
ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN 

PROJEKTOV  V VRTCU DOMŽALE ZA  ŠOLSKO LETO 

2019/2020 

  



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/


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/


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

  



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


 

 

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 

 

  



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/


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 

 

 

  



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 



 

 

 

 

 

 

 

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 



BIBA PLEŠE IN MALA BIBA PLEŠE 

PLESNA DEJAVNOST  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 



 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 



 

 

 

 

 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. 

 

 



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 



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 

  



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 

  



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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



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 



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 



-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 



 

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 



 

 

                                                    

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. 

 

 

 

 

OSTRŽEK  0  

PALČEK  0  

RACMAN  0  

SKUPAJ  31 

 

ENOTA 

 

TERMIN IZVEDBE 

  

IZVAJALCI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILO 

SODELUJO-

ČIH OTROK 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 1. 9. 2019 

23. 9. 2019 

14 

16 

 

D. Rode, G. Cestnik 

M. Cerar Jeretina, P. Mikalvc 

OSTRŽEK  0  

PALČEK  0  



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. 

 

 

 

RACMAN  0  

SKUPAJ:  69 



 

 

 

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 

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. 

                          



       

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI GAJ 

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. 



 

 

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, 

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. 

 



 

 



 

 

 

        

Zapisala: Miranda Grošelj, vodja enote Gaj 

 

 

 

  



ŠPORTNO POPOLDNE V ENOTI KEKEC 

 

PRIPRAVA  

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

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

ponoven cikel.  

- 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. 



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 

 

 

 

 

 

  



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.  



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 



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 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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) 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

 

 

 

  



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. 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 

 



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. 



 

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. 

 



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. 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 

 

 



 

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. 



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 



 

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 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

  



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)  

 

 

 

  



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. 

 

 

 

 

  



ZAČARAJMO SLIKANICO  

 



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.  

 

 

 

 

 

  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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.  

 

  



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 



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 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

  



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. 

 

 

 

 

  



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 

 

 

 



 

 

  



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. 

 



ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V 

POSAMEZNIH ENOTAH 

  



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: 



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. 

-   

 

  



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 

 



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. 

 

 



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 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  



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 



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 

 



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. 



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 

  



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. 

  



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. 



 

 

 

 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 

 



 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.  

  



 

 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 



 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 



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. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 

 



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 

 

 

 

 

 

 

  



 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.  



 

 

 

 

 

                                         

 

 

                                                                                     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 



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. 



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. 



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  

  



 

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  

  



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. 

 



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 

  



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. 

       

 

 

 

 

 

       



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.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

  



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. 



  

         

 

 

 

 

 

 

  



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, 



-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. 

                       

 



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. 



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 



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. 



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. 

 



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 



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. 



 

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. 



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) 



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. 



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. 

 



 

 

 

 

  



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. 



       

 

 

 

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 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

  



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 



 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 

  



ANALIZA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 



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 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

  



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 

 



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. 

 

 

        

 

  



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. 



 

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  

 

 

  



 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 



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 



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 



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 



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. 

 



 

 

 

 

 

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.                                                                                                                    



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. 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 



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.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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 



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. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

  



 


