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Cicidom – Cicidomčkovfest 
 
 
 
Enota: 

Cicidom 

Čas priprave: 

ponedeljek, 29. junij 2020 – ponedeljek, 31. avgust 2020 

Globalni cilji 

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

dejavnosti in vsakdanje življenje 

Cilji 

Gibanje 
 Razvijanje skladnosti gibanja , sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

 razvijanje prstnih spretnosti 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, ravnotežja 

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo 

 spoznavanje in izvajanje različnih iger, upoštevanje pravil, spoznavanje pomena 

sodelovanja 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

 razgibanje v naravi 

 prijetno počutje, zavedanje telesa in ugodja 

Jezik 
 razvijanje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih spretnosti 

 poslušanje, doživljanje, razumevanje jezika 

 poslušanje različnih literarnih zvrsti ; ob knjigi doživlja veselje , ugodje, pozitiven 

odnos do literature 

Umetnost 
 spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote 

 doživljanje, spoznavanje ,uživanje v umetnosti 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in ustvarjalnosti 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

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

in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 
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 negovanje čutnega doživljanja , spodbujanje doživljanja , izražanja in veselja do 

lepote 

 eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi 

 razvijanje drobne motorike 

 negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah zamišljanja, 

doživljanja in izražanja 

 spoznavanje novih likovnih tehnik in likovnih materialov 

 otrok poje ob spremljavi igranja na instrumente: kitara, flavta, ksilofon, sintetizator, 

bobni, cajon, kalimba 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

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

razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil 

sprejemljivega vedenja 

 Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju 

različnih rešitev in odgovorov. 

 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 

 otrok uživa v prijateljskih odnosih, komunicira in sodeluje pri skupnih dejavnostih 

 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega medsebojnega odnosa 

 otrok ima možnosti razvijati igro s sovrstniki 

Narava 
 spodbujanje različnih pristopov k ohranjanju zdravja-spoznava, da mu uživanje 

zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do žive in nežive narave 

 otrok odkriva, pridobiva izkušnje, spoznava snovi, prostor 

 otrok preizkuša zaznavanje različnih čutil : tip, vonj, sluh, vid,okus 

 spoznavanje žive in nežive narave 

 otrok tipa, spoznava, poimenuje naravne materiale, se z njimi igra, vonja, uporablja 

vsa čutila, z njimi gradi, ustvarja, uporablja domišljijo 

 otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov 

Matematika 
 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico 

 otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema 

 otrok klasificira in razvršča 

 otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1 

 razvijanje matematičnih spretnosti 

Dejavnosti 
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Gibanje 
 skoki, valjanje ,plazenje; 

 različne oblike gibanj; hoja ( sprehodi), tek ( različne podlage) 

 sproščanje, masaže z rekviziti 

 vožnja s poganjalci, tricikli, prometni poligon 

 premagovanje različnih ovir – motorična pot, ujemi ravnotežje, pajkova mreža, 

gibalni poligoni, ovire z obroči,štafetne igre… 

 sprehodi 

 gibanje z gibalnimi pripomočki iz naravnega materiala 

 igra z baloni 

 rokovanje z žebljički, perlami, gumbi, rezanje, lepljenje 

Jezik 
 poslušanje branja, pripovedovanja pravljic, pesmic, ugank, bibarij – tema poletje , 

počitnice … 

 igra z glasovi 

 pogovori o počitniških doživetjih; 

 otroci pripovedujejo,… 

 zgodbe in pesmi iz revij Cicido 

 izdelovanje slikanice 

 izmišljanje zgodb (ob slikah) 

Umetnost 
 petje že znanih pesmi, spoznavanje in pripevanje novih 

 slikanje s prsti, dlanmi, gobicami 

 se izraža spontano, izbira vsebine, motive,sredstva… 

 se igra rokuje, tipa, opazuje različne motive 

 riše s svinčniki, kredami, ogljem… 

 tiska z dlanmi, gobicami, predmeti … 

 bansi 

 igranje na instrumente 

 likovno izražanje glasba v risbi, sliki 

 poslušanje različne inštumentalne glasbe 

 izdelovanje lutk 

 čarobne slike (papirnata brisača, flumastri, voda) 

 si izmišlja gibe in gibalna zaporedja… 

Družba 
 spoznavanje skupinskih iger, ki temeljijo na določenih pravilih 

 spoznavanje novega igralnega okolja in vrstnikov; 

 sodelovanje pri načrtovanju, pripravi različnih dejavnosti 

 seznanjanje z varnim vedenjem v vrtcu, doma, v prometu, pri igri, športu 

 igre vlog: kuhinjski kotiček in kotiček dom, ljubkovalni kotiček z dojenčki, kotiček 

trgovina 

 igre in dejavnosti po predlogih otrok 
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Narava 
 eksperimentiranje, spoznavanje različnih materialov – les, kamen, zemlja, mivka 

 igra in raziskovanje z različnimi tehničnimi sredstvi- milni mehurčki 

 čutne igrarije: vedra z različno vsebino za tipanje ( mivka, kamni, školjke, blato in 

seno …), 

 spontana igra v peskovnikih 

 zbira materiale, snovi in predmete in jih razvršča 

 čutne poti iz naravnih materialov 

 naravni materiali: les, kamenčki, školjke, storži ( poimenovanje in ustvarjanje) 

 igra s travo, nabiranje in igra s palicami in kamni, z listjem 

 skrb za zdravje 

 varnost na soncu 

Matematika 
 razvrščanje igrač, štetje urejenih in neurejenih reči, predmetov, oseb ; 

 igra v družabnih namiznih igrah -šah, spomin, človek ne jezi se, sestavljanke, 

vstavljanke, natikanke, domino, … 

 se igra z geometrijskimi telesi in liki ( kocka, krogla, piramida, trikotnik, kvadrat, 

krog, črta, pika,…) išče oblike v naravi , jih poimenuje, izdeluje, riše 

 opazuje vzorce v naravi, oblačilih , glasbi, jih oblikuje in ponavlja 

 vstavljanke 

 sestavljanke 

 uporaba orodja ( kotiček delavnica) 
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Evalvacija poletnega dela - CICIDOM 
  

Iz enote Cicidom smo se to poletje preselili v prostore, ki so nam jih odstopili v enoti Palček. Naš 

Cici-dom so v času naše odsotnosti obnavljali. 

V enoti Palček so nas lepo sprejeli. Vzgojno delo je potekalo tako v notranjih, kot v zunanjih 

prostorih, ki smo si jih, zaradi izvajanja preventivnih ukrepov v povezavi s COVID-19, zelo jasno 

razmejili. 

Vzgojno delo, ki smo si ga pred začetkom počitnic v Cicidomu zastavili smo v celoti izpeljali in 

dodali še nekaj novih zamisli, ki so se ob delu porodile na pobudo oziroma željo otrok. Otroci druge 

starostne skupine, so imeli posebej označen prostor za igro na velikem igrišču, mlajšim pa smo svoj 

prostor za gibanje na prostem pripravili na delu pri vhodu, kjer so imeli dovolj sence, travne 

površine, tobogan, mobilni peskovnik in pa seveda dovolj igrač za vesele igre. Izvajali smo igre z 

baloni in se igrali z milnico ter milnimi mehurčki. Izkoristili smo bližino Kamniške Bistrice, kamor 

smo se pogosto odpravili na sprehod, s poučnim opazovanjem življenja v in ob reki. Pod 

nadstreškom smo imeli ustvarjalni kotiček za likovno izražanje. Slikali smo s prsti, tiskali z dlanmi, 

gobicami, predmeti in dorisovali, lepili, ter tako domišljiji dovolili nove razsežnosti. Izdelali smo 

vetrnice. Otroci so risali s svinčniki, barvicami, kredami, ogljem ali pa strigli in lepili različne 

materiale. S pomočjo flumastrov, papirnatih brisač in vode so otroci izdelali čarobne slike. V 

notranjih prostorih smo imeli stalne bralne in ustvarjalne kotičke. Pogovarjali smo se in s pomočjo 

enciklopedije raziskovali in spoznavali življenje v morju, ter ga nato poustvarjali v risbi. Ob 

prebiranju pravljic smo prepevali pesmice na temo brane zgodbe. Otroci so izdelovali svoje 

slikanice, kjer so na že pripravljene spete liste risali, nekateri kaj napisali, na željo otrok pa je po 

njihovem nareku kaj napisala tudi vzgojiteljica. Bansi so bili pogosto osnova za recitiranje, petje in 

ples. Otroci so prosto ustvarjali z metalofonom, upodabljali živali ob predvajanju izbrane glasbe, 

spoznavali skupinske igre, ki temeljijo na določenih pravilih in se igrali igre vlog v kuhinjskem 

kotičku, kotičku dom in kotičku trgovina, raziskovali so z izmišljenimi sredstvi. V igri vlog 

vzgojitelj in vzgojiteljica, sta dva otroka vodila izbrano dejavnost, oziroma pomagala pri 

navodilih… in še, in še.  

Otroci so bili polno zaposleni z različnimi dejavnostmi, me pa tudi, saj je bila predvsem do konca 

julija prisotnost otrok zelo velika. Dopust smo si dobro razporedile, v času najvišje prisotnosti otrok, 

pa smo imele tudi »študentsko« pomoč. 

Čeprav smo se zaposlene in otroci počutili lepo in sprejeti, v prostorih, ki so nam jih odstopili v 

Palčku, za kar smo tamkaj zaposlenim zelo hvaležni, se vendar že nestrpno oziramo proti našemu 

Cicidomu, kjer so zaključena dela na novi fasadi, ter menjavi oken in zunanjih vrat. 

 

Vodje enote: Fani Kunavar 

 



 
 

Enota GAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gaj – Poletni Živ Žav 
 
 
 
 

ENOTA GAJ 

Čas priprave: ponedeljek, 22. junij 2020 – ponedeljek, 31. avgust 2020 

Izhodišče: Poletne počitnice. 

Globalni cilji 
 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

 Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke. 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Cilji 

GIBANJE 
 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja 

 (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje. 

 Razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike. 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, 

 poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.). 

 Otrok se seznanja s pravilno uporabo igralnega padala in 

 različnimi možnostmi uporabe le tega. 

 Otrok razvija koordinacijo oko-roka in natančnost. 

JEZIK 
 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in 

 položajih ob vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

 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 posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike in podobnosti med njimi. 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje 

 estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

UMETNOST 
 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

NARAVA 
 Otrok spoznava igre, ki temeljijo na določenih pravilih. 

 Otrok spoznava bližnjo okolico in se v njej orientira. 

 Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam. 



 
 

 Otrok ob uporabi različnega nestrukturiranega materiala 

 spoznava lastnosti različnih materialov in išče različne igralne možnosti. 

 Otrok opazuje naravo in se pogovarja o svojih zaznavah. 

 Otrok spoznava lastnosti nekaterih snovi, predmetov … 

 Otrok rabi imena za števila. 

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

 Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

DEJAVNOSTI 

Gibanje 
 gibalne minute (brez pripomočkov in ob uporabi npr. žog, balonov, hodulj, obročev 

…) 

 krajši in daljši sprehodi 

 vadbena ura v telovadnici (gibalne igre, poligon, gibalne postaje, sprostitvene 

dejavnosti) 

 pravljična joga 

 gibanje po ritmu 

 gibanje ob uporabi igralnega padala 

 zbijanje kegljev 

 ‘prebudimo prstke’ – dejavnosti za spodbujanje razvoja fine motorike npr. 

 rokovanje z žebljički, perlicami, striženje, lepljenje …. 

 ‘šivanje’, pretikanje barvnih kartonov (različne oblike z luknjami +pisane vrvice) 

 gibalne igre 

 vožnja s trikolesnikom in štirikolesnikom 

Jezik 
 igra z glasovi: vaje za krepitev govornega aparata (npr. posnemanje oglašanja živali, 

oblizovanje ustnic, pihanje …) 

 prebiranje in pregledovanje slikanic oz. knjig po izboru otrok (upoštevajoč starostno 

stopnjo otrok) npr.: 

1. ENCI BENCI NA KAMENCI 

2. ZRCALCE (G. Vitez) 

3. MUCA COPATARICA (E. Peroci) 

4. SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE 

5. ŠIVILJA IN ŠKARJICE (D. Kette) 

6. KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (F. Levstik) 



 
 

7. ZLATA LADJA (K. Kovič) 

8. STO UGANK (A. Štefan) 

9. O KRALJU, KI NI MARAL POSPRAVLJATI (N. Mav Hrovat) 

10. MIŠKA ŽELI PRIJATELJA (N. Mav Hrovat) 

11. LARINO POTOVANJE (Jasmina Vojsk Jakofčič) 

12. PARADIŽNIKA NE BOM NIKOLI NITI POKUSILA (L. Child) 

13. MALI PIP IN MAVRICA ŽELJA (E. Baguley) 

14. SAPRAMIŠKA (S. Makarovič) 

15. MAVRIČNA RIBICA (M. Pfister) 

16. PRITISNI TUKAJ (H. Tullet) 

17. MRAVLJA MARIČKA (A. Krings) 

18. NISEM ZASPAN (J. Allen) 

19. 5 MALIH JABOLK (Y. Yonezu) 

20. UPS, JAZ SEM PA ZELEN (P. Biet) 

21. PEDENJPED (N. Grafenauer) 

22. KAKO STA BIBI IN GUŠTI PORAHLJALA PREPIR (I. Mlakar) 

 izmišljevanje pravljic 

 kotiček na prostem: BRALNICE POD KROŠNJAMI 

 priložnostni pogovori 

 pregledovanje in prebiranje revije Cicido 

 seznanitev s pesmijo: SIJ, SONČECE SIJ (M. Voglar) 

 seznanitev s pesmijo: SIJAJ, SIJAJ SONČECE (Ljudska) 



 
 

Umetnost 
 seznanitev s pesmijo: ČOLNIČEK (M. Voglar) 

 igranje na male instrumente 

 glasbeno didaktična igra: TI SI MOJ ODMEV 

 poslušanje različne instrumentalne glasbe 

 likovno izražanje npr. glasba v risbi, sliki 

 ustvarjalni kotiček na prostem: izdelava malih instrumentov (npr. 

 brenkalc, ropotulj, tleskačev …) in igranje nanje 

 ustvarjalni kotiček na prostem: izdelovanje pisanih ogrlic, zapestnic (npr. iz slamic, 

papirja …) 

 ustvarjalni kotiček na prostem: izdelovanje pisanih vrtavk 

 ustvarjalni kotiček: izdelajmo mobile, barvanje mandal, ustvarjanje abstraktnih slik 

 likovno ustvarjanje: risanje s kredo, risanje s flomastri, risanje z 

 voščenkami, slikanje z vodenimi barvicami … 

 likovno ustvarjanje: poslikava kamnov ali lesa, izdelovanje peščenih 

 slik, zgibanje barčic, zgibanje pahljače 

 tiskanje (z limono, pomarančno, pečatnikom) 

 izdelava kolaža na temo sonce 

 poslikava folij oz. prozornih map 

 plesno dopoldne ob petju in glasbi 

Družba 
 igranje družabnih iger (prilagojeno starostni stopnji otrok) npr.: 

1. ČLOVEK NE JEZI SE 

2. POLŽJA DIRKA 

3. SPOMIN 

4. ENKA 

5. ISKANJE PAROV 

 igre in dejavnosti po predlogih otrok 

 sprehodi po bližnji okolici vrtca 

 orientacija v bližnji okollici (Kje so gore? Kje je vrtec? Kje je reka? itn.) 

Narava 
 igra z ogledali 

 igra s kalejdoskopi + izdelovanje kalejdoskopov 

 igra z naravnimi materiali 

 igra v peskovniku 

 opazovanje narave in pogovor o zaznavah + igra ob porečju reke 



 
 

 igra z nestrukturiranim materialom npr. školjkami, kamni, tulci … 

 recikliranje npr. izdelava hobotnice iz odpadne embalaže ali tulcev 

 skrb za zdravje + varno na soncu 

 prenosni kotiček: senzorična škatla 

 kotiček na prostem: izdelovanje slik iz naravnih materialov 

Matematika 
 Vloga odraslega 

 štetje različnih stvari 

 razvrščanje (enako k enakemu) 

 prirejanje 1-1 (različne dejavnosti prilagojene starostni stopnji otrok) 

 igre razvrščanja in prirejanja npr. kocke, kamni, školjke + beleženje v stolpičnem 

prikazu 

 razvrščanje v drevesnem diagramu (tema poletje) 

 kotiček na prostem: škatla s kamni oz. školjkami 

Vloga odraslega 
 vodenje dejavnosti + priprava potrebnih pripomočkov, materialov, sredstev 

 ustvariti prijetno in sproščeno vzdušje 

 spodbujanje otrok k samostojnosti + po potrebi pomoč in spodbuda 

 skrb za dobro počutje, varnost, nego otrok 

 igra, priložnostni pogovori z otroki 

 videti otroka kot posameznika 

 otroku omogočiti soudeležbo oz. participacijo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REALIZACIJA VZGOJNEGA IN ORGANIZACIJSKEGA DELA V POLETNEM ČASU   

 

Skupni tematski sklop POLETNI ŽIV ŽAV je zaobjel dejavnosti, ki smo jih izvedli in realizirali v 

skladu s poletnim načrtom dela. Pri tem smo načrtovali tudi kotičke na prostem, ki naj bi popestrili 

in obogatili izvedbo dejavnosti.  Kako smo se tega lotili v naši enoti? V prvih starostnih skupinah 

so vzgojitelji pripravili poletne kotičke v atrijih, ki so bili stalni ali pa so se dnevno ali tedensko 

spreminjali. Različni ustvarjalni kotički, kotiček z instrumenti, kotički za razvijanje motoričnih 

spretnosti, mini bralnice ter gibalno pestre dejavnosti so najmlajše otroke spodbudile k igri in 

raziskovanju ter manipuliranju z različnimi materiali. Naše igrišče je v poletnem času ponujalo 

veliko sence, ki so nam jo po letih čakanja nudila naša drevesa. In prav v senci dreves so se 

načrtovali in izvajali poletni kotički. Ustvarjalne likovne delavnice so bile namenjene predvsem 

naravnim materialom, s katerim so se otroci igrali in z njim ustvarjali. Bralnice pod krošnjami smo 

izvajale na različnih mestih igrišča in zanj pripravile  potovalni kovček s knjigami, po katerem so 

otroci v družbi vzgojiteljic zelo radi posegali. Gibanje je otrokova osnovna potreba in igrišče je 

prostor, ki otrokom  omogoča razvijanje različnih motoričnih spretnosti. Z gibalnimi kotički na 

prostem smo otrokom ponudili možnost igre, druženja, dogovarjanja, iskanja različnih rešitev in 

otroškega veselja. V vročih dneh smo se hladili ob Kamniški Bistrici, kjer so se otroci igrali s kamni, 

jih poslikali s prstnimi barvami in  raziskovali  bližnjo okolico.  

V naši enoti to poletje ni gostovala nobena sosednja enota. Skupine so bile številčno polne vse do 

konca julija. Število otrok v skupinah pa se je prepolovilo prav v zadnjih dveh tednih. Število 

zaposlenih je bilo v času poletnih počitnic glede na število prijavljenih otrok načrtovano dobro. V 

avgustu smo imeli daljšo bolniško odsotnost. Študenti, ki so opravljali počitniško delo v našem vrtcu 

so bili zanesljivi, le v zadnjem tednu se študentka ni več odzvala in ni prišla na delo.  

Strokovni delavci smo sledili smernicam, ki jih je narekoval vrtec Domžale in NUJZ v povezavi s 

Covid-19. Priporočene ukrepe smo upoštevali ter obveščali starše, kateri so večinoma priporočila 

tudi upoštevali. 

Z novim šolskim letom odhaja od nas naša dolgoletna sodelavka Saša, kateri želimo uspešen začetek 

v novi enoti in vse dobro.  

Strokovni delavci enote Gaj želimo zaposlenim v vrtcu Domžale prijeten začetek novega šolskega 

leta. 

 

 vodja enote 

Miranda Grošelj  
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Kekec – Barčica po morju plava 
 

 

ENOTA KEKEC 

Čas priprave: 29. junij 2020 – 31. avgust 2020 

GLOBALNI CILJI 

Gibanje – Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

Družba – seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 

Umetnost – Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

Narava – Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih 

CILJI 

Gibanje 
 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog), ravnotežje. 

 Razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike. 

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

plezanje, plazenje itn.). 

 Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 

 Spoznavanje osnovnih načel osebne higiene. 

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

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

procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura 

komunikacije, stili komunikacije, vljudnost). 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

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

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

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

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

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

reševanja problemov. 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

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

ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 



 
 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

Umetnost 
 Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote. 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 Razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja. 

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

dramskih, filmskih, televizijskih delih. 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

 Spoznavanje novih pesmi in delna usvojitev. 

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

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

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

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

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

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja 

in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

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

razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil 

sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih. 

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

bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava 

razne in različne praznike in običaje. 

 Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo. 

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

povezano s prehranjevanjem. 

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

okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v 

galerijah, družabnih srečanjih, zabavah itn. 

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

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

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

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

pomagajo ohranjati zdravje. 

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

snovmi. 

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

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



 
 

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

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov). 

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

ter zmesi in jih med seboj primerja. 

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

lastnosti. 

 Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin. 

 Otrok odkriva lastnosti zraka. 

Matematika 
 Otrok rabi imena za števila. 

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

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

 Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

 Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

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

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

DEJAVNOSTI 

GIBANJE 
 razgibavanje z različnimi športnimi pripomočki 

 gibalne minutke 

 vadbene ure 

 elementarne igre 

 hoja, tek, plazenje, plezanje, skoki, poskoki 

 sprehodi 

 sprostitvene dejavnosti na prostem 

 vožnja z različnimi prevoznimi sredstvi 

 rajalne in gibalne igre 

JEZIK 
 nove zgodbice in pravljice o morju 

 individualni pogovori o morju, počitnicah 

 izmišljarije 

 nove deklamacije o morju, počitnicah… 

 Bralnice pod krošnjami (pod javorjem) 

 igrice s prsti 

 izštevanke 

 uganke 

UMETNOST 
 risanje 

 slikanje 



 
 

 lepljenke 

 striženje, trganje 

 gubanje barčic 

 tiskanje 

 risanje s kredami in suhimi barvicami 

 poslušanje različnih zvrsti glasbe 

 glasbene didaktične igre 

 igranje na male ritmične inštrumente, petje, karaoke (glasbeni kotiček) 

 nove pesmice (Barčica po morju plava…) 

 gibalne improvizacije pesmi 

 ples 

DRUŽBA 
 igranje igre vlog 

 praznovanje rojstnih dni 

 druženje in igra (mlajši in starejši otroci) 

 vodni promet 

NARAVA 
 spoznavanje življenja v morju in ob obali 

 kotički na prostem (npr. zeliščni kotiček) 

 pogovori o zaščiti pred močnim soncem 

 iskanje informacij v otroških enciklopedijah 

 opazovanje milnih mehurčkov, papirnatih letal… 

MATEMATIKA 
 razvrščanje različnih predmetov, materialov, igrač… 

 igranje z družabnimi igrami, ki vsebujejo štetje 

 štejemo 

 igre s koledarji, dnevi, meseci… 

 sestavljanke, nizanke, vtikanke 

 sestavljanje delov v celoto 

 uganke 

 simboli 

VLOGA ODRASLEGA 
 Poskrbeti za dobro počutje vseh in upoštevali otrokove interese in želje. 

 Omogočiti dovolj časa za igro. 

 Pripraviti več različnih kotičkov na zunanjih površinah, da se otroci igrajo v manjših 

skupinah 

 Poskrbeti za razkuževanje, zračenje in za temeljito higieno (covid19) 

 

 Z otroki se pogovarjajo v “neotroškem jeziku” in ga spodbujajo pri uvajanju 

komunikacije. 



 
 

 Pri izvajanju različnih dejavnosti otroke spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, 

preusmerjajo, popravljajo, jim svetujejo, pomagajo, demonstrirajo, z njimi 

sodelujejo, se igrajo in se tudi sami učijo. 

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

dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. 

 Poskrbeti za primerno vključevanje otrok v dejavnosti 

 Spodbujali jih bomo k samostojnosti. 

 Po potrebi otrokom nudimo pomoč pri dejavnostih. 

 Vodimo dejavnosti ter usmerjamo otroke. 

KOTIČKI NA IGRIŠČU 
 ŠPORTNI (zadaj na asfaltu) 

 ZELIŠČNI (pri lipi) 

 USTVARJALNI (pod javorjem) 

 GLASBENI (grad) 

 BRALNICE POD JAVORJEM 

 občasno bomo še kakšnega dodale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EVALVACIJA ENOTE KEKEC V POLETJU 2020  
 

 

Letošnje poletje je bilo malce drugačno. Koronavirus nam je že spomladi spremenil načrte. Po 

napovedih staršev je bilo zato pričakovano večje število otrok v poletnem času in se nismo 

združevali z enoto Mlinček. 

 

 
 

Naš poletni načrt BARČICA PO MORJU PLAVA smo realizirali. Vsebine smo prepletali na 

različnih področjih. Utrjevali smo znanje, ki smo ga pridobili skozi celo leto.  

Delo v enoti je potekalo umirjeno, brez kakšnih posebnosti. Cilje, ki smo si jih zastavili smo 

realizirali. Poskrbeli smo za sproščene gibalne dejavnosti na prostem, spoznavali in utrjevali živo 

in neživo naravo, njeno raznolikost in povezanost. Otroci so doživljali in ustvarjali v različnih 

umetniških zvrsteh. Poskrbeli za varen in zdrav način preživljanja časa v vrtcu.  

Aktivnosti so večinoma potekale na prostem, v različnih kotičkih, ki smo jih v ta namen 

pripravile. Tako smo zadaj za vrtcem na asfaltirani ploščadi organizirali športne dejavnosti.  

 

 
 

 V novo urejenih visokih gredah smo imeli Kekčev vrt. Tu so otroci skupine polži posadili 

različno zelenjavo in zelišča. Vsakodnevno so opazovali rast in poskrbeli za zalivanje.  

 



 
 

Ob vrtu imamo prijetno lipino senco v katero smo namestili klopi. Tu smo se pogovarjali ob 

različnih temah. Pod javorjem smo imeli »Bralnice«, prav tako ustvarjalni kotiček. Zanj je bil 

vedno velik interes. Kljub temu smo poskrbele, da v kotičkih nikoli ni bilo preveč otrok naenkrat.  

 

           
 

V »gradu« smo imeli inštrumente na katere so otroci radi igrali, z njimi so spremljali pesmice, ki 

smo se jih naučili skozi celo. Igrali smo se glasbeno didaktične igre. Občasno smo postavili še 

druge kotičke – radi se igrajo v šotorih, v hiški, z vodo, v kotičku dom,...   

 

Več pozornosti smo posvetili preventivnim ukrepom v povezavi  s Covid 19. Upoštevali smo 

smernice, ki so nam jih priporočili na NIJZ. Igrače smo sproti razkuževale, zračile prostore, 

poskrbele za temeljito umivanje svojih in otroških rok. Kdaj pa kdaj smo kakega starša opozorili 

na obvezno nošenje mask, saj niso vsi vedno upoštevali. V primeru, da smo zaznali kakšne znake 

močnejšega prehlada smo starše na to tudi opozorili, a ti niso vedno upoštevali naših priporočil. 

 

 

Kljub napovedi počitnic se je na koncu izkazalo, da je bilo prisotnih manjše število otrok. Starši so 

se sproti odločali za kakšen dan dopusta več, javljali le kak dan prej... 

 

Kadrovsko nismo imeli težav, malce smo si izmenjavali kuharici z enoto Mlinček, en teden je bila 

v kuhinji pomočnica, za en teden pa smo »posodili« študentko v drugo enoto. Imeli smo eno 

bolniško, a zaradi zmanjšanega števila otrok to ni vplivalo na potek dela.  

 

Od vzdrževalnih del so zamenjali pod pri hiški, deske pri peskovniku, odklopili stacionarni 

telefon, ki ga nismo nikoli uporabljali. K sreči neurje in toča konec julija v naši enoti nista 

povzročili kakšne škode.  

 

Počasi se že pripravljamo na novo šolsko leto. Sredi septembra nas zapušča dolgoletna sodelovka 

Marta. Odhaja v zasluženi pokoj in se ji ob tej priložnosti zahvaljujem za ves trud, ki ga je 

prispevala da je enota Kekec delovala in v njem vsekakor pustila svoj pečat. Nadomestila jo bo 

kolegica Saša iz enote Gaj. Že poleti se nam je pridružila Sandra, ki ostaja pri nas za sočasnost in 

oddajanje.  

 

 

 

vodja enote  

Miranda Krištof 

 

 
 



 
 

 
 
 

Enota KRTEK 

 



 
 

Krtek – Jaz in moja senca 
 

  

 

KRTEK : NAČRT DELA V POLETNIH MESECIH 

JAZ IN MOJA SENCA 

1-3let: Metulji, Sončki, Pikapolonice, Polži 

Globalni cilj: 
 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

različne dejavnosti in vsakdanje življenje. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

JEZIK: 

Cilji: 
 Otrok posluša zgodbico,jo podoživi in obnovi, samostojno pripoveduje o svojih 

občutjih, se dogovarja, obnavlja. 

 Ustvarjalno se izraža v jeziku. 

 Spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija 

itn.) 

Dejavnosti: 
 opazovanje, prepoznavanje, pripovedovanje ob slikah (senca,morje,pesek…) 

 besedne bibarije 

 kratke zgodbe 

 ogled priročnikov, leksikonov 

 preproste uganke 

 branje v senci dreves, ob sveči, nočni lučki 

 deklamacije na temo sonce, noč,.. 

 izštevanke 

 zgodbe s poletno tematiko 

 knjige, kartonke na temo poletja, morja… 

DRUŽBA: 

Cilj: 
 Otrok se v vrtcu seznanja z dogajanjem okoli njega v času počitnic (spremembe). 

Odkriva razlike (manj nas je, starejši – mlajši. 

 Z lastnim vedenjem in vzorom otrokom pokazati primerne načine izpostavljanja 

soncu (pokrivala, očala,kreme, primerna oblačila ) 

 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

Dejavnosti: 
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 socialne in sodelovalne igre z upoštevanjem pravil 

 branje v senci dreves, ob sveči, nočni lučki 

 ustvarjalne igre (postavljanje šotora, postavljanje gradov iz velikih lego kock…) 

 spoznavanje različnih prevoznih sredstev; vodni promet, zračni promet… 

 druženje z otroki iz ostalih skupin 

 igra v različnih kotičkih (gibalni kotiček, prometni kotiček, fizikalni kotiček…) 

 Sodelovanje v pogovorih o tem kaj je bilo in o tem kaj bo (morje, počitnice,…) 

 igra v šotoru 

 skrb za varno bivanje zunaj (senca, sonce),senčni kotiček 

NARAVA: 

Cilj: 
 Otrok je raziskovalec narave, pojavov z nešteto možnostmi v katerih uživa se uči, 

sprosti. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

Dejavnosti: 
 Opazovanje in merjenje sence 

 igra s svojo senco 

 pogovor o soncu (sončni vzhod, zahod ) 

 igra z naravnim materialom (kamenčki, školjke, les…) 

 varno s soncem 

 opazovanje senc dreves, hiš, predmetov, teles 

 zaščita pred soncem (igra v senci, uporaba kreme, klobučkov, sončnih očal) 

 pitje zadostne količine vode. 

 Opazovanje sence na sprehodu 

 Varno bivanje na soncu 

 Opazovanje sprememb v naravi 

 Kotiček na prostem: Moj mali vrt 

MATEMATIKA: 

Cilj: 
 Otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine. 

 Otrok spoznava odnose med vzrokom in posledico. 

 Otrok rabi simbole 

 Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju 

Dejavnosti: 
 merjenje svoje sence PRAVILO SENCE (ko je senca krajša od našega telesa nismo 

več varni na soncu 

 primerjanje sence- velikostni odnosi 

 poiščemo sence likov, živali, 

 oris teles na asfaltu in v atriju 

 razvrščanje igrač, sličic, naravnih materialov 
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 prirejanje 

 sestavljanje delov v celoto 

 kotiček na prostem: Razvrščanje cofov po barvah s pinceto 

GIBANJE: 

Cilj: 
 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

Dejavnosti: 
 gibalni kotički na prostem -poligoni 

 vaje za gibljivost 

 igre z žogo, obroči, baloni 

 vožnja po toboganu 

 guganje na gugalnicah 

 igra Noč – dan 

 lovljenje »zajčkov« v temi 

 ulovi lastno senco 

 igra na igrišču, igre z žogo, z obroči, nogomet, plezanje, skakanje … 

 sprehod 

 Sprehodi po okolici 

 Gibalna igra PTIČKI V GNEZDA (prirejena…v senco) 

 Vadbene ure 

 Kotiček na prostem: ciljanje v tarčo 

UMETNOST: 

Cilj: 
 Doživljanje in uživanje v umetnosti. 

 Krepitev domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem na področju umetniških 

dejavnosti 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo 

Dejavnosti: 
 ustvarjanje iz odpadnih in naravnih materialov-ustvarjalni kotiček 

 uporaba znanih likovnih tehnik 

 igra s plastelinom, –modeliramo, gnetemo, valjamo, trgamo,… 

 igra z barvo…sence…poletni direndaj 

 obrisovanje sence s kredo 

 petje znanih pesmi ob glasbeni spremljavi 

 naučimo se novo pesem: Po morju pluje ladja, Barčica 

 gibanje ob glasbi; individualno, v parih, v krogu ob živahni glasbi 

 izdelovanje sladoleda (sestavljanje delov in lepljenje) 

 izdelovanje trganke: ladjica 

 senčno gledališče 

 likovno ustvarjanje z različnimi sredstvi in materiali na temo svetlobe in senc 
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 likovno ustvarjanje (risanje senc) 

 ples ob glasbi 

 nova pesem: “SIJAJ, SIJAJ SONČECE” 

 poslušanje glasbe-glasbeni kotiček 

Pripravili: Špela, Maja, Slavi, Valentina, Jana, Jasmina, Tjaša, Andreja; 

3 – 5 let: Čebele, Gosenice, Mravlje, Miške, Kresničke, 

Čmrlji, Žabe 

Glavna cilja: 
 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

različne dejavnosti in vsakdanje življenje. 

 Ustvariti pogoje za optimalni razvoj otrok v učno spodbudnem okolju. 

GIBANJE: 

Cilji: 
 Razvijanje koordinacije, ravnotežja 

 Povezovanje gibanja z elementi ritma in prostora 

 Razvijanje fine motorike 

 Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti, vztrajnosti 

 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo 

Dejavnosti: 

-Poligoni 

 *skoki, žabji poskoki, sonožni poskoki, poskoki na eni nogi, kombinacija sonožnih 

poskokov z enonožnimi, hoja po črti, poskoki z obrati, preskakovanje v stran, 

preskakovanje naprej (narisano s kredo) 

 *vodenje žoge po tleh (kotaljenje po črti), vijuganje žoge med stožci, zadani cilj, 

prenašanje žoge med nogami, brcanje žoge med stožci, lovljenje žoge 

 *valjanje po blazini, skakanje v obroče, spust po toboganu, plazenje, lazenje, lazenje 

nazaj 

-Postaje 

Vse našteto zgoraj – po postajah 

 -KOCKA – vržem kocko in naredim določene gibe (gibe lahko pokaže vzgojiteljica, 

lahko so narisani na kartončkih, lahko se otroci med seboj dogovarjajo) 

 Gibanje ob glasbi, gibanje ob spremljavi (hitro-počasi, visoko-nizko) 

 Joga za otroke 

 Sprehodi 
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 Rajalne in gibalne igre 

 Sprostitvene dejavnosti na prostem 

JEZIK: 

Cilji: 
 Ob poslušanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe jezika 

 Poslušanje različnih literarnih zvrsti 

 Ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, 

 Otrok samostojno pripoveduje 

Dejavnosti: 
 Poslušanje pravljic (Lahkonočnice…) 

 Branje pravljic, pripovedovanje pravljic (Deček in njegova senca, Mavrična ribica, 

Čarobna školjka, Kako je ježek našel prijatelja, Bibi in Gusti, …) 

 Pogovori o poletju, otroci samostojno pripovedujejo svoja doživetja 

 Iskanje rim 

 Branje šaljivih zgodb 

 Pogovori o morju 

 Poletne uganke 

 Deklamacije o morju, počitnicah… 

 Pogovori o zaščiti pred soncem… 

 Bralnice pod krošnjami 

 Prebiranje počitniških pozdravov 

UMETNOST: 

Cilji: 
 Spodbujanje radovednosti in veselja do ustvarjanja 

 Doživljanje umetnosti kot družabnega življenja 

Dejavnosti: 
 Slikanje 

 Risanje 

 Striženje 

 Lepljenje 

 Ples ob glasbi, ples morja 

 Ustvarjanje ritma z različnimi predmeti 

 Ples z rekviziti 

 Rajalni plesi (Bela lilija, Rdeče češnje) 

 Izdelava letal iz papirja, ladjic, ribic 

 Pesmi (Po morju pluje ladja, Barčica, Ribice lovimo, Sonce se smeje, Moj 

čolniček…) 

 Petje že znanih pesmi 

 Barvanje kamnov, školjk 
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 Origami 

 Glasbeno didaktične igre 

NARAVA: 

Cilji: 
 Spoznavanje žive narave 

 Spoznavanje sprememb v naravi 

 Spoznavanje gibanja teles po zraku 

 Spoznavanje morskega dna, morja 

Dejavnosti: 
 Opazovanje narave na sprehodu 

 Pogovori o morju, morskem dnu 

 Opazovanje letenja papirnatih letal 

 Opazovanje morskih živali, spoznavanje morskih živali 

 Letni čas 

 Skrb za varno gibanje na soncu (izpostavljanje soncu, pokrivala, očala, pitje 

tekočine, igra v senci…) 

 Opazovanje vremenskih pojavov 

 Igra z naravnim materialom (školjke, kamenčki, vejice, listi, lubje, plodovi…) 

Kotiček z naravnimi materiali: (plodovi, vejice, listi, lubje…)Raziskovalno 

naravoslovni kotiček: opazovanje narave- pajčevine: kako so spredene mreže, 

čemu so namenjene in kako jih lahko zbiramo in shranjujemo 

– odtisi drevesnega lubja: zbirka odtisov raznih vrst drevesnega lubja 

– storži, plodovi in semena : kako nastane storž in kako se širijo semena in plodovi 

nekaterih dreves 

– vzorci na polžjih hišicah: pomen vzorcev na polžjih hišicah 

-igra v raziskovalnem naravoslovnem kotičku: opazovanje narave (pajčevine, odtisi 

drevesnega lubja, vzorci na polžjih hišicah…) 

DRUŽBA: 

Cilji: 
 Seznanjanje z zdravim in varnim načinom življenja, 

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

 Otrok ima možnost vključevanja in uživanja v prijateljskih odnosih 

 Krepitev medsebojnih odnosov 

Dejavnosti: 
 Igra z lutkami, skrb za svoje telo, 

 Igranje družabnih iger s pravili 

 Varnost v prometu med sprehodi 

 Socialne igre 

 Skupinske igre 
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 Razumevanje pravil in socialne konvencije (kdo je na vrsti, kako delimo) 

 Prosta igra otrok 

MATEMATIKA 

Cilji: 
 Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje 

 Otrok rabi imena za številke 

 Seznanjanje matematike v vsakdanjem življenju 

Dejavnosti: 
 Orientacija levo, desno 

 Dnevi v tednu 

 Meseci v letu 

 Deli v celoto 

 Štetje kar tako ali določene predmete 

 Razvrščanje igrač 

 Mešanje in poimenovanje barv (igra z barvami) 

 Merjenje senc 

 Igra z družabnimi igrami, ki vsebujejo štetje 

Pripravili: Nina, Mateja V., Valentina, Dragana, Mateja K., Katja, Simona, Katarina, 

Saša, Slađana, Tina, Janja, Barbara, Alenka, Mateja G. 

Ljubljanska cesta 70, 

1230 Domžale, Slovenija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel: 01/72 48 300 

fax: 01/72 48 295 

vrtec.domzale@guest.arnes.si 

info@vrtec-domzale.si 

mailto:vrtec.domzale@guest.arnes.si
mailto:info@vrtec-domzale.si
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ANALIZA DELA V POLETNIH MESECIH 

 

 IZVEDBA IN REALIZACIJA VZGOJNEGA DELA V SKLADU S POLETNIM 

VZGOJNIM NAČRTOM 

Pripravljen poletni vzgojni načrt je strokovnim delavkam nudil širok spekter vsebin in ciljev, ki so 

jih izvajale v matičnih ali združenih poletnih skupinah. Strokovne delavke smo sproti vsebine in 

cilje prilagajale strukturi in željam otrok.  

Ko smo prejeli navodila, da lahko izvajamo tudi igre z vodo, smo v nekaterih skupinah izvajali tudi 

te dejavnosti . 

Otroke so pripravljene vsebine spodbujale k opazovanju, razmišljanju, govorni aktivnosti in 

spoznavanju novih njim še neznanih vsebin(predvsem pri mlajših otrokih) 

Cilji, ki smo si jih zastavili v načrtu so bili dobro izbrani in na koncu tudi realizirani. 

 

  PREDSTAVITEV IN IZVEDBA POLETNIH KOTIČKOV 

 

V poletni načrt smo dodatno vključile tudi kotičke, ki so otroke bodisi sproščali ali pa jim nudili 

možnost raziskovanja, gibanja... 

-fizikalni kotiček: igra s svetlobo, opazovanje plovil pri gibanju po vodi, opazovanje gibanja 

različnih predmetov in različnih snovi(voda, mivka, kamenčki…),spuščanje predmetov skozi 

cevi,poizkus-naredi svoj milni mehurček…  

-moj mali vrt: zalivanje vrtička v starem delu, opazovanje rastlin s pomočjo lupe, opazovanje 

žuželk, ki so prihajale na rastline, seznanjenje otrok z zelišči in zdravilnim učinkom le teh, 

odstranjevanje plevelov, uživanje plodov(jagode)… 

-senčni kotiček: igre v šotorih in pod drevesnimi krošnjami: branje pravljic, igra dom, sproščanje, 

poslušanje glasbe ;dodatno smo  na igrišču namestili tudi senco s pomočjo zelene zastirke… 

-gibalni kotiček: ciljanje v tarčo(kotiček smo izdelali na ograjnem panelu),tibetančki, gibalna 

matematika, igra z različnimi športnimi pripomočki(poligoni)sprehodi v okolico vrtca ,gibalna 

matematika na prostem… 

-ustvarjalni kotiček: otrokom smo ponudile različne materiale iz katerih so ustvarjali(zapestnice, 

metulji, ribe, hobotnice, barvanje kamnov, origami, odtisi školjk… 

-glasbeni kotiček: otroci so se dnevno družili  z glasbo(petje, poslušanje, ustvarjanje glasbe z 

naravnimi materiali(les, kamen), igra v ropotalnici, spodbujali smo jih h poslušanju zvokov  v 

naravi(petje ptic, šumenje drevesnih krošenj, žuborenje vode, zvoki vozil, prepoznavanje predmetov 

po zvoku…)gibalno plesne igre, spoznavanje zvočne sklede… 

-raziskovalno naravoslovni kotiček-kotiček z naravnimi materiali: otroci so spoznavali, 

opazovali in ustvarjali z lesenimi palicami, kamni, lubjem, storži, travo, listi (mandale, slike)… 

 

 ORGANIZACIJA KADRA (POSEBNOSTI) 

kader je bil planiran glede na število otrok, ki so bili prijavljeni konec junija. V tem obdobju je 

stanje izkazovalo večjo potrebo po zaposlenih, zato so strokovne delavke stornirale teden dopusta. 

Nekatere so ta dopust koristile naknadno, če so bile v službi, ko je bil osip otrok. 

Tako imamo delavke ob koncu poletja nekaj več dni dopusta od dovoljenega, koristile ga bomo 

tako, da to ne bo vplivalo na delo v skupinah(podaljšani konci tedna, pred praznični dnevi). 

Izkazalo se je tudi, da nismo potrebovali toliko študentk, kot smo jih predvidevali. Zaradi sprotnega 

upada števila otrok, smo skupine združevali v  meji normativov.  

Ena izmed študentk, ki je bila načrtovana pa ni bila zanesljiva, kar sem javila tudi na upravo. 

Ena od strokovnih delavk, je bila odsotna vse poletje(nepričakovano-bolniška),kar je predstavljalo 

spremembe v urniku. 

Zadnji teden v avgustu pa so strokovne delavke začele s pripravo novih igralnic. 
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 IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV V POVEZAVI S COVID-19 

V enoti smo dosledno izvajali priporočila v zvezi s Covid-19: 

-dnevno smo vodili evidenco prisotnih otrok ob jutranjem in popoldanskem združevanju otrok 

-dnevno smo vodili prisotnost otrok v združenih skupinah zaradi zmanjšane prisotnosti otrok po 

skupinah 

-večino poletnih dni smo v jutranjem času zagotavljali osebo(javna delavka), ki je nadzirala uporabo 

mask in razkuževanje rok pri uporabnikih(kar nekajkrat se je zgodilo, da je bila delavka s strani 

staršev verbalno napadena češ kaj se gremo, da maska itak ni potrebna, da dotični maske že ne bo 

nosil., da maske nimajo s seboj ipd.) Delavka je na očitke strokovno odreagirala. Več takšnih 

izpadov se je dogajalo v jutranjih urah, popoldan tega nismo zaznali. 

-dnevno smo večino dejavnosti izvajali na prostem vsaj del dneva)če je bilo zaradi vremena to 

možno 

- dnevno smo  za igro uporabljali igrače, ki smo jih lahko tudi razkuževali  

-ob koncu dneva smo razkužili tudi zunanja igrala in igrala v atrijih, če so bila le ta v uporabi 

-strokovne delavke smo v skupnih prostorih , ko so bili prisotni tudi starši(sprejem in oddaja otrok) 

uporabljale zaščitne maske 

- dodatno smo razkuževale kljuke 

-nekatere strokovne delavke so domov pošiljale smrkave otroke, zato je bilo pri nekaterih starših 

občutiti negodovanje(eden izmed staršev se je ob nastalem problemu obrnil tudi name, češ da ga je 

vzg. napotila na testiranje za virus). Zadevo sem raziskala in se pogovorila z vzgojiteljico. 

-smo pa prejele tudi pritožbe s strani staršev, češ zakaj združujemo otroke iz različnih skupin, ko pa 

je svetovano, da naj bi se otroci nahajali v manjših stalnih skupinah. 

 

                                                                                                           Andreja Matkovič, vodja enote 
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Enota MLINČEK



 
 

Mlinček – Indijansko poletje 
 

 

 

TEMA: INDIJANSKO POLETJE 

Čas priprave: 01. julij 2020 – 31. avgust 2020 

Izhodišče: RAZISKUJEMO TUJE KULTURE-INDIJANCI 

Globalni cilji 

Gibanje 
 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

Jezik 
 Spodbujanje ustvarjalnosti. 

Umetnost 
 Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti. 

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

dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, 

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn. 

Narava 
 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

Matematika 
 Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji 

Gibanje 
 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog), ravnotežje. 

 Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora. 

 Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti. 

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

plezanje, plazenje itn.). 

 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli 

lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

 Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger. 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

 Spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga 

kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti. 

 Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 



38 
 

Jezik 
 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa. 

 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob 

vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

 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 doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in 

reševanja problemov. 

 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

 Otrok posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike in podobnosti med njimi. 

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

ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega 

sveta (predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

Umetnost 
 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 Odkrivanje in negovanje specifičnih umetniških sposobnosti in nadarjenosti. 

 Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih 

virov iz okolja. 

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

dramskih, filmskih, televizijskih delih. 

 Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, 

plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem idr. 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

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

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

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

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

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

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja 

in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

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

razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil 

sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih. 
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 Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju 

različnih rešitev in odgovorov. 

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

bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava 

razne in različne praznike in običaje. 

 Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 

okolja. 

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

okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v 

galerijah, družabnih srečanjih, zabavah itn. 

Narava 
 Otrok spoznava, da imajo živa bitja, predmeti in snovi v domišljijskem svetu tudi 

lastnosti, ki jih v naravi nimajo. 

 Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja. 

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

snovmi. 

 Otrok pridobiva navade nege telesa. 

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

 Otrok si starosti ustrezno oblikuje predstavo o planetu Zemlja. 

 Otrok spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen. 

 Otrok odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost. 

 Otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. 

 Otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti. 

 Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij. 

Dejavnosti 

Gibanje 
 Se vključuje v dejavnosti, s katerimi razvijamo ravnotežje na mestu in v gibanju 

(stoja na eni nogi; hoja po črti, vrvi, hoja po klopi različnih višin in širin; 

vzpostavljanje ravnotežja na različnih orodjih – ravnotežna deska, krožnik, hodulje 

idr.; plezanje po plezalih; guganje, zibanje, vrtenje ipd.). 

 Sodeluje v različnih elementarnih in drugih igrah (brez in z rekviziti; lovljenja, 

skrivanja, skupinski teki, štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti 

itn.). 

 Vključuje se v sprostitvene dejavnosti. 

 Ciljanje v tarčo z lokom. 

 Indijanci na lovu s konji. 

 Masažne in sprostitvene igre: 1. Kača na soncu 2.Medvedja hoja 3.Ploha 4.Risanje 

na hrbet prijatelja 5.Sonček čez hribček gre 6.Vreme. 

 Razgibavanje na igrišču vrtca (plezanje, plazenje, igra v peskovniku, kotičku dom, 

umetnostnem kotičku, konstrukcijskem kotičku). 
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 Gibalne aktivnosti na igrišču vrtca. 

 Gibalno izražanje gozdnih živali. 

Jezik 
 Sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih ter v komunikaciji z 

odraslimi in otroki. 

 Posluša odraslega in otroka, posluša avdio- in gleda videogradivo z raznovrstnimi 

literarnimi besedili tudi iz aktualne otroške kulture. 

 Samostojno ustvarja knjigo, strip. 

 Sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje 

besednega zaklada, obnavljanje in izmišljanje zgodb (npr. čarobne karte). 

 Igra se z glasovi in s črkami. 

 Mali indijanček Padajoči sneg (Geraldine Elschner)- nasprotja. 

 Zgodbe iz Amerike (Walt Disney)- zgodbe o Indijancih in belcih ob slikah. 

 Velika ilustrirana otroška enciklopedija (Založba MK) – pogovori, raziskovanja in 

izdelava stenskega časopisa o Indijancih. 

Umetnost 
 Petje pesmic in ples ob indijanskem ognju. 

 Spremljanje pesmic in plesov z instrumenti (palčke, trstenke, kamenčki, bobni in 

kitara). 

 Pesem ob gibanju Konjeniki. 

 Ustvarjalne delavnice: LOVILEC SANJ – nizanje naravnih materialov. 

 Izdelava indijanske perjanice. 

 Izdelava trstenk in igranje nanje-glasbilo. 

 Oblikovanje indijanskega nakita-nizanje. 

 Poslikava obraza-indijanske bojne barve. 

 Slikanje na tekstil-odtisi dlani in stopal. 

 Poslikava šotorskega platna in izdelava indijanskih šotorov. 

 Risanje indijanskih vzorcev na kamenčke, oblačila in na rjuhe. 

 Slikanje kaktusov s tempera barvami. 

 Izdelovanje indijancev in konjev – rezanka, lepljenka, odpadni material). 

 Izdelovanje tarče, lokov in puščic (risanje vzorcev). 

 Izdelovanje konjev na palici. 

 Risanje s peresi. 

 Risanje in slikanje indijanskih slik. 

 Dramska: Indijanska vas-igra z vlogami, igra v šotorih. 

 Pesmice in plesi: EPO I TAI TAI E, KILI, KILI, KILI JAKA ZAKA, KAVBOJ 

JIMY, ANI-COUNI. 

Družba 
 Pogovor o Indijancih ob slikah, knjigah in video posnetkih. 

 Izdelava stenskega časopisa o Indijancih (plakat). 

 Socialne igre s kamni. 

 Kgra: Kdo se boji hitrega Indijanca? 

 Igra: En, dva, tri Indijanec si ti! 
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 Igra: Tekmovalne igre z ovirami s konji (med Indijanci in kavboji). 

 Igra: Indijanci lovijo kavboja na konjih! 

Narava 
 Posluša zgodbe, pravljice in druge zapise različnih narodov in kultur o naravi. 

 Opazuje, posluša, pripoveduje, prikazuje in posnema, kar drugi počnejo. 

 Sodeluje pri oblikovanju in urejanju prostora (npr. urejanje “hiške punčk”, šotora, 

kotička), ureja igrače, knjige, zbirke kamenčkov, listov idr. 

 Se igra s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in sestavlja). 

 Skriti zaklad – po indijanskih sledeh. 

 Oponašanje in izmišljanje indijanskih glasov. 

 Nabadanje krompirja in hrenovk na palice ter pečenje. 

Matematika 
 Razmišlja o smiselnosti rezultatov (občutek o velikosti in enoti) in se navadi 

premisliti vnaprej, kakšen rezultat pričakuje. 

 Opazuje in izkusi zaporedje dogodkov, se pogovarja o njihovi medsebojni 

povezanosti in uporablja izraze za pojme najprej, potem, pred, preden, za, zatem, 

nazadnje. 

 Opazuje vzorce na oblačilih, igračah, vsakdanjih predmetih, slikah, fotografijah 

arhitekturnih znamenitosti (arabsko okrasje, stavbna gotika, mozaiki, labirinti, grški 

vzorci, ograje na trdnjavah), v govoru, glasbi, gibanju, pri živalih, rastlinah in neživi 

naravi, jih prerisuje, oblikuje in ponavlja. 

 Se uči pojma levo in desno in enostavne orientacije v prostoru. 

 Se igra igre navodil, kjer mora vnaprej premisliti, kam bo vrstnika poslal (naprej, 

levo, za klopjo desno), da bo prišel na zamišljeni cilj; se pogovarja o kriterijih 

razvrščanja (po videzu ali vsebini). 

 Nasprotja: npr. hiter – počasen. 

 Iskanje pridevnikov indijanskim imenom: npr. hiter kot strela, ognjena kot puščica, 

pisan kot metulj, oster kot puščica itd. 

Vloga odraslega 

Gibanje 
 Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene 

dejavnosti. K motivaciji za njihovo izvajanje odločilno prispeva prijetno in zaupno 

vzdušje, v katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih 

rešitev nalog ter sprejemanja napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat 

tudi veselega, igrivega dela učenja. V takšnem vzdušju se tudi odrasli z otroki igra 

in uči, seveda če gre za takšne dejavnosti, pri katerih nadzorna vloga odraslega ni 

nujno potrebna. 

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

dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. 

 Otroke pozorno opazujejo in spremljajo njihov gibalni razvoj. Pomembno je, da so 

dejavnosti načrtovane na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega 

razvoja in potreb. Otroci so uspešni le, kadar se upoštevajo značilnosti posameznika, 

saj je uspeh relativen glede na individualne interese in sposobnosti otroka. Otroku 
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pomagajo, da zazna svoj napredek in ga doživi kot uspeh ne glede na dosežke 

vrstnikov. 

 Pomemben je tudi način, kako otrokom sporočajo svoja spoznanja in pričakovanja. 

Otrokova prizadevanja, poizkuse in rešitve morajo jemati resno in objektivno. 

Otrokovo prizadevanje pohvalijo. 

 Posebno pozornost naj namenijo otrokom, ki so izrazito gibalno nadarjeni, in tistim, 

ki so gibalno manj spretni. Prve vodijo pri razvoju njihove nadarjenosti, druge pa 

podpirajo in opogumljajo. 

 Dejavnosti na tem področju povezujejo z drugimi področji (jezik, narava, družba, 

umetnost, matematika). Po različno intenzivnih dejavnostih naj se z otroki 

pogovarjajo o spremembah, ki jih zaznavajo na svojem telesu (zadihanost, utrip 

srca, znojenje, zardelost, žeja, utrujenost itn.), zakaj te spremembe nastanejo in kaj 

pomenijo z vidika zdravja. Seznanjajo jih z osnovnimi načeli osebne higiene in 

skrbijo, da jih otroci po vadbi izvajajo. Pogosto uporabljajo izraze, kot so hitro, 

počasi, zmerno, naravnost, vijugasto, cik-cak, naprej, nazaj, okoli, v, na, pod, skozi, 

za, levo, desno, daleč, blizu, kratek, dolg, stegnjen, skrčen itn., saj bodo otroci te 

pojme in izraze lažje razumeli in usvojili v povezavi z gibanjem. S pogovori, obiski 

muzejev, razstav, preko knjig, videoposnetkov itn. otroke seznanjajo z različnimi 

športnimi zvrstmi v domačem in tujem okolju iz preteklosti in danes. 

 Spodbujajo medsebojno sodelovanje med otroki, starši in vrtcem. Sodelovanje s 

starši lahko poteka v okviru različnih oblik dejavnosti v vrtcu, npr. izlet, 

orientacijski izlet, športno dopoldne, športno popoldne itn. 

 Pri vseh dejavnostih in v vseh situacijah so odgovorni za varnost otrok. Otroke 

navajajo na varnost pri izvajanju dejavnosti, uporabi igral in rekvizitov ter jih 

ozaveščajo o pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti zanjo. 

Jezik 
 Osebe, ki delajo z otroki, pripovedujejo in berejo otrokovi starosti primerne 

pravljice, zgodbice, uganke, pesmice, uprizarjajo lutkovne igrice; otroku že v tem 

obdobju omogočajo stik s knjižnim jezikom (tako govorjenim kot zbornim) in mu s 

tem omogočajo ob narečju in pogovornem jeziku spoznavati tudi knjižno zvrst 

jezika. 

 Znati morajo pokazati svojo lastno govorico telesa in na situaciji ustrezen način z 

neverbalnimi sredstvi vzpostaviti interakcijo z otroki, prepoznati možne 

nesporazume v neverbalni komunikaciji in se zavedati različnih kulturnih stilov 

neverbalne komunikacije (pri tem je treba upoštevati socialno okolje, iz katerega 

izvira otrok). 

 Pozorno poslušajo komunikacijo med otroki in poskušajo teme, ki jih je uvedel 

otrok sam, razširiti in poglobiti. 

 Pokažejo, da cenijo verbalno komunikacijo. 

 Izkoristijo priložnosti za poglobljen pogovor z otroki. 

 Poznajo razvoj otroka, temu potem prilagodijo svoja pričakovanja glede otrokove 

jezikovne zmožnosti. 

 Spodbujajo otroke k razpravljanju in pripovedovanju o prebranem. 

 Uporabljajo tisk in črke v vsakdanjem kontekstu (npr. recept za pripravljanje hrane). 
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 Nudijo možnost otroku, da bo ustvarjalen v jeziku. 

 Nudijo mu možnost, da ustvarja lastne knjige, stripe. 

Umetnost 
 Odrasli oblikujejo bogato in raznovrstno glasbeno, likovno, plesno, gledališko 

okolje z različnimi spodbudami, ki otroku omogočajo doživljanje sebe in drugih, 

okolice in umetnosti. Pestri, zabavni, zanimivi, presenetjivi viri izzivajo otrokovo 

željo po ustvarjanju in udejanjanju. Kakovostno estetsko in umetniško okolje 

sooblikuje otrokov razvoj estetskega vrednotenja in osebnega okusa. 

 Ustvarjajo prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja, s čimer otroka spodbujajo k 

odprtosti in želji po izražanju. Varen in svoboden otrok razvija in udejanja svoje 

ustvarjalne in razvojne potenciale na sebi lasten način. Odrasli otrokovo 

ustvarjalnost pričakujejo in negujejo na nivojih vsebine, zamišljanja, oblikovanja in 

sprejemanja glasbe, slike, igre, plesa. Podpirajo ga v in k individualni izbiri 

prioritetnega področja v umetnosti, iniciativi, ustvarjalnih in drznih idejah, 

radovednosti, izvirnosti, humorju. Prepoznavajo otrokove specifične potenciale in 

limite, ker jih otrok izkazuje skozi umetniške dejavnosti, prepoznane umetniške 

nadarjenosti pa spodbujajo in po potrebi poskrbijo zanje ali svetujejo dodatno 

ustrezno edukacijo. 

 Umetniško/estetsko doživljanje razumejo kot neposredno dojemanje s čuti, kjer 

doživetja in oblike niso doživete v logičnem, biološkem in etičnem pomenu, marveč 

kot užitek, ki nudi globljo izpolnitev. Ker je za tenkočutno doživljanje in ustvarjanje 

umetnosti potrebna povečana pozornost pri zaznavanju in iz tega izhajajoča 

povečana senzibilnost, odrasli usmerjajo otrokovo pozornost v zbrano poslušanje, 

opazovanje, tipanje, ki mu omogoča večanje senzibilnosti, ozaveščanje estetskega 

doživljanja in spoznavanje bogastva, ki ga prinaša tak stik s svetom. 

 Omogočati je treba, da otrok v umetnosti izraža svoj intimni svet in komunicira z 

okoljem spontano, neposredno in individualno. 

 Umetniški jeziki posamezniku omogočajo predstavljanje najrazličnejših vsebin, ki 

jih nato drug posameznik lahko občuti, dojame, razume, razloži. Uporaba in 

razumevanje, “pisanje” in “branje” umetniških jezikov sta izhodišči za delovanje in 

sprejemanje umetnosti ter temelj komunikacije z umetnostjo. Umetniški jeziki lahko 

posredujejo tudi zelo osebne čutne in čustvene vsebine tako, da jih doživimo na 

neposreden način. Zato nastajajo slika, pesem, film, predstava. 

 Vsebine, ki si jih umetnik ali otrok zamišlja in oblikuje v mislih, postanejo lastnemu 

in drugemu očesu, ušesu, roki dostopne šele z uporabo sredstev, npr. glasu, violine, 

barvne krede, telesa, fotoaparata, ekrana. 

Družba 
 V vrtcu je otrokom treba omogočiti, da spoznavajo svoje omejitve in meje 

sprejemljivega vedenja, ki so utemeljene v načelu neomejevanja drugih, ter da 

doživljajo vrtec kot okolje, v katerem se potrjujejo kot posamezniki in imajo 

možnost razvijati občutek za sodelovanje. Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja in drugi 

odrasli, ki sodelujejo pri vzgojnem procesu v vrtcu, omogočijo tudi, da otroci 

kritično sprejemajo pravila in se udeležujejo v njihovem spreminjanju ter sodelujejo 

pri ustvarjanju kulture sobivanja v razlikah in drugačnosti. To je povezano z 



44 
 

razvijanjem kritičnega pristopa do vednosti nasploh in osnov za soočanje z 

ideološkimi in drugimi pritiski, komercialnimi vplivi, modnimi trendi itn. 

 Odrasli skrbijo za povezanost vrtca in otrokove družine; urejajo pretok informacij 

med otrokom in družino in v zgodnjem obdobju spodbujajo prisotnost družinskih 

članov v skupini. Poznajo kulturo otrok v svoji skupini in spoštujejo usmerjenost 

družine. Zapomnijo si pomembne stvari o otrocih, npr. imena družinskih članov. 

 Organizirajo stalne dejavnosti, za katere otroci vedo vnaprej, npr. hranjenje, 

priljubljene igre, glasba itn. Izvajanje rutine mora biti prijetno in mora nuditi 

možnost za družabnost, vzpostavljanje prijateljstva, za individualne interakcije in 

pozornosti. Prehode med dejavnostmi izkoristijo tudi za stik s knjigami in pisno 

kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe in omogočanja avtonomije 

individua. Spodbujajo razvoj otrokovih veščin pri skrbi zase in dobro mnenje o 

samem sebi ter samospoštovanje. Potrebno se je zavedati in sprejeti, da so otroci 

navezani na določene osebe in imajo svoje najljubše igrače in predmete. 

 Otrokom dajejo odgovornosti na ustrezni ravni. 

 Kotički v igralnicah so ustrezno opremljeni za družabno življenje, socialne igre, 

simbolno igro itn. V igralnicah so vedno na razpolago knjige, periodika, slike, 

dojenčki obeh spolov in raznih ras, predmeti, povezani z vsakdanjo rutino itn. 

Knjižni kotički so opremljeni tudi s knjigami, s pomočjo katerih se je mogoče 

seznanjati z razlikami med ljudmi, medkulturnimi razlikami in zgodovinskim 

spreminjanjem. 

 Dejavnosti v vrtcu vključujejo priložnost za družabnost, proslavljanje, praznovanje 

itn. Vrtec se ne more izolirati od okolja, otrok in njihovega doživljajskega sveta, 

prav tako pa ne sme s svojimi dejavnostmi prenašati v vrtce tistih razlik, ki bi imele 

za posledico, da se otroci ne bi počutili enakopravno. Torej je potrebno z lastnimi 

posebej organiziranimi dejavnostmi obeleževali le tiste praznike, ki so v načelu 

vsem skupni (državni prazniki). Množične tradicionalne verske praznike (božič, 

velika noč itn.) naj se v vrtcu obeleži le z dejavnostmi, ki so sprejemljive za vse 

otroke. 

Narava 
 Pri naravoslovnih dejavnostih se otrok uči strategij mišljenja in raziskovanja. 

Vzgojitelji ali pomočniki otroku omogočijo dovolj priložnosti in časa, da z lastnim 

preizkušanjem začuti lastnosti narave z vsemi čutili. Otroku nudijo možnosti in 

spodbude, da sprašuje o tem, kar vidi, in se uči iskati odgovor tako, da opazuje, 

raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga. Otrokovo dejavnost opisujejo in jo s tem 

ozaveščajo. Otroku omogočajo, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga 

vodijo in spodbujajo tako, da ustvarjajo situacije, v katerih lahko sam najde in reši 

problem. Spoštujejo njegov način razmišljanja in metode dela ter ga navajajo, da 

izkušnje opisuje. Ugotovitev otroka ne označujejo kot napačne ali pravilne. 

“Napačne” ugotovitve so lahko izhodišče za organizacijo novih izkušenj, ki vodijo k 

popolnejšemu razumevanju. Izogibajo se dogmatičnim pogledom, saj se spoznanja v 

naravoslovju stalno spreminjajo in dopolnjujejo. V priročni knjižnici in v 

raziskovalnem kotičku nudijo otroku pripomočke za samostojno delo. Različni 

naravoslovni materiali so tu vedno dostopni, da lahko izkoristijo otrokovo trenutno 
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zanimanje za naravoslovno temo in tako izkoristijo njegovo osebno motivacijo za 

učenje. Kjer se le da, naj otrok spoznava naravo neposredno, ob različnih časih 

dneva in vremenskih pogojih. Izkoristijo naj posebne dogodke: mavrico, oblake, 

luno na nebu, polža na igrišču, odpadanje listja jeseni ipd. 

 Otroku omogočajo, da iz narave prinaša živa bitja in predmete, jih opazuje in skrbi 

zanje ter jih v naravo vrača. V raziskovalnem kotičku ali na okenskih policah mu 

omogočijo, da trajno skrbi za živali in rastline. Z lastnim zgledom otroka navajajo 

na varno in spoštljivo ravnanje z živimi bitji – varno zanj in za živo bitje! 

 Za mešanje obarvanih snovi lahko uporabljajo različne vrste prsti ali mivke. Pri 

raziskovanju potreb živih bitij za življenje usmerjajo pozornost na nudenje različnih 

možnosti in izbiro živali med različnimi možnostmi hrane, prostora, vlažnosti, 

toplote idr. ali na izgled rastlin v pogojih različne osvetljenosti, vrste prsti, zalivanja 

idr. 

 Dejavnosti, s katerimi otrok spoznava prostor, čas in gibanje, povezujejo s 

področjem dejavnosti matematika. Otroku omogočajo situacije, v katerih opisuje 

prostor iz različnih pogledov. Občutek prostora razvija tudi ob lastnem gibanju. 

Otroku omogočajo, da si uredi svoj kotiček in ga opremi po lastni zamisli. Ni nujno, 

da ima tako urejen prostor resnično funkcijo, le da so predmeti v njem v medsebojni 

smiselni povezavi. Opisuje naj predmete, njihov položaj in uporabo. Otrok 

spoznava, da je občutek za čas relativen. Vzgojitelji ali pomočniki vodijo pogovor o 

različnih dejavnostih, ki se otrokom zdijo dolgočasne ali kratkočasne (čakanje in 

igranje). Pozornost usmerjajo na časovno zaporedje dogodkov. Za urejanje 

zaporedja dogodkov so uporabne slikanice ali stripi, pripovedovanje zgodb v 

napačnem časovnem zaporedju ipd. Uporabljajo pojme včeraj, pred tem, potem in 

podobno. 

Matematika 
 Ob matematičnih dejavnostih se mora otrok dobro počutiti, biti mu morajo v veselje, 

doživeti mora uspeh ob svojih rešitvah. Zato je pomembno, da odrasli sprejemajo 

otrokove napake kot priložnost za napredovanje otroka. Otroku omogočijo, da sam 

spozna, da je rešitev ali premislek napačen, in ustvarijo situacijo, v kateri otrok 

pride do pravilne rešitve (npr. ob ponovitvi poskusa, z opazovanjem, kje je prišlo do 

napačnega sklepanja). Otroka seznanjajo tudi s postopki preverjanja rešitve in s 

kriteriji, ki odločajo o njeni smiselnosti. 

 Otroka spodbujajo in mu ponujajo tudi dejavnosti, ki zahtevajo večkratne ponovitve 

poskusov, npr. spuščanje različnih kock po klancu, po drugi strani, pa tudi sami 

ponavljajo prikazovanje, posamezni korak igre, pogovor ponavljajo toliko časa, 

dokler otroka zanima in veseli. Prav tako je pomembno, da otroke spodbujajo, da 

končajo začeto nalogo in s tem doživijo svoj uspeh. 

 Otroka ne učijo imen likov, teles, izrazov za opis položaja in drugih besed s 

področja matematike kot samozadostno dejavnost. Pojme vpeljujejo glede na 

zanimanje in razvoj otroka. Primere iščejo v naravi in vsakdanjih rečeh. Otroku 

omogočajo, da predmete prijema in spoznava v igri preden jim nadenejo imena. 

Omogočijo mu, da se lahko varno igra s snovmi s čim manj dodatnimi opozorili in 

prepovedmi. 
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 Odrasli najbolje pomagajo otroku do štetja, če sami čim večkrat štejejo zelo različne 

reči, uporabljajo števila v vprašanjih otrokom, izkoristijo možnosti v vsakdanjih 

opravkih, kjer je štetje potrebno (pri pripravi mize, pri pospravljanju igrač, pri 

odhodu na sprehod), omenjajo čim pogosteje številske vzorce v vsakdanjem 

pogovoru z mlajšimi otroki ob negi in igri (npr. pet prstov, dva čevlja, štiri kolesa), s 

starejšimi ob vsakdanji rutini, igri, sprehodu, gibanju, petju. Izgovarjati je potrebno 

vsa števila, tudi če jih je več in štetje ni namenjeno otroku. Pri mlajših otrocih je 

koristno uporabljati ob štetju prste, tako da otrok vidi in ponavlja. Ko otroku 

zmanjka prstov, ker šteje že več stvari, mu je mogoče pokazati več načinov, kako si 

lahko pomaga še z drugimi pripomočki. 

 Opazovati je potrebno, ali otrok šteje vse objekte in ali jih šteje samo po enkrat, ter 

mu pomagati, da opazi, da se je zmotil pri štetju, in da odkrije, kje (npr. z 

označevanjem preštetega predmeta). 

 Odrasli spodbujajo otroka, da v čim več stvareh in situacijah opazi ponavljajoči 

vzorec. Ob tem tudi opazujejo posameznega otroka, da prepoznajo, kako zahtevno 

grupiranje, klasificiranje in razvrščanje otrok sam od sebe že uporablja v igri, in 

prilagodijo zahtevnost dejavnosti posameznemu otroku. Pri določanju manjše 

skupine predmetov v večji skupini morajo odrasli ločiti različno zahtevne stopnje, ki 

si po zahtevnosti sledijo takole: o predmeti s posebno dodano lastnostjo (rumene 

kocke med vsemi kockami), o predmeti z drugim imenom med drugimi predmeti z 

zbirnim imenom (jabolka med sadjem), o predmeti z drugim imenom med drugimi 

predmeti (jablane med drevesi). Z zgornjo razdelitvijo je povezan otrokov razvoj 

sposobnosti posploševanja in sklepanja s splošnega na posamezni primerek. 

 

Mlinček – Mlinčkova igralnica na 

prostem 

 

V tem šolskem letu, smo na našem igrišču dodali še nekaj novih kotičkov. Čeprav je 

Mlinčkovo igrišče majhno, smo oblikovali številne kotičke, ki nudijo različne 

dejavnosti za individualno ali skupno igro. Vsi kotički so slikovno označeni in urejeni 

tako, da otrokom nudijo možnost izbire. V senci edinega drevesa, smo uredili kotiček 

imenovan: 

Bralnice pod krošnjami. Pod drevo položimo blazine, knjige pa imamo v lesenih 

zabojih. Opazili smo, da so otroci raje sedeli na tleh kot pa na klopi, zato smo jim 

ponudili blazine. Tako otroci vseh treh skupin listajo in »berejo« knjige naslonjeni na 

javorjevo deblo. Ob knjižnem kotičku imamo na novo urejen: 

kotiček s šotori, v katerih otroci radi listajo knjige ali pa jim služijo kot prostor za umik. 

Ob peskovniku imamo: 
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kotiček z zelišči. Otroci se ob njem ustavijo, opazujejo, se pogovarjajo, zelišča prijetno 

dišijo, prav tako tudi sodelujejo pri zalivanju in odtranjevanju plevela. Eden izmed 

najbolj priljubljenih pa je: 

naravoslovni kotiček. Ta vključuje peskovnik, pripomočke za opazovanje žuželk, 

pripomočke za igro in raziskovanje z vodo, ki pa jih zaradi trenutnih razmer in navodil 

otrokom ne ponudimo. Na novo smo uredili tudi: 

kotiček s pripomočki za urejanje igrišča. Tako imajo otroci vedno na voljo metle in 

smetišnice, kar jih še dodatno motivira k aktivnemu sodelovanju pri urejanju igiršča. 

Ob leseni hišici kjer shranjujemo vozila: 

smo uredili kotiček z vozili, tako da so otrokom vedno na voljo. Po končani igri 

oziroma vožnji jih sami vrnejo na ustrezno mesto oziroma kot pravijo sami, vozila 

parkirajo. Med leseno hišico in peskovnikom smo uredili: 

kotiček za igro z družabnimi igrami, steno hišice pa izkoristili za razstavo naših 

izdelkov. Veliko igralo smo poimenovali: 

gibalni kotiček, saj otrokom omogoča razvijanje gibalnih spretnosti. Prostor 

oziroma kotiček za gibalne igre smo namenili na asfaltni površini, kjer smo narisali 

ristanc in igro s številkami. Prostor za gibanje smo namenili še v: 

kotičku za igre z žogo, kjer smo postavili gol. Urejen imamo tudi: 

konstrukcijski kotiček, kjer imajo otroci za ustvarjalno igro na voljo različno velike 

kocke. V manjši leseni hišici je: 

kotiček dom, ki pa ga prilagajamo, pred hišico postavimo mizico ter stole in tako 

kotiček še povečamo. Ta je priljubljen predvsem pri otrocih najmlajše skupine. Seveda 

pa na igrišču ne manjka še: 

kotiček za ustvarjanje, kjer otroci lahko likovno ustvarjajo z različnimi likovnimi 

pripomočki. 

Na prvi pogled tako zelo majhno igrišče, otrokom nudi veliko možnosti za različno igro 

in več niti ne potrebujemo. No, morda le še kakšno drevo, ki nam bi nudilo naravno 

senco v zelo toplih dneh. 

Maja Cerar Jeretina 
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ANALIZA VZGOJNEGA DELA V POLETNIH MESECIH 

 

Tudi  letošnje poletje smo preživeli v naši enoti in sicer zaradi  preventivnih ukrepov v 
povezavi s COVID-19. 
Vsebine in dejavnosti, ki smo jih načrtovali, so potekale v skladu z načrtovanim tematskim 
sklopom Indijansko poletje. Večina dejavnosti se je odvijala na prostem.  
Čeprav je Mlinčkovo igrišče majhno, smo lahko oblikovali številne kotičke, ki nudijo različne 
dejavnosti za individualno ali skupno igro. Vsi kotički so bili urejeni tako, da so otrokom 
nudili možnost izbire. Otroci so izbirali med naslednjimi kotički: 

- Bralnice pod krošnjami: 

Otrokom smo pripravili različne slikanice v lesenih zabojih. Otroci so najraje sedeli na 

blazinah, kjer so listali in brali knjige naslonjeni na drevesno deblo. Ob knjižnem 

kotičku smo pripravili: 

- Kotiček s šotori, v katerih otroci prebirali knjige, ali pa so jim služili kot prostor za umik.  

- Ob peskovniku so otroci lahko urejali kotiček z zelišči. Tu so otroci lahko opazovali, se 

pogovarjali, vonjali in tipali zelišča. Prav tako pa so sodelovali tudi pri zalivanju zelišč 

in odstranjevanju plevela. 

- Naravoslovni kotiček, ki je vključeval peskovnik, pripomočke za opazovanje žuželk ter 

pripomočke za igro in raziskovanje z vodo. Tu smo bili še posebno pozorni na higienska 

priporočila NIJZ-ja. 

- Na novo smo uredili tudi kotiček s pripomočki za urejanje igrišča. Tako so imeli otroci 

vedno na voljo metle in smetišnice, kar jih še dodatno motiviralo k aktivnemu 

sodelovanju pri urejanju igrišča.  

- Ob leseni hišici kjer shranjujemo vozila, smo uredili kotiček z vozili - da so bila otrokom 

ves čas na voljo. Po končani igri so jih vrnili na ustrezno mesto.  

- Med leseno hišico in peskovnikom smo uredili kotiček za igro z družabnimi 

igrami, steno hišice pa izkoristili za razstavo naših izdelkov.  

- Veliko igralo smo poimenovali gibalni kotiček, saj otrokom omogoča razvijanje gibalnih 

spretnosti. 

- Kotiček za gibalne igre smo oblikovali na asfaltni površini, kjer smo narisali ristanc in 

igro s številkami.  

- Prostor za gibanje smo namenili še v kotičku za igre z žogo, kjer smo postavili gol.  

- Uredili smo  tudi konstrukcijski kotiček, kjer so imeli otroci za ustvarjalno igro na voljo 

različne kocke.  
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- V manjši leseni hišici smo pripravili kotiček dom. Da smo povečali igralno površino 

kotička smo pred hišico postavili mizo in stole. 

- Seveda pa na igrišču ni manjkal kotiček za ustvarjanje, kjer so otroci lahko likovno 

ustvarjali z različnimi likovnimi pripomočki. 

Poslabšanje vremena pa seveda ni ustavilo našega ustvarjanja. Le-to smo izkoristili za razne 

raziskovalne sprehode ob Kamniški Bistrici. 

 

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

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

 

ANALIZA ORGANIZACIJE DELA IN RAZPOREJANJE DOPUSTA STROKOVNIH 

DELAVCEV GLEDE NA ŠTEVILO PRISOTNIH OTROK 

 

Plan kadra med poletjem je bil ustrezno načrtovan, glede na število otrok.  

Po napovedih staršev smo pričakovali veliko več otrok, kot pa jih je v resnici bilo. Število otrok 

se je iz tedna v teden manjšalo, kar pa ni vplivalo na dodatno koriščenje letnega dopusta 

delavcev.  Otroci so bili več ali manj združeni v dve, oziroma kasneje v eno skupino. Prisotnost 

otrok je torej odstopala od napovedane tako, kot vsako leto.  

Planirano smo imeli tudi študentko, in sicer dva tedna v mesecu juliju in en teden v avgustu, 

ker pa je bilo število otrok ves čas manjše, je nismo potrebovali. 

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

 

IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV V POVEZAVI S COVID-19 

Ob izvajanju procesov smo poskušali čim bolj dosledno upoštevati priporočila in navodila NIJZ 

ter higienskih ukrepov in protokolov Vrtca Domžale za ravnanje v času poletnih mesecev. 

Tako smo upoštevali vsa navodila glede nošenja zaščitnih mask, čiščenja, razkuževanja, 

zračenja prostorov, medsebojnih stikov, zaščitne opreme, vodenje evidence otrok v zbirnih 

skupinah in ozaveščanja tako staršev, kot tudi otrok o teh ukrepih. 

Radomlje, 28. 8. 2020                                                                                                           Damjana Rode 
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Enota OSTRŽEK 
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Ostržek – Barve poletja 
 

 

  

NAČRT DELA V POLETNIH MESECIH 

Tema: 

BARVE POLETJA 

Čas priprave: 

ponedeljek, 22. junij 2020 – ponedeljek, 31. avgust 2020 

Globalni cilji 

Gibanje 
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 

Jezik 
 poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika 

 doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke 

 razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti 

Umetnost 
 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti 

Družba 
 doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje 

 spoznavanje samega sebe in drugih ljudi 

 seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja 

Narava 
 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave 

Matematika 
 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje 
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Cilji 

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

plezanje, plazenje itn.) 

 spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger 

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo 

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov 

 pridobivanje spretnosti vožnje s triciklom 

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

procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura 

komunikacije, stili komunikacije, vljudnost). 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

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

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

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

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

 Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah (od glasoslovne in oblikoslovne do 

skladenjske in pomenoslovne). 

 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

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

ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega 

sveta • Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

Umetnost 
 spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti 

 spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote 

 doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem 

 negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih 

virov iz okolja 

 negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na notranji in zunanji 

svet 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

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

in tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora 

Družba 
 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 
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 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

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

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja 

in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

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

razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil 

sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih. 

 Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju 

različnih rešitev in odgovorov. 

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

 Otrok spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in 

krepitev zdravja. 

 Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja. 

 Otrok pridobiva navade nege telesa. 

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

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

lastnosti. 

Matematika 
 Otrok rabi imena za števila. 

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

 Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

 Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno .) in se nauči orientacije v prostoru. 

Dejavnosti 

Gibanje 
 gibalne zgodbe na temo domišljijskih junakov, gibanje na igrišču, vožnja z vozili, 

poganjalci, skiroji, uporaba različnih sredstev za gibanje (v skupini, dvojicah, 

individualno), razgibavanje z baloni, žogicami, trakovi, kegljanje, mini košarka, 

nogomet, gumitwist; igre nekoč:-Zemljo krast, Barvice, Koze klamf, Ristanc 

Jezik 
 posluša pravljice, zgodbice, uganke, pesmice; Bralnice pod krošnjami in različni 

knjižni kotički v igralnici 

 izvaja dejavnosti, v katerih po svojih željah v simbolni igri in igri vlog posnema in 

igra osebe, živali, predmete 

 sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, vpeljuje nove teme; se 

igra in zabava z besedami in strukturami, sprašuje, se pogaja 
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 samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje svoje 

 sodeluje v različnih družabnih in didaktičnih igrah, ki spodbujajo bogatenje 

besednega zaklada, obnavljanje in izmišljanje zgodb (npr. čarobne karte) 

 pogovor o počitnicah, doživetjih, sestavljanje poletne zgodbe, besedne igre, nove in 

že znane pravljice 

Umetnost 
 prepevanje znanih pesmi in učenje novih pesmi 

 rajalne igre in bansi 

 spremljava z lastnimi in malimi instrumenti 

 ustvarjanje ritmov 

 razstava likovnih izdelkov na temo poletja 

 izdelovanje različnih izdelkov iz odpadnega materiala oz. embalaže 

 risanje, slikanje, modeliranje 

 lepljenka 

 igra z nekonstruiranim materialom (kamenje, veje…) 

 barvanje prodnikov 

 tiskanje 

Družba 
 zalivanje vrta, pometanje listja, urejanje cvetlične gredice; urejanje igrač, igralnice; 

skupna praznovanja, slovo od odhajajočih v šolo; družabne igre; socialne igre 

 Igranje namiznih iger 

 igra skrivalnice na igrišču – sodelovanje mlajših in starejših -skrivanje v paru 

 prosta igra v igralnih kotičkih v igralnici in na igrišču 

 skupno sodelovanje, dopolnjevanje in prilagajanje mlajšim 

 igra vlog v tematsko urejenih kotičkih (reševalci, policisti, zdravnik, gasilci) 

 spoznavanje skupinskih iger, ki temeljijo na določenih pravilih 

Narava 
 se igra z magneti 

 se igra s tehničnimi predmeti (npr. zvonec, telefon) 

 urejanje vrtička 

 eksperimentiranje 

 igra in raziskovanje v naravoslovnem in eksperimentalnem kotičku 

 pogovor o letnih časih: spremembe v naravi, 

 sprehod ob Kamniški Bistrici – opazovanje življenja na in ob reki 

Matematika 
 se igra in izdeluje ritmične instrumente; igra se igre, v katerih zazna ritem in ga 

ponovi z enakim številom udarcev na boben ali z enakim številom kakšnega 

drugega dejanja (gibov, poskokov), kot je udaril vodja igre 

 opazuje datum in dan na koledarju, se igra s koledarjem 

 se uči pojma levo in desno in enostavne orientacije v prostoru 

 družabne in didaktične igre 

 nizanje v zaporedju (ogrlice, …) 
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 igra z različnimi žogami, kockami, kvadri v telovadnici; kotaljenja po ravnem, po 

klancu, z valjem…. 

Od 13.7.2020 do 21.8.2019 bomo predvidoma gostovali v enoti Palček, kjer bomo 

nekaj dejavnosti izvajali skupaj, ravno tako bomo skupaj poskrbeli za zanimive in 

urejene kotičke na prostem in v igralnici. 

Vsebine poletnega tematskega sklopa bodo prilagojene razvojni stopnji posameznih 

otrok. V poletnem času se skupine združujejo glede na starost in število prisotnih otrok. 

Vodene dejavnosti se bodo večinoma izvajale po skupinah. Upoštevane bodo tudi želje 

otrok. Večina poletnega bivanja v vrtcu bo namenjena prosti igri v skupini ali 

samostojno v kotičkih, otroci pa se bodo vključevali v različne vodene dejavnosti glede 

na njihov interes. 

 
 

 

 
ANALIZA DELA V POLETNIH MESECIH 

 

 

Zaradi pojava epidemije Covid19 letošnje poletje nismo gostovali v enoti Palček temveč smo ostali 

v enoti Ostržek. 

Odsotnost otrok je bila približno tretjino večja  od najavljenih odsotnosti, kar je bilo pričakovano 

glede na pretekla leta. Študentko za pomoč pri delu v skupini smo  potrebovali le en teden v mesecu 

juliju. Kadrovska zasedba je bila dobro planirana in ni bilo presežka ali manjka strokovnih delavk 

glede na številčnost prisotnih otrok.  

Ponoči 30. 7. 2020 je toča preluknjala streho vrtca in nadstreška na več kot 150 mestih Posledično 

je s stropa zamakalo v vseh treh igralnicah, v  pisarni in v večnamenskem prostoru. Do 25. avgusta 

je bila zato opravljena sanacija poškodovanih strešnih plošč, izsuševanje, sanacija in beljenje 

stropov. Pričakovano je, da se bodo do 1. septembra izvedla še parketarska dela. 

Vzgojno delo je potekalo v skladu s poletnim vzgojnim načrtom na temo Barve poletja. 

Ker je je bila rdeča nit dejavnosti barve, smo tako poimenovali tudi nekatere poletne kotičke: 

- Barve zvokov (glasbeni kotiček z malimi inštrumenti) 

- Pisani konstruktor (v kotičku smo menjavali različne konstruktorje, kot so lego kocke, leseni 

gradniku,…) 

- Barvni kamni (kotiček z nekonstruiranimi materiali: barvni kamni, vejice, plodovi…) 

- Barvitost slikanic (knjižni kotiček) 

- Parkirišče (kotiček s trokolesniki) 

- Športni kotiček (hodulje, žoge, različni poligoni) 

- Gradovi (igra s peskom) 

- Barve (ustvarjalni kotiček z likovnim materialom) 

- Poletna kuhinja 
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Čas takoj po zajtrku smo največkrat namenili pogovoru, pravljicam in prepevanju, nato pa so si 

otroci na igrišču ali v igralnicah glede na svoje interese poiskali kotičke za prosto igro ali usmerjeno 

dejavnost. Nekatere usmerjene dejavnosti smo izvajali ločeno glede na starostno skupino, večino 

dejavnosti pa smo izvajali skupaj. 

Za preprečevanje okužb z virusom Covid 19 smo upoštevali higienska priporočila NIJZ, največ 

poudarka pa je bilo na umivanju rok, tako pri zaposlenih kot otrocih,  zračenju prostorov in 

razkuževanju. Predvsem pri mlajših otrocih smo pazili, da igrač niso dajali v usta. Igrače smo redno 

razkuževali. Starše in osebe, ki so vstopale v vrtec (sanacijska dela, vzdrževane) je bilo potrebno 

opozarjati na uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok. Vodili smo evidence o prisotnosti, 

obolevnosti in čiščenju prostorov, od staršev pa smo ob ponovnem prihodu v vrtec pridobili 

podpisane obrazce Izjava staršev.  

 

Tadeja Mišmaš, vodja enote Ostržek 
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Enota PALČEK 
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Palček – Palčkovfest 
 

  

NAČRT ZA POLETJE 2019 – 2020 

PALČKOVFEST 

Vsi kotički bodo na igrišču označeni z lesenimi tablami z napisi. 

1. USTVARJALNI KOTIČEK 

GLOBALNI CILJ: 
 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti 

CILJI: 
 razvijanje ustvarjalnosti, umetniške predstavljivosti; 

 negovanje čutnega doživljanja, spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do 

lepote. 

 Eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi. 

 Razvijanje drobne motorike. 

 Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah zamišljanja, 

doživljanja in izražanja. 

 Spoznavanje novih likovnih tehnik in likovnih materialov. 

DEJAVNOSTI: 
 Se izraža spontano, izbira vsebine, motive, sredstva… 

 Se igra rokuje, tipa, opazuje različne motive 

 Riše s svinčniki, kredami, ogljem… 

 Slika s prsti, dlanmi, gobicami… 

 Tiska z dlanmi, gobicami, predmeti… 

 S petjem, igranjem, poslušanjem glasbo doživlja, poustvarja in ustvarja 

 Petje, ritmično izreko spremlja z glasbili in gibanjem, 

 Si izmišlja gibe, gibalna zaporedja… 

 Riše po platnu 

2. PROMET IN VARNOST 

GLOBALNI CILJ: 
 Seznanjanje z varnim načinom življenja in se nauči varno ravnati v različnih okoljih 

v prometu 

Cilj: 
 Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom 
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 Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi 

razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil 

sprejemljivega vedenja 

 Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju 

različnih rešitev in odgovorov. 

DEJAVNOSTI: 
 Vožnja s poganjalci in kolesi – kolesarski poligon 

 Pogovor o varnosti 

 Pogovor o prometu 

 Spoznavanje prometnih znakov 

 Družabne igre na temo promet 

 Socialna igra »avtopralnica« in »semafor« 

3. GIBALNI KOTIČEK 

GLOBALNI CILJ: 
 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 

CILJI 
 Razvijanje skladnosti gibanja, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 

 Razgibanje v naravi. 

 Razvijanje moči, gibljivosti, natančnosti, ravnotežja, hitrosti. 

 Spoznavanje in izvajanje različnih iger, upoštevanje pravil, spoznavanje pomena 

sodelovanja. 

 Razvijanje prstnih spretnosti.. 

 Prijetno počutje, zavedanje telesa in ugodja. 

DEJAVNOSTI: 
 Sprehodi, … 

 Različne oblike gibanj; hoja (sprehodi), tek (različne podlage) 

 skoki, valjanje, plazenje; 

 igre z žogo – hokej, nogomet, badminton, met v tarčo, podajanje…, 

 stare skakalne igre – gumitvist, zemljo krast, ristanc, polž… 

 talni pikado; 

 sproščnje, masaže z rekviziti; 

 Gibanje skozi oviro(premagovanje različnih ovir) – motorična pot, ujemi ravnotežje, 

pajkova mreža, gibalni poligoni, ovire z obroči, štafetne igre… 

 plezala 

4. KONTRUKCIJSKI KOTIČEK 

GLOBALNI CILJ: 
 Razvijanje matematičnih spretnosti 
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CILJI: 
 Otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

 Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost. 

 Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

DEJAVNOSTI: 
 Uporaba orodja (kotiček delavnica) 

 Sestavljanke, 

 Vstavljanke, 

 Magnetne kocke (sestavljanje po dogovorjenem načrtu) 

 Razvrščanje igrač, štetje urejenih in neurejenih reči, predmetov, oseb; 

 Igra v družabnih namiznih igrah – spomin, človek ne jezi se, sestavljanke, 

vstavljanke, natikanke, domino… 

 se igra s geometrijskimi telesi in liki, jih imenuje, riše 

 pletenje in premagovanje pajkove mreže – orientacija 

 opazuje vzorce v naravi, oblačilih, glasbi, jih oblikuje in ponavlja 

5. KOTIČEK S PESKOVNIKOM 

GLOBALNI CILJ: 
 Spoznavanje žive in nežive narave 

CILJI: 
 Otrok odkriva, pridobiva izkušnje, spoznava snovi, prostor. 

 Otrok preizkuša zaznavanje različnih čutil: tip, vonj, okus, sluh in vid. 

DEJAVNOSTI: 
 Spontana igra v peskovniku, 

 Odkrivanje in skrivanje skritih predmetov, 

 Grajenje tunelov, cest, mest… 

6. BRANILNICE POD KROŠNJAMI 

GLOBALNI CILJ: 
 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika 

CILJI: 
 Razvijanje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih spretnosti; 

 poslušanje, doživljanje, razumevanje jezika; 

 spoznavanje različnih literarnih zvrsti; ob knjigi doživlja veselje, ugodje, pozitiven 

odnos do literature. 

DEJAVNOST: 
 Pogovori o počitniških doživetjih; 
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 poslušanje branja, pripovedovanja pravljic, pesmic, ugank, bibarij – tema poletje, 

počitnice… 

 Spoznajmo abecedo (abeceda napisana na tleh) 

 Opisovanje slik (iz pravljic) 

 pripovedovanje vzgojiteljic ob visečih ilustracijah 

 igra z glasovi 

 branje razglednic 

 pripovedovanje in prepevanje ugank, izštevanke, rim, kratkih pesmi in zgodb, 

jezikovne igreDnevi pripovedovalk (vzgojiteljice), 

 Otroci pripovedujejo,… 

7. EKSPERIMENTALNI KOTIČEK 

GLOBALNI CILJ: 
 Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe 

CILJI: 
 Doživljanje, spoznavanje narave v njeni raznolikosti in spreminjanju; 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do žive in ne žive 

narave. 

 Otrok odkriva, pridobiva izkušnje, spoznava snovi, prostor. 

 Spodbujanje različnih pristopov k ohranjanju zdravja – spoznava , da mu uživanje 

zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati zdravje. 

 Otrok preizkuša zaznavanje različnih čutil: tip, vonj, okus, sluh in vid. 

DEJAVNOST: 

Otrok: 

 Zbira materiale, snovi in predmete in jih razvrščam 

 Doživlja posamezna čutila, 

 Se igra z magneti, 

 Opazuje spremembe v daljšem obdobju, 

 Opazuje pojave na nebu, 

 Spoznava in se igra z različnimi materiali, predmeti, naravnimi in umetnimi 

materiali. 

 Odkriva, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti, 

 Se igra z elastiko, 

 Eksperimentiranje, spoznavanje različnih materialov- les, kamen, zemlja, mivka. 

 Raziskovanje tal, drevja, rastlin, oblakov – oko-lupa, daljnogled… 

 Igra in raziskovanje z različnimi tehničnimi sredstvi – milni mehurčki 

 Čutne igrarije: vedra z različno vsebino za tipanje (mivka, kamni, školjke, blato in 

seno…) 
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8. KOTIČEK Z DOJENČKI 

GLOBALNI CILJ: 
 Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje 

CILJ: 
 Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega medsebojnega odnosa. 

 Otrok ima možnosti razvijati igro s sovrstniki. 

 Otrok uživa v prijateljskih odnosih, komunicira in sodeluje pri skupnih dejavnostih 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

DEJAVNOSTI: 
 Socialne igre, 

 Spoznavanje novega igralnega okolja in vrstnikov (Indijanski šotor); 

 spoznavanje skupinskih iger, ki temeljijo na določenih pravilih. 

 Sodelovanje pri načrtovanju, pripravi različnih dejavnosti. 

 Seznanjanje z varnim vedenjem v vrtcu, doma, v prometu, pri igri, športu. 

 Igre vlog: kuhinjski kotiček in kotiček dom, ljubkovalni kotiček z dojenčki, kotiček 

trgovina 

9. GLASBENI KOTIČEK 

GLOBALNI CILJ: 
 Doživljanje, spoznavanje, uživanje v umetnosti; 

CILJI: 
 Otrok poje ob spremljavi igranja na instrumente: kitara, flavta, ksilofon, sintetizator, 

bobni, cajon, kalimba 

 Otrok uživa v glasbi pod krošnjami 

 razvijanje ustvarjalnosti, umetniške predstavljivosti; 

 negovanje čutnega doživljanja, spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do 

lepote. 

 Eksperimentiranje z različnimi glasbili. 

 Razvijanje drobne motorike. 

 Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah zamišljanja, 

doživljanja in izražanja. 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti) 

DEJAVNOSTI: 
 Petje že znanih pesmi, spoznavanje in pripevanje novih. 

 Bansi 

 Igranje na instrumente 

 Opazovanje vzg. ob igranju 
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 Pripevanje 

 S petjem, igranjem, poslušanjem glasbo doživlja, poustvarja in ustvarja 

 Petje, ritmično izreko spremlja z glasbili in gibanjem, 

 Si izmišlja gibe, gibalna zaporedja… 

 Zvoki vode 

10. KOTIČEK Z NARAVNIMI MATERIALI 

GLOBALNI CILJ: 
 Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju 

CILJI: 
 otrok tipa, spoznava, poimenuje naravne materiale, se z njimi igra, vonja, uporablja 

vsa čutila, z njimi gradi, ustvarja, uporablja domišljijo 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 Otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o zaporedju dogodkov. 

DEJAVNOSTI: 
 Čutne poti iz naravnih materialov 

 Naravni materiali: les, kamenčki, školjke, storži (poimenovanje, ustvarjanje) 

 igra s travo, nabiranje in igra s palicami in kamni, z listjem 

 skrivanje v grmičkih, za drevesi na igrišču 

 kotaljenje po hribu navzdol 

 opazovanje, tipanje, vonjanje, primerjanje, razvrščanje naravnih materialov, 

 sestavljanje skulptur (ograje, hiše, šotore…) 
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ANALIZA DELA V POLETNIH MESECIH 

 

 

Letos smo v enoti Palček tematski sklop poimenovali PALČKOVFEST, predvsem z namenom, ker 

so se nam spet pridružili otroci in strokovne delavke, tokrat iz enote Cicidom. Med počitniškimi 

dnevi smo delovali v največ 7 skupinah in najmanj v 4 skupinah. Število otrok je bilo manjše kot 

po pričakovanjih, saj starši niso redno odjavljali otrok v e-asistentu. Ker je bil upad otrok večji od 

pričakovanega, so nekatere strokovne delavke lahko v celoti koristile planiran dopust.  

 

Zaposleni smo se številu otrok sproti prilagajali (koriščenje ur, dodatni dopust, združevanje skupin), 

na voljo pa smo imeli tudi dovolj študentk, tako da težav pri organizaciji ni bilo. Na tem mestu bi 

se iskreno zahvalila vsem sodelavkam za sodelovanje in potrpežljivost pri usklajevanju delovnega 

časa in združevanju skupin. Zaradi prenove vrtca Cicidom, smo morali že v začetku meseca julija 

in na koncu avgusta prilagoditi delo v enoti, da je potekalo v skladu z normativi. 

 

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

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

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

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

Na igrišču smo z lesenimi tablami označili kotičke, ki so bili tematsko obarvani in so vsebovali 

dejavnosti iz vseh področij kurikuluma. V kotičkih je prevladovala igra otrok po njihovi izbiri.  

V kotičkih so otroci lahko plezali v pajkovi mreži, ki smo jo spletli s pomočjo trakov in obročev. 

Otroci so imeli na voljo tudi vozila, plezala, gugalnice… Odhajali smo tudi na aktivne sprehode 

ob Bistrici. 

V vročih dneh smo se posluževali iger v senci naših dreves, z milnico, kjer smo izdelovali milne 

mehurčke, s posebnimi flomastri smo izdelali plavajoče ribe in pajke… raziskovali smo tudi 

okolico Kamniške Bistrice. 

Otroci so radi prisluhnili pravljicam pod krošnjami. To pa je bil tudi kotiček, kjer so otroci lahko 

samostojno pripovedovali slišane pravljice ali pa si izmišljali svoje. 

Otroci so se v kotičkih lahko prepustili ustvarjanju zapestnic, ogrlic, slikali so na folijo, izdelali 

peščene slike, lepljenke, trganke, origami… ali pa so ustvarjali po svoji domišljiji. 

V konstrukcijskem kotičku, so otroci ustvarjali s konstrukcijskimi igračami in izvajali količinske 

naloge merjenja, tehtanja, primerjanja, prirejanja, prelaganja, preoblikovanja… 
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 Otroci so navezovali stike s vrstniki in tudi z otroki iz enote Cicidom, ki smo jih gostili v naši enoti 

cela dva meseca, zaradi prenove vrtca.  Otroci so ob sproščenem vzdušju uživali z vrstniki, 

prepevali, ustvarjali in uporabljali svojo domišljijo ob spontani igri. 

Preventivne ukrepe zaradi COVID -19 smo izvajali po načrtovanem protokolu, tako zaposleni kot 

starši. Same dejavnosti smo izvajali, tako da smo čim manj mešali skupine med seboj.  

 

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

bivanje v vrtcu. 

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

dela med počitnicami.  

 

 

                                                                                                                  Vodja enote: Urška Dragar                                                                                                    
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Enota RACMAN 
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Racman - S kamišibajem skozi poletje 

 
29. 6. – 31. 8. 2020 

ENOTA RACMAN 

GIBANJE: 

CILJI: 
 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog), ravnotežje, razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine 

motorike 

 Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti 

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

plezanje, plazenje itn.) 

 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo 

 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila 

 Spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, spoznavanje vloge narave in čistega 

okolja v povezavi z gibanjem v naravi 

VSEBINE: 
 Vsakodnevne gibalne minutke na prostem 

 Tibetančki 

 Pravljični poligon 

 Igre z žogo 

 Sprehodi v bližnjo in daljno okolico 

 Pravljična joga na prostem 

 Čutna pot 

 Razgibavanje na igralih 

 Ustvarjalno gibanje ob glasbeni spremljavi 

 Igra elementarnih, štafetnih in drugih iger na prostem 

JEZIK: 

CILJI: 
 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske 

procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura 

komunikacije, stili komunikacije, vljudnost) 

 Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa 

 Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob 

vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah. 

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

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

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

reševanja problemov. 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

 Otrok posluša različne literarne zvrsti in spoznava razlike in podobnosti med njimi. 

 Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. 

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

ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku. 

DEJAVNOSTI: 
 Pravljice: PIKAPOLONICA IN PIKICE (J. Bitenc), MUCA COPATARICA (E. 

Peroci), BOBEK IN BARČICA (A. Štefan), MIŠKA ŽELI PRIJATELJA (N. Mav 

Hrovat), KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO ( F. Levstik), MAVRIČNA 

RIBICA (M. Pfister), HVALEŽNI MEDVED (Koroška pripovedka) 

 Vsakodnevni pogovori o dogodivščinah na počitnicah 

 Gledanje slikanic 

 Pripovedovanje pravljic s Kamišibaj gledališčem 

 Pripovedovanje pravljic otroci-otrokom 

 Uganke, izštevanke, rime 

 Kamišibaj gledališče pod krošnjami 

 Pravljični vlak 

UMETNOST: 

CILJI: 
 Spoznavanje novih pesmi in delna usvojitev 

 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti, spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote 

 Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja 

 Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih 

virov iz okolja 

 Razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, 

estetskega in vrednostnega doživljanja, doživljanje in spoznavanje komunikacije z 

in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih, televizijskih delih 

 Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora 

DEJAVNOSTI: 
 Tiskanje s prsti 

 Striženje, lepljenje, risanje, slikanje 
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 Risanje s kredami 

 Barvanje kamnov 

 Igramo se gledališče 

 Prepevanje poletnih pesmi 

 Igranje na male ritmične inštrumente 

 Poslušanje glasbenih pravljic in inštrumentalne glasbe 

 Preproste ritmične in govorne igre 

 Bibarije in prstne igre 

 Ljudske, rajalne in druge plesne igre 

DRUŽBA: 

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

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

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

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

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

razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil 

sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih. 

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

bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava 

razne in različne praznike in običaje. 

 Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo. 

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

povezano s prehranjevanjem. 

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

okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v 

galerijah, družabnih srečanjih, zabavah itn. 

DEJAVNOSTI: 
 Ustvarjalne igre (knjižni kotiček, gospodinjski kotiček…) 

 Pravljični vlak 

 Izdelovanje skupinskih izdelkov 

NARAVA: 

CILJI: 
 Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo. 

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

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

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

pomagajo ohranjati zdravje. 

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

snovmi. 

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



71 
 

 

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

 Otrok odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov). 

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

ter zmesi in jih med seboj primerja. 

 Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin. 

 Otrok odkriva lastnosti zraka. 

DEJAVNOSTI: 
 Opazovanje demonstracije kaj plava in kaj potone 

 Opazovanje narave poleti 

 Pihanje milnih mehurčkov 

MATEMATIKA: 

CILJI: 
 Otrok rabi imena za števila. 

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

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

 Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

 Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

 Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

 Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno .) in se nauči orientacije v prostoru. 

 Otrok klasificira in razvršča. 

DEJAVNOSTI: 
 Razvrščanje 

 Merjenje 

 Seznanjanje z barvami 

 Sestavljanje, vstavljanje 

 Štetje, preštevanje 

 Igre s pravili 
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ANALIZA DELA V POLETNIH MESECIH 

 
 
 
 
Vzgojni načrt za poletna meseca smo pripravile v mesecu juniju, tedensko pa so dejavnosti 
načrtovale strokovne delavke, ki niso bile na dopustu. 
 
V poletnih dneh je bilo naše delo zelo razgibano. Ogledali smo si bližnji ranč, na katerem imajo 
domače živali, sprehajali smo se ob reki Pšati, večkrat smo šli na krajše oz daljše sprehode po 
Dragomlju in do bližnjega gozdička, odvisno od vremena in temperature. 
 
Na igrišču so vsak dan potekale različne delavnice: gibalne, ustvarjalne, mehanične, 
raziskovalne, matematične, bralnice pod krošnjami in še in še,... Otroci so bili navdušeni nad 
morskim poligonom, igro v vodnem koritu in pravljicami, ki smo jih otrokom predstavile, kot 
našo glavno nit tega poletja - gledališče kamišibaj. Otroci so spoznali veliko novih pravljic in 
ponovno uživali ob poslušanju že znanih. Veliko so ustvarjali po vsebinah pravljic, pri čemer 
so spoznavali najrazličnejše likovne tehnike. Veliko smo peli, plesali in se pogovarjali o 
poletnih utrinkih s počitnic. V popoldanskem času  smo ob vročih dnevih, otrokom pripravile 
dejavnosti, ki so potekale v notranjih, primerno ohlajenih prostorih. 
 
Delo je preko poletja potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Otroci so bili večino časa 
združeni v treh skupinah. Starši koristili poletne rezervacije v večjem številu, kot smo 
pričakovali ob začetku poletja. Odsotnih je bilo nekoliko več otrok, kot smo pričakovale, saj so 
nekateri starši napovedane odsotnosti podaljševali ali pa odsotnost napovedali šele na prvi 
dan otrokove odsotnosti. Bilo je tudi kar nekaj nenapovedanih odsotnosti otrok. Dopust smo 
strokovne delavke koristile, kot je bilo načrtovano, nekaj manj pa je bilo ur študentskega dela, 
saj smo delo prilagajale številu prisotnih otrok. 
 
Pri delu smo upoštevale vse preventivne higienske ukrepe in protokole Vrtca Domžale, ob 
upoštevanju le-teh pa smo trudile, da so bili otroci sproščeni, nasmejani in so se v naših rokah 
počutili varno, prijetno in sproščeno. 
 
 

 Vodja enote: Anamarija Kermavnar 
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Poletne igrarije 

 
V vrtcu se vedno kaj dogaja. Vedno se sliši otroški živ-žav in tišina je zgolj takrat, ko 

otroci zbrano poslušajo ali pa zavzeto ustvarjajo. Tudi poleti ni nič drugače! Vsebine so 

resda bolj počitniške in otrok je manj, saj je večina na počitnicah s svojimi najdražjimi 

doma, vseeno pa poskrbimo, da imajo otroci v vrtcu spodbudno učno okolje z veliko 

raznovrstnimi kotički, s pomočjo katerih razvijajo svoje potenciale in jim burijo 

domišljijo, krepijo radovednost, vabijo k raziskovanju in razvijajo kreativnost. 

Kakšne kotičke smo po enotah poleg stalnih igralnih kotičkov še pripravili? 

Poglejte si naše poletne igrarije, odkrijte nove ideje za igralne kotičke, ki jih zlahka 

postavite tudi doma in si oglejte našo poletno e-galerijo. 

https://vrtec-domzale.si/ 
 
 
 

 

E-galerija kotičkov in igrarij 

 
https://vrtec-domzale.si/poletne-igrarije/#e-galerija-kotickov-in-igrarij 
 

 

 

E-galerija poletnih ustvarjalnic 

 

 
https://vrtec-domzale.si/poletne-igrarije/#e-galerija-kotickov-in-igrarij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vrtec-domzale.si/
https://vrtec-domzale.si/poletne-igrarije/#e-galerija-kotickov-in-igrarij
https://vrtec-domzale.si/poletne-igrarije/#e-galerija-kotickov-in-igrarij
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POLETNA PRISOTNOST OTROK – JULIJ IN AVGUST 2020 

          

100% 70 141 66 198 59 50 187 70 841 

JUNIJ CICIDOM GAJ KEKEC KRTEK MLINČEK OSTRŽEK PALČEK RACMAN   

30.6. 42 94 34 122 30 21 103 44 490 

 60% 67% 52% 62% 51% 42% 55% 63% 58% 

          

          

JULIJ CICIDOM GAJ KEKEC KRTEK MLINČEK OSTRŽEK PALČEK RACMAN skupaj 

7.7. 42 91 30 104 24 20 92 39 442 

  60% 65% 45% 53% 41% 40% 49% 56% 53% 

14.7. 39 86 34 82 20 23 92 38 414 

  56% 61% 52% 41% 34% 46% 49% 54% 49% 

21.7. 44 75 31 80 18 21 88 33 390 

  63% 53% 47% 40% 31% 42% 47% 47% 46% 

28.7. 36 63 18 82 23 18 76 31 347 

  50% 41% 27% 41% 38% 32% 40% 44% 39% 

                    

 povprečje 161 315 113 348 85 82 348 141 1593 

povprečje 57,50% 55,85% 42,80% 43,94% 36,02% 41,00% 46,52% 50,36% 47,35% 

          

AVGUST                 skupaj 

4. 8. 28 49 26 77 16 12 66 22 296 

  39% 32% 39% 39% 27% 21% 35% 31% 34% 

11. 8. 27 57 25 83 13 15 64 31 315 

  37% 38% 37% 42% 22% 27% 27% 44% 36% 

18. 8. 26 62 32 96 12 19 81 29 357 

  37% 44% 48% 48% 20% 38% 43% 41% 42% 

25. 8.  25 59 32 84 20 20 81 30 351 

  36% 42% 48% 42% 34% 40% 43% 43% 42% 

                    

povprečje 106 227 115 340 61 66 292 112 1319 

povprečje 37,86% 40,25% 43,56% 42,93% 25,85% 33,00% 39,04% 40,00% 39,21% 

          

 Povprečje julij in avgust = 43,28%      
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