki delavnic ali nastopov. Odziv za sodelovanje je bil dober, saj so nam starši radi predstavljali svoje poklice ali hobije. 

V okviru PRIPADNOSTI smo večina dejavnosti usmerjali k ozaveščanju otrok, da vsi pripadamo skupini, vrtcu,… Izvajali smo različne dejavnosti, 

pri katerih so otroci lahko sodelovali oz. se družili med seboj, kot so lutkovne predstave, skupna druženja, kotički po željah otrok,… 

Na področju PRIJAZNOSTI, smo spodbujali vse otroke, da uporabljajo vljudnostne izraze, ko se zahvalijo za hrano, pijačo, prosijo za pomoč, ko 

to potrebujejo, da ko nekdo govori se otroci med seboj poslušajo in če kdo ne upošteva navodil se otroci med seboj opozorijo.  

V novembru sta bili skupini Medvedi in Metulji vključeni v mednarodni projekt: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI. Izvajali so dejavnosti na to 

temo ter imeli skupno razstavo likovnih izdelkov na temo drugačnosti, ki je bila na ogled na našem hodniku.  

Najbolj obsežno so se  izvajale dejavnosti na temo POUČNOSTI, saj smo pri tem upoštevali vsa področja  kurikuluma. Dejavnosti so bile res 

raznolike in pestre, saj smo poleg načrtovanih vsebin, vabili tudi zunanje goste, ki so otrokom na različne načine podajali zanimive teme (glasba, 

ples, pravljice, kulinarika, poklici in še bi lahko naštevala…) 

PRIJATELJSTVO smo poglabljali z skupnimi dejavnostmi in igro na nivoju enote. Dokler so nam razmere dopuščale, smo veliko obiskovali tudi 

skupine v drugih enotah in se med seboj družili. 

Spomladi pa so naše delo prekinile izredne razmere zaradi epidemije, ki so od nas zahtevale, da ostanemo doma, vendar smo kljub temu ostale v 

stiku s sodelavkami in tudi s starši. Zaradi epidemije je žal ostalo kar nekaj planiranih dejavnosti nerealiziranih.  

Na področju izobraževanja je bil odziv dober, saj se je veliko sodelavk prijavilo na različna izobraževanja, katera nam ja ponudilo vodstvo in tako 

še obogatilo znanje z različnih področij. 
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Med šolskim letom sta nas pretresli izgubi dveh sodelavk, a smo skupnim trudom premagali tudi to težko obdobje. V prihodnje šolsko leto stopamo 

brez spremembe  kadra, s porodniškega dopusta pa se vrača Živa.  

Zaključujemo še eno uspešno šolsko leto, čeprav je bilo malce drugačno zaradi izrednih razmer. To je  trenutek, ko se vsi skupaj ozremo na 

opravljeno delo, dogodke in uresničene cilje, ki smo si jih zadali v začetku šolskega leta. Sama gledam nanje s ponosom, radostjo in hvaležnostjo. 

Navdajajo me z željo in voljo, da bo tako tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti celotnemu kolektivu za prizadevno, predano in 

odgovorno delo. Hvala vam, da ste pomagale kreirati in soustvarjati  življenje in delo v našem vrtcu.  

Naj bo poletje vseh radostno, polno aktivnosti in pozitivnih doživetij. Ob tej priložnosti želim vsem, da poletje zaužijete v polni meri, poiščete čas, 

da si odpočijete in namenite čas sebi in svojim najbližjim. 

 

 

 

Vir, 8.6.2020                                                                                                    Vodja enote       

                                                                                                                    Palček: Urška Dragar 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 ENOTA: PALČEK 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

 

1-2 leti 

 

URŠKA DRAGA 

 

PETRA KERŽAN 

 

Ga. Sara Sofija LENNASI 

 

1,5-2,5 leti 

 

TINA VOZEL 

 

SANJA MIKIĆ 

 

Ga. Karmen GORIŠEK MOČNIK 

 

2-3 leta 

 

ANA ČEBULJ 

 

ANITA KERN 

 

Ga. Gloria PROKIČ 

 

2-3 leta 

 

VERA KOLENC 

 

ANA ŠTRAJHAR (do prihoda KATJE 

NOVAK)  

 

G. Matic KERN 

 BARBARA KUNILO (pol.del.čas)   
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3-4 leta TADEJA LAVTIŽAR (pol.del.čas) BARBARA PERŠA Ga. Jelena ELEZ ŠKORC 

3-4 leta KATJA LAH(do prihoda DARIJE 

MOČNIK) 

KATJA REPNIK, ANJA MUSEK Ga. Ana TURŠIČ 

 

4-5 let 

 

ELIZABETA MILUNIĆ 

PETRA MOLK 

SPREMLJEVALKA: KSENIJA 

PODERGAJS ZA OTROKA OPP 

 

Ga. Saša LAVRIČ 

5-6 let LILI JEREB VESNA PESTOTNIK Ga. BALAŽIC (namestnik G. BOLHAR) 

5-6 let TINA JERAS (do prihoda Žive 

SPREITZER) 

MELITA VOLF Ga. Mateja KOKALJ 

4-5 let ALEKSANDRA ANDRIĆ DARJA SVETLIN KOVIČ Ga. Anja KRAŠNA 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Ana TURŠIČ 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

1.VREDNOTE 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

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

2. UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE  

             Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički   

 

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 

7. DELOVNA VZGOJA 

8. EKOLOGIJA 

 

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote: 
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- projekt MALI SONČEK 

- zbiranje starega papirja v sodelovanju s starši (2x letno) 

- DAN ODPRTIH VRAT (avgust 2020) 

- sodelovanje z okoljem ( gasilci, policija, zdravstveni dom, čebelar, knjižnica Domžale) 

- medgeneracijsko druženje (otroci – starši -  stari starši)  

- pustno rajanje 

- bralnice pod krošnjami 

- čistilna akcija 

- gibalnica v telovadnici 

- igre na snegu 

- delovna vzgoja (1 x tedensko) 

 

 

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

 

POVEZANOST  

- enake možnosti za vse otroke – nov razpored sprejemanja in oddajanja 

- zaznavanje empatije – sposobnost zaznavanja čustev ter želja po razumevanju drugega brez obsojanj 

 

PRIPADNOST 

- spodbujanja pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugim (urejenost igralnic in igrišča) 

- upoštevanje in sprejemanje skupnih smernic enote za lažje sobivanje (osredotočenje se na stvari, ki nas povezujejo) 

 

PRIJAZNOST 

- spodbujanje uporabe vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala) 
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- poslušati z namenom, da bi govorečega slišali  

 

POUČNOST 

- učenje preko igre na vseh področjih (funkcijski kotički, talne označbe, sodelovanje z okoljem) 

- spodbujanje naklonjenosti do literature (pripovedovanje zgodb, obiski knjižnic in umetnikov v vrtcu) 

 

PRIJATELJSTVO 

- razvijanje in poglabljanje prijateljstva med enotami in skupinami v vrtcu (skupna druženja, igra, sprehodi in dejavnosti, posebni dogodki)  

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

MEDNARODNI 

DAN STRPNOSTI - 

ESKENA 

 

Jereb, Pestotnik 

 

5-6 let 

  

celo leto 

 

Spodbujati strpnost in prijateljstvo. 

 

Od 4.11. do 30.11.2019  

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

UČENJE OB GLASBI 

– UČENJE VREDNOT 

 

Dragar, Keržan 

 

celo leto 

 

1-2 leti 

 

14 

 

Realizirano do 16.3.2020 
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SLIKANICA MOJA 

PRIJATELJICA 

 

Dragar, Keržan 

 

februar 2020 

 

1-2 leti 

 

14 

 

Od 3.2. do 28.2.2020 

 

PUSTNO RAJANJE 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

25. ferbruar 2020 

 

1-6 let 

 

189 

 

25.2.2020 

OTROK IN BIBARIJA Vozel, Mikić od septembra do junija 1,5-2,5 leti 14 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

GLASBENA 

ČEBELICA NA 

OBISKU 

 

Vozel, Mikić 

 

od februarja 2020 dalje 

 

1,5-2,5 leti 

 

14 

 

Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

EKOLOŠKI KOTIČEK Vozel, Mikić od septembra do junija 1,5-2,5 leti 14 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

ČEBELICE PLEŠEJO 

IN POJEJO 

 

Vozel, Mikić 

 

od januarja do junija 

 

1,5-2,5 leti 

 

14 

 

Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

IGRAJMO SE 

SKUPAJ 

Vozel, Mikić od septembra do junija 1,5-2,5 leti 14 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

V SVETU GLASBE Čebulj, Kern od septembra do junija 2-3 leta 14 Od oktobra 2019 do 16. Marca 

2020 

 

 

 

MALI SONČEK 

Čebulj, Kern 

Kolenc, Štrajhar, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Repnik, Musek 

Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

Andrić, S. Kovič 

 

 

 

od septembra do junija 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

14 

14 

19 

19 

24 

23 

24 

24 

 

 

 

Realizirano od okrobra 2019 do 

16.3.2020 
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BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

od septembra do junija 

 

1-6 let 

 

189 

realizirano skozi celo leto, razen 

v času izrednih razmer 

PEDENJPED Kolenc, Štrajhar, Novak celo leto 2-3 leta 14 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

MALA EKO ŠOLA Kolenc, Novak, Štrajhar celo leto 2-3 leta 14 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

RADI IMAMO 

GLASBO 

Kolenc, Novak, Štrajhar celo leto 2-3 leta 14 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

TELOVADBA V 

TELOVADNICI 

Strokovne delavke enote 

Palček 

  

celo leto 

 

1-6 let 

 

189 

Skozi celo leto tedensko po 

razporedu, razen v času izrednih 

razmer 

 

 

BIBA PLEŠE 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Repnik, Musek 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

celo leto 

od oktobra do aprila  

od oktobra do aprila 

od oktobra do aprila 

3-4 leta 

3-4 leta 

5-6 let 

5-6 let 

19 

19 

23 

24 

 

Realizirano od oktobra 2019 do  

16. marca 2020 

DELOVNA AKCIJA Strokovne delavke enote 

Palček 

 

marec 2020 

 

1-6 let 

 

189 

 

Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

POLŽABJI VRT Kunilo, Lavtižar, Perša celo leto 3-4 leta 19 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

 

IGRE NA SNEGU 

Strokovne delavke enote 

Palček 

 

zima 2019/2020 

 

1-6 let 

 

189 

 

13.12.2019 

 

PETKOV VRTILJAK 

Lah, Repnik, Musek 

Milunić, Molk 

 

od oktobra do maja 

3-4 leta 

4-5 let 

19 

24 

 

Od oktobra 2019 do 16. Marca 

2020 
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RAČKOV 

SKRIVNOSTNI 

NAHRBTNIK 

 

Lah, Repnik, Musek 

 

od oktobra do maja 

 

3-4 leta 

 

19 

 

Od oktobra 2019 do 16. Marca 

2020 

Z RAČKO NA 

POTEPU 

Lah, Repnik, Musek od septembra do maja 3-4 leta 19 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

KNJIŽNI 

NAHRBTNIK 

Milunić, Molk celo leto 4-5 let 24 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

MALI EKOLOG Milunić, Molk celo leto 4-5 let 24 Realizirano skozi celo leto, razen 

v času izrednih razmer 

 

PRAVLJIČNI 

PALČEK 

 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

 

od oktobra do maja 

 

5-6 let 

5-6 let 

 

23 

24 

Realizirano od oktobra 2019 do 

februarja 2020 (zaključek 

odpadel zaradi izrednih razmer) 

KOLESARJENJE Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

jesen 2019 ali pomlad 

2020 

september ali oktober 

2019 

5-6 let 

5-6 let 

23 

24 

19. – 27.9.2019 

12., 13. 2019 in 1.,2. In 

3.10.2019 

ROLANJE Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

jesen 2019 ali pomlad 

2020 

september ali oktober 

2019 

5-6 let 

5-6 let 

23 

24 

Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

23. do 25.9.2019 

EKOLOGIJA Jereb, Pestotnik celo leto 5-6-let 23 Od septembra 2019 do 16. Marca 

2020 

 

MEDVEDKOV 

ZVEZEK 

 

Jereb, Pestotnik 

 

celo leto 

 

5-6 let 

 

23 

Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 

JOGA ZA OTROKE Jereb, Pestotnik celo leto 5-6 let 23 Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 
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GOZDNE 

SKRIVNOSTI 

Jereb, Pestotnik celo leto 5-6 let 23 Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 

V SVETU KLASIKE Jereb, Pestotnik celo leto 5-6 let 23 Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 

BRALNICE POD 

SLAMNIKOM 

 

Jeras, Volf 

 

januar 2020 

 

5-6 let 

 

24 

 

27.1.2020 

 

DELOVNA VZGOJA 

Strokovne delavke enote 

Palček 

 

vsak ponedeljek 

 

3-6 let 

 

133 

Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 

POVEZANOST Z 

MLAJŠIMI 

SKUPINAMI 

 

Jeras, Volf 

 

od novembra do aprila 

 

5-6 let 

 

24 

Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 

KULINARIČNI 

DNEVI 

Jeras, Volf od oktobra do aprila 5-6 let 24 Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 

RAZTEZANJE PO 

TIBETANČKIH 

 

Jeras, Volf 

 

od oktobra do aprila 

 

5-6 let 

 

24 

Skozi celo leto, razen v času 

izrednih razmer 

GRADIMO 

PRIJATELJSTVO 

 

Andrić, S. Kovič 

 

celo leto 

 

4-5 let 

 

24 

10.9., 17.10., 7.11., 15.11., 19.11. 

2019 

6. in 7. Januar 2020 

POJEM, PLEŠEM, SE 

IGRA, 

 

Andrić, S. Kovič 

 

od oktobra do maja 

 

4-5 let 

 

24 

 

Realizirano od oktobra do 16. 3. 

2020 

RITEM NAS 

POVEZUJE IN 

SPROŠČA 

 

Andrić, S. Kovič 

 

celo leto 

 

4-5 let 

 

24 

 

Realizirano od oktobra do 16. 3. 

2020 

ATELJE IN 

GALERIJA NA 

PROSTEM 

 

Andrić, S. Kovič 

 

celo leto 

 

4-5 let 

 

24 

 

Realizirano od oktobra do 16. 3. 

2020 
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DAN S SKIROJEM Andrić, S. Kovič September 2019 4-5 let 24 27.9.2019 

 

 

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

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 

 

GLEDALIŠKI ABONMA 

GLEDALIŠČE 

ZAPIK 

 

enota Palček 

 

po dogovoru 

 

62 

 

28.11.2019 in 5.3.2020 

 

ČARODEJ V VRTCU 

 

g. Roman FRELIH 

 

enota Palček 

 

po dogovoru 

 

38 

 

4.11.2019 

 

ANGLEŠČINA 

 

SAMA 

NOVARTIS 

 

enota Palček 

 

celo leto, 1 x 

tedensko 

 

4 

Realizirano od oktobra 2019  

do 16. Marca 2020 

 

PLAVALNI TEČAJ 

 

AZIMUT ŠPORT 

 

Atlantis 

 

pomlad 

 

različno 

Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer 

 

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

STEN VILAR 

 

enota Palček 

 

po dogovoru 

 

24 

 

12.11.2019 

JESENOVANJE VRTEC 

DOMŽALE 

Davčen, Tavčar, Ožbet 16.-18.10.2019 30 16.-18.10.2019 

 

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

KD FRANC 

BERNIK 

 

Domžale 

 

3 x letno 

 

47 

24.10.2019 in 16.1.2020 

(1 x odpadlo zaradi izrednih 

razmer) 
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IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

 

 

IZLETI OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

pomlad 2020 

 

od septembra do junija 

celo leto 

celo leto 

celo leto 

celo leto 

celo leto 

celo leto 

1-2 leti 

 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4 leta 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

Dragar, Keržan 

 

Vozel, Mikić 

Kolenc, Novak, Štrajhar 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Repnik, Musek 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

Andrić, S. Kovič 

 

 

Spodbujanje otrok k 

gibalni aktivnosti. Otrok 

spoznava bližnjo in daljno 

okolico vrtca. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

vse skupine: 

realizirano skozi celo 

leto, razen v času 

izrednih razmer 

 

12.12.2019, 

20.12.2019 

 

OBISKOVANJE 

BLIŽNJIH ENOT 

VRTCA DOMŽALE 

pomlad 2020 

pomlad 2020 

 

maj 2020 

pomlad 2020 

 

celo leto 

 

september 2019 

celo leto 

 

celo leto 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

 

2-3 leta 

2-3 leta 

 

3-4 leta 

 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

 

Čebulj, Kern 

Kolenc, Novak 

 

Lah, Repnik, Musek 

 

Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

 

Jeras, Volf 

 

Otrok uživa v prijateljskih 

odnosih z otroki drugih 

enot vrtca Domžale. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

Od septembra 2019 do 

16. Marca 2020 

20.9.2019 

Od septembra 2019 do 

16. Marca 2020 

28.10, 6.11.2019 

25.11.2019 
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po dogovoru Andrić, S. Kovič 

OTROŠKO IGRIŠČE 

OB KAMNIŠKI 

BISTRICI 

pomlad 2020 

april 2020 

 

celo leto 

2-3 leta 

4-5 let 

 

5-6 let 

Čebulj, Kern 

Milunić, Molk 

 

Jeras, Volf 

 

Spodbujanje in 

omogočanje gibalne 

dejavnosti. 

9.10.2019 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Skozi celo leto razen v 

času izrednih razmer 

 

ŠPORTNI PARK VIR 

maj 2020 

 

pomlad 2020 

2-3 leta 

 

2-3 leta 

Čebulj, Kern 

 

Kolenc, Novak 

Omogočanje otrokom, da 

spoznajo svoje gibalne 

sposobnosti. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

Od februarja  do 16. 

Marca 2020 

 

GOZD ŠUMBERK 

 

pomlad 2020 

pomlad 2020 

jesen 2019 ali pomlad 

2020 

pomlad 2020 

pomlad 2020 

3-4 leta 

3-4 leta 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Musek 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

Andrić, S. Kovič 

 

Doživljanje gozda in 

življenja v njem. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

30.9.2019 

19.11.2019 

13.2.2020 

 

DREVORED GROBLJE 

 

pomlad 2020 

pomlad 2020 

januar 2020 

pomlad 2020 

 

jesen 2019 

3-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

 

5-6 let 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Musek 

Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

 

Jeras, Volf 

Seznanitev z daljno 

okolico, spodbujanje otrok 

k gibalni aktivnosti 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

15.1.2020 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

5.11.2019 

 

 

 

 

jesen 2019 

 

 

3-4 leta 

 

 

Lah, Repnik 

Spodbujanje otrok k 

izpolnjevanju oz. reševanju 

gibalnih in miselnih nalog 

ter navajanje na 

orientiranje v bližini vrtca. 

 

 

23.10. 2019 
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ISKANJE 

RAČKOVEGA 

ZAKLADA 

 

 

OBISK LETALIŠČA 

BRNIK in gasilci na 

Brniku 

 

 

 

oktober 2019 

 

 

 

4-5 let 

 

 

Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

Spoznavanje letališke 

infrastrukture in prevoznih 

sredstev ter gasilske službe 

na letališču. Spoznati 

poklic pilota in ogled 

helikopterjev in letal slov. 

vojske. 

 

 

9.10.2019 

 

KEKČEVA DEŽELA 

 

maj 2020 

 

5-6 let 

 

Jereb, Pestotnik 

Spoznati Kekčevo deželo 

in uživati v neokrnjeni 

naravi. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

OBISK  V CZR pomlad 2020 5-6 let Jereb, Pestotnik Spoznati poklic gasilca. 23.10.2019 

 

LETALIŠČE LESCE 

 

maj/junij 2020 

5-6 let 

4-5 let 

Jeras, Volf 

Andrić, S. Kovič 

Spoznavanje poklica pilot 

in upravljanje letala. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

MINICITY 

LJUBLJANA 

Pomlad 2020 4-5 let Andrić, S. Kovič Razveseliti otroke. Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

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

 

avgust 2020 

 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

1-6 let 

 

različno 

 

31.8.2020 

 

 

PREDNOVOLETNO 

SREČANJE 

december 2019 

november 2019 

november 2019 

december 2019 

december 2019 

november 2019 

december 2019 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

Čebulj, Kern 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

1-2 leti 

1,5.2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5 

7 

9 

13 

11 

18 

13 

11.12.2019 

24.2.2020 (pustna 

delavnica) 

27.11.2019 

20.12.2019 

20.12.2019 

2.12.2019 

10.12.2019 

 

ŠPORTNO POPOLDNE 

 

september 2019 

 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

1-6 let 

 

različno 

 

26.9.2019 

 

POMLADNA DELAVNICA 

ali NASTOP ZA STARŠE 

maj 2020 

marec 2020 

marec 2020 

pomlad 2020 

maj 2020 

Dragar, Keržan 

Lah, Musek 

Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

1-2 leti 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

 

 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

maj 2020 

oktober 2019 

februar 2020 

oktober 2019 

po dogovoru 

december 2019 

februar 2020 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

Čebulj, Kern 

Kolenc, Štrajhar 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Repnik 

Milunić, Molk 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

0 

0 

10 

11 

14 

18 

10 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

14.2.2020 

18.10.2019 

20.12.2019 

4.12.2019 

14.2.2020 
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pomlad 2020 

pomlad 2020 

nov. ali dec. 2019 

Jereb, Pestotnik 

Andrić, S. Kovič 

Jeras, Volf 

5-6 let 

4-5 let 

5-6 let 

23 

24 

24 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

25.11.2019 

MAMICA IN OČKA NA 

OBISKU 

od septembra do 

junija 

Čebulj, Kern 2-3 leta 2 8.10.2019 

 

ZAKLJUČNI IZLET 

junij 2020 

junij 2020 

maj ali junij 2020 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

Andrić, S. Kovič 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

4-5 let 

0 

0 

0 

 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

junij 2020 

maj 2020 

maj 2020 

maj ali junij 2020 

Čebulj, Kern 

Kolenc, Novak 

Lah, Musek 

Jereb, Pestotnik 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

5-6 let 

0 

0 

0 

0 

 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

ZBIRANJE STAREGA 

PAPIRJA V 

SODELOVANJU S STARŠI 

jesen 2019 

pomlad 2020 

 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

1-6 let 

 

189 

 

od 30.9. do 3.10.2019 

GLASBENI NAHRBTNIK od oktobra do maja Čebulj, Kern 2-3 leta 14 Od oktobra 2019 do marca 

2020 

HUMANITARNE AKCIJE 

(Anina zvezdica, Vse za šolo, 

zbiranje zamaškov) 

 

celo leto 

 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

1-6 let 

 

189 

 

Od oktobra 2019 do marca 

2020 

ŽABJI OBISKI pomlad 2020 Kolenc, Novak, Štrajhar 2-3 leta 14 5.2. in 11.2.2020 

SKUPAJ V GORE april 2020 Strokovne delavke vrtca 

Domžale 

3-6 let 0 Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

PREDSTAVITEV HOBIJA 

ALI POKLICA 

 

po dogovoru 

 

povabljeni starši ali stari 

starši 

 

3-4 leta 

 

14 

Nerealizirano zaradi 

nezanimanja staršev 
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JESENSKA DELOVNA 

AKCIJA 

S STARŠI 

 

jesen 2019 

 

Andrić, S. Kovič 

 

4-5 let 

 

24 

4.12.2019 (zaradi dežja 

izvedena ustvarjalna 

delavnica) 

NENAVADNI OBISKI po dogovoru Andrić, S. Kovič 4-5 let 24 17.12., 18.12.2019, 

11.2.2020 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

UVAJALNI SESTANEK ZA 

STARŠE NOVINCEV 

 

junij 2020 

 

Vrtec Domžale 

 

1-6 let 

 

različno 

 

 

 

 

 

 

1. SESTANEK ZA STARŠE 

 

 

 

 

september 2019 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

Čebulj, Kern 

Kolenc, Štrajhar 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Repnik 

Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

Andrić, S.Kovič 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

8 

13 

8 

13 

13 

14 

24 

17 

17 

19 

9.9.2019 

11.9.2019 

10.9.2019 

12.9.2019 

10.9.2019 

11.9.2019 

12.9.2019 

11.9.2019 

9.9.2019 

11.9.2019 

 

 

 

 

2. SESTANEK ZA STARŠE 

 

 

januar ali februar 

2020 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

Čebulj, Kern 

Kolenc, Novak 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

Lah, Musek 

1-2 leti 

1,5-2,5 leti 

2-3 leta 

2-3 leta 

3-4 leta 

3-4-leta 

5 

9 

3 

8 

13 

10 

16.1.2020 

20.1.2020 

 

30.1.2020 

28.1.2020 

28.1.2020 
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Milunić, Molk 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

Andrić, S. Kovič 

4-5 let 

5-6 let 

5-6 let 

4-5 let 

24 

16 

17 

15 

23.1.2020 

3.2.2020 

9.1.2020 

28.1.2020 

PREDAVANJE ZA 

STARŠE: 

Kako razumeti vedenje otroka 

in se nanj ustrezno odzvati 

 

januar 2020 

 

VRTEC DOMŽALE in 

 Radovan RADETIČ 

 

1-6 let 

 

23 

 

14.1.2020 

 

POGOVORNE URE 

 

mesečno 

 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

1-6 let 

 

različno 

Realizirano od oktobra 

2019 do 16.3.2020 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

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

 

Dejavnost Čas izvedbe Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

 

OBISK BOŽIČKA 

 

december 

2019 

 

1-6 let 

VRTEC DOMŽALE in g. 

HROVAT 

 

189 

strokovne delavke 

enote Palček 

 

16.12.2019 

 

 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA 

 

december 

2019 

oktober 2019 

 

 

1-3 leta 

 

Dragar, Keržan 

Kolenc, Štrajhar 

 

 

56 

Dragar, Keržan 

Vozel, Mikić 

Čebulj, Kern 

 

12.12.2019 

21.,23.,24.,25.10 

2019 



 

 

 392 

Kolenc, Novak, 

Štrajhar 

 

GLASBENIKI NA 

OBISKU 

 

celo leto 

 

1-6 let 

 

zunanji gosti 

 

189 

strokovne delavke 

enote Palček 

8.10.2019 

13.2.2020 

5.3.2020 

 

GLASBENA PRAVLJICA 

 

pomlad 2020 

 

1-6 let 

 

strokovne delavke enote 

Palček 

 

189 

strokovne delavke 

enote Palček 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA VRTCA 

DOMŽALE 

 

december 

2019 

 

1-6 let 

 

Gledališka skupina vrtca 

Domžale 

 

189 

strokovne delavke 

enote Palček 

 

10.12.2019 

PRIPOVEDOVALKA 

PRAVLJIC 

 

februar 2020 

5-6 let 

5-6 let 

 

strokovne delavke vrtca 

Domžale 

23 

24 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

 

4.2.2020 

GLASBENO POTOVANJE 

PO SVETU 

januar 2020 

 

marec 2020 

3-4 leta 

4-5 let 

5-6 let 

 

 

D. Jerković in A. Studen Luj 

19 

24 

24 

 

Lah, Musek 

Milunić, Molk 

Jeras, Volf 

 

 

14.1.2020 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

RAČKA IN PTIČEK 

PRIPOVEDUJETA 

 

februar 2020 

3-4 leta 

4-5 let 

 

Lah, Milunić 

 

43 

Lah, Musek 

Milunić, Molk 

 

3.2.2020 

NARODNA GALERIJA 27.11.2019 5-6 let Narodna galerija Ljubljana 23 Jereb, Pestotnik 27.11.2019 

 

ZAČARAJMO 

SLIKANICO 

 

januar 2020 

5-6 let 

5-6 let 

Nina MAV HROVAT in  

Ivan MITREVSKI 

23 

24 

Jereb, Pestotnik 

Jeras, Volf 

 

22.1.2020 

MENAČNIKOVA 

DOMAČIJA 

4.10.2019 5-6 let KD F. Bernika 24 Jeras, Volf 4.10.2019 
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4-5 let KD F. Bernika 24 Andrić, S. Kovič 20.12.2019 

OBISK KNJIŽNICE – 

PRAVLJIČNA URA 

 

pomlad 2020 

 

4-5 let 

 

Knjižnica Domžale 

 

24 

 

Andrić, S. Kovič 

 

9.1.2020 

KULTURNO DOPOLDNE februar 2020 4-5 let Andrić, S. Kovič 24 Andrić, S. Kovič 4. in 7.2.2020 

POPOTOVANJE Z 

GLASBO OKROG SVETA 

 

marec 2020 

 

4-5 let 

 

Andrej STERMECKI 

 

24 

 

Andrić, S. Kovič 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

 

 

 

 

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

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

 

POSTAJA PROMETNE 

POLICIJE LJUBLJANA 

 

maj 2020 

strokovne delavke 

enote Palček 

1-6 let 

 

Seznanjanje z varnostjo v prometu, policist se 

predstavi. 

 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

GASILCI PGD VIR in CZR 

 

oktober 2019 

strokovne delavke 

enote Palček 

1-6 let 

 

Evakuacijska vaja. 

 

15.10.2019 

 

 

pomlad 2020 

 

Čebulj, Kern 

2-3 leta 

 

 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 
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OBISK ZOBNE 

HIGIENIČARKE 

Ga. Nataše Jeras 

pomlad 2020 

 

2 x v letu 

 

2 x v letu 

 

Januar 2020 

 

3 x letno 

 

3 x letno 

 

po dogovoru 

Kolenc, Novak 

2-3 leta 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

3-4 leta 

Lah, Repnik 

3-4 leta 

Milunić, Molk 

4-5 let 

Jereb, Pestotnik 

5-6 let 

Jeras, Volf 

5-6 let 

Andrić, S. Kovič 

4-5 let 

 

 

 

 

Skrb in navajanje na ustno higieno in lastno zdravje, 

spoznavanje pravilnega čiščenja zob ter spoznavanje 

poklica zobozdravnika. 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

9.1.2020 

 

3.12.2019 

 

9.1.2020 

 

5.11.2019, 

20.1.2020 

 

5.11.2019 

 

3.12.2019 

 

LEKARNA VIR 

pomlad 2020 

 

pomlad 2020 

Kolenc, Novak 

2-3 leta 

Lah, Musek 

3-4 leta 

 

Spoznavanje poklica farmacevta in spoznavanje 

širše okolice. 

 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

VRTNARIJA TRATNIK 

pomlad 2020 

 

pomlad 2020 

 

marec 2020 

 

Kolenc, Novak 

2-3 leta 

Lah, Musek 

3-4 leta 

Jeras, Volf 

5-6 let 

Andrić, S. Kovič 

 

Seznanjanje otrok z naravoslovnimi dejavnostmi, 

spoznavanje poklica vrtnar. 

 

Nerealizirano 

zaradi  

 

izrednih razmer 

 

14.10.2019 
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jesen, 

pomlad 

4-5 let  

8.10.2019 in 

2.3.2020 

 

FOTOGRAF 

 

marec 2020 

strokovne delavke 

enote Palček; 1-6 let 

 

Spoznavanje poklica fotografa in njegovega dela. 

 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO 

OLIMP 

 

september 

2019 

Jereb, Pestotnik 

5-6 let 

Andrić, S. Kovič 

4-5 let 

 

Pritegniti otroke k gibalnim dejavnostim, nogometna 

delavnica 

 

26.9.2019 

 

OBISK V CZR 

 

oktober 2019 

Jereb, Pestotnik 

5-6 let 

Andrić, S. Kovič 

4-5 let 

 

Ogled postaje, seznanitev s poklicem gasilca. 

 

23.10.2019 

 

25.10.2019 

 

 

 

 

 

OBISK ČEBELARJA 

 

 

 

 

 

jesen 2019 

Kunilo, Lavtižar, Perša 

3-4 leta 

Lah, Repnik 

3-4 leta 

Milunić, Molk 

4-5 let 

Jereb, Pestotnik 

5-6 let 

Jeras, Volf 

5-6 let 

Andrić, S. Kovič 

 

 

 

 

 

Seznanitev z delom čebelarja, pomen čebel in zdrave 

prehrane. 

 

 

 

 

 

4.11.2019 
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4-5 let 

 

KNJIŽNICA DOMŽALE 

celo leto 

 

april 2020 

 

po dogovoru 

Jereb, Pestotnik 

5-6 let 

Jeras, Volf 

5-6 let 

Andrić, S. Kovič 

4-5 let 

 

Spodbujanje bralne kulture. Seznanjanje s knjižnico, 

poklicem, delom, pravili v knjižnici. 

Realizirano skozi 

celo leto, razen v 

času izrednih 

razmer 

 

9.1.2020 

 

ZD DOMŽALE 

 

junij 2020 

Jereb, Pestotnik 

5-6 let 

Jeras, Volf 

5-6 let 

 

Skrb za zdravje in higieno. 

 

 

27.1.2020 

 

OŠ RODICA 

pomlad 2020 

 

po dogovoru 

Jeras, Volf 

5-6 let 

Jereb, Pestotnik 

5-6 let 

 

Otrok se seznani z osnovno šolo. 

Otrok se seznani s knjižnico in pravili v njej. 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

7.10.2019 

OŠ ROJE po dogovoru Andrić, S. Kovič 

4-5 let 

Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, sobivanje 

in druženje z otroki. 

 

10.9. in 2.10.2019 

SMUČARKA SKAKALKA 

ŽIVA ANDRIĆ NA 

OBISKU 

 

po dogovoru 

Andrić, S. Kovič 

4-5 let 

 

Predstavitev športne zvrsti, druženje ob 

razgibavanju. 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 
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Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

 

URŠKA DRAGAR 

delovni sestanki (LDN, tekoča 

problematika, urejanje igralnic, 

kabinetov, razno,…) 

 

strokovne delavke enote Palček 

 

3.9., 1.10., 5.11., 

3.12.2019 

8.1.,5.3.,14.5. in 

2.6.2020 

 

14 ur 30 min 

 

VRTEC DOMŽALE 

 

vzgojiteljski zbor (LDN, 

smernice…) 

 

strokovne delavke enote Palček 

8. oktober 2019 

junij 2020 

31. avgust 2020 

1 ura 

? 

1 ura 30 min 

 

 

 

VRTEC DOMŽALE 

1. strokovni aktiv 

       Tema:  Strpnost 

      Kodeks etičnega 

ravnanja 

2. strokovni aktiv 

       Tema:  Prikriti kurikulum 

3. strokovni aktiv 

       Tema:  Glasba: teorija in 

primeri   

                    dobre prakse    

 

 

 

strokovne delavke enote Palček 

11. -14.11.2019 

 

 

10. -13.2.2020 

 

11. – 14.5.2020 

(Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer) 

2 uri 30 min 

 

 

2 uri 30 min 

 

 

   / 

VRTEC DOMŽALE in 

 Radovan RADETIČ 

Kako razumeti vedenje otroka in 

se nanj ustrezno odzvati 

Dragar, Keržan, Vozel, Mikić, 

Čebulj, Kern, Kolenc, Lavtižar, 

Perša, Milunić 

Lah, Musek, Jereb, Pestotnik, 

Jeras, Volf, Andrić, S. Kovič 

 

16. januar 2020 

 

2 uri 

  

HACCAP 

 

strokovne delavke enote Palček 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

 / 
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VRTEC DOMŽALE in Simona 

KLARIČ 

 

VRTEC DOMŽALE in 

DATAINFO 

 

GDPR 

 

strokovne delavke enote Palček 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

 / 

VRTEC DOMŽALE in 

BORŠTNAR&Co. 

 Varstvo pri delu in požarna 

varnost 

 

Požarna varnost – začetno gašenje 

požara 

Molk, Podergajs 

Lah 

Vozel, Kolenc 

23.10.2019 

27.2.2020 

7.11.2019 

2 uri 

2 uri 

1,5 ure 

VRTEC DOMŽALE in  

Barbara MIRKAC 

Praktična uporabna glasbena 

znanja pri delu z otroki 

Dragar, Mikić, Kern, Lavtižar, 

Lah, Repnik, Molk, Jeras, Volf 

7.11.2019 ali 

11.11. 2019 

 

3 ure 30 min 

VRTEC DOMŽALE in  

Mira Vladimira VRANKAR 

 

Plesne igre in sprostitvene 

dejavnosti 

Keržan, Čebulj, Lah, Molk  

7. januar 2020 

 

2 uri 30 min 

 

VRTEC DOMŽALE in Tina 

JERAS 

 

Fitnes doma 

 

Mikić, Štrajhar, S. Kovič, Volf 

18., 20., 26., 28. 

november 2019

  

 

8 ur 

ZAVOD ZA ŠOLSTVO RS Študijsko srečanje: otrokov dan v 

vrtcu 

Lavtižar 26.8.2019 4 ure 

NIJZ Ljubljana Zdravje v vrtcu – počutim se dobro Lavtižar 26.11.2019 4 ure 

VRTEC DOMŽALE in Petra 

KOCIPER 

Začetni koraki šivanja Lavtižar. Musek 13.,15. In 

16.1.2020 

12 ur 

 

VRTEC DOMŽALE in David B. 

 

Umetniška glasba v vrtcu 

 

Dragar, Keržan, Pestotnik 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

 

         / 

   1.10., 5.11.,  
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Ravnateljica Jana Julijana Pirman Aktiv vodij Dragar 3.12.2019 

7.1.,5.3.,13.5. in 

2.6.2020 

23 ur 

SUPRA Posvet dobre prakse v vrtcu Dragar 28.1.2020 5 ur 

 

VRTEC DOMŽALE in  

Simona Tonkli Gornjak, Maja 

Vatovec 

 

Tudi drugačni otroci so lahko izziv 

–  

 - ČVM, AVTIZEM, ADHD 

 

 

Odložen vpis 

 

Uvajanje novincev 

 

Vozel, Mikić, Lavtižar, Milunić, 

Molk, 

Jereb, Pestotnik, Jeras, Volf 

 

 

Jeras, Volf, Jereb Pestotnik 

 

Dragar, Spreitzer 

27.11.2019 

22.1.2020 

29.1.2020 

26.2.2020 

11.3.2020 

23.10.2019 

7.11.2019 

3.6.2020 

3 ure 

3 ure 

3 ure 

3 ure 

2 uri 

1 ura 30 min 

2 uri 

1 ura 30 min 

Edita B. Berglez in Tamara 

Malešević 

 

Komunikacija in sodelovanje 

vzgojitelja pri otroški igri in pri 

delu s starši 

 

Kolenc 

od 11.5. do 

14.5.2020 

 

8 ur 

 

Sred. vzg. šola in gimnazija in 

umetniška gimnazija – Cvetka 

Bevk 

 

Pripovedovanje zgodb in 

ustvarjanje predstave z otroki za 

otroke 

 

Lavtižar 

6., 13. in 

27.2.2020 

5. in 12.3.,  

21. in 28. 5., 

4.6.2020 

 

 

52 ur 

VRTEC DOMŽALE in Tadeja 

Mišmaš 

Gibalne igre za predšolske otroke Musek 5.3.2020 2 uri 

VRTEC DOMŽALE in Tadeja 

Lavtižar 

Odkrivanje pravljičnih poti Jereb 24.10.2019 2 uri 30 min 
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

 

FITNES DOMA 

 

Tina Jeras 

 

določeno naknadno 

18., 20., 26., 28. November 2019 

 

PRAVLJIČNE KAMNIŠKE 

POTI 

 

Tadeja Lavtižar 

 

določeno naknadno 

 

24.10.2019 

 

CICIBANOVE URICE 

 

Tadeja Lavtižar 

 

določeno naknadno 

Nerealizirano zaradi premajhnega 

števila prijav 

    

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

 

VZGOJITELJICA: Urška DRAGAR  

 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra KERŽAN 

- dela in naloge povezane z vodenjem enote 

- urejanje atrija in hiše za igrače 

- urejenost igralnice in garderobe  

- odgovorna za inventurno komisijo 

- urejanje oglasne deske in fotografij skupine 

- nabava lekarne in čistil 

- urejanje skladišča s potrošnim materialom 

- urejanje atrija in hiše za igrače 

- urejenost igralnice in garderobe, oglasne deske  

- pisanje zapisnika na del. sestankih 

 

VZGOJITELJICA: Tina VOZEL POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sanja MIKIĆ 

- nadomeščanje vodje enote - urejanje knjižnice 
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- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

VZGOJITELJICA: Ana ČEBULJ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anita KERN 

- urejanje zunanjih igralnih površin 

- urejanje oglasne deske oddelka 

- urejanje igralnice, kopalnice, garderobe 

- delo na računalniku 

- urejanje in skrb za športni kabinet 

- urejanje in skrb za knjižnico in pedagoško sobo 

- urejanje oglasne deske oddelka 

- urejanje igralnice, kopalnice in garderobe 

- skrb za zunanje igralne površine 

- delo na računalniku 

- predsednica inventurne komisije 

VZGOJITELJICA: Vera KOLENC POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  

Katja NOVAK/Ana ŠTRAJHAR 

- skrb za Polžabji vrt 

- odgovorna za požarno varnost 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

 

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe 

- skrb za polžabji vrt 

- skrb za fotodokumentacijo skupine 

VZGOJITELJICA:  

Barbara KUNILO                                    Tadeja LAVTIŽAR 

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  

Barbara PERŠA 

- urejanje fotografij skupine                                 - urejanje fotografij 

skupine 

- skrb za knjižnico                                                - skrb za pisarno 

- urejanje igralnice in oglasne deske                    - urejanje igralnice in 

oglasne deske 

 

- skrb za čistočo igralnice in umivalnice 

- pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala in čistil za enoto 

VZGOJITELJICA: Katja LAH POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Katja REPNIK 

- urejanje športnega kabineta - urejanje zunanjih hišk za igrače 
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- urejanje oglasne deske skupine 

 

- urejanje igralnice in umivalnice 

- urejanje fotografij skupine 

VZGOJITELJICA: Elizabeta MILUNIĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra MOLK 

- urejanje fotografij 

- skrb za službeni mobitel 

- predsednica inventurne komisije 

- urejanje telovadnice in kabineta 

- pooblaščena za prehrano v enoti Palček 

- skrb za omarice s prvo pomočjo 

- odgovorna za požarno varnost 

VZGOJITELJICA: Lili JEREB POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Vesna PESTOTNIK 

- skrb za glasbeni kabinet 

- skrb za pisarno v starem delu 

- urejanje igrišča 

- skrb za interno knjižnico v starem delu 

- članica inventurne komisije 

- urejanje igrišča 

VZGOJITELJICA: Tina JERAS POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita VOLF 

- skrb za naravoslovni in Montessori kabinet 

- urejanje oglasne deske in fotografij 

- urejanje zunanjih hišk za igrače 

- urejanje plastičnih zabojev na igrišču 

- skrb za garderobo 

VZGOJITELJICA: Aleksandra ANDRIĆ POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja SVETLIN KOVIČ 

- fotografiranje dogajanja v vrtcu - pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala in čistil za enoto 
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Datum:                                                                                                                                                                   ŽIG:  

 

                                                                                                                                                       Podpis vodje enote: Dragar Urška 

 

                                                                                                                                                Podpis ravnateljice: 
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ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ENOTE RACMAN 
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KRAJŠA EVALVACIJA LDN ENOTE RACMAN 

 

Uvajalno obdobje je v naši enoti potekalo dokaj umirjeno in otroci so se kmalu navadili na novo okolje, na vzgojiteljice in življenje v vrtcu. 

 

Do 13. marca 2020 je potekalo več obogatitvenih dejavnosti, preko katerih so otroci spoznali veliko novega, se marsičesa naučili in se ob tem 

zabavali. Poleg obogatitvenih dejavnosti, ki so potekale v vseh enotah Vrtca Domžale, so v naši enoti potekale še naslednje: Lutke pri Polžkih, 

Razgibajmo jezičke, Račka telovadi, Račke se imajo lepo, Kako se počutim, Moj album pri Žabicah, Praznujem z žabico Žano, Migajmo z jezički, 

Pravljična noč v vrtcu in iskanje skritega zaklada ter Glasbene delavnice. 

 

Do 13. marca 2020 smo večkrat pripravili dan odprtih vrat med skupinami in otrokom omogočili druženje z otroki iz drugih skupin. Imeli smo več 

srečanj med skupinami, ki smo jih poimenovali Otroci- otrokom. Otroci so si lahko ogledali oz. nastopali v več plesnih predstavah. Ogledali pa so 

si tudi video predstavitev skupine Račke z naslovom Račke nastopajo - december 2019. 

 

V mesecu decembru 2019 smo starše povabile na novoletna druženja in čajanke z nastopi otrok. Starši so se tudi v tem šolskem letu v velikem 

številu odzvali našemu vabilu. 

 

V dveh skupinah smo na obisk povabili tudi babice in dedke, ki so preživeli dopoldne v vrtcu s svojimi vnuki.  

 

Žal nastopov, srečanj s starimi starši in popoldanskih druženj, ki smo jih načrtovale za drugo polovico meseca marca, april in maj, zaradi izrednih 

razmer nismo realizirale. 

 

Konec januarja 2020 smo v vrtec povabili učence 9. razreda OŠ Dragomelj, da so z otroki preživeli dopoldne, se seznanili s poklicem vzgojitelja 

in ob igri z otroki navezovali stike. Tudi letos se je našemu vabilu odzvalo lepo število učencev, ki jih zanima delo z otroki v vrtcu. 

 

Glede na letošnje prioritetne naloge smo veliko časa posvetili glasbenemu ustvarjanju, petju in igranju na inštrumente. Tudi letos so nas obiskali 

pevci Moškega pevskega zbora Janez Cerar. Otrokom so polepšali dopoldne s slovensko ljudsko pesmijo ob spremljavi harmonike. 
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Večkrat spremenili podobo naših igralnic in igrišča ter jih obogatili s kotički glede na temo naših dejavnosti. Veliko smo se pogovarjali, se poslušali 

in se trudili za lepe odnose med otroki, s starši in med sodelavkami. Na področju delovne vzgoje smo otroke vključevale v dejavnosti čiščenja in 

urejanja igralnic ter garderob, otroci pa so sodelovali tudi pri urejanju in čiščenju igrišča. 

Otroke so obiskale članice Šole zdravja. Pripravile so jim dejavnost Šola zdravja se predstavi s pesmijo in telovadbo. Ob petju ljudskih pesmi so z 

otroki telovadile. Otroci so bili navdušeni.  

 

Do zaprtja vrtcev smo obiskovali tudi knjižnico OŠ Dragomelj. Otroci najstarejše skupine so enkrat mesečo v knjižnici poslušali pravljice, ki jih 

je brala ali pripovedovala šolska knjižničarka, otroci ostalih skupin pa so knjižnico obiskali po dogovoru.  

 

Dve sodelavki sta se tudi v letošnjem šolskem letu pridružili Gledališki skupini  Vrtca Domžale, ki nam je pripravila res lepo novoletno predstavo. 

 

 

Glede na strateške cilje, ki smo si jih v naši enoti zastavili za šolsko leto 2019/20, smo se trudile za dobro sodelovanje s starši. Staršem smo ponudile 

možnost za pogovor na pogovornih urah, po potrebi pa smo starše tudi same povabile na pogovor o njihovem otroku, pri katerem je sodelovala tudi 

svetovalna delavka Vrtca Domžale ga. Simona Tonkli Gornjak za kar se ji iskreno zahvaljujemo. S starši smo na podlagi pogovorov usklajevali 

vzgojne pristope. Glede na razvojno stopnjo otroka in njegove individualne potrebe smo staršem predlagale in ponudile strokovno literaturo. Na 

drugem sestanku za starše pa sta bili v dveh skupinah izvedeni tudi krajši predavanji glede na problematiko v skupini z naslovom Grizenje v vrtcu 

ter Spanje in počitek v vrtcu.  

 

Strokovne delavke smo vzdrževale in se trudile za prijazen in sodelovalen odnos do staršev, otrok in starih staršev. Vedno smo bile pripravljene na 

pogovor, prisluhnile smo staršem ter izmenjevale in usklajevale pričakovanja. 

 

Letošnje šolsko leto je bilo za vse v marsičem zelo drugačno od preteklih let. Kljub temu pa ga zaključujemo z optimizmom in vedrim pogledom 

v prihodnost. 

 

Ananmarija Kermavnar 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A  

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 ENOTA: RACMAN 
 

 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Predstavnik Sveta staršev 

1,5-2,5 Maja Kerep Eva Jerman 

 

g. Matej Peneš 

2-3 Katarina Kos Juhant in 

Nina Trdin 

 1. 9. 2020 - 31. 1. 2020  

Nina Trdin  

1. 2. 2020 - 31. 5. 2020 

Mateja Vuk  

1. 6. 2020 - 31. 8. 2020 

  

Natalija Lukman 

 

ga. Tanja Češnovar 

3-4 Urška Baloh Jana Kotnik ga. Nataša Mulec 
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4-6 Anamarija Kermavnar Špela Štrekar 

 

g. Jure Nemec 

 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:  ga. Nataša Mulec 
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:  

 

1. VREDNOTE 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019   

              (projekt) 

2. UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja  

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički  

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 

7. DELOVNA VZGOJA 

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

 

1. Dopoldansko druženje ob peki palačink 

2. Športno popoldne 

3. Evakuacijska vaja 

4. Zbiranje plastičnih pokrovčkov  

5. Zbiranje odpadnega papirja od januarja 2019 do marca 2019 

6. Predstava strokovnih delavk enote Racman za otroke  

7. Bralnice pod krošnjami 

8. Božično novoletni koncert vzgojiteljic 

9. Racmanova druženja 

10. Otroci-otrokom 

 

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

 

Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE 

KVALITETNEJŠEGA DELA. 

Cilji:  

 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati, da  bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, 

dobro počutje in udobje. 

 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive. 

 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta. 

 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev. 

Kazalci merljivosti: 

 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku. 

 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih izletov s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev 

na popoldanskih delavnicah, novoletna čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev. 
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 Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in napredku otroka preko različnih oblik in načinov: 

albumi ob koncu šolskega leta, ustno, pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih  srečanjih. 

 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih pričakovanj. 

 

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

Racmanova druženja Vse strokovne 

delavke  

1,5-6 vsak zadnji 

petek v 

mesecu 

Otrok ima možnost razvijati 

sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z 

enim ali več otroki. 

realizirano 

okt. 2019 – mar. 2020 

 

 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

Lutke pri Polžkih M. Kerep, E. Jerman 1x mesečno 1,5 – 2,5  14 realizirano 

okt. 2019 – mar. 2020 

Razgibajmo jezičke K. Kos Juhant Okt.-maj 2-3 14 realizirano 

Račka telovadi N. Trdin Okt.-maj 2-3 14 realizirano 
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Račke se imajo lepo N. Lukman Sept.-maj 2-3 14 realizirano 

Mala biba pleše N. Trdin Okt.-maj 2-3 14 realizirano 

Mali sonček- modri K. Kos Juhant, N. Trdin, 

N. Lukman 

Okt.-maj 2-3 14 realizirano 

Igre na snegu K. Kos Juhant, N. Trdin, 

N. Lukman 

zima 2-3 14 realizirano 

Migajmo z jezički U. Baloh, J. Kotnik okt.-maj 3-4 19 realizirano 

okt.-maj 

Kako se počutim U.  Baloh, J. Kotnik okt- nov 3-4 19 realizirano okt.-nov. 

Praznujem z žabico 

Žano 

U.  Baloh, J.  Kotnik okt- maj 3-4 19 realizirano 

sept.-junij 

Moj album pri Žabicah U. Baloh, J. Kotnik  sept.- junij 3-4 19 realizirano 

sept.-junij 

Mali sonček U. Baloh, J. Kotnik okt.- maj 3-4 19 realizirano 

okt.-maj 

Biba pleše U. Baloh, J. Kotnik okt.-maj 3-4 19 realizirano 2 x mesečno 

 

Igra na snegu U. Baloh, J. Kotnik 

 

Zima 2019/ 2020 3-4 16 realizirano  

13.12.2019 

Biba pleše A. Kermavnar 

 

okt. 2019 -maj 2020 

(četrtek, 9.00-10.00) 

4-6 24 realizirano, 

okt. 2019 – maj 2020  

(četrtek, 9.00-10.00) 

Glasbene delavnice K. Kos Juhant okt. 2019 - maj 2020 

(vsak drugi četrtek, 

9.00-10.00) 

4-6 24 realizirano, 

okt. 2019 - mrec2020  
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(četrtek, 9.00-10.00) 

Preživimo noč v vrtcu 

in iskanje skritega 

zaklada 

A. Kermavnar, 

Š. Štrekar 

28.-29. 11. 2019 4-6 22 realizirano,  

6. 2. 2020 - 7. 2. 2020 

Pravljični palček A. Kermavnar, 

Š. Štrekar 

okt. 2019 - feb. 2020 4-6 24 realizirano, 

okt. 2019 – februar 2020  

 

Mali sonček: 

oranžen ali rumen 

A. Kermavnar, 

Š. Štrekar,   

okt. 2019- maj 2020 4-6 24 realizirano, 

okt. 2019 – marec 2020  

Igre na snegu A. Kermavnar, 

Š. Štrekar, 

zima 2019/20 4-6 20 realizirano, 13. 12. 2019 

Dnevi rolanja A. Kermavnar 

 

marec 2020 5-6 0 ni bilo realizirano zaradi izrednih 

razmer 

Dnevi kolesarjenje A. Kermavnar 

 

april 2020 5-6 0 ni bilo realizirano zaradi izrednih 

razmer 

Dan s skirojem A. Kermavnar 

 

april 2020 4-5 0 ni bilo realizirano zaradi izrednih 

razmer 

 

 

 

 

 

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

 

Dejavnost Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število otrok Realizacija 
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Gledališki abonma Gledališče KU- 

KUC 

Enota Racman januar 2020, marec 

2020, maj 2020 

Po. 12, 11 

RA 11; 10 

realizirano 10. 1. 2020 

5. 3. 2020 

zaradi izrednih razmer 3. 

predstava ni bila realizirana 

Gledališki abonma 

KD Franca Bernika 

KD Franca 

Bernika 

KD Franca Bernika 3x letno 24 realizirano, 

24. 10. 2019, 

16. 1. 2020, 

zaradi izrednih razmer 3. 

predstava ni bila realizirana 

Jesenovanje  Vrtec Domžale Škofja Loka jesen 2019 10 

 

realizirano,  

14. 10. – 16. 10. 2020 

Plavalni tečaj Azimut Atlantis pomlad 2020 

 

0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Tečaj angleščine Navitas  Vrtec Racman okt.2019 - maj 2020 6 realizirano 

Tečaj plesa Plesna šola Miki Vrtec Racman okt. 2019 - maj 2020 14 realizirano 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

Izleti v bližnji okolici marec – junij 1,5 – 2,5  M. Kerep, E. Jerman Orientacija v ožjem okolju. realizirano marec 2020 

 

Obisk travnika pomlad 1,5 – 2,5  M. Kerep, E. Jerman Spoznavanje življenje na 

travniku. 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer 
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Ogled bližnje kmetije Pomlad 2020 2-3 K. Kos Juhant, N. Trdin, 

N. Lukman 

Spoznavanje živali in 

življenja na kmetiji. 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer 

Sprehodi v okolici vrtca Skozi celo leto 2-3 K. Kos Juhant, N. Trdin, 

N. Lukman 

Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi vse letne čase. 

realizirano, 

 okt.-mar. 

Piknik v bližnjem 

gozdičku 

Pomlad 2020 2-3 K. Kos Juhant, N. Trdin, 

N. Lukman 

Druženje, zabava, 

kvalitetno preživljanje časa 

v okolici vrtca. 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer 

Obisk bližnje kmetije pomlad 2020 3-4 U. Baloh, J. Kotnik Spoznavanje življenja in 

živali na kmetiji 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer 

Pohod do vagončka pomlad 2020 3-4 U. Baloh, J. Kotnik Otrok spoznava naravo in 

kaj potrebuje za ohranjanje 

in krepitev zdravja 

realizirano, 

junij 2020 

Izlet z avtobusom 

 

Pomlad 2020 3-4 U. Baloh, J. Kotnik Vožnja z avtobusom in 

vključevanje otrok v širše 

okolje 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer 

Pohod do Štude (do 

vagona) 

september 2019  4-6 A. Kermavnar, Š. Štrekar Otrok spoznava naravo in 

kaj potrebuje za ohranjanje 

in krepitev zdravja 

realizirano, 

22. 10. 2019 

Pohod do Pšate in ogled 

gasilskega doma 

oktober 2019 4-6 A. Kermavnar, Š. Štrekar Seznaniti se z delom 

gasilca, ogled gasilskega 

doma in gasilskega vozila. 

realizirano, 

27. 9. 2019 

Pohod do Mlina Felix  

 

pomlad 2020 4-6 A. Kermavnar, Š. Štrekar Ogled mlina. Spoznavanje 

življenja in živali na 

kmetiji. 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih razmer 

Vače-Pastirski dan 1. 6. 2020 

 

4-6 A. Kermavnar, Š. Štrekar Spoznavanje pastirskih iger 

in navad. Vožnja z 

avtobusom. 

zaradi izrednih razmer 

ni bilo realizirano 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležencev 

Realizacija 

 

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

 

Decembrsko druženje s 

starši 

december 2019 M. Kerep, E. Jerman 1,5 – 2,5  9 realizirano, 2.12.2019 

 

Obisk babic in dedkov 

 

januar 2020 M. Kerep, E.Jerman 1,5 – 2,5  5 realizirano, 24.1.2020 

 

Pomladna delavnica pomlad 2020 M. Kerep, E. Jerman 1,5 – 2,5  

 

0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Zaključno srečanje 

 

pomlad 2020 M. Kerep, E. Jerman 1,5 – 2,5  0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Novoletna čajanka s starši December 2019 K. Kos Juhant, N. Trdin,  

N. Lukman 

2-3 9 realizirano, 3. 12. 2019 

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

Pomlad 2020 K. Kos Juhant, N. Trdin,  

N. Lukman 

2-3 0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Pomladni nastop za starše Maj 2020 K. Kos Juhant, N. Trdin,  

N. Lukman 

2-3 0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Predpraznična delavnica za 

starše 

november / 

december 2019 

U. Baloh, J. Kotnik 3-4 17 realizirano, 26. 11. 2019 

Pomladno srečanje za 

starše 

marec / april 2020 U. Baloh, J. Kotnik 3-4 0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 
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Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

marec/ april 2020 U. Baloh, J. Kotnik 3-4 18 realizirano, 11. 3. 2020 

Zaključek s starši maj /junij 2020 U. Baloh, J. Kotnik 3-4 

 

0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Novoletno srečanje za 

starše  

12. december 2019 A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6 21 realizirano, 12. 12. 2019 

Pomladno srečanje za 

starše 

pomlad 2020 A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6 0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Medgeneracijsko druženje s 

starimi starši 

pomlad 2020 A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6 0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Zaključek s starši 28. maj 2020 A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6 0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Skupaj v gore april 2020 Strokovne delavke Vrtca 

Domžale 

3-6 0 ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Zbiranje starega papirja Januar – marec 

2020 

Vse strokovne delavke 1,5-6 70 realizirano, 

jan.- jun. 2020 

Zbiranje plastičnih 

pokorvčkov – Društvo 

NGU 

Celo leto Vse strokovne delavke 1.5-6 70 realizirano 

okt. 2019-maj 2020 

 

Športno popoldne 26. 9. 2019 Vse strokovne delavke 1.5-6 52 realizirano, 26. 9. 2019 

 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

1. sestanek za starše 10.9.2019 M. Kerep, E. Jerman 1,5 – 2,5 12 realizirano, 10. 9. 2019 
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2. sestanek za starše januar/februar M. Kerep, E. Jerman 1,5 – 2,5 14 realizirano, 20.1.2020 

 

pogovorne ure 

 

enkrat mesečno, 

ponedeljek 

M. Kerep, E. Jerman 1,5 – 2,5 14 realizirano, 1x mesečno 

 

Prvi sestanek za starše  9. 9. 2019 K. Kos Juhant, N. Trdin, N. 

Lukman 

2-3 13 realizirano, 9. 9. 2019 

Pogovorne ure Okt.-junij K. Kos Juhant, N. Trdin,  

 

2-3 14 realizirano, 1x mesečno 

Drugi sestanek za starše januar K. Kos Juhant, N. Trdin, N. 

Lukman 

2-3 11 realizirano, 29. 1. 2020 

Prvi sestanek za starše 

 

10. 9. 2019 U. Baloh, J. Kotnik 3-4 16 realizirano, 10. 9. 2019 

Drugi sestanek za starše 

 

Januar 2020 U. Baloh, J. Kotnik 3-4 10 realizirano, 22. 1. 2020 

Pogovorne ure vsak drugi torek v 

mesecu 

U. Baloh, J. Kotnik 3-4 14 realizirano 1x mesečno 

Prvi sestanek za starše 9. 9. 2019 

 

A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6 19 realizirano, 9. 9. 2019 

Drugi sestanek za starše januar 2020 A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6 14 realizirano, 21. 1. 2020 

Pogovorne ure 

 

vsak tretji 

ponedeljek v 

mesecu 

A. Kermavnar 

Š. Štrekar 

4-6 20 realizirano, 1x mesečno 

Predavanje za starše –  januar 2020 g. Radovan Radetić  1.5-6 4 realizirano, 14. 1. 2020 
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Kako razumeti vedenje 

otroka in se nanj ustrezno 

odzvati  

 

KULTURNE PRIREDITVE 

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

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

Predstava vzgojiteljic enote 

Racman - Grad gradiček 

Februar 

2020 

1,5-6 Vse strokovne delavke enote 

Racman 

0 Vse strokovne 

delavke 

zaradi večjega 

števila bolniških 

odsotnosti in nato 

izrednih razmer ni 

bilo realizirano 

Obisk Božička december 

2019 

1,5-6 g. Hrovat 66 Vse strokovne 

delavke 

realizirano, 

17. 12 2019 

Predstava gledališke  skupine 

Vrtca Domžale 

december 

2019 

1,5-6 Strokovne delavke vrtca 

Domžale 

64 Strokovne delavke 

Vrtca Domžale 

realizirano, 

 3. 12. 2019 

Božično- novoletni koncert 

vzgojiteljic 

december 

2019 

1,5-6 Strokovne delavke enote 

Racman 

58 Vse strokovne 

delavke 

realizirano,  

20. 12. 2019 

Koncert orkestra flavtic in 

ukulel 

december 

2019 

1,5-6 OŠ Dragomelj 57 Vse strokovne 

delavke 

realizirano, 

 13. 12. 2019 

Šola zdravja se predstavi s 

pesmijo in telovadbo 

4. 2. 2020 1,5-6 Šola zdravja 56 Vse strokovne 

delavke 

Realizirano, 

4. 2. 2020 

Poslušanje ljudskih pesmi 17. 1. 2020 1,5-6 Moški pevski zbor upokojence 

Janez Cerar 

37 Vse strokovne 

delavke 

realizirano, 

17. 1. 2020 
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Abonma KU-KUC Januar, 

marec, 

april 2020 

1,5-4 Gledališče KU- KUC 

Hišica do neba, Mini-  Moni, 

Vila tabletka 

47 M. Kerep, 

K. Kos Juhant,  

N. Trdin, U. Baloh 

10.1.2020 

5.3.2020 

maj 2020 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

Pustno rajanje 25. 2. 2020 1,5 - 6 Vzgojiteljice in otroci 

 

63 Vse strokovne 

delavke 

realizirano, 

 25. 2. 2020 

Otroci – otrokom December, 

marec, maj 

1,5 - 6 Vzgojiteljice in otroci 61 

 

62 

Vse strokovne 

delavke 

realizirano,  

11. 12. 2019 in 

18.12.2019 

 

Bralnice pod krošnjami skozi celo 

leto 

1,5-6 

 

Strokovne delavke 

enote Racman 

70 A. Kermavnar realizirano skozi 

celo leto 

Začarajmo Slikanico:  

ilustrator Ivan Mitrevski in 

pisateljica Nina Mav Hrovat 

na obisku 

Januar 

2020 

4-6 Nina Mav Hrovat in Ivan 

Mitrevski 

11 A. Kermavnar realizirano, 

23. 1. 2020 

Pripovedovalka pravljic februar 

2020 

4-6 Vrtec Domžale 20 A. Kermavnar realizirano, 

4. 2. 2020 

Gledališki abonma 

KD Franca Bernika 

3x letno 4-6 

 

KD France Bernik 24 A. Kermavnar realizirano, 

24. 10. 2019 

16. 1. 2020 

Zaključek Pravljičnega 

palčka 

maj 2020 4-6 

 

Knjižnica Domžale 0 A. Kermavnar ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

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

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, 

skupina 

Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

Sodelovanje z OŠ Dragomelj februar 2020 K. Kos Juhant, N. 

Lukman 

Obisk šolske knjižnice. realizirano, 5. 2. 

2020 

OŠ Dragomelj- obisk šolske 

knjižnice 

februar 2020 U. Baloh,  

J. Kotnik 3-4 

Obisk šolske knjižnice in seznanitev s poklicem 

knjižničarka 

realizirano: 12. 2. 

2020 

PGD Pšata-Dragomelj oktober 2019 A. Kermavnar,  

Š. Štrekar,       4-6 

Seznaniti se z delom gasilca, ogled gasilskega doma 

in gasilskega vozila. 

realizirano,  

27. 9. 2019 

OŠ Dragomelj- telovadba v 

telovadnici 

okt.- maj 

vsaka 2 sreda  

 

A. Kermavnar,   

Š. Štrekar,        4-6 

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

in sprostitev.  

realizirano,  

vsaka 2 sreda  

OŠ Dragomelj- obisk šolske 

knjižnice 

1x mesečno 

 

A. Kermavnar,  

Š. Štrekar,        4-6 

Obisk šolske knjižnice in seznanitev s poklicem 

knjižničarja. 

realizirano 1x 

mesečno 

okt. 2019- feb. 2020 

ZD Domžale, zobna 

preventiva 

24. 10. 2019 in 

25. 4. 2020 

A. Kermavnar, 

Š. Štrekar 4-6 

Otrokom prikazati pravilno čiščenje zob na njim 

primeren način. Pogovor o pomenu rednega čiščenja 

zob. 

realizirano,  

24. 10. 2019 in 

ZD Domžale, obisk 

medicinske sestre 

pomlad 2020 A. Kermavnar,  

Š. Štrekar,            

4-6 (samo šolo-

obvezni otroci) 

Pogovor o zdravem načinu življenja (pomen gibanja, 

higiene, zdrave prehrane….). 

realizirano,  

31. 1. 2020 
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PP Domžale pomlad 2020 A. Kermavnar,  

Š. Štrekar,        4-6 

Predstavitev poklica, seznanitev z varnostjo v 

prometu. 

ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

OŠ Dragomelj – obisk 

bodočih prvošolcev 

maj/junij 2020 A. Kermavnar,  

Š. Štrekar,        4-6 

Srečanje z učiteljicami prvih razredov, ogled 

prostorov in razredov v šoli 

realizirano,  

31. 1. 2020 

Papirnica Količevo, zbiranje 

starega papirja 

jan.-mar. 2020 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Skrb za ohranjanje čiste narave. Ekološka 

osveščenost. 

realizirano 

jan. – marec 2020 

Fotograf ART PRO marec 2020 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Poklic, seznanjanje z opremo, fotografiranje ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 

razmer 

PGD Pšata- Dragomelj, 

evakuacijska vaja 

11. 10. 2019 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Preprečevanje naravnih nesreč, evakuacija realizirano 11. 10. 

2019 

OŠ Dragomelj – dan odprtih 

vrat za devetošolce 

31. 1. 2020 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Predstavitev dela v vrtcu, poklic vzgojiteljice realizirano,  

 31. 1.2020 

OŠ Dragomelj- orkester 

flavtic in ukulel 

december 2019 Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Poslušanje koncerta orkestra flavtic in ukukulel. 

Spoznavanje umetnosti kot del družabnega življanja. 

realizirano, 

 13. 12. 2019 

Obisk čebelarja november 2019 2-3, 

3-4. 

4-6 

Seznaniti otroke z delom čebelarja. Skrb za zdravje 

v vrtcu. 

realizirano, 

 15. 11. 2019 

Društvo NGU celo leto Vse strokovne 

delavke, vse 

skupine 

Zbiranje plastičnih pokrovčkov- NGU realizirano skozi 

celo leto 
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Vrtec Domžale - Radovan Radetić Kako razumeti vedenje otroka in 

se nanj ustrezno pripraviti 

M. Kerep, E. Jerman, U. Baloh,  

J. Kotnik, K. Kos Juhant,             

N. Lukman, A. Kermavnar,  

Š. Štrekar 

16. 1. 2020 2 uri 

Vrtec Domžale, 

Borštnar &Co. 

Varstvo pred požarom - osebe 

zadolžene za začetno gašenje 

A. Kermavnar, 

U. Baloh, 

J. Kotnik 

24.10.2019 1 ura 

A. in L. Mrgole Naj vodila za naj starše U. Baloh 

 

2. 12. 2019 1 ura 30 min 

Vrtec Domžale 

Strokovni aktivi 

1. Strpnost 

    Kodeks etičnega ravnanja 

Vse strokovne delavke 11.- 14.11.2019 2 uri 30 min 

 

2. Prikriti kurikulum 

 

10.-13.2.2020 

 

2 uri 30 min 

 

3. Glasba: teorija in primeri dobre    

    prakse 

11.-14.5.2020 ni bilo 

realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Vrtec Domžale - Maja Vatovec, 

Simona Tonkli Gornjak 

Drugačni otroci so lahko tudi izziv 1. skupina  

K. Kos Juhant, 

A. Kermavnar 

27. 11. 2019, 

22. 1. 2020,  

26. 2. 2020 

2 uri  

2 uri 

2 uri 
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2. skupina:  M. Kerep, E. Jerman, 

U. Baloh, J. Kotnik, 

29. 1. 2020, 

11. 3. 2020, 

1. 4. 2020 

2 uri 

2 uri 

ni bilo 

realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Vrtec Domžale in prof. glasbe 

Barbara Mirkac 

Praktična uporabna glasbena 

znanja pri delu z otroki 

E. Jerman, A. Kermavnar,  

K. Kos Juhant,  

Š. Štrekar, N. Trdin 

7. 11. 2019 

 

3 ure 30 min 

Vrtec Domžale, Maja Vatovec, 

Simona Tonkli Gornjak 

Delovna skupina za spremljanje 

otrok pred vstopom v šolo 

A. Kermavnar 23. 10. 2019 

7. 11. 2019 

1 ura 30 min 

2 uri 

NIJZ Zdravje v vrtcu U. Baloh, M. Kerep 14. 11. 2019 4 ure 30 min 

K. Kos Juhant 26. 11. 2019 4 ure 30 min 

A. Kermavnar 12. 3. 2020 ni bilo 

realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Vrtec Domžale – Fani Kunavar Matematika kot igra 3 E. Jerman 10. 10. 2019 2 uri 

 

Vrtec Domžale – Tadeja Mišmaš Skupinske gibalne igre za 

predšolske otroke 

E. Jerman, A. Kermavnar 5. 3. 2020 2 uri 

Vrtec Domžale –  

Mira Vladimira Vrankar 

    

Plesne igre in sprostitvene 

dejavnosti 

A. Kermavnar, Š. Štrekar,  

U. Baloh, N. Trdin 

8. 1. 2020 2 uri 30 min 

Vrtec Domžale, 

Borštnar &Co. 

Varstvo pri delu Š. Štrekar 27. 2. 2020 1 ura 
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Vrtec Domžale in D. Beovič 

Umetniška glasba v vrtcu 

Umetniška glasba v vrtcu K. Kos Juhant, A. Kermavnar februar/marec 

2020 

ni bilo 

realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Vrtec Domžale – M. Cerar Jeretina Dejavnosti oblikovane po metodi 

NTC 

K. Kos Juhant november 2019 

in februar 2020 

realizirano,  

19 .11.2020 

 

Vrtec Domžale in  

mag. M. Fon Jager 

SDI odlična komunikacija v timu A. Kermavnar 

 

22. 10. 2019 5 ur 

ZRSŠ Študijska srečanja za vrtce: 

Otrokov dan v vrtcu 

A. Kermavnar 

 

24. 10. 2019 

 

8 ur 

RS MIZŠ- Dobrobit, celostni 

razvoj in trajnostno povezovanje 

Z.O.O. 

Reševanje konfliktov in osnove 

mediacije - po načelih nenasilne 

komunikacije 

A. Kermavnar 

 

19.-21.11.2019 24 ur 

Supra, d.o.o. 16. strokovni posvet dobre prakse 

v vrtcu: Vrtec - družbeno okolje 

enakih možnosti 

A. Kermavnar 

 

28. 1. 2020 8 ur 

Cankarjev dom Kulturni bazar 

 

A. Kermavnar Marec/april 

2020 

ni bilo 

realizirano zaradi 

izrednih razmer 

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke 18. 6. 2020 2 uri 30 min 

Vrtec Domžale 

Jana Julijana Pirman 

Vzgojiteljski zbor Vse strokovne delavke 31. 8. 2020 2 uri 30 min 
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VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v 

gore…) 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

Sodelovanje v Gledališki skupini 

Vrtca Domžale 

Natalija Lukman 

K. Kos Juhant 

December 2019 realizirano 

 

 

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

 

VZGOJITELJICA: Maja Kerep POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Eva Jerman 

Urejanje knjižnice in žigosanje knjige, skrb za oglasno desko za 

starše, skrb za urejenost vetrolova. 

Skrb za urejenost ploščadi in dovoza pred vrtcem (pometanje), 

skrbi za urejenost garderobe (Polžki). 

VZGOJITELJICA:  Katarina Kos Juhant 0.5 POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Natalija Lukman 

Inventurna komisija, ureja cvetlična korita. 

 

Skrb za pralnico (čistočo in urejenost pralnice) in perilo, skrbi za 

urejenost garderobe (Račke), skrbi za urejenost igrišča (da pobudo, da 

se igrišče uredi), sindikalna zaupnica 
VZGOJITELJICA: Nina Trdin 0.5 

Skrb za športne rekvizite in športno omaro. 

 

VZGOJITELJICA: Urška Baloh POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:  Jana Kotnik 

Nadomešča vodjo enote, naroča sanitetni in sanitarni material, 

dogovarja se za gledališki abonma v vrtcu, inventurna komisija in 

članica Svet zavoda vrtca Domžale. 

Skrb za urejenost garderobe (Žabice), beleženje ustreznost igrišča, 

preverja ustreznost vsebine v omarici za prvo pomoč, inventurna 

komisija. 

VZGOJITELJICA: Anamarija Kermavnar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Špela Štrekar 
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Vodi enoto, skrbi za kamero, izvaja kontrolo beleženja čiščenja po 

igralnicah in na igrišču, skrbi za digitalni fotoaparat, ureja pisarno 

Skrb za likovni kabinet, skrbi za urejenost garderobe (Želve), 

nadomešča N. Lukman pri skrbi za pralnico in perilo. 

 

 

 

Datum: 31. 08. 2020                                                                   ŽIG:                                                       Podpis vodje enote:  Anamarija Kermavnar 

 

                                                                                                                                                                 Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman 
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE GAJ 
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POVZETEK DELA V ENOTI GAJ ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

Realizacija LDN je v enoti Gaj potekala po načrtovanih smernicah in po zastavljenem programu dela. Uresničevali smo skupne projekte in obogatitvene 

dejavnosti, ki so nas povezovale na ravni enote, realizirali smo projekte v skupinah ter sledili prioritetnim nalogam.  

Novo šolsko leto se je začelo pestro tako kot vsako leto. Zamenjali smo igralnice, uvajali novince in nove sodelavke. Športno popoldne je potekalo v 

septembru in prišli smo do zaključka, da je dogodek kot nalašč za pričetek in uvod v novo šolsko leto. V tednu otroka smo imeli na obisku homške gasilce in 

rogiste, ki so nam zagotovo popestrili dopoldan. Ponovno nas je obiskal kočijaž z ranča pr`Osolet, ki je otroke razveselil z vožnjo po bližnji okolici. V novembru 

nas je povezoval tematski sklop medeni teden, obisk čebelarja in slovenski tradicionalen zajtrk. Praznične dejavnosti so se vrstile skozi ves december: ples 

snežink, kino predstava, skupina se predstavi, dramska predstava strokovnih delavcev enote. To so dejavnosti, ki so v dopoldanskem času v večnamenskem 

prostoru povezovale vse skupine. Otroke je s svojim prihodom, zvončkom in košem polnim daril zagotovo najbolj razveselil božiček. Z zanimanjem smo 

spremljali predstavo Igra za slona, v kateri so igrale vzgojiteljice vrtca Domžale. Strokovni delavci smo v mesecu decembru pripravili novoletno predstavo 

Dobri snežak za otroke in njihove družine. Praznična predstava nas je povezovala, saj je bilo v času priprav potrebno veliko usklajevanja in dogovorov. Po 

aplavzu, odličnih kritikah staršev in naših najmlajših, vsako leto znova doživljamo notranje zadovoljstvo, saj se vsakič znova zavemo, da smo naredili nekaj 

dobrega. Januar je minil mirno, vodile smo dnevne dejavnosti, otroci pa so bili že v pričakovanju pusta, saj so se naši pogovori pogosto vračali k pustnim 

oblačilom, o katerih so zelo radi pripovedovali. Naša sodelavka je kot Muca Copatarica obiskala otroke vseh skupin in jim pripovedovala kratke zgodbe primerne 

njihovi starosti. Otroke najstarejših skupin sta v mesecu knjige obiskala pisateljica Nina in ilustrator, ki je otroke zagotovo spodbudil k risanju in barvanju, saj 

so njegovi sloni še dolgo krasili naš večnamenski prostor. V marcu smo ostali doma. Vrtec smo za dobra dva meseca zaprli. Najbolj nas je pretresel odhod naše 

Vilme. Od nje smo se poslovili vsak na svoj način. Pogrešamo jo, saj smo bili radi v stiku z njo, vedno nas je znala voditi in pomiriti. Bila je strokovna in znala 

je čutiti z nami. Vilma, še dolgo boš z nami. Naj te spremlja smeh naših otrok. 

Obogatitveno plesno dejavnost Biba pleše in Mala Biba pleše je na ravni enote vodila naša vzgojiteljica. V enoti je potekala dodatna dejavnost 

Angleščina, ki so jo obiskovali otroci najstarejših treh skupin. Najstarejši otroci so tri dni aktivno preživeli v Četeni vasi nad Škofjo Loko, kjer so se spoznavali 
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z življenjem na kmetiji. Oskar Lan  iz skupine Ptički je na jesenskem krosu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale osvojil prvo mesto.Udeležili smo se različnih 

izobraževanj, ki jih nudi zavod, tudi v času, ko smo ostali doma in so izobraževanja potekala preko spleta. Sodelavki sta s prispevkom in predstavitvijo sodelovali 

na MIB-ovi mednarodni strokovni konferenci. Na 16. strokovnem posvetu dobre prakse v Ljubljani so s strokovnim člankom v zborniku sodelovale tri 

vzgojiteljice. V naši enoti je potekal nadaljevalni tečaj Biba pleše in nadaljevalni tečaj šivanja. 

V tem šolskem letu smo imeli v enoto vključenih 151 otrok, od tega trije oddelki prve starostne in pet oddelkov druge starostne skupine. Vzgojno delo 

je tako opravljalo 18 strokovnih delavcev. Katarina je bila več let spremljevalka deklici z redko boleznijo, ki s septembrom odhaja v šolo. Delo je opravljala 

strokovno, z zavzetostjo in natančnostjo. Na njeni nadaljnji strokovni poti ji skupaj s sodelavci želim samo najboljše. Na porodniški dopust je odšla Kaja Ljubi, 

njeno mesto je zasedla Brigita Žebaljec. S porodniškega dopusta se vrača Tamara Čosić. Nadomeščala jo je Sandra Kregar, ki ji prav tako želimo, da bi bila 

zadovoljna na novem delovnem mestu. Za kratek čas je bila z nami Mateja Vuk, ki se je vrnila v svojo matično enoto. Njeno mesto je zasedla Katja Cerar, ki se 

je k nam vrnila iz Cicidoma. 

Zahvalila bi se gospe ravnateljici Jani Julijani Pirman za prijaznost, strokovnost in dostopnost. Zahvalila bi se pomočnici ravnateljice Nini Mav Hrovat 

in Katarini Juhant za hitro reševanje velikih in majhnih problemov. Hvala tudi ostalim zaposlenim na upravi, ki nam velikokrat priskočijo na pomoč pri reševanju 

različnih težav. Zahvalila bi se specialni pedagoginji Maji in logopedinji Urški, kateri tedensko prihajata v našo enoto in se individualno posvetita našemu dečku. 

Hvala kuhinji in kuharju Mihu, ki za nas pripravlja dnevne obroke. Hvala Lidiji in Nevenki, ki skrbita, da so naše igralnice čiste. Hvala našemu hišniku, ki skrbi 

za zunanji videz vrtca in našega igrišča.  

 Strokovni delavci enote Gaj smo različni. Različne so naše potrebe, želje in zahteve. Pa vendar znamo in zmoremo delati skupaj strokovno in v prid 

otrokom. Pohvalila bi Vse sodelavce. Saj vsak od nas zna nekaj, česar drugi ne zna. Skupaj pa lahko naredimo veliko. Za nas, naše otroke, družino, vrtec 

Domžale. Hvala. 

 

                                                                                                                                                                                                                     Napisala vodja enote Gaj 

Miranda Grošelj 
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L E T N I    D E L O V N I    N A Č R T   IN    R E A L I Z A C I J A   

ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 ENOTA: GAJ 
 

Oddelek Vzgojiteljica Pomočnica/ik vzgojiteljice Predstavnik Sveta staršev 

1–2 Mateja Vuk 

Kaja Ljubi 

Brigita Žebaljec, nadomeščanje 

porodniške 

G. Goran Bajić 

goran.bajic2@gmail.com 

1,5–2,5 Sonja Orešek 

Andreja Gerbic 

Urška Miklavčič, nadomeščanje 

porodniške 

g. Haris Zahirovič 

2–3 Mira V. Vrankar Peter Tomažin 
ga. Metka Svetlin 

metka.svetlin@gmail.com 

3–4 Tinkara Avsec 
Lili Panič 

 

g. Miro Čampa 

miro.campa@gmail.com 

3–5 Miranda Grošelj 
Anja Repanšek 

 

ga. Saša Rogelj 

rogelj.sasa@gmail.com 

4–5 

 
Jasna Bizjak Tamara Čosič 

g. Rok Okrogar 

rok.okrogar@gmail.com 

mailto:goran.bajic2@gmail.com
mailto:metka.svetlin@gmail.com
mailto:miro.campa@gmail.com
mailto:rogelj.sasa@gmail.com
mailto:rok.okrogar@gmail.com
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Sandra Kregar, nadomeščanje 

porodniške 

5–6 

 
Maja Svetlin Petra Kociper 

ga. Helena Hribar 

helena.hribar92@gmail.comž 

5–6 Barbara Modic Saša Pogačar 
ga. Martina Flisar 

tinka.flisar@gmail.com 

VRTEC JE BIL ZAPRT V ČASU, 16. 3. 2020 – 16. 5. 2020; IZREDNE RAZMERE (Razlog: SARS-CoV-2; COVID- 19) 

 

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: g. Miro Čampa 

  

mailto:helena.hribar92@gmail.comž
mailto:tinka.flisar@gmail.com
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE: 
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE: 

  

 

1. VREDNOTE 

 Kodeks etičnega ravnanja 

 Konvencija o otrokovih pravicah, 30 let 

 Strpnost, prijaznost, empatija: DAN STRPNOSTI, 16.11.2019  

(projekt) 

 

2. UMETNOST – GLASBA 

 spoznavanje različnih glasbenih zvrsti 

 glasbene ustvarjalnice 

 glasbeni kotički 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 kot pomemben del življenja, dela in odnosov v vrtcu 

 IGRA kot pomemben del učenja in dela v vrtcu 

 krepitev odnosov, spoštovanja in ravnanja 

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo: 

4. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE 

 Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje 

 Funkcionalni igralni kotički  

5. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  

6. ZDRAVJE 

7. DELOVNA VZGOJA 

8. EKOLOGIJA 

 

 

 

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

 

 Ekološki kotiček 

 Igrajmo se skupaj 

 Zbiramo zamaške  

 Pustovanje 

 Teden otroka 

 V svetu pravljic  

 Delovna akcija 

 Športno popoldne 

 Obisk rogistov  

 Obisk čebelarja 
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 Ljudska skupina Češminke 

 Obisk policistov 

 

 Novoletna predstava strokovnih delavcev enote Gaj 

 Obisk dobrega moža in obdaritev 

 Predstava strokovnih delavcev vrtca Domžale 

 Predstavitev in vaja evakuacije PGD Homec 

 Zbiranje starega papirja v sodelovanju s tovarno Količevo karton 

 Fotografiranje otrok in predstavitev poklica 

 Medgeneracijsko druženje 

 Otroški gledališki abonma 

 Ranč PrOsolet : seznanitev s konji in vožnja s kočijo 
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI  v letošnjem šolskem letu: 

 

 

4. JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

5. UMETNOST: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti. 

6. NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja. 

 

1. 2019/2020: 

- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali obisk pripovedovalke pravljic in oblikovanje kotička »bralnice pod krošnjami« na igrišču ter v 

atrijih pod senčniki. (JEZIK) 

- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnich, atrijih in na igrišču. (UMETNOST) 

- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali čajanko. (NARAVA) 

 

2. 2020/2021: 

- V letu 2020/2021 bomo v vseh oddelkih oblikovali slikanice ob 10. letnici vrtca Gaj. (JEZIK) 

- V letu 2020/2021 bomo ustvarili tematsko poslikavo oken ob 10. letnici vrtca in oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST) 

- V letu 2020/2021 bomo ob 10. letnici vrtca Gaj imeli dan odprtih vrat, na katerem bomo postregli zdrave sadne prigrizke. (NARAVA) 

 

3. 2021/2022: 

- V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih realizirali obogatitveno dejavnost »knjižni nahrbtnik«. (JEZIK) 

- V letu 2021/2022 bomo izvedli pevski nastop vzgojiteljic in vzgojitelja za otroke v mesecu kulture. (UMETNOST) 

- V letu 2021/2022 se bomo v vseh oddelkih učili pravilnega umivanja rok ob pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili 

s slikovnim gradivom. (NARAVA) 

 

4. 2022/2023: 

- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih izvajali igre z glasovi za krepitev govornega aparata. (JEZIK) 
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- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih posebno pozornost namenili filmski umetnosti; 1x  mesečno si bomo na ravni enote ogledali kakovostni 

animirani film ali risanko. (UMETNOST) 

- V letu 2022/2023 si bomo v vseh oddelkih enote večkrat ogledali lutkovni izobraževalni film Ostal bom zdrav. (NARAVA) 

 

PROJEKTI 

 

Naslov projekta Nosilec izvedbe Starostna 

skupina 

Čas izvedbe Glavni cilj projekta Realizacija 

EKOLOŠKI 

KOTIČEK 

 

strokovni delavci 

enote Gaj  

vse  september–

junij 

Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko 

varuje in ohranja naravo, nauči se 

ločevati odpadke. Zbiranje papirja (2-

krat letno). 

Realizirano od septembra do 

junija.  

IGRAJMO SE 

SKUPAJ 

strokovni delavci 

enote Gaj 

vse  oktober–junij Otrok ima možnost razvijati 

sposobnost in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z 

enim ali več otroki. 

Realizirano od oktobra do junija; 

različne priložnosti skozi celo 

leto. 

 

ZBIRAMO 

ZAMAŠKE 

 

strokovni delavci 

enote Gaj 

vse  oktober–junij Preko aktivnosti zbiranja zamaškov 

krepiti empatijo, socialni čut za 

sočloveka. 

Realizirano od oktobra do junija. 

 

ZDRAVJE V 

VRTCU 

M. V. Vrankar 

 

2–3  oktober–junij Počutim se dobro. Realizirano od oktobra do junija. 

 

POTOVANJE V 

PRAVLJIČNO 

DEŽELO 

Barbara. Modic 

Saša Pogačar 

5–6 oktober–maj  Otrok ob knjigi doživlja ugodje, 

veselje, zabavo, povezuje estetsko in 

fizično ugodje ter pridobiva pozitivni 

odnos do literature.  

Realizirano od oktobra do maja. 

MAPE Z UTRINKI Maja S. Ljubić 5–6 celo šolsko leto Spremljava otrokovih izdelkov. Realizirano v šolskem letu. 
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Petra Kociper  

PRAVLJIČNI 

PALČEK 

Maja S. Ljubić 

Petra Kociper 

Barbara. Modic 

Saša Pogačar 

4–6 

 

5–6 

celo šolsko leto Razvijanje  spoštljivega odnosa do 

knjige, povezovanje staršev otrok in 

vrtca. 

Realizirano v šolskem letu. 

 

DAN STRPNOSTI Jasna Bizjak 

Sandra Kregar 

Barbara. Modic 

Saša Pogačar 

4–5 

 

5–6    

november Spoznavanje in prepoznavanje ter 

negovanje strpnosti, empatije in 

prijateljstva. 

Realizirano, 16. 11. 2019. 

 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE: 

(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..) 

 

Dejavnost Izvajalec 

 

Čas  

izvajanja 

Starost 

otrok 

Število 

otrok 

Realizacija 

TEDEN OTROKA 

 

strokovni delavci enote Gaj 7. 10.–11. 10. 

2019  

1–6  151 Realizirano. 

MALI SONČEK 

modri, zeleni, 

oranžni, rumeni 

strokovni delavci enote Gaj oktober–maj 2–6 137 Realizirano od septembra do 

junija. 

PUSTOVANJE 

 

strokovni delavci enote Gaj 

 

25. 2. 2020 1–6 142 Realizirano. 

DELOVNA AKCIJA  

 

strokovni delavci enote Gaj marec  1–6 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 
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V SVETU 

PRAVLJIC 

 

Anja Repanšek februar 1–6 105 Realizirano v mesecu februarju. 

BRALNICE POD 

KROŠNJAMI 

strokovni delavci enote Gaj 

 

celo šolsko leto 3–6 109 Realizirano. 

MALA BIBA PLEŠE  

 

M. V. Vrankar oktober–april  

(vsak petek) 

1–3 43 Realizirano vsako sredo 

dopoldne, od oktobra do junija. 

BIBA PLEŠE  

 

M. V. Vrankar oktober–april  

(vsak petek) 

3–6 90 

 

Realizirano vsak petek dopoldan, 

od oktobra do marca. 

IGRE NA SNEGU strokovni delavci enote Gaj zima 1,5–6 

 

113 

 

Realizirano, 13. 12. 2019. 

IGRE NA 

ROLERJIH 

Maja S. Ljubić, Petra Kociper 

Barbara Modic, Saša Pogačar 

pomlad 5–6 

5–6 

/ 

16 

Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

1., 2. 6. 2020 

KOLESARJENJE Maja S. Ljubić, Petra Kociper 

 

pomlad 5–6 

 

24 Realizirano, 31. 9.– 3. 10. 2019. 

Zaključek: 25. 10. 2019. 

IGRA Z  

NESTRUKTURIRA

NIM 

MATERIALOM 

Barbara Modic, Saša Pogačar oktober–maj  5–6  24 Realizirano. 

MIŠKINO LETO V 

VRTCU 

Jasna Bizjak. Sandra Kregar oktober–junij 4–5 24 Realizirano. 

MIŠKA  PLEŠE, 

POJE IN RAJA 

Jasna Bizjak, Sandra Kregar oktober–maj 4–5 24 Realizirano. 

 

MIŠKA 

PRIPOVEDUJE.. 

Jasna Bizjak, Sandra Kregar september–maj 4–5 

  

24 Realizirano. 
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PRAVLJIČNA 

JOGA 

 

Jasna Bizjak, Sandra Kregar oktober–maj 4–5    24 Realizirano. 

 

UTRINKI SKUPINE 

LISIČKE 

Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

september–junij  3–5 17 Realizirano 3. 6. 2020. 

LISIČKIN KROS Miranda Grošelj, Anja 

Repanšek 

oktober, maj 3–5 

 

18 Realizirano od septembra do 

junija. 

IGRAJMO SE V 

ANGLEŠČINI 

Tinkara Avsec oktober – junij 3–4 

 

19 Realizirano od oktobra do junija. 

 

JAZ ZNAM, JAZ 

ZMOREM 

Tinkara Avsec celo leto 3–4 

 

19 Realizirano. 

V SVETU GLASBE 

 

Tinkara Avsec oktober –  junij 

 

3–4 19 Realizirano od oktobra do junija. 

 

DAN S SKIROJEM 

 

Tinkara Avsec pomlad  3-4 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

UTRINKI SKUPINE  

ZAJČKI 

M. V. Vrankar, P. Tomažin september–junij 2–3   14 Realizirano od septembra do 

junija. 

PUNČKA IZ CUNJ 

(UNICEF) 

M. V. Vrankar, P. Tomažin oktober–april  

 

2–3   14 Realizirano od septembra do 

junija. 

DAN MALO 

DRUGAČE 

M. V. Vrankar, P. Tomažin september–junij 

 

2–3   14 Realizirano od septembra do 

junija. 

JURČKU BOMO 

POMAGALI 

M. V. Vrankar, P. Tomažin september–junij 2–3   14 Realizirano od septembra do 

junija. 

NAŠI PRVI 

KORAKI 

S. Orešek, U. Miklavčič 

 

september–junij 1,5–2,5 14 Realizirano od septembra do 

junija. 
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PUNČKA IZ CUNJ 

(UNICEF) 

S. Orešek, U. Miklavčič oktober–april  

 

1,5–2,5 14 Realizirano od septembra do 

junija. 

ZMOREM SAM 

 

M. Vuk, K. Ljubi september - junij 1-2 14 Realizirano od septembra do 

junija. 

 

 

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

 

 

Dejavnost 

 

Izvajalec Kraj dejavnosti Čas izvedbe Število 

otrok 

Realizacija 

JESENOVANJE Vrtec Domžale Četena Raven nad 

Škofjo Loko 

oktober 35 Realizirano 14.10.–16. 10. 2019. 

ANGLEŠČINA Sama Navitas enota Gaj oktober–junij  20 Realizirano. 

 

PLAVALNI TEČAJ 

 

Azimut Atlantis Ljubljana april–maj / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

GLEDALIŠKI 

ABONMA 

 

KD Franca 

Bernika 

Domžale 3x letno 48 Realizirano, 11. 10. 2019 in 14. 

1. 2020. 

GLEDALIŠKI 

ABONMA  

(3 predstave) 

Miškino gledališče enota Gaj 3x letno 89 Realizirano. 

1. 29. 11. 2019. predstava, 

MEDENI ČUDEŽ NA GOZDNI 

ULICI 1A  



 

 

 443 

2. 24. 2. 2020, predstava 

ČIRULE ČARULE IN 

KIHALNI PRAŠEK 

3. Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

 

JESENSKI KROS Zavod za šport in 

rekreacijo 

Domžale 

Domžale jesen 1 Realizirano, 8. 10. 2019. 

Zmagal Oskar Lan Matelič. 

 

 

IZLETI SAMO ZA OTROKE 

 

Kraj izleta Čas Skupina Vodja izleta Cilj Realizacija 

 

HIŠA 

EKSPERIMENTOV 

7. 11. 2019 5–6 Barbara Modic 

 

Otrok razvija predstavo o 

tem, kdaj se je kaj zgodilo 

in o zaporedju dogodkov. 

Realizirano, 7. 11. 

2019. 

MENGEŠKA KOČA oktober 5–6 Barbara Modic 

 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja 

(hoja, tek, poskoki). 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer. 

AMZS VRANSKO – 

Center varne vožnje 

pomlad 5–6 Barbara Modic 

 

Otrok se seznanja z varnim 

vedenjem in se nauči živeti 

in ravnati varno v različnih 

okoljih (v prometu, v 

prostem času...) 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer. 

VAČE – vaške igra pomlad 5–6 Barbara Modic Uvajanje otrok v igre, kjer 

je treba upoštevati pravila. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer. 
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ŽIVALSKI VRT 

LJUBLJANA 

maj–junij 5–6 Barbara Modic 

 

Otrok odkriva, spoznava in 

primerja živa bitja, njihova 

okolja in sebe kot enega 

izmed njih. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer. 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

celo šolsko leto 5–6 Barbara Modic 

 

Doživljanje in spoznavanje 

žive in nežive narave v 

njeni raznolikosti, 

podobnosti in stalnem 

spreminjanju. 

Realizirano. 

OBISK DRUGIH 

ENOT VRTCA 

DOMŽALE 

večkrat letno  5–6 Barbara Modic 

 

Otrok ima možnost 

razvijati sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v 

prijateljskih odnosih 

Realizirano. 

HIŠA 

EKSPERIMENTOV 

oktober 5–6 Maja S. Ljubić Fizika. Realizirano,  

9. 10. 2019. 

OBISK VRTCA 

KEKEC IN CICIDOM 

jesen 5–6 Maja S. Ljubić Ogled vrtca. Realizirano, 

17. 1. 2020. 

HOMŠKI HRIB po dogovoru 5–6 

 

Maja S. Ljubić Hoja v hrib. Realizirano,  

25. 11. 2019. 

ARBURETUM 

VOLČJI POTOK 

po dogovoru 5–6 Maja S. Ljubić Navajanje na daljšo hojo. Realizirano, 

8. 11. 2019. 

GEOS IN KONJI  PR 

OSOLET 

maj 5–6 Maja S. Ljubić  Vožnja s ponijem, ogled 

geosa. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer 

MIŠKE NA 

SPREHODU 

september–junij 4–5  Jasna Bizjak Prebudimo čute v naravi in 

se igrajmo ob reki. 

Realizirano. 
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POT POD NOGE 

(MALI SONČEK) 

oktober–junij   4–5  Jasna Bizjak Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja v 

povezavi z Malim 

sončkom. 

Realizirano. 

 

OBISKUJEMO 

BLIŽNJE ENOTE 

večkrat letno 4–5  Jasna Bizjak 

 

Negujemo prijateljske 

odnose. 

Realizirano. 

IZLETI  V OKVIRU 

PROJEKTA MALI 

SONČEK 

celo šolsko leto 3–5 Miranda Grošelj Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja v 

povezavi z Malim 

sončkom. 

Realizirano v šolskem 

letu. 

 

KNJIŽNICA 

DOMŽALE 

februar  3–5 Miranda Grošelj Pravljična urica, ogled 

knjižnice, seznanitev s 

poklicem knjižničarja. 

Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer. 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

celo šolsko leto 3–5 

 

Miranda Grošelj Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi različne letne 

čase ter sproščeno 

izvajanje naravnih oblik 

gibanja. 

Realizirano, skozi celo 

šolsko leto, najmanj 

enkrat tedensko. 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

večkrat letno 3–4 

 

Tinkara Avsec 

 

Spoznavanje in opazovanje 

narave skozi različne letne 

čase ter sproščeno 

izvajanje naravnih oblik 

gibanja. 

Realizirano, skozi celo 

šolsko leto, najmanj 

enkrat tedensko. 

ŠPORTNI PARK NA 

ŠKRJANČEVEM 

večkrat letno 3–4 

 

Tinkara Avsec Otrok razvija interes in 

zadovoljstvo ob odkrivanju 

sveta zunaj vrtčevskega 

okolja. 

Realizirano, skozi celo 

šolsko leto. 

ŠPORTNI PARK NA 

KOLIČEVEM 

večkrat letno 3–4 

 

Tinkara Avsec 

 

Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja. 

Realizirano, skozi celo 

šolsko leto. 
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PRODAJALNA, 

DELAVNICA IN 

PRALNICA ŠUBELJ 

november  3–4 

 

Tinkara Avsec 

 

 

Otrok spoznava različne 

poklice in se seznanja z 

delovnimi okolji. 

Realizirano, 6. 11. 

2019. 

VRTCI KEKEC, 

MLINČEK, CICIDOM 

celo leto 3–4 

 

Tinkara Avsec Navezovanje prijateljskih 

stikov in druženje z novimi 

prijatelji. 

Realizirano, vrtca 

Cicidom in Kekec. 

INDUSTRIJSKA 

CONA PRESERJE 

večkrat letno 3–4 

 

Tinkara Avsec Otrok spoznava značilnosti 

okolja, ki so pomembne za 

lokalno skupnost. 

Realizirano, skozi celo 

šolsko leto. 

ZAJČKI NA 

SPREHODU 

oktober–april  

 

2–3   M. V. Vrankar Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja in 

opazovanje narave v 

različnih letnih časih. 

Realizirano, skozi celo 

šolsko leto, najmanj 

enkrat tedensko. 

SPREHODI OB 

KAMNIŠKI BISTRICI 

oktober–maj  

 

1,5–2,5  S. Orešek Sproščeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja in 

spoznavanje okolice vrtca. 

Realizirano od oktobra 

do maja. 

 

POLŽKI NA POTEPU oktober - junij  1-2 M. Vuk Otrok spoznava bližnjo 

okolico vrtca. 

Realizirano od oktobra 

do junija. 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Dejavnost Čas izvedbe Izvajalec Starostna 

skupina 

Št. 

udeležence

v 

Realizacija 

 

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE….. 
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SKUPAJ V GORE 

 

april strokovni delavci vrtca Domžale 3–6 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

ŠPORTNO POPOLDNE V 

VRTCU DOMŽALE 

26. 9. 2019 strokovni delavci enote Gaj 1–6 82 Realizirano, 26. 9. 2019. 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA 

STROKOVNIH 

DELAVCEV ENOTE GAJ 

december  strokovni delavci enote Gaj 1–6 60 Realizirano, 12. 12. 2019. 

Predstava, Dobri snežak. 

ZAKLJUČNO SREČANJE  maj ali junij B. Modic, S. Pogačar 

 

5–6 / Realizirano v juniju.. 

POMLADNO SREČANJE marec ali 

april 

B. Modic, S. Pogačar 

 

5–6  Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE 

celo leto B. Modic, S. Pogačar 

 

5–6 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

LIKOVNA DELAVNICA 

 

november M. S. Ljubić, P. Kociper 5–6 23 Realizirano, 3. 12. 2019. 

 

BABICE IN DEDKI 

 

marec M. S. Ljubić, P. Kociper 5–6 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

NASTOP  ZA STARŠE 

 

april M. S. Ljubić, P. Kociper 5–6  / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

ZAKLJUČEK 

 

maj 

 

M. S. Ljubić, P. Kociper 5–6 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

DRUŽENJE S STARŠI  

 

marec 

 

J. Bizjak, S. Kregar 4–5   / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 
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OBISKI DEDKOV IN 

BABIC V VRTCU 

pozimi J. Bizjak, S. Kregar 4–5 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

S STARŠI NA SPREHODU 

 

maj J. Bizjak, S. Kregar 4–5 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

POMLADNO SREČANJE  

 

marec M. Grošelj, A. Repanšek 3–5 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

BABICA IN DEDEK NA 

OBISKU 

november M. Grošelj, A. Repanšek 3–5 17 Realizirano, 28. 11. 2019. 

ZAKLJUČNO SREČANJE maj M. Grošelj, A. Repanšek 

 

3–5 / Realizirano, 15. 6. 2020. 

NASTOP ZA STARŠE marec  

 

T. Avsec, A. Štrajhar 3–4   13 Realizirano, 29. 1. 2020. 

 

BABICE IN DEDKI NA 

OBISKU 

pomlad  T. Avsec, A. Štrajhar 3–4   / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

ZAKLJUČNI IZLET 

 

junij  T. Avsec, A. Štrajhar 3–4   / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

IGRALNA URICA Z 

BABICO IN DEDKOM  

november M. V. Vrankar, P. Tomažin 2–3   9 Realizirano, 21. 11. 2019. 

POMLADNO SREČANJE 

 

pomlad M. V. Vrankar, P. Tomažin 2–3   / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

OGLED VIDEO 

UTRINKOV SKUPINE 

ZAJČKI 

jan./februar  M. V. Vrankar, P. Tomažin 2–3   11 Realizirano, 16. 1. 2020. 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

V VRTCU 

junij  M. V. Vrankar, P. Tomažin 2–3   / Realizirano, 15. 6. 2020. 

LIKOVNA DELAVNICA november  S. Orešek, U. Miklavčič 1,5–2,5   6  Realizirano, 19. 11. 2019. 
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OGLED VIDEO 

UTRINKOV SKUPINE 

MEDVEDKOV 

januar  S. Orešek, U. Miklavčič 1,5–2,5   11 Realizirano, 30. 1. 2020. 

 

 

POZDRAV POMLADI marec  S. Orešek, U. Miklavčič 

 

1,5–2,5   / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

POMLADNO SREČANJE  marec  M. Vuk, K. Ljubi 

 

1-2 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

ZAKLJUČNO SREČANJE 

S STARŠI 

junij M. Vuk, K. Ljubi 1-2 / Nerealizirano zaradi izrednih 

razmer. 

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE 

 

SESTANEK ZA STARŠE september 

januar 

M. Vuk, K. Ljubi 

S. Orešek, U. Miklavčič 

M. V. Vrankar, P. Tomažin 

T. Avsec, L. Panič, A, Štrajhar 

M. Grošelj, A. Repanšek,  

J. Bizjak, S. Kregar 

M. S. Ljubić, P. Kociper,  

B. Modic, S. Pogačar 

1–2 

1,5–2,5 

2–3 

3–4 

3–5 

4–5 

5–6 

5–6 

11, 9 

13 

13, 11 

16, 14 

13, 13 

15, 21 

19, 17 

21, 18 

Realizirano, 11. 9. 2019 in 

januar. 

Realizirano, 12. 9. 2019 in 30. 1. 

2020. 

Realizirano, 11. 9. 2019 in 16. 1. 

2020. 

Realizirano, 16. 9. 2019 in 29. 1. 

2020. 

Realizirano  9. 9. 2019 in 20. 1. 

2020. 

Realizirano, 17. 9. 2019 in 28. 1. 

2020. 

Realizirano, 10. 9. 2019 in 20. 1. 

2020. 
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Realizirano, 10. 9. 2019 in 16. 1. 

2020. 

POGOVORNA URA  enkrat 

mesečno 

vse  

 

1–6 

 

različno Realizirano enkrat mesečno. 

 

UVAJALNO OBDOBJE september Mateja Vuk, Kaja Ljubi 

S. Orešek, U. Miklavčič 

Miranda Grošelj, Anja Repanšek 

Jasna Bizjak, Sandra Kregar 

1–2 

1,5–2,5 

3–5 

4–5 

14 

14 

4 

8 

Realizirano v septembru. 

 

PREDAVANJE ZA 

STARŠE: Kako razumeti 

vedenje otroka in se nanj 

ustrezno odzvati 

januar Radovan Radetić 1-6 18 

 

Realizirano, 14. 1. 2020. 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE 

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

 

Dejavnost Čas 

izvedbe 

Skupina Izvajalec Št. otrok Vzgojiteljica Realizacija 

 

NOVOLETNA 

PREDSTAVA 

STROKOVNIH 

DELAVCEV ENOTE GAJ  

december  1–6 strokovni delavci enote Gaj 82 vse Realizirano,  

12. 12. 2019 in  

16. 12. 2019. 

OBISK DOBREGA MOŽA 

IN OBDARITEV 

december 1–6 Mare Hrovat 136 vse Realizirano,  

10. 12. 2019. 
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PREDSTAVA 

STROKOVNIH 

DELAVCEV VRTCA 

DOMŽALE 

december 1–6 strokovni delavci vrtca 

Domžale 

135 

 

vse Realizirano,  

9. 12. 2019. 

GLEDALIŠKI ABONMA 

V VRTCU 

3x letno  1,5–2,5 

2–3 

3–4 

3–5 

4–5 

Miškino gledališče 89 S. Orešek 

M. V. Vrankar 

T. Avsec 

M. Grošelj 

J. Bizjak 

Realizirano. 

1. 29. 11. 2019. predstava, 

MEDENI ČUDEŽ NA 

GOZDNI ULICI 1A  

2. 24. 2. 2020, predstava 

ČIRULE ČARULE IN 

KIHALNI PRAŠEK 

3. Nerealizirano zaradi 

izrednih razmer. 

OBISK ROGISTOV 

 

enkrat 

letno 

1–6 Domžalski rogisti 116 

 

vse Realizirano,  

11. 10. 2019. 

LJUDSKA SKUPINA 

ČEŠMINKE 

februar 1–6 plesno-pevska skupina 

Češminke 

72 vse Realizirano, 

17. 2. 2020. 

ZAČARAJMO 

SLIKANICO 

 

januar 5–6  Nina Mav Hrovat 

Ivan Demitrovski 

19 M. S. Ljubić 

B. Modic  

Realizirano,  

21. 1. 2020. 

OBISK OŠ PRESERJE pomlad 4–5  strokovni delavki, 

knjižničarka 

/ Jasna Bizjak 

 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

ZNANSTVENI MUZEJ, 

HIŠA EKSPERIMENTOV 

7. 11. 2019 4–5 strokovni delavki  

Hiša eksperimentov 

22 Jasna  Bizjak Realizirano,  

7. 11. 2019 

OBISK BABICE SILVE 

KOSEC  

enkrat 

letno 

1–2 

2–3   

Silva Kosec (ljudska pevka) 

 

/ M. Vuk 

M. V. Vrankar 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

V SVETU PRAVLJIC 

 

Katarina 

Košenina 

februar  5 –6  19 B. Modic 

M. S. Ljubić 

Realizirano, 6. 2. 

2020. 
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SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola,  krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..) 

 

Sodelovanje z: Čas Vzgojiteljica, skupina Vsebina - cilj sodelovanja Realizacija 

 

GASILCI (PGD 

Homec) 

 

oktober  vse Spoznavanje poklica gasilec in pravilna evakuacija v 

primeru požara. 

Realizirano,  

8. 10. 2019. 

POLICIJA 

LJUBLJANA  

maj  vse Seznanjanje s prometno varnostjo, poklicem 

policista. 

 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

FOTOGRAF (podjetje 

ARTPRO) 

marec  vse 

 

Spoznati poklic fotografa. Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

KOLIČEVO 

KARTON 

 

oktober 

april  

vse Sodelovanje pri zbiranju starega papirja; otroci 

napolnijo zabojnik, ki ga nato odpeljejo v tovarno na 

predelavo. 

Realizirano 

oktobra.  

Nerealizirano v 

aprilu zaradi 

izrednih razmer. 

OBISK ČEBELARJA november  čebelar 

 

Spoznati delo čebelarja, se seznaniti s pomenom 

čebel. 

 

Realizirano,  

14. 11. 2019. 

RANČ PR' OSOLET 7. 10. 2019 

 

2–6 Seznanjanje s konji, konjsko vprego; razvijanje 

spoštljivega odnosa do živali. 

Realizirano,  

7. 10. 2019. 

KNJIŽNICA 

DOMŽALE 

celo šolsko leto J. Bizjak, 4–5 Izposoja slikanic. Realizirano. 
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ZD DOMŽALE 1x jeseni,  

1x spomladi 

T. Avsec, 3–6 

 

Zobna preventiva. Otrok skrbi za svoje zdravje in 

ustno higieno. 

Realizirano,  

25. 11. 2019. 

Spomladi ni bilo 

realizirano zaradi 

izrednih razmer. 

ZD DOMŽALE  april  Miranda Grošelj, 3–5 Otroci se seznanjajo o zdravem načinu življenja; 

pogovor z medicinsko sestro. 

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

ZD DOMŽALE  januar Jasna Bizjak, 4–5 Otroci se seznanjajo  z osebno nego in zobno 

preventivo. 

Realizirano,  

7. 1. 2020.  

ZOBNA 

PREVENTIVA IN 

OBISK MEDICINSKE 

SESTRE 

januar M. S. Ljubić, 5–6 

 

Pravilno umivanje zob 

Negujemo svoje telo in skrbimo za zdravje 

Realizirano,  

7. 1. in  28. 1. 

2020. 

ZD DOMŽALE november  

marec  

B. Modic, 5–6 Navajanje otrok na pravilno skrb za svoje zobe – 

zobna preventiva. 

Realizirano, 4. 11. 

2019 in 2. 3. 2020. 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:  

(Vpišite vse oblike  izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.) 

 

Organizator – izvajalec 

 

Tema - vsebina Vzgojiteljica, pomočnica/ik 

vzgojiteljice 

Datum Št. ur 

Nina MAV HROVAT, Vilma 

HROVAT, Katarina KOS 

JUHANT in 

strokovni aktiv: STRPNOST, KODEKS 

ETIČNEGA RAVNANJA 

strokovni aktiv: PRIKRITI KURIKULUM 

strokovni aktiv: GLASBA (teorija in primeri 

dobre prakse) 

vse 

 

11.–14. 11. 2019 

10.–13. 2. 2020 

11.–14. 5. 2020 

2,5 

2,5 
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 Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

 

Jana Julijana PIRMAN 

 

VZGOJITELJSKI ZBOR vse 

 

29. 8. 2019 

18. 6. 2020 

2 

2 

Simona Klarič, dipl.ing.živ.teh. HACCP 

 

/ / Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

Borštnar & Co. VARSTVO PRI DELU IN 

VARSTVO PRED POŽAROM 

P. Tomažin, A. Repanšek 23. 10. 2019 1 

GDPR DataInfo 

 

J. Bizjak, S. Kregar 23. 10. 2019 2 

Maja Vatovec, Simona Tonkli 

Gornjak 
DRUGAČNI OTROCI SO 

LAHKO TUDI IZZIV 

K. Ljubi, S. Kregar, M. S. Ljubić, 29. 1. 2020 

11. 3. 2020 

2 

2 

ZRSŠ Tematska konferenca:  

OTROKOV DAN V VRTCU 

J. Bizjak, M. Grošelj, S. Orešek 

M. V. Vrankar, M. Vuk 

26. 8. 2019 

3. 9. 2019 

4 

 

Mag. David Beovič, akad. 

Glasbenik, prof. glasbe, univ. dipl. 

teol. 

UMETNIŠKA GLASBA V 

VRTCU 

/ februar ali 

marec  

Nerealizirano 

zaradi izrednih 

razmer. 

Barbara MIRKAC 

 

PRAKTIČNA UPORABNA 

GLASBENA ZNANJA PRI 

DELU Z OTROKI 

M. Vuk, K. Ljubi S. Orešek, U. 

Miklavčič, T. Avsec, J. Bizjak 

7. 11. 2019 4 

Tadeja Lavtižar ODKRIVAMO KAMNIŠKE 

PRAVLJIČNE POTI 

/ september, 

oktober, marec, 

maj  

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

vzg. 
PLESNE IGRE IN 

SPROSTITVENE 

DEJAVNOSTI 

M. Vuk, S. Orešek, U. Miklavčič, 

P. Kociper, Barbara Modic 

7. 1. 2020 

8. 1. 2020 

2,5 

2,5 

Petra Kociper NADALJEVALNI KORAKI 

ŠIVANJA 

A. Repanšek 

 

13. 1. 2020 

16. 1. 2020 

4 

4 

Francka Kunaver 

 

MATEMATIKA KOT IGRA 3 M. V. Vrankar, P. Tomažin 10. 10. 2019 2 

Tina Jeras 

 

FITNES DOMA / januar / 

Maja Cerar Jeretina 

 

DEJAVNOSTI OBLIKOVANE 

PO METODI NTC 

M. S. Ljubić 19.11.2019  1 

Tadeja Mišmaš SKUPINSKE GIBALNE IGRE 

ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

T. Avsec, M. Grošelj, J. Bizjak, S. 

Orešek S. Kregar 

oktober 2 

Barbara Kunilo 

 

DELAVNICA MEDITACIJE, 

ČUJEČNOSTI IN OSEBNE 

RASTI 

/  / / 

RADOVAN RADETIČ, univ. 

dipl. soc., družinski terapevt in 

mediator 

 

KAKO RAZUMETI VEDENJE 

OTROKA IN SE NANJ 

USTREZNO PRIPRAVITI 

M. V. Vrankar, P. Tomažin, S. 

Orešek,  

U. Miklavčič, T. Avsec, A. 

Štrajhar, S. Kregar, M. S. Ljubić, 

P. Kociper 

16. 1. 2020 2 

NACIONALNI INŠTITUT ZA 

JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) 
Zdravje v vrtcu - rdeča nit 

POČUTIM SE DOBRO 

M. V. Vrankar, T. Avsec, M. 

Grošelj,  

J. Bizjak 

 

26. 11. 2019 4,5 

MIB 

 

XIII. mednarodna strokovna 

konferenca VZGOJNO 

M. V. Vrankar, S. Orešek 23. 1. 2020 9,5 
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IZOBRAŽEVALNE POTREBE 

PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Supra 

 

16. strokovni posvet dobrih 

praks v vrtcih 

M. V. Vrankar, S. Orešek, M. 

Grošelj 

28. 1. 2020 8 

Munera in SVŠGUGL MUNERA 3: Pripovedovanje 

zgodb in ustvarjanje predstave z 

otroki za otroke 

M. V. Vrankar, S. Orešek 6. 2.- 4.6. 2020 
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Zavod RS za šolstvo  ŠTUDIJSKA SREČANJA: 

OTROKOV DAN V VRTCU 

M. Grošelj, J. Bizjak, S. Orešek,  

M. V. Vrankar 

26. 8. 2019 

3. 9. 2019 

4 

Zavod RS za šolstvo ESS: POTI ZA IZBOLJŠANJE 

UČNIH DOSEŽKOV - 

SODELUJOČI VRTEC - 

"OTROK JE, KAKRŠEN JE, 

JAZ PA MISLIM, DA JE..." 

M. V. Vrankar 20. 4.-23. 4. 

2020 

 

8 

Zavod RS za šolstvo ESS: POTI ZA IZBOLJŠANJE 

UČNIH DOSEŽKOV - 

USTVARJALNI PRISTOPI 

ZGODNJEGA UČENJA - 

POGOVOR, IGRA, 

RAZISKOVANJE V NARAVI 

M. V. Vrankar, S. Orešek, T. 

Avsec, 

J. Bizjak, S. Kregar 

 

4. 5.-7. 5. 2020 

 

8 

Zavod RS za šolstvo ESS: POTI ZA IZBOLJŠANJE 

UČNIH DOSEŽKOV – 

KOMUNIKACIJA IN 

SODELOVANJE 

VZGOJITELJA PRI OTROŠKI 

IGRI IN PRI DELU S STARŠI 

M. V. Vrankar, S. Orešek,  J. 

Bizjak, 

S. Kregar, T. Avsec 

11. 5.–14. 5. 

2020 

8 

Arnes VARNA RABA INTERNETA 

IN NAPRAV 

S. Orešek 11. 3. – 1. 4. 

2020 

16 
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UNIVERZA V KOPRU 

Pedagoška fakulteta 

Škofja Loka 

Magistrski študijski program 

druge stopnje: INKLUZIVNA 

PEDAGOGIKA 

Miranda Grošelj 1.10.–30. 5. 

2020 

petek 16.00-

20.00 in sobota 

od 9.00-13.00 

 

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

gore…) 

 

Naslov delavnice, prispevka… 

 

Izvajalka/ec  Datum izvedbe Realizacija 

PLESNE IGRE IN 

SPROSTITVENE 

DEJAVNOSTI 

Mira V. Vrankar, mag. prof. pred. 

vzg. 

7. 1. 2020 

8. 1. 2020 

Realizirano v januarju. 

NADALJEVALNI KORAKI 

ŠIVANJA 

Petra Kociper 18. 11. 2019 

19. 11. 2019 

20. 11. 2019 

Realizirano v novembru. 

 

 

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

 

VZGOJITELJICA: Sonja Orešek POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Urška Miklavčič 

 

- Predsednica inventurne komisije (izvedba inventure in pisanje zapisnika) 

- komunikacija s čebelarji (dogovor o obisku). 

 

 

 

- Zbiranje odpadnih kartuš in baterij, 

- skrb za omarice in torbico prve pomoči, 

- sprotno urejanje inforacij o  posebnostih otrok, 

- skrb za urejenost telovadnice. 
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VZGOJITELJICA: Mateja Vuk POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Kaja Ljubi 

 

- Inventura igrač. 

 

 

- Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov,  

- civilna zaščita, nudenje prve pomoči, 

- predstavnica sindikata, 

- skrb za pošto. 

 

VZGOJITELJICA: Barbara M. Ilnikar POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Pogačar 

 

- Skrb za omarice prve pomoči v enoti, 

- pregledi zunanjih površin na igrišču, 

- urejanje zeliščnega vrta, 

- urejanje in skrb za lopo. 

 

 

- Vodenje blagajne, 

- organizacija zbiranja starega papirja, 

- organizacija zbiranja zamaškov, 

- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega  materiala, 

- skrb za organizacijo humanitarnih akcij v enoti, 

- skrb za ureditev odej po igralnicah (1x letno). 

 

 

VZGOJITELJICA: Maja S. Ljubič  POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra Kociper 

 

- Predsednica sveta zavoda vrtca Domžale, 

- komunikacija s kočijažem (termin), 

- skrb za hladilnik v pedagoški sobi. 

 

 

- Urejanje knjižnice, 

- skrb za urejenost lope, 

- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega  materiala, 

-  izvedba tečaja šivanja. 

 

VZGOJITELJICA: Jasna Bizjak POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sandra Kregar 

 

- Urejanje gledališkega abonmaja, 

- članica inventurne komisije, 

 

- Skrb za nabiralnik, 

- skrb za urejenost kotička za starše, 
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- skrb za urejenost didaktičnega kabineta. 

 

- urejanje pedagoške sobe (tedensko). 

 

VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Anja Repanšek 

 

- Vodja enote, 

- LDN enote, 

- nakup, sajenje rož ter zalivanje sezonskega cvetja, 

- pisanje mesečnih vzdrževalnih del. 

 

- Vodenje pralnice v odsotnosti delavke, 

- urejanje kotička za starše,  

- odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, 

- mesečno pisanje zapisnikov na sestankih, 

- komunikacija z gasilci, čebelarji (dogovor o terminu obiska), 

- pripovedovalka pravljic (obisk skupin v vrtcu Gaj v mesecu februarju). 

 

VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Lili Panić  

- Izdelava publikacije enote Gaj, 

- skrb za urejenost didaktičnega kabineta, 

- nakup in sajenje zunanjih rastlin. 

 

- Od meseca decembra na porodniškem dopustu. 

 

VZGOJITELJICA: Mira V. Vrankar POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin 

- Mesečno poročilo o uporabi na multifunkcijski napravi, 

- naročanje kartuš (po potrebi), 

- organizacija predstave strokovnih delavcev, 

- skrb za omaro z didaktičnim materialom (vodenje izposoje) + urejanje sobe za DSP, 

- vodenje obogatitvene dejavnosti Biba pleše in Mala biba pleše (tedensko od oktobra do 

aprila),  

- izvedba internega izobraževanja,  

- nadomeščanje vodje. 

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

- tehnična priprava sredstev pred aktivi itn., 

- skrb za računalnike. 
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Datum:                                                                                                      ŽIG:  

 

                                                                                                                                                Podpis vodje enote: Miranda Grošelj 

 

                                                                                                                                                 Podpis ravnateljice: Jana Julijana Pirman 

 

 

 

 


