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LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA DOMŽALE ZA
ŠOLSKO LETO 2021/2022

LETNI DELOVNI NAČRT
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) Vrtca Domžale je izdelan na osnovi Kurikuluma za
vrtce, prioritetnih nalog, individualnih Letnih delovnih načrtov posameznih oddelkov in
posameznih enot.
Letni delovni načrti oddelkov so načrtovani na osnovi starosti otrok v skupini oziroma razvojne
stopnje otrok, posebnosti posamezne skupine, prioritetnih nalog vrtca in strateških ciljev enote.
Predstavljeni, dopolnjeni in usklajeni so na sestankih za starše v septembru.
Vrtec Domžale izvaja svojo dejavnost in javno službo na podlagi temeljnih ciljev predšolske
vzgoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o
vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in Odlok o spremembah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Domžale« (uradni vestnik
št.04/2017)
Letni delovni načrt je usklajen z ustanoviteljico Občino Domžale in je v skladu s finančnim
načrtom in kadrovskim planom Vrtca Domžale.
Publikacija Vrtca Domžale, Letni delovni načrt Vrtca Domžale in Letni delovni načrti vseh
oddelkov so dostopni na spletni strani http://www.vrtec-domzale.si
Informativno – predstavitvene zgibanke posameznih enot so sestavni del tega dokumenta.

TEMELJNE NALOGE
Zakon o vrtcih določa temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje. Temeljne naloge vrtca so
pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE
Načela predšolske vzgoje upoštevamo pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri dejavnosti,
oblik, metod in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi,
pri načrtovanju in evalviranju dela. Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje
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in izobraževanja in poteka po načelih: demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti
in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med
otroki, pravice do izbire in drugačnosti in ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega
telesnega in duševnega razvoja.
Vključena so v vse elemente kurikula.
Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce:
1. načelo demokratičnosti in pluralizma;
2. načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih
delavcev v vrtcu;
3. načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo
multikulturalizma;
4. načelo omogočanja izbire in drugačnosti;
5. načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti;
6. načelo uravnoteženosti;
7. načelo strokovne utemeljenosti kurikula;
8. načelo za uvedbo novega kurikula;
9. načelo horizontalne povezave;
10. načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete;
11. načelo sodelovanja s starši;
12. načelo sodelovanja z okoljem;
13. načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega
spopolnjevanja;
14. načelo kritičnega vrednotenja ( evalvacija);
15. načelo razvojno - procesnega pristopa;
16. načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov
izražanja.

CILJI
Cilji sledijo organizaciji vzpodbudnega učnega okolja, ki je primeren razvojni stopnji
predšolskih otrok in jih podpira pri razvoju in učenju.

Splošni vzgojni cilji predšolske vzgoje so:



razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah;
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razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev z spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja;
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja;
spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito in ustvarjalno rabo govora;
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja;
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah
in skrbi za zdravje.

Cilji kurikula za vrtce pa so naslednji:














odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke;
pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v
vrtcih;
uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati
ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih;
večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino;
oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in
duševno konstitucijo);
večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok;
dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu;
rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu;
rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu;
večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev;
povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) in refleksije pri načrtovanju življenja
in dela v vrtcu;
izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.
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RAZVOJNI NAČRT IN STRATEŠKI CILJI VRTCA DOMŽALE
Vizija za obdobje od 2019 do 2023

Poslanstvo našega vrtca
je vzgajati otroka, da postane samostojen, radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo,
razvitimi spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra osnova za
nadaljnje življenje.
Razvojni načrt Vrtca Domžale za obdobje od 2019 do 2023 bo načrtovan iz izhodišč vizije in
poslanstva in bo sledil prioritetnim nalogam posameznega šolskega leta in ga bo vrtec izvajal
in realiziral.
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STRATEŠKI CILJI

STRATEŠKI CILJI ENOTE CICIDOM za OBDOBJE 2019 – 2023
Skrb za povezanost in pripadnost je pomembna za dobro klimo in prijetno bivanje v vrtcu tako
za zaposlene, kot za otroke in njihove bližnje, ki jih spremljajo v tem njihovem obdobju
odraščanja. Zato smo se v enoti Cicidom odločili za veliko skupnih aktivnosti, ki povezujejo
skupine med seboj, življenje v vrtcu in starše, pa tudi za aktivnosti, ki nas povezujejo z bližnjim
in širšim okoljem. Uvedli bomo dan odprtih vrat za bližnje sosede, ki bodo imeli tako možnost,
da bolje spoznajo delovanje vrtca. Obdržali in nadgradili pa bomo tudi že utečena sodelovanja
z gasilci, čebelarjem, policijsko postajo, zdravstvenim domom, osnovno šolo, knjižnico, z
različnimi športniki, s predstavniki različnih poklicev ipd., saj je poučevanje otrok skozi
doživetja, njim lepa in prijetna izkušnja. Še naprej se bomo povezovali in gradili prijateljstvo s
sosednjimi vrtci, se obiskovali in skupaj izvedli različne dejavnost ali pripravili skupno
delavnico. Zavedamo se privilegija, da živimo v bližini Kamniške Bistrice, ki nam lahko daje
neizmerni vir znanja, saj nam kot odprta knjiga, nudi pridobivanje znanja o naravi in življenja
v njej. Tu imamo možnost za sprostitev, veliko različnih gibalnih dejavnosti na prostem in v
športnih parkih ob njej. Za prijetno bivanje v vrtcu pa je pomembno tudi zdravo in urejeno
okolje. V ta namen bo zajeta tudi delovna vzgoja, kjer bomo otroke spodbujali pri pridobivanju
delovnih navad in skrbi za čisto okolje in osebno higieno.
1. Graditi na povezanosti v vrtcu in povezanosti vrtca z okoljem, ter pripadnosti le temu.
- Aktivno druženje med skupinami,
- sodelovanje s sosednjimi vrtci,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo,
- dan odprtih vrat za bližnje sosede.
2. Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih tako s sovrstniki kot z odraslimi.
- Dober dan prijatelj,
- izleti s starši,
- pozdrav pomladi,
- delavnice z dedki in babicami.
3. Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na
različnih področjih.
Vsako leto bomo izvajali dejavnosti na drugem kurikularnem področju (letos glasba):
- Igre na temo,
- pravljica na temo,
- izdelava skupnega kotička,
- skupne delavnice.
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4. Pridobivanje konkretnih izkušenj kako sodelovati pri urejanju prostora in okolice, za
pridobivanje in vzdrževanje prijetnega bivalnega okolja, ter razvijane primernega
odnosa do dela:
- Delovne akcije,
- urejanje okolja,
- urejanje igralnice,
- ločujemo skupaj (projekt).
STRATEŠKI CILJI ZA ŠOLSKO LETO 2021/ 2022
Cilji;

Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih.
Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na
področju tehnike.
Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih,
plesnem, likovnem in glasbenem.
Vsebina;
V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali s projektom Cicidomčkov radovedni radio, ki je
mobilni kotiček. Tokrat bodo rdeča nit Pesmi in plesi ljudstev sveta. Vsaka skupina si bo
izbrala svoj način ustvarjanja ob glasbi in nato pripravila predstavitev na plakatu, ki bo
omogočal povezovanje med skupinami na daljavo. Za povezovanje med skupinami bomo
poskrbeli tudi z obogatitveno dejavnostjo Dober dan prijatelj. Enkrat na letni čas bo vsaka
skupina pripravila kratek video prispevek, ki si ga bodo ogledali otroci iz drugih skupin.
Otroci v starejših skupinah se bodo na daljavo povezovali tudi z otroki iz drugih enot.
Pošiljali si bodo pisma oz. se pogovarjali preko zooma, ipd. S sokrajani iz bližnje okolice se
bomo povezovali s pomočjo Forma vive. S starši se bomo srečali na športnem popoldnevu in
zaključnem druženju ob koncu šolskega leta, če bodo ukrepi NIJZ to dopuščali. Na igrišču
bomo pripravili tehnični kotiček, ki bo namenjen otrokom iz drugih starostnih skupin. V njem
bodo različni materiali in orodja, ki so primerna za predšolske otroke. Skrb za okolje bomo pri
otrocih krepili s spodbujanjem delovnih navad: dnevna skrb za urejenost igralnic, garderob in
tedensko skupno urejanje igrišča. Skupaj bomo ustrezno ločevali odpadke, posadili vsak svoje
drevo in zbirali PVC zamaške. Društvo Vesele nogice bo zamaške peljalo v reciklažo in s
pridobljenimi sredstvi pomagalo otrokom s posebnimi potrebami pri nakupu osebnih
pripomočkov.
Kazalci merljivosti;
Zadovoljstvo otrok ob načrtovanju in izvedbi dejavnosti.
Pestrost tem.
Kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti.
Zanimanje otrok za delavnice.
Razstavljanje izdelkov.
Zanimanje otrok za kotiček v času proste igre.
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STRATEŠKI CILJI ENOTE GAJ
1.
2.
3.
1.

JEZIK: Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.
UMETNOST: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.
NARAVA: Seznanjanje z zdravim načinom življenja.
2019/2020:
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali obisk pripovedovalke pravljic
in oblikovanje kotička »bralnice pod krošnjami« na igrišču ter v atrijih pod
senčniki. (JEZIK)
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih oblikovali glasbene kotičke v igralnicah,
atrijih in na igrišču. (UMETNOST)
- V letu 2019/2020 bomo v vseh oddelkih realizirali čajanko. (NARAVA)

2. 2020/2021:
- V letu 2020/2021 bomo v vseh oddelkih oblikovali slikanice ob 10. letnici vrtca
Gaj. (JEZIK)
- V letu 2020/2021 bomo ustvarili tematsko poslikavo oken ob 10. letnici vrtca in
oblikovanje razstave na ograji vrtca. (UMETNOST)
- V letu 2020/2021 bomo ob 10. letnici vrtca Gaj imeli dan odprtih vrat, na katerem
bomo postregli zdrave sadne prigrizke. (NARAVA)
3. 2021/2022:
- V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih realizirali obogatitveno dejavnost »knjižni
nahrbtnik«. (JEZIK)
- V letu 2021/2022 bomo izvedli pevski nastop vzgojiteljic in vzgojitelja za otroke v
mesecu kulture. (UMETNOST)
- V letu 2021/2022 se bomo v vseh oddelkih učili pravilnega umivanja rok ob
pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili s slikovnim
gradivom. (NARAVA)
4. 2022/2023:
- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih izvajali igre z glasovi za krepitev
govornega aparata. (JEZIK)
- V letu 2022/2023 bomo v vseh oddelkih posebno pozornost namenili filmski
umetnosti; 1x mesečno si bomo na ravni enote ogledali kakovostni animirani film
ali risanko. (UMETNOST)
- V letu 2022/2023 si bomo v vseh oddelkih enote večkrat ogledali lutkovni
izobraževalni film Ostal bom zdrav. (NARAVA)
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, za šolsko leto 2021/2022
V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih realizirali obogatitveno dejavnost »BRALNI
DNEVNIK«,
ki bo povezal vrtec in družino.
V letu 2021/2022 bomo izvedli pevski nastop vzgojiteljic in vzgojitelja za otroke v
mesecu kulture.
V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih nadaljevali z učenjem pravilnega umivanja
rok ob pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo opremili s slikovnim
gradivom.

STRATEŠKI CILJI V ENOTI KEKEC 2019-2023
PRIJATELJSTVO, POVEZANOST - vrtci Kekec, Mlinček in Gaj
Cilji:
- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje
in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja
in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.),
- povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti,
- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči,
- otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
Vsebine:
- mesečno obiskovanje,
- igranje na Kekčevem igrišču,
- igranje na snegu - pozimi na Kekčevem hribu,
- rolanje pri Kekcu,
- jesenski in spomladanski kros,
- Mlinčkovi gostujejo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic,
- novoletne čajanke,
- skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev,
- skupni abonma,
- povabilo na razstavo ob 20. letnici enote Mlinček.
POUČNOST
Cilji:
- Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.
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- Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja.
- Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
- Spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
- Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij.
Vsebine:
- Reka Kamniška Bistrica,
- Mlinščica,
- Mlin,
- Mokrišča,
- KD Radomlje,
- Športni park.
PRIPADNOST, PRIJAZNOST, POVEZANOST
Cilji:
- otrok spoznava, da vsi odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni,
- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje en glede na spol, telesno in duševno konstitucijo,
nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.,
- Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da
bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje,
- spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči,
- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
Vsebine:
- sodelovanje s OŠ,
- sodelovanje z društvi, ki delujejo v Radomljah (lokalno),
- sodelovanje z upokojenci,
- sodelovanje z bivšimi varovanci vrtca.
STRATEŠKI CILJI za šolsko leto 2021-2022
POUČNOST
Cilji:
Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.
Otrok se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja.
Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
Spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij.
Vsebine:
Reka Kamniška Bistrica,
Mlinščica,
Mlin,
mokrišča,
KD Radomlje,
športni park.
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PRIJATELJSTVO, POVEZANOST - vrtca Kekec in Mlinček
Cilji:
otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki,
povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih,
otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij.

Vsebine:
ohranjanje stikov preko e pošte, Skypa, interne pošte,
Mlinčkovi gostujejo pri Kekčevih v času poletnih počitnic,
novoletna voščila po pošti,
obiski (če bo možno).

PRIPADNOST, PRIJAZNOST, POVEZANOST
Cilji:
otrok spoznava, da vsi odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni.
Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi
lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
spoznavanje pomena sodelovanja in medsebojne pomoči.
Vsebine:
sodelovanje z upokojenci (če bo možno).

STRATEŠKI CILJI ENOTA KRTEK(2019-2023)
1. 2019/2020 VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE
- Spomladanska zunanja razstava (glede na prioritete vrtca - glasba ( izdelava instrumentov)
(kaširanje, premaz z lakom, purpen, plastika- obstojnost).
- OGRAJA (note- himna vrtca),
- povezanost družin in vrtca; športno popoldne, kraja in vrtca; humanitarna akcija,
sodelovanje z različnimi društvi,
- skupaj s starši izdelati igrače iz odpadnega materiala in jih izmenjati med skupinami
(primerna starosti otrok) (2020/2021),
- skupni zaključek vrtčevskega leta (2020/2021).
2. (2019-2023): PRIPADNOST vrtcu kot instituciji: prepoznavnost preko predstavitev našega
dela v strokovnih člankih, udeležba na izobraževanjih in posvetih, tečajih, natečajih, razstavah
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3. (2019/2023) DELOVNA VZGOJA
- spodbujanje otrok k vsakdanjim opravilom in sezonskim delom (pospravljanje listov,
pometanje,...),
- dnevne zadolžitve po skupinah (urejenost čevljev v garderobi, brisanje miz, urejenost
igralnice,...),
- dežurstvo otrok,
- poiskati ravnotežje med otrokovimi pravicami in dolžnostmi.
4. (2019-2023) POSLUŠAMO, SLIŠIMO IN SMO SLIŠANI
- spodbujanje zdravega slušnega zaznavanja (znati poslušati in ne samo govoriti),
- medsebojna spoštljiva in spodbudna komunikacija med otroci in odraslimi,
- iz vsake situacije najti nekaj pozitivnega,
- prepoznavati in spodbujati sodelovalno učenje med zaposlenimi s poudarkom na pozitivni
komunikaciji, kolegialnosti, boljše medsebojno sodelovanje in pomoč,
- PRIJATELJSTVO izmenjava ali pobratenje z drugimi vrtci pri nas in v tujini (skupni izleti,
obiski, skype).
5.(2019/2023) Medgeneracijsko druženje
- sodelovanje s skupino Šola zdravja (jutranja telovadba: Oranžne majice),
- sodelovanje s starejšimi občani (obisk, pustna delavnica in pustno rajanje, skupni izleti...;
gibalne igre v naravi....),
- medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje s krajem (skupni dopoldanski izleti, obisk
starejših občanov na domu,pošiljanje novoletnih voščilnic,prijaznost do soljudi,predstavnikov
različnih skupin, delavnice za starejše v vrtcu...),
- druženje med skupinami.
6. (2019/2020) IZDELAVA INOVATIVNEGA UČNEGA OKOLJA IZVEN IGRALNIC Obogatitev hodnikov, večnamenskega prostora, igrišč z didaktičnimi materiali z namenom
doseganja hitrejšega razvoja na vseh področjih otrokovega razvoja in spodbujanja spontanega
učenja preko igre.
- Učenje na prostem za trajnostni razvoj: Model roke.
- Izvajanje dejavnosti izven igralnice (branje pravljic, ustvarjanje, igre, gibalne dejavnosti,
druženja…).
7. (2019/2023) SKRB ZA RAZVOJ PORAJAJOČE SE PISMENOSTI
-Skrb za večjo povezavo ter interes za knjižnico Ihan. Vključevanje knjižnega gradiva v
vsakodnevne dejavnosti znotraj naših skupin. Povezovanje med skupinami v sklopu knjižnih
dopoldnevov (tudi pri mlajših skupinah),Bralnice pod krošnjami, spodbujanje staršev za
dejavnosti v knjižnici, razstave v Knjižnici Ihan
STRATEŠKI CILJI ENOTA KRTEK ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022:
1. (2019/2023): PRIPADNOST vrtcu kot instituciji:
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- Sodelovanje na natečajih, razstavah, izobraževanja.
- Sodelovanje pri projektih vrtcu: Zdravje v vrtcu, Moj kraj.
- Pisanje strokovnega članka.
- Izobraževanje po lastni izbiri.
- sodelovanje z drugimi skupinami ( v kolikor bo možno).
- prikazovanje vrtca kot prijetne institucije ( bonton na sprehodih..).

2. (2019-2023) Poslušamo, slišimo in smo slišani
- Spodbujanje zdravega slušnega zaznavanja (znati poslušati in ne samo slišati)- Pogovori,
pripovedovanja (ko en govori drugi poslušamo).
-Pripovedovanje pravljic, sprejemanje drugačnosti in različnosti, sprejeti en drugega.
- Prepoznavati in spodbujati sodelovalno učenje med zaposlenimi s poudarkom na pozitivni
komunikaciji, kolegialnosti, boljše medsebojno sodelovanje in pomoč.
- Iz vsake situacije najti nekaj pozitivnega.
- Otroke spodbujati k spoštljivi komunikaciji preko dodatnega slikovnega gradiva (tri opice).
Hkrati bomo dan začeli s pozdravom, ki si ga bo izbral otrok sam in s tem nakazali na
spoštljiv odnos ob dotiku (pozdrav z objemom, plesom, tleskom, ploskom).
- Pogovor o prijateljskih odnosih.
- Socialne igre spoznavanja, navajanje na otroke.
- Poslušanje in prepoznavanje različnih zvokov ( v igralnici in v naravi).
- Jutranji krogi (pogovor o tem kaj smo počeli za vikend ali ob posebnih priložnostih).
- Pravljični palček.
- Socialne igre (možnost biti viden in prepoznan v skupini), igre sodelovanja.

3.(2019/2023) Medgeneracijsko druženje
- Medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje s krajem,
- izdelovanje voščilnic in pošiljanje novoletnih voščilnic,
- pošiljanje voščilnic za stare starše ob novem letu, izdelovanje daril ob dnevu žena in
prepevanje pesmic, deklamacij,
- Dedi - izdelajva ptičjo hišico,
- športno popoldne.
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-V sklopu sodelovanja z dedki in babicami bomo izvedli kratek nastop, ki ga bomo izvedli ob
druženju ali na daljavo (preko video klica) v kolikor razmere tega ne bodo dopuščale.
- darilca za stare starše in skupni sprehod v kolikor bo mogoče,
- izdelava voščilnic za praznike (starše in stare starše).

4. Delovna vzgoja
- Čistilna akcija, urejanje garderobe, urejanje igralnice…
- V delovno vzgojo bomo vključili tudi tehniko, s tem pa tudi pripravo sredstev in prostora.
Otroci bodo spoznali, kako pomembna je varnost in odgovornost tako pri rutini kot pri
dejavnosti ter igri. Aktivno bodo sodelovali pri pripravi, organizaciji in čiščenju tako orodja
kot površin. Redno se bomo udeleževali tudi čistilnih akcij v marcu in dnevno poskrbeli za
urejenost igralnice in atrija.
- Spodbujanje otrok k vsakdanjim opravilom (pospravljanje igrač).
- Delovno vzgojo bova spodbujali tudi preko ekologije (kot prioritetne naloge) pri kateri bova
otroke spodbujali k skrbi za naše rastline (zalivanje, presaditev…) in živali.
- Urejanje igralnice in garderoba (pregled oblačil in obutve, brisanje prahu in urejanje
dekoracije (če je potrebno kaj popraviti oz. urediti).
- Spremljanje in iskanje smeti na sprehodih (vzgojiteljici imata vrečko in rokavice, otroci
samo iščejo in izpostavljajo).
- Dežurstvo v skupini (izdelava stojala, kartončkov s simboli in izvajanje pomoči pri delitvi).
- Delovne akcije zunaj (urejanje igrišča in parkirišča/ploščadi).

5.(2019/2023) Skrb za razvoj porajajoče se pismenosti
- sodelovanje s Knjižnico Domžale v Ihanu( KRIŽ KRAŽ vsebine za otroke),
- dopolnjevanje knjižnih kotičkov s knjigami iz knjižnice,
- projekt Pravljični palček v obliki branja med počitkom,
- S knjigo na potep,
- Bralnice pod krošnjami(listanje slikanic pod krošnjo drevesa – na igrišču vrtca),
- Pravljica malo drugače v skupini Čebel,
- spodbujanje obiska knjižnice v Ihanu in bralne kulture v papirni obliki (starši in starejša
populacija kraja),
- otrok prepozna svoj znak,
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- Pravljični palček,
- obisk Knjižnice Domžale,
- igra vlog (dan v knjižnici,
- izdelava svoje knjige/pravljice,
- delovni listi in pobarvanke,
- igre s črkami,
- sprehod s knjigo (izlet in spoznavanje izbrane knjige na prostem).

6. (2019/2023) VRTEC KOT PRIJETNO OKOLJE
- Otrokom prikazati vrtec kot prijetno, didaktično okolje.
- Izdelava skupnih izdelkov, ki krasijo garderobo.
- Otrokom narediti čim bolj zanimive in pestre dneve.
- Otrok sprejme vrtec kot »drugi dom«.
- Presenetiti starše s prijetnimi in pozitivnimi mislimi.

STRATEŠKI CILJI v enoti MLINČEK za obdobje 2019 – 2023
2019 – 2020
Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
CILJI
 Spoznavanje kulturne dediščine.
 Spoznavanje jedi, oblačil, glasbe, plesov v povezavi s prazniki.
 Spoznavanje pregovorov in rekov.
 Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila.
 Seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Spoznavanje slovenskega
jezika.
VSEBINE
 Spoznavanje himne, grba in zastave.
 Spoznavanje Slovenije, kako so ljudje tod živeli in delovali v prejšnjih časih preko
različnih dejavnosti in preko različnih medijev.
 Družabne igre za spoznavanje Slovenije.
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 Spoznavanje znamenitosti slovenskih krajev.
 Spoznavanje in izvajanje slovenskih ljudskih plesov in otroških rajalnih iger.
 Prepevanje slovenskih ljudskih pesmi (prepevanje, ogled posnetkov, spoznavanje
inštrumentov).
 Pripovedovanje slovenskih ljudskih pravljic in pesmi ter spoznavanje slovenskih
avtorjev (pisateljev in pesnikov).
 Spoznavanje in pripovedovanje pregovorov in rekov.
 Spoznavanje slovenskih šeg in navad.
 Spoznavanje in uživanje tradicionalne hrane.
 Sodelovanje z lokalno skupnostjo (tradicionalna obrt, slovenska narodno-zabavna
glasba).
 Urejanje kotička.
Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTCEM KEKEC
CILJI
 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti.
 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
VSEBINE
 Mesečno obiskovanje.
 Igranje na Kekčevem igrišču.
 Igranje pozimi na Kekčevem hribu.
 Rolanje pri Kekcu
 Jesenski in spomladanski kros.
 Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic.
 Novoletne čajanke.
 Skupni izleti, skupna druženja ob obiskih zunanjih izvajalcev.
 Skupni abonma.
 Povabilo na razstavo ob 20.letnici enote Mlinček.
2019 – 2020
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje…Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTCEM KEKEC
Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI
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CILJ
 Razumeti sodelavce, biti razumljen, pridobiti občutek sprejetosti, sprejemati ideje in
drugačnost.
 Poslušati in biti slišan.
 Pozitivno reševanje problemov.
 Biti strpen, spoštljiv in iskren.
 Spoštovati mnenja drugih.
 Medsebojna pomoč.
VSEBINE
 Začnimo komunicirati.
 Neformalna srečanja (,,gremo vsi,,)
 V šolskem letu par pripravi neformalno srečanje (izlet, pohod, ogled predstave…).
 V pisarno namestiti tablo: TABLA ZA LEPŠI DAN.
2020 – 2021
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED
ZAPOSLENIMI
Strateški cilj: POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
CILJ
 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.
VSEBINE
 Jutranja telovadba z upokojenci Radomlje.
 Priložnostna sodelovanja z lokalno skupnostjo.
 Sodelovanje s pevskim upokojenskim zborom Radomlje.
 Obiski razstav v kulturnem domu v Radomljah.
2021 – 2022
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTCEM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED
ZAPOSLENIMI
Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE
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CILJ
 Večji poudarek na ekologiji
 Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
 Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave.
VSEBINE
 Sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi (uporaba embalaže) ali
predelavi (izdelava papirja) – recikliranje, in sodeluje v pogovoru o posledicah
kopičenja odpadkov za okolje in zdravje.
 Dosledno ločevanje odpadkov
 Izdelovanje igrač.
 Izdelava čutne poti z eko materiali.
2022 – 2023
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED
ZAPOSLENIMI
Nadaljevanje…Strateški cilj: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE
Strateški cilj: PREDSTAVITEV VRTCA STARŠEM IN SODELOVANJE Z NJIMI
CILJ
 Seznanitev staršev z delom v vrtcu.
VSEBINE
 Sprotno seznanjanje staršev z vsebinami oddelku
 Seznanjanje staršev s pomembnimi dogodki v oddelkih, kotički za starše.
 Ažurna menjava fotografij in video posnetkov (izletov, projektov, dogodkov, srečanj,
predstav…) na televiziji v garderobi.
STRATEŠKI CILJI ZA ENOTO MLINČEK 2021 - 2022
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje…Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
VSEBINE
 Mesečna izmenjava pošte med skupinami
 Izmenjava videoposnetkov
 Komunikacija preko Skypa
Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI
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CILJ
 Razumeti sodelavce, biti razumljen, pridobiti občutek sprejetosti, sprejemati ideje in
drugačnost.
 Poslušati in biti slišan.
 Pozitivno reševanje problemov.
 Biti strpen, spoštljiv in iskren.
 Spoštovati mnenja drugih.
 Medsebojna pomoč.
VSEBINE
 Začnimo komunicirati (bolj strpno, upoštevanje drug drugega
 Neformalna srečanja (,,gremo vsi,,)
 V šolskem letu par pripravi neformalno srečanje (vsak par organizira eno srečanje za
zaposlene)
 V pisarno namestiti tablo: TABLA ZA LEPŠI DAN (izmenjava misli drug drugemu,
želje, vabila, sporočila…)

STRATEŠKI CILJI ENOTE OSTRŽEK za obdobje 2019 - 2023
2019/ 2020
Cilj: Negovanje in razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do okolja
Dejavnosti:
-

SKUPNO UREJANJE IGRIŠČA IN VRTIČKA – vsak ponedeljek ob primernem
vremenu;
UREJANJE KOTIČKOV V IGRALNICAH in drugih igri namenjenih prostorih
(Pravljična soba, hodniki, večnamenski prostor)– vsak četrtek,
dosledno ločevanje odpadkov (plastika, papir, biološki odpadki, drugi odpadki),
»dežurstvo« otrok v skupini (priprava pribora, brisanje miz in druge zadolžitve primerne
razvojni stopnji posameznikov).
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Spremljanje napredka:
- urejenost vrtca,
- dosledno ločeni odpadki,
- poznavanje in zanimanje otrok za okoljsko problematiko.
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa med ljudmi.
Dejavnosti:
strmenje k spoštljivemu, naklonjenemu odnosu med zaposlenimi v enoti, med
zaposlenimi in starši, v dvosmernem odnosu odrasli – otroci,
- navajanje na dosledno uporabo vljudnostnih izrazov (uporaba besed »hvala«, »prosim«,
»želim«),
- upoštevanje dogovorjenih pravil (hišni red, prihod v vrtec, mirne dejavnosti med
počitkom...),
- pomoč starejših otrok mlajšim otrokom (skupni sprehodi, pomoč pri pospravljanju igrač,
skupna igra…).
Spremljanje napredka:
-

- spremljanje uporabe vljudnostnih izrazov,
- prijetna klima v vrtcu,
- spremljanje upoštevanja hišnega reda,
- odnos staršev in otrok do vrtca (otroci radi hodijo v vrtec, starši zaupajo strokovnim
delavkam…).
2020/ 2021
Cilj: Povezanost
Povezanost otrok znotraj igralne skupine
Dejavnosti:
- prosta igra,
- skupinske naloge (skupni izdelki, kuhanje po navodilih, izvedba eksperimentnih nalog,
iskanje skritega zaklada, reševanje gibalnih nalog…),
- dejavnosti v dvojicah,
- pomoč med otroci,
- skupne naloge (urejanje igralnice, igrišča…),
- skupne dejavnosti (poslušanje pravljic, ustvarjanje, pogovor, jutranji krog, prepevanje,
socialne igre, gibalne dejavnosti s pravili…).
Spremljanje napredka:
- otrok k igri povabi različne otroke, oziroma ne odklanja določenih otrok,
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- otroci spodbujajo drug drugega,
- otroci usvojijo reševanje problemov s pogovorom in ne z nasiljem,
- otroci znajo poiskati pomoč, če ne znajo sami rešiti težave,
- med otroci je spoštljiv odnos.
Povezanost otrok in zaposlenih znotraj enote
Dejavnosti:
Skupno načrtovanje, usklajevanje, izvedba in evalvacija skupnih dejavnosti enote:
 Ostržkovo pravljično dopoldne,
 Ostržkove ustvarjalne delavnice,
 Ostržkovo glasbeno dopoldne,
 Teden otroka,
 Praznični december,
 Ostržkov kros,
 Igrarije,
 Biba pleše,
 Ostržkova galerija…
Spremljanje napredka:
- kvalitetna izvedba načrtovanih dejavnosti,
- zadovoljstvo ob izzivih pri načrtovanj, uskladitvi, izvedbi in evalvaciji skupnih dejavnostih.
Povezanost s starši
Dejavnosti:
- prepoznavanje pričakovanj staršev (komunikacija s starši),
- omogočiti staršem, da izrazijo svoje želje in pričakovanja,
- srečanja in delavnice s starši /starši in otroci/ stari starši,
- kakovostno pripravljeni sestanki in pogovorne ure za starše,
- ažurno obveščanje staršev in vzgojiteljic (ustno, oglasna deska, e-asistent) – obojestranska
komunikacija,
- delovati skupaj s starši vedno v dobro otroka.
Spremljanje napredka:
- Starši zaupajo v strokovnost in korekten odnos vzgojiteljic do otrok.
- Starši in strokovni delavci se držijo dogovorov.
2021/ 2022
Cilj: Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do knjige
Dejavnosti:
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-

navajanje na rokovanje s knjigo (kako držim knjigo, kam jo pospravim, smer branja),
izposoja knjig (pokažemo zaupanje do otroka, da bo za knjigo skrbel, da jo bo
pravočasno vrnil),
urejanje knjižnih kotičkov znotraj (Pravljična soba, kotički v igralnicah in na hodnikih
vrtca) in zunaj vrtca (Bralnice pod krošnjami),
obisk Knjižnice Domžale,
sodelovanje v projektu Pravljični palček in Bralnice pod slamnikom,
vsakodnevno branje in pripovedovanje pravljic, poezije v vrtcu,
iskanje podatkov v poljudnoznanstveni literaturi,
Ostržkovo pravljično dopoldne,
otrokom je ponujena kvalitetna literatura,
pritegniti starše k branju otrokom (skupno branje),
otroci sestavljajo in pripovedujejo lastne zgodbe.

Spremljanje napredka:
- urejenost knjižnih kotičkov,
- poseganje otrok po knjigah v času proste igre,
- zanimanje otrok za poslušanje pravljic,
- branje knjig postane vsakodnevna navada v vrtcu in doma.
2022/ 2023
Cilj: Pripadnost in povezanost z okoljem
Dejavnosti:
- sodelovanje z enotami Vrtca Domžale, predvsem z bližnjo enoto Palček (poletje v Palčku,
skupne športne in kulturne dejavnosti, obiski med enotami, skupni izlet…),
- sodelovanje z okoliškimi društvi (gasilci PGD Jarše, PP Domžale, ZD Domžale, kulturna
društva,…),
- sodelovanje z OŠ Rodica in OŠ Roje (obisk prvošolcev, ogled predstav in razstav, …),
- predstavitev dela vrtca v lokalnem okolju (Češminov park, glasilo Slamnik,…),
- spoznavanje okolice (Moj kraj),
- spoznavanje simbolov slovenske države,
- spoznavanje in usvajanje slovenskega ljudskega izročila (pripovedke, pesmi, plesi).
Spremljanje napredka:
- izvedba načrtovanih dejavnosti,
- občutek pripadnosti,
- prepoznava Vrtca Domžale in enote Ostržek kot »mojega vrtca«,
- prepoznava Slovenije kot »moje domovine«,
- spoštljiv odnos do drugih kultur in tradicij,
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- spoštljiv, sprejemljiv in razumevajoč odnos do drugačnosti.
STRATEŠKI CILJI ENOTE OSTRŽEK ZA ŠOLSKO LETO 2021/ 2022
2021 – 2022
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED
ZAPOSLENIMI
Strateški cilj: POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
CILJ
- 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.
VSEBINE
- Jutranja telovadba z upokojenci Radomlje.
- Priložnostna sodelovanja z lokalno skupnostjo.
- Sodelovanje s pevskim upokojenskim zborom Radomlje.
- Obiski razstav v kulturnem domu v Radomljah.

STRATEŠKI CILJI ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2023
POVEZANOST
CILJ: Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja drugih,
- enake možnosti za vse otroke (nov režim sprejemanja in oddajanja),
- spodbujati prijateljstvo (medsebojno pomoč, komunikacija, mirno reševanje konfliktov),
- učiti se strpnosti in komunikacije (vljudnost v medsebojnem komuniciranju, navajati se
strpnosti do drugačnosti).
PRIPADNOST
CILJ: Spodbujanje večje pripadnosti vrtcu (zaposleni-starši-otroci)
- več formalnih in neformalnih srečanj,
- večja participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti,
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- spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za zaposlenimi,
skrb za urejenost vrtca).
PRIJAZNOST
CILJ: Razvijanje prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja.
- Uporaba vljudnostnih izrazov (vljudna prošnja in zahvala),
- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih),
- poslušati z namenom, da bi drugega slišali.
POUČNOST
CILJ: Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja.
- Učenje preko igre na vseh področjih (nove talne oznake na igrišču in notranjih prostorih,
funkcijski kotički, sodelovanje z okoljem),
- skrb za zdravje (ozaveščanje o zdravju, negi telesa in zob),
- večji poudarek na ločevanju odpadkov.
PRIJATELJSTVO
CILJ: Sposobnost razvijanja pozitivnega odnosa do drugih.
- Pomoč drugim pri vsakodnevnem življenju v vrtcu,
- spodbujanje prijateljske komunikacije,
- poglabljanje prijateljstva med enotami, skupinami v vrtcu (skupna druženja in igra, skupne
dejavnosti, sprehodi in posebni dogodki).
STRATEŠKI CILJI ZA LETO 2021/2022
POVEZANOST
- spodbujati prijateljstvo (medsebojna pomoč, komunikacija, mirno reševanje sporov).
PRIPADNOST
- participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti,
- spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za zaposlenimi,
odnosi med otroki, skrb za urejenost vrtca, igrišča).
PRIJAZNOST
- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih),
- vsakdanja uporaba vljudnostnih izrazov.
POUČNOST
- skrb za zdravje (ozaveščanje o zdravju, negi telesa in zob),
- večji poudarek na ekologiji (ločevanje odpadkov, sajenje semen, uporaba odpadne
embalaže).
PRIJATELJSTVO
- pomoč sovrstniku/sodelavki pri vsakodnevnem življenju v vrtcu,
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- spodbujanje prijateljske komunikacije (nadaljevanje).

STRATEŠKI CILJI ENOTE RACMAN ZA OBDOBJE 2019 – 2023
1. RAZVIJANJE IN SPODBUJANJE ODGOVORNOSTI SKOZI IGRO ZA VZGOJO
OTROK V ODGOVORNO OSEBO.
Cilji:
 Ustvariti pogoje za razvoj otrokove zdrave samostojnosti, sproščenega izražanja
individualnih potreb ter za razvoj odgovornega in solidarnega sobivanja v skupnosti z
drugimi ljudmi.
 Razvijati zdrave prijateljske odnose in čut za pripadnost skupini in vrtcu.
 Povezovanje, sodelovanje in izmenjava pedagoške prakse za boljše delo z otroki.
Kazalci merljivosti:
 Preko kvalitetne medsebojne komunikacije (zaposleni, starši, otroci).
 Otrokom pripraviti dejavnosti za razvijanja spretnosti poslušanja, sodelovanja,
medsebojnega sprejemanja.
 Spodbujanje starejših otrok, da se sproščeno izražajo v skupini, da se vključujejo v
dejavnosti- možnost nastopanja pred skupino.
 Spodbujanje otrok k navezovanju stikov z drugimi otroki, drugih skupin in
odraslimi (druženje med skupinami, igralni dnevi).
 Navajanje otrok na čim bolj samostojni skrbi za svoje potrebe.
 Spodbujati starše, da svojim otrokom omogočijo čim več možnosti za prakticiranje
samostojnosti (oblačenje, slačenje, sezuvanje, obuvanje, pospravljaje igralnice,
urejanje svojega prostora v garderobi, skrb za svoje igrače…).
 Socialne igre (medsebojna pomoč, krepitev samopodobe, sprejemanje
drugačnosti…
2. Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED
ZAPOSLENIMI, STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.
Cilji:
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati, da
bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.
 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive.
 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta.
 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev.
Kazalci merljivosti:
 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku.
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Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih izletov
s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah, novoletna
čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev…
 Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in
napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu šolskega leta, ustno,
pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih.
 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih
pričakovanj.
3. VZGOJA ZA ODGOVORNOST DO OKOLJA
Cilji:
 Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do okolja.
 Spodbujanje otrok, staršev in zaposlenih k varčevanju z vodo elektriko in ločevanju
odpadkov.
 Otrok, starši in zaposleni pridobivamo izkušnje, kako lahko sami vplivamo na ohranjanje
naravnega okolja.
Kazalci merljivosti:
 Učinkovita raba naravnih virov voda (opozorila v umivalnicah s slikovnimi simboli,
poskusi in igre z vodo).
 Varčevanje z električno energijo (opozorila nad stikali s slikovnimi simboli).
 Ločeno zbiranje odpadkov (ločevanje papirja, plastike, bioloških odpadkov in mešanih
odpadkov, zbiranje plastičnih pokrovčkov).
 Zmerna poraba čistil, pralnih sredstev, papirja, toaletnega papirja.
 Akcija zbiranja starega papirja.
 Čiščenje igrišča v vseh letnih časih- spodbujanje otrok, delovna vzgoja.
4. POVEZANOST, PRIPADNOST, PRIJAZNOST, PRIJATELJSTVO IN POUČNOST
NAM PRIPOMOREJO K BOLJŠIM ODNOSOM IN TRDNEJŠIM
SODELOVANJEM MED ZAPOSLENIMI, OTROKI, STARŠI IN STARIMI
STARŠI
Cilji:
 Spodbujane spoštljivih odnosov med otroki, starši in strokovnimi delavci.
 Spodbujanje staršev k večji participaciji.
 Strokovne delavke poznajo imena vseh otrok.
 Pozdravljanje ob prihodu in odhodu.
Kazalci merljivosti:




Različne oblike srečanj s starši in starimi starši.
Udeležba staršev in starih staršev na srečanjih.
Vključevanje staršev in starih staršev v delo (predstavitev poklicev, znanj, veščin).
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Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM, POGOVORI IN POMOČJO MED ZAPOSLENIMI,
STARŠI IN OTROKI, DO ŠE KVALITETNEJŠEGA DELA.
Cilji:
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati, da
bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.
 S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja premagovati izzive.
 Z lepimi besedami in prijaznostjo do uspešne rešitve vsakega zapleta.
 Iskati nove poti in ideje za zadovoljstvo otrok in staršev.
Kazalci merljivosti:
 Informiranje staršev o realizaciji načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelku.
 Pomoč staršem pri vzgoji otrok preko vsebinskih predavanj, pogovornih ur, skupnih izletov
s starši, športnega popoldneva, obiskov staršev na popoldanskih delavnicah, novoletna
čajanke, dopoldanskih obiskov staršev-predstavitev poklicev…
 Informiranje staršev o vzgojni izobraževalnem delu v vrtcu, oddelku ter o razvoju in
napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu šolskega leta, ustno,
pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih.
 Vzpostavljanje pozitivne komunikacije mes vrtcem in starši, usklajevanje medsebojnih
Enote bodo prioritetne naloge izvajale v skladu z Letnim delovnim načrtom enote in Vrtca
Domžale in v skladu z Kurikularnimi novostmi, potencialno novimi izhodišči in dogajanji v
ožji in širši okolici posameznega vrtca.
STRATEŠKI CILJI ENOTE RACMAN ZA ŠOLSKO LETO 2021/22:
POVEZANOST, PRIPADNOST, PRIJAZNOST, PRIJATELJSTVO IN POUČNOST NAM PRIPOMOREJO K
BOLJŠIM ODNOSOM IN TRDNEJŠIM SODELOVANJEM MED ZAPOSLENIMI, OTROKI, STARŠI IN STARIMI
STARŠI
Cilji:

-

Spodbujane spoštljivih odnosov med otroki, starši in strokovnimi delavci.
Spodbujanje staršev in otrok k uporabi vljudnostnih izrazov.
Strokovne delavke poznajo imena vseh otrok.

Kazalci merljivosti:

-

Udeležba staršev in otrok na prireditvah na prostem.
Predstavitev vzgojnega dela v različnih oblikah (razstava (forma viva), video vsebine,
izdelki,…).
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PRIORITETNE VZGOJNE NALOGE V VRTCU DOMŽALE
Dne, 18. 3. 1999, je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Kurikulum za vrtce.
To je nacionalen dokument, ki ima svojo osnovo v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji, Zakonu o vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Upošteva tradicijo slovenskih vrtcev in z novejšimi
teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.
Pojem kurikulum je širši in celovitejši od pojma program, kjer je bil poudarek na vsebinah.
V pojmu kurikulum je poudarek na samem PROCESU predšolske vzgoje, na celoto interakcij
in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Vključuje tudi prikriti kurikul.
Najpomembnejša je IGRA, ki je otrokova osnovna dejavnost in tudi potreba, ki otroku
omogoča pogoj za njegov normalen psihični in fizični razvija. Po eni strani so torej izbira in
način otrokovega igranja odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih
sposobnosti, emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da OTROK
V RAZVOJU NAPREDUJE.
V kurikulu so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana NAČELA, temeljna
vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter GLOBALNI CILJI in iz njih
izpeljani CILJI na posameznih področjih, predlagani primeri VSEBIN in dejavnosti na
posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega
življenja otrok v vrtcu. Moralni razvoj, socialni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna
vzgoja, ekologija… pa se kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja
in dela v vrtcu. Predlagane vsebine -ločene za prvo in drugo starostno obdobje - predstavljajo
možne poti in načine uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča
kaj, kdaj in na kakšen način.
Kurikulum omogoča strokovnim delavcem strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko
vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva
neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v ožje in
širše okolje.
V Kurikulumu za vrtce so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja,
da otrok dojema in razume svet celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in
družbenim okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost.
Temeljni vzgojno - izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Bistvena razlika med vzgojnim programom in kurikulum je tudi v tem, da je v kurikulumu
poudarek na celotnem procesu predšolske vzgoje in ne samo na vsebinah.
S 1. 9. 2001 je Vrtec Domžale formalno pristopil k uvajanju kurikuluma.

Zavod za šolstvo RS pripravlja prenove dokumenta Kurikuluma za vrtce, pri katerem
sodelujemo tudi vrtci. Predvidena prenova še ni zaključena.
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PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2021/2022
Pri načrtovanju vzgojnih vsebin in dejavnosti bodo vzgojiteljice upoštevale uravnoteženo
zastopanost vseh kurikularnih področij, ter vnašale novosti iz naslednjih prioritetnih nalog:
1. KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV, POZITIVNE DELOVNE KLIME.
2. HARMONIJA IN
POZITIVNA SAMOPODOBA KOT
POGOJ
ZA
ZADOVOLJSTVO.
3. TEHNIKA V VRTCU: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke ...
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO
JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA: Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE: Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno
okolje, funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na prostem.
7. DELOVNA VZGOJA: Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
Dejavnosti delovne vzgoje: zadolžitve, delovne akcije …

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote
Izvajalke obogatitvenega programa so strokovne delavke Vrtca Domžale, ki so za to strokovno
usposobljene in so pripravljene izvajati obogatitveni program pri svojem rednem delu.
Izvajanje obogatitvenega programa: ROLANJE, KOLESARJENJE, VOŽNJA S SKIROJEM,
BIBA PLEŠE in MALA BIBA PLEŠE, vrtec izvaja v sklopu programa, za dobro otrok in v
pomoč staršem. Vse dejavnosti skrbno načrtujemo, strokovne delavce dodatno izobražujmo in
izvajamo po v naprej dogovorjenem protokolu.








»MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v skupinah
otrok od 2. leta dalje
»IGRE NA SNEGU « v vseh enotah, če bodo za to vremenske danosti - 5 dni (ni nujno
strnjeno)
ROLANJE – za otroke letnika 2015/2016, v vseh enotah, jeseni ali spomladi, 5 dni (ni
nujno strnjeno) – lastna zaščitna oprema, rolarje lahko posodi vrtec
SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi v vseh enotah, za otroke
letnika 2015/2017, jeseni ali spomladi – 5 dni (ni nujno strnjeno),- lastna oprema
DNEVI VOŽNJE - S SKIROJEM, POGANJALCEM, TRICIKLOM: za vse otroke
od 2. let dalje - 3 dni
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 19. 11. 2021
»BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - celoletna obogatitvena dejavnost (okt.april), vsak oddelek posebej
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PRAVLJIČNI PALČEK, prilagojena starosti otrok, v sodelovanju s Knjižnico Domžale,
S KNJIGO NA POTEP – potujoča zbirka kakovostnih knjig v izposoji iz Knjižnice
Domžale
PUSTNO RAJANJE, torek, 1. 3. 2022-vsak oddelek posebej
ŠPORTNO POPOLDNE – v tednu športa 23.- 30. september 2021 - vsak oddelek
posebej
NOVO: POVEZANI V GIBANJU –na daljavo- izvaja Katja Frol Štefan, okt.21mar.22
SKRB ZA ZDRAVJE, izvajalec ZD DOMŽALE:
- Zobna preventiva vsi oddelki II. st. obdobja (celo leto).
- Otrok skrbi za svoje zdravje in higieno (obisk medicinske sestre v vrtcu).
NOVOLETNA PREDSTAVA za otroke, vsaka enota pripravi svojo predstavo (igrano
ali lutkovno) 1 za I. st. in 1 za II. starost. Za vsako skupino se izvede samostojno
predstavo.
OTROŠKE GLEDALIŠKE ALI LUTKOVNE PREDSTAVE: Ko bodo epidemiološke
razmere dopuščale, se lahko povabi izvajalce predstav v enote, sicer so ogledi predstav na
daljavo prek spleta.
BRALNICE POD KROŠNJAMI, celoletna postavitve bralnih kotičkov v igralnici,
poudarek - odrasli bere otrokom. V kotičkih na igrišču ali večnamenskem prostoru so
hkrati lahko le otroci ene skupine, do preklica epidemije, potem se lahko mešajo otroci
različnih skupin.
PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC – v februarju, 2022, če bodo dane možnosti, bo
izvajalka Vesna Pestotnik, v nasprotnem primeru vsaka enota izbere eno ali dve
pripovedovalki.
VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo Domžale,
maj, 2022.
EVAKUACIJSKE VAJE v SODELOVANJU Z GASILCI, bomo izvedli v
epidemiološko ugodnem času
DELOVNA AKCIJA – marec 2022, urejanje igrišča in urejanje igralnice (predvideti 1x
tedensko skupaj z otroki)
NOVO: GRINI – EKOLOGIJA V SODELOVANJU Z JKP PRODNIK
TEDEN OTROKA; od 4. do 10. oktober 2021, PESTRE VSEBINE -VSAK
ODDELEK POSEBEJ.
HUMANITARNE AKCIJE: Vesele nogice-zbiranje zamaškov, Šola za vse- zbiranje
šolskih potrebščin … pridružujemo se humanitarnim akcijam. NOVO: ZAPOSLENI ZA
ZAPOSLENE in STARŠI ZA STARŠE – interni akciji, v sodelovanju s starši in
zaposlenimi. Namen je pomagati tistim, ki so v stiski in potrebujejo pomoč pri
zagotavljanju osnovnih potreb- zbiramo hrano. Prijave se zbirajo pri svet. del. Simoni
Tonkli Gornjak.
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PROJEKT in druge aktivnosti, ki nas povezujejo in bogatijo


Zdravje v vrtcu, nadaljevanje; NIJZ,



VARNA MOBILNOST; PASAVČEK ZA SKUPINE 4 – 6 let,



Raziskujmo okolico vrtca, MOJ KRAJ,



UNICEF; punčka iz cunj (vodi vzg. Mira Vladimira Vrankar),



NMSB 21, nacionalni projekt skupnega branja (8. 9.- 10. 10. 2021) – poteka celo leto.

Hkrati si enote izberejo različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz Letnih delovnih
načrtov in publikacije posameznih enot, ki so sestavni del tega dokumenta, in sicer s področij:
 zdravega načina življenja,
 gibalno-športnih aktivnosti,
 ekologije,
 kreativnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti,
 spodbujanja pismenosti in bralne kulture,
 iz kurikularnih področij,
 sodelovanja z okoljem,
 celoletnega sodelovanja s starši
 in drugih oblik druženja…
VSI NAČRTOVANI PROGRAMI SE IZVAJAJO OB IZPOLNJEVANJU POGOJEV
ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA LJUDI TER UPOŠTEVANJU
PRIPOROČIL NIJZ, MIZŠ IN ODREDB DRŽAVE. Sproti sledimo vsem spremembam
in skladno s tem časovno in izvedbeno prilagamo program.

DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti se bodo letos izvajale skladno z možnostmi in ukrepi za zagotavljanje
varnosti in zdravja uporabnikov in izvajanja ukrepov za zajezitev virusa Sars-CoV-2. V kolikor
bodo dane možnosti, načrtujemo:
 TABOR NA KMETIJI (V APRILU 2022), za letnik 2015/2016
 PLAVALNI TEČAJ (LEŠTAN – APRIL, MAJ 2022) za otroke stare 4 leta in več
 FOTOGRAFIRANJE OTROK – 11. 20. 4. 2022
 OTROŠKE PREDSTAVE (ABONMA) po enotah, v spomladanskem času, v kolikor
bodo dane možnosti (zaradi poteka epidemije).

VRSTE PROGRAMOV
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Glede na čas trajanja izvajamo dnevni program, ki traja devet do enajst ur. Dovoljena
maksimalna dnevna prisotnost otroka v vrtcu je devet ur.
Program vključuje tudi prehrano.

ORGANIZACIJA DELA
Šolsko leto pričenjamo na 9 lokacijah, z 8 enotami in Upravo Vrtca Domžale.
V enotah skupno deluje 47 oddelkov dnevnega programa, vanje je vključeno 866 otrok, in sicer
v:
I. starostna skupina
18 oddelkov
250 otrok

Kombinirana skupina
II. starostna skupina
skupaj

5 oddelkov
24 oddelkov
47 oddelkov

95 otrok
521 otrok
866 otrok

Vsi oddelki dnevnega varstva bodo zasedeni po veljavnih normativih, povečan za dva otroka
(sklep 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale dne, 10. 9. 2003, da število otrok v oddelkih
vrtcev presega zakonsko določeno število za največ dva otroka v oddelku, in sicer, da število
otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne presega 14 otrok, v oddelku drugega starostnega
obdobja pa 24 otrok).
Odpiralni časi posameznih enot so različni glede na potrebe uporabnikov, in sicer od 5.40 do
17.00 .
Od odprtja vrtca do cca 7.30 ure in od cca 15.30 ure do zaprtja enote, se v enotah organizirata
jutranje in popoldansko združevanje oddelkov.

DODATNE DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU
Dodatnih dejavnosti z zunanjimi izvajalci v popoldanskem času vrtec ne bo izvajal, dokler ne
bodo ukrepi za varnost ljudi v povezavi z okužbo covid-19 v državi ukinjeni in bodo te oblike
varne za otroke in zaposlene.

DNEVNI RED




Od odprtja do 7.45 jutranje varstvo, igra po kotičkih, združene skupine,
8.00 – 9.00 priprava na zajtrk, zajtrk in nega po zajtrku,
9.00 –11.00 – načrtovane dejavnosti po področjih iz Kurukuluma za vrtce in igra
(dopoldanska malica za otroke 1-3 let: med 9.30 in 10.00).
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11.00 - 12.30 – priprava na kosilo in kosilo (skupine otrok od 1 do 2. let ob 11.15 uri najdlje do feb., nato ob 11.30, skupine otrok od 2 do 3. let ob 11.30, skupine otrok od
3 do 6 let ob 12.uri),
12.30 -13.30 – priprava na počitek, počitek, umirjene dejavnosti za otroke, ki ne spijo,
14.00 - 15.00 Nega, popoldanska malica (ob 14.30 uri), umirjene dejavnosti.
Po 15.00 uri – popoldansko varstvo, igra v igralnici in/ali na prostem, združevanje
oddelkov do odhoda domov.

DEŽURSTVO
DEŽURSTVO BO ORGANIZIRANO V VSEH ENOTAH, in sicer:
 PONEDELJEK, 7. 2. 2022 (če bo prijavljenih manj kot 5 otrok – dežurstvo v
enoti Palček),
 PON.-TOR. 25.- 26. 4. IN ČET.-PET 28.-29. 4. 2022 (če bo prijavljenih manj kot
5 otrok – dežurstvo v enoti Palček),
 24. 12. in 31. 12. 2021 bodo enote obratovale do 15.ure .
V primeru manjšega števila prisotnih otrok, bo DEŽURSTVO v enoti PALČEK.

POLETNO ZDRUŽEVANJE: Mlinček v Kekec, Cicidom v Gaj, Ostržek v Palček.
Poletno združevanje se bo organiziralo v primeru odprave prepovedi združevanja in z
upoštevanjem varnosti.
V primeru, da bo prijavljenih pet (5) ali manj kot pet otrok v enoti, se organizira dežurstvo v
enoti PALČEK, VIR.
Starše vsako leto vljudno prosimo, da prijavljajo prisotnost otrok v predprazničnih in med
prazničnih dneh, ki vrtcu omogoča racionalno organizacijo dela.
V času poletnih počitnic, in sicer predvidoma med 11. 7. in 19. 8. 2022 bodo združene
naslednje enote: Mlinček v Kekcu, Cicidom v Gaju in Ostržek v Palčku.
V kolikor bi prisotnost otrok presegla dovoljene normative se enote lahko združujejo kasneje
ali prej razdružujejo.
Zaradi možnosti poletnih rezervacij, ki jih omogoča Občina Domžale, bo tudi organizacija dela
v poletnih mesecih lahko racionalnejša.
Občinski svet je dne, 23. 5. 2007 sprejel Sklep o uvedbi rezervacije pri stroških plačila oskrbe
vrtca, ki pravi:
Starši, ki želijo za svojega otroka, ob najmanj enomesečni skupni neprekinjeni odsotnosti v
obdobju od 15. junija do 15. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku,
plačajo za en mesec, ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila cene programa,
razen v primerih, da sta v vrtec istočasno vključena dva ali več otrok iste družine, se za mlajšega
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otroka ne more uveljavljati rezervacije. V obeh primerih pa se strošek plačila staršev
zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec najmanj 15 dni pred
nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti.
Možna je tudi zdravstvena rezervacija, ki traja neprekinjeno najmanj en mesec in največ
dva meseca.

Letna rezervacija (zdravstvena in poletna) skupaj ne sme presegati dveh mesecev v
tekočem letu.
Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije je možna le na podlagi ustreznih zdravniških
potrdil, o njej odloča pristojni občinski organ.

ORGANIZIRANOST VRTCA
Delovna obveznost strokovnih delavcev neposrednega dela z otroki je v skladu z zakonom, in
sicer za vzgojiteljice 30 ur tedensko in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur tedensko. Zaradi
omogočanja koriščenja dnevnega odmora delavke ostajajo na delovnem mestu ½ ure dlje. Del
delovne obveznosti izven dela z otroki, lahko strokovne delavke opravljajo tudi izven
delovnega mesta (načrtovanje, sestanki, delavnice, izleti, izobraževanje,…..). Vsi strokovni in
drugi delavci opravijo 40 urno tedensko delovno obveznost, razen kadar pogodba o delu določa
drugače.
Seznam zaposlenih je sestavni del Letnega delovnega načrta, urniki dela po posameznih enotah
in oddelkih ter sistemizacija delovnih mest se hranijo na upravi Vrtca Domžale.
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SEDEŽ VRTCA IN OBRATOVALNI ČAS:
Sedež vrtca: Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale
Uradne ure:

ponedeljek in torek od 8. do 12.ure in od 13. do 15.ure
sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17.ure
petek od 8. do 13. ure
Enote po abecednem redu:
Enota Cicidom, Vir, Šubičeva 12,
Obratovalni čas od 6.15 do 16.20
Enota Gaj, Roje 3, Preserje pri Radomljah,
Obratovalni čas od 6.00 do 17.00
Enota Kekec, Radomlje, Dermastijeva ulica 2A
Obratovalni čas od 6.00 do 16.00
Enota Krtek, Ihan, Šolska ulica 3
Obratovalni čas od 5.40 do 16.45 ure
Enota Mlinček, Radomlje, Cesta borcev 3
Obratovalni čas 6.30 do 16.15
Enota Ostržek, Rodica, Kettejeva ulica 12 A
Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure
Enota Palček, Vir, Dvoržakova 15
Obratovalni čas od 6.15 do 16.45 ure
Enota Racman, Dragomelj 180 A
Obratovalni čas od 6.20 do 16.45
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RAZPORED KADRA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Kader in urnike dela lahko ravnateljica, glede na morebitne novo nastale spremembe in glede
na potrebe v smislu kvalitetnejšega dela in racionalizacije časa, tudi spremeni oz dopolni.
Vsi zaposleni za nedoločen čas imajo ustrezno strokovno izobrazbo.
Ravnateljica bo za strokovne delavce pripravila in organizirala posvetovanja, individualne
razgovore, hospitacije in posvete skozi celo šolsko leto po planu in/ali glede na nastale potrebe
in želje strokovnih delavcev.
Razpored kadra začne veljati 1. 9. 2021.

UPRAVA IN RAČUNOVODSTVO

NINA MAV HROVAT
KATARINA KOS JUHANT

SIMONA TONKLI GORNJAK

V. D. RAVNATELJA
POMOČNICA
RAVNATELJICE
POMOČNICA
RAVNATELJICE
SVETOVALNA DELAVKA

URŠKA DITTMAYER KRISTAN

SVETOVALNA DELAVKA

TINA KRIŽAJ

SVETOVALNO DELO - DSP

URŠKA ŠMID
ANITA KRT
MARIJA URANKAR
BOJANA POLJANŠEK
NINA DIVJAK
SIMONA KLARIČ

LOGOPEDINJA
RAČUNOVODJA
TAJNIK VIZ IV
KNJIGOVODJA
ADMINISTRATOR
VODJA PREHRANE, ZHR

LUCIJA LAPANJA

VODJA ZHR

KATJA FROL ŠTEFAN

ENOTA CICIDOM
4 ODDELKI

FRANCKA KUNAVAR

VZGOJITELJICA– VODJA ENOTE

JASNA BIZJAK
MAJA NOVAK
POLONA KUNSTELJ
LEONIDA HABJAN
DARJA IRŠIČ
TAMARA ĆOŠIĆ

VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
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0,5

0,625

MOJCA FIRM
MONIKA KRVINA
NINA BITENC
MOJCA ŠTRAJHAR/
BRANKA NOVAK

POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POM KUH., PERICA
ČISTILKA

5 UR
0.375+0.375
0.75

ENOTA GAJ
8 ODDELKOV
MIRANDA GROŠELJ
BARBARA MODIC
MIRA VLADIMIRA VRANKAR
TINKARA AVSEC
TADEJA LAVTIŽAR
SONJA OREŠEK
KATJA CERAR/
SANDRA KREGAR
MAJA SVETLIN LJUBIĆ
LILJANA PANIČ
BRIGITA ŽEBALJEC
PETRA KOCIPER
URŠKA MIKLAVČIČ
PETER TOMAŽIN
ANA MARIJA REPANŠEK/
KAJA LJUBI
ELIZABETA MILUNIĆ
ANDREJA VUK/
ANA ŠTRAJHAR
KATJA MIHELČIČ
ALENKA KOS

VZGOJITELJICA – VODJA ENOTE
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNIK VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
SPREMLJEVALKA
ENOTA KEKEC
4 ODDELKI

MIRANDA KRIŠTOF
ANDREJA BIGEC
JANJA LJUBI
MARTINA PAVLIČ
SAŠA POGAČAR
MARTINA SVETLIN
IVANKA OREHEK
MOJCA NOVAK
TANJA KOŠČAK
NUŠKA KREN
SONJA VODLAN

VZGOJITELJICA – VODJA ENOTE
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POM. KUHARJA, PERICA
ČISTILKA
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0.75
0.5 +0.25

ENOTA KRTEK
11 ODDELKOV

ANDREJA MATKOVIČ
JANA STROJAN
KARIN ROPOTAR
SLAVICA PERPAR IBRČIČ
SLAĐANA TRAPIĆ
JANJA DRAGAR RIBIČ
ALENKA LOVŠIN
ANA KRŽIŠNIK
ANJA BEŠTER
KATARINA KOŠENINA
ŠPELA ZEMLJIČ KOCIPER
TINA JORDAN
SIMONA KUNAVAR

VZGOJITELJICA – VODJA ENOTE
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE

MATEJA LAZAR/
DRAGANA RISTIĆ
JASMINA TREBUŠAK
TJAŠA ROŽIČ/
MELITA ŠUMIČ
EVA JERMAN
MATEJA VRHOVNIK
MAJA NOVAK
BARBARA GORIČ
SAŠA OŠTIR VERBIČ
VALENTINA LUKAN
IRENA ZUPAN
SARA OBREZA
ALOJZIJA TAKAČ
SIMON GOROPEČNIK
MARTINA UČAKAR
STOJA DRLJAČA
ANITA MAŠINOVIĆ

POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POM. KUHARJA
POM. KUHARJA
ČISTILKA
ČISTILKA
ČISTILKA
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ENOTA MLINČEK
3 ODDELKI

DAMJANA RODE
DRAGICA REPANŠEK
MAJA CERAR JERETINA
GAŠPER CESTNIK
PETRA MIKLAVC
SAŠA STARIČ
TANJA KOŠČAK
MOJCA TOMC

VZGOJITELJICA – VODJA ENOTE
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNIK VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POM. KUH,/ ČISTILKA

0.25
0.5+0.5

ENOTA OSTRŽEK
3 ODDELKI

TADEJA MIŠMAŠ
MARJETA OSOLIN
SAŠA ŠINKOVEC
LIDIJA PETERKA
NATAŠA OKORN
NEVENKA OREHOV
URŠKA KAMENŠEK
TAMARA BENČINA
KARMEN STARE
DAMJANA KEDER

VZGOJITELJICA – VODJA ENOTE
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
SPREMLJEVALKA
POM. KUHARJA
ČISTILKA
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0.5
0.5
0.5

ENOTA PALČEK
10 ODDELKOV

URŠKA DRAGAR
ANA ČEBULJ
LILJANA JEREB
KATJA LAH
BARBARA KUNILO/
DARIJA MOČNIK
VERA KOLENC
TINA VOZEL
NINA TRDIN
ALEKSANDRA ANDRIĆ
ŽIVA SPREITZER
SANJA MIKIĆ
ANITA KERN/
KATARINA VRAČAR
GAVRILOVIĆ
KATARINA NOVAK
VESNA PESTOTNIK
PETRA KERŽAN
MELITA VOLF
PETRA MOLK
BARBARA PERŠA
ANJA MUSEK
DARJA SVETLIN KOVIČ
PETRA JERKIČ
KLARA FLERIN
LUCIJA ŠKRJANC
KLEMEN LENČEK
URŠA VAJDE
PETRA ROZMAN
ALENKA ŠTEFAN
BARBARA BEZLAJ
ANICA CERAR
BAHTA RASTODER
MOJCA ŠTRAJHAR

VZGOJITELJICA – VODJA ENOTE
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA

0.5
0.5

VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
SPREMLJEVALKA OPP
SPREMLJEVALEC OPP
KUHARICA – VODJA KUHINJE
KUHARICA
POM. KUHARICE/
PERICA
POM. KUHARICE
ČISTILKA
ČISTILKA
ČISTILKA
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0.5
0.875

0.625+0.375

0.25

ENOTA RACMAN
4 ODDELKI
ANAMARIJA KERMAVNAR
URŠKA BALOH
MATEJA VUK
MAJA KEREP
NATALIJA LUKAN
ŠPELA ŠTREKAR/
TJAŠA CERAR
JANA KOTNIK
MAJA SLANA
TJANA HAJDINJAK
BRANKA BEZOVŠEK
BRANKA PUSTOVRH
MARIJA ZAJEC

VZGOJITELJICA – VODJA ENOTE
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
VZGOJITELJICA
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
POMOČNICA VZGOJITELJICE
SPREMLJEVALKA
SPREMLJEVALKA
ČISTILKA

0.5

0.875

KUHINJA RACMAN – OŠ DRAGOMELJ
MARINKA MEGLIČ
ALJAŽ PODMILJŠAK
MARIJA TRIFUNOVIČ

KUHARICA
KUHAR
POM. KUHARJA

ENOTA GAJ: KUHINJA, PRALNICA, ČIŠČENJE, HIŠNIK
MIHA URŠIČ
SNEŽANA CERAR
BERTA KUHELJ
ERIKA PRAŠNIKAR
NATAŠA NIKOLIČ
BERNARDA CERAR
RENATA PIRMAN
FAKIZA ZAHIROVIĆ
OLGA GABERŠEK

KUHAR – VODJA KUHINJE
KUHARICA
KUHARICA
KUHARICA
KUHARICA
POM. KUHARJA
POM. KUHARJA
POM. KUHARJA
POM. KUHARJA

ČIŠČENJE
LIDIJA CIMERMAN
NEVENKA HORVAT

ČISTILKA
ČISTILKA

PRALNICA IN ŠIVALNICA
NEVENKA HORVAT
OLGA GABERŠEK

PERICA
PERICA/ŠIVILJA

HIŠNIK
MARKO LESJAK
TONI VOMŠ
FRANCI BIZILJ

HIŠNIK, ŠOFER
HIŠNIK
HIŠNIK
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0.5
0.5+0.5
0.5 ŠOLA

STRUKTURA ODDELKOV IN ŠTEVILO OTROK
Struktura oddelkov in število otrok so sestavni del Letnega delovnega načrta v nadaljevanju
tega dokumenta.

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE
1. VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM
Izvajalec: Borštnar & Co.
Termin: Naknadno po razporedu.
Obvezno za vse strokovne delavce.
2. GDPR
Izvajalec: Datainfo d.o.o.
Termin: Naknadno po razporedu.
Obvezno za vse strokovne delavce.
3. HACCP – izobraževanje na daljavo za strokovne delavke, v živo za kuhinjsko
osebje – izvajalka: Simona Klarič
4. PREDOPISMENJEVALNE DEJAVNOSTI IN SPREMLJANJE OTROK
PRED VSTOPOM V ŠOLO – namenjeno vzgojiteljicam starejših skupin
Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak, Maja Vatovec, Urška Schmidt
5. SPREJEM NOVINCEV- namenjeno vzgojiteljicam, ki sprejmejo novince
v š. l. 2022/23
Izvajalki: Simona Tonkli Gornjak
Termin: maj 2022
6. DELAVNICA Z LASTNIMI INŠTRUMENTI
Izvajalec: Jaka Strajnar, prof. tolkal
Termin: september 2021
Body Percussion je mednarodno uporabljen izraz za lastne inštrumente oz. telesna tolkala. Z
uporabo svojega telesa lahko tvorimo različno zveneče udarce.
Cilj delavnice je:
-

Predstavitev in obvladovanje osnovne tehnike igranja.

-

Uporaba telesnih tolkal pri delu z otroki.

-

Uporaba različnih ritmičnih iger za otroke.

-

Prenos tehnike igranja na cajon in zvočne cevi.
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7. POZITIVNO RAZMIŠLJANJE IN UČINKOVITO SODELOVANJE MED
SODELAVCI
Izvajalec: Dr. Lešnik Musek, 20. 10. 2021, 1. DEL in 12. 1. 2022, 2. DEL
Vsebina: Upravljanje čustev za boljše odnose
8. OPAZOVANJE OTROK-ALI OTROKA VIDIM KOT POSAMEZNIKA?
Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar, mag. prof. pred. vzg.
Termin: januar 2022
VSEBINA:
- Izmenjava izkušenj (Kaj, kako, kdaj … opazujemo).
- Opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja v teoriji.
- Spremljanje otrokovega razvoja – mapa opazovanj in utrinkov.
- Poglobljena opazovanja otrok - priprava na pogovorno uro.
- Vaja pozornega opazovanja.
9. KREPITEV KOMPETENC ZA PREPOZNAVANJE OGROŽENIH OTROK
IN DELO Z NJIMI
Izvajalec: Slovenska fundacija za UNICEF
Termin: med 15. 10. do 20. 12. 2021
10. MUNERA3, USTVARJAMO IN PRIPOVEDUJEMO ZGODBE II.
Izvajalec: SVŠGUGL
Termin: znano naknadno
11. LEGO Education delavnica
Izvajalec: LEGAMA
Termin: 12. oktober 2021 ob 17.00
Vsebina: Različne možnosti uporabe Duplo Lego v povezavi s kurikularnimi
področji.
12. ZAČETNI IN NADALJEVALNI KORAKI ŠIVANJA
Izvajalka: Petra Kociper
Termin: naknadno po dogovoru
13.

PRAVLJIČNI ŠUMBERK
Izvajalec: TIC Domžale
Termin: naknadno po dogovoru

Pot po Pravljičnem Šumberku je zasnovana tako, da otroci na poti spoznavajo pestro zgodovino
kraja, od prazgodovinskih najdb, bogate mlinarske dediščine in seveda slamnikarstva na
Domžalskem. Na poti se spoznajo s prebivalci gozda, spoznajo drevesne vrste in se naučijo tudi
nekaj malega o varovanju narave.
Da prehodimo celotno tematsko po, se je potrebno tudi malce potruditi, saj je krožna pot, ki se
dvigne nad mesto, dolga 3 kilometre. Kot taka je idealna vsebina za športno-naravoslovni dan.
Na pot se obiskovalci lahko podajo sami, ali pa v spremstvu izkušenega vodnika.
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PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Iz 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; temeljna načela) izhaja, da mora
delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Iz 32. člena ZVZD-1
(obveznosti delodajalca) pa izhaja, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu
načrtovati in zanjo zagotoviti potrebna sredstva pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.
Financiranje izvajanja tega področja je zelo omejeno. Kljub temu Vrtec Domžale vseskozi
skrbi za organizacijo dobrih pogojev dela, organizira različne dejavnosti in izobraževanja za
zaposlene in obvešča zaposlene o pomenu psihofizičnega zdravja.
- Vse delavce spodbuditi, da v delovnem času namenijo nekaj minut za zdravje.
- Izvajanje aktivnosti za zmanjševanje hrupa v igralnicah.
- Prepoved kajenja na delovnem mestu.
- Spodbujanje zdravega prehranjevanja.
- Osveščanje delavcev o zdravem življenjskem slogu preko e-zbornice in člankov.
- Delavci bodo opravili tečaj iz varstva pri delu in požarne varnosti (poudarek na
ergonomiji).
- Upoštevajo se priporočila medicine dela glede omejitev.
- Organiziranje delavnic in izobraževanj
- pomoč in podpora strokovnim delavcem pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja
okužb…
- Upoštevanje ukrepov zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID -19
- Omejevanje stikov, nošenje mask, razkuževanje rok, kljuk, igrač in opreme, zračenje
prostora. Vse ukrepe sproti prilagajamo situacijam in obveščamo zaposlene.

MENTORSTVO
Vrtec Domžale bo nudil mentorstvo za opravljanje strokovnega izpita naslednjim kandidatkam:
Manca Vehovec, Urška Kamenšek, Alenka Kos
Mentorstvo dijakom:
• SVŠ Ljubljana
• SVŠ Kamnik
• mentorstvo študentom predšolske vzgoje,
• možno bo tudi mentorstvo kandidatom za svetovalno delo.
Mentorstvo se bo izvajalo skladno s priporočili in navodili vlade RS, MIZŠ in NIJZ.

HOSPITACIJE
v. d. ravnatelj bo izvajala redne letne hospitacije in po potrebi bo izvedla tudi izredne
hospitacije.
Po opravljeni hospitaciji bo razgovor z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.
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Pri hospitacijah dijakov, študentov in kandidatom za opravljanje poklicne mature ter
strokovnega izpita, lahko sodelujeta tudi pomočnici ravnateljice.

DELO STROKOVNIH ORGANOV
Vzgojiteljski zbor - Pedagoška konferenca
Najmanj 2-krat letno. Vsebina:
 letni delovni načrt,
 smernice za vzgojno delo,
 analiza letnega dela,
 analiza stanja in dosežki vrtca,
 ocena razvojnih možnosti.
Rok:
 torek, 31. avgust, 2021
 torek. 21. junij, 2022
 sreda, 31. avgust, 2022 (za šolsko leto 2022/23)
Nosilec: v.d. ravnatelja
V času prepovedi zbiranja več ljudi in zaradi varovanja zdravja ljudi se aktivi vodij in
vzgojiteljski zbor lahko izvajajo na daljavo.
Nosilec: v. d. ravnatelja in pomočnici ravnateljice
Vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi so za vse strokovne delavce obvezni.

Aktiv vodij enot
Aktiv vodij enot bo vsak prvi torek v mesecu. Teme aktiva vodij bodo:
 obravnava organizacije in dela v vrtcu,
 nujna vzdrževalna dela,
 predlogi za izboljšavo dela v enoti,
 organizacija skupnih dogodkov,
 in razno.
V oktobru bo aktiv potekal z izobraževalnim programom: ogled Kamnika s programom za
predšolske otroke. Izobraževalni program je namenjen pridobivanju novih znanj in spoznavanju
novih programov za delo z otrok, ki ga bodo vodje enot-strokovne delavke prenesle v svoje
delo in v delo v svoji enoti.
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PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI






MESEČNE POGOVORNE URE; varna razdalja in uporaba maske, prezrači prostor,
razkuži roke (če ne bo izvedljivo, bo izvedba na daljavo).
1.SESTANEK ZA STARŠE se izvede z aktualnim upoštevanjem priporočil in navodil za
preprečevanje okužb:
- september, 2021: razvojne značilnosti otrok, predstavitev LDNja, projekti,
obogatitvene dejavnosti, pestre vsebine, sodelovanje z okoljem… (če so dane
možnosti se izvede v živo- zaželeno na prostem, lahko tudi na daljavo).
- januar/februar, 2022, realizacija dosedanjega dela, kako naprej, posebnosti
oddelka…(če so dane možnosti se izvede v živo, lahko tudi na daljavo).
DRUGE OBLIKE SODELOVANJA: DELAVNICE bomo izvedli z upoštevanjem
priporočil NIJZ (manjše število udeležencev, z maskami, morda v dveh skupinah…).
HUMANITARNE AKCIJE: Zbiranje zamaškov, Šola za vse, STARŠI ZA STARŠE

Sodelovanje staršev pri dejavnostih vrtca:
 vsak vrtec ima svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
 Izmed izbranih predstavnikov v enoti izberejo tudi predsednika sveta staršev enote.
Vsebina dela:
 obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda,
 seznanjanje z novostmi in posebnostmi enote in vrtca,
 obravnava vprašanj in pobud.
V. d. ravnatelja skliče prvi Svet staršev Vrtca Domžale, ki bo v sredo, 22. 9. 2021, na daljavo
prek Zoom-a.

EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtec ustanavlja in
financira občina.
Predšolsko vzgojo urejata dva temeljna zakona; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ter Zakon o vrtcih.
Vrtec se financira v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, in sicer iz virov:
- plačila staršev,
- proračuna MIZŠ; brezplačni je drugi oz. mlajši otrok, če sta v vrtec hkrati vključena dva
otroka; brezplačni je tretji in vsak nadaljnji otrok iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec
vključen hkrati s svojim sorojencem,
- proračuna Občine Domžale in drugih občin v RS, kjer imajo otroci in vlagatelji za
znižano plačilo vrtca stalno prebivališče,
- drugih prihodkov.
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PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM












sodelovanje z osnovnimi šolami,
s krajevnimi skupnostmi in turističnimi zvezami (vključevanje v različne prireditve ),
s kulturnimi društvi,
z mestno knjižnico,
zdravstvenim domom, razvojno ambulanto,
centrom za socialno delo pri reševanju socialne problematike družin varovancev, ter pri
razvrščanju otrok s posebnimi potrebami,
gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na evakuacijskih vajah v mesecu oktobru,
policijsko postajo - obiski policistov,
s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,
sodelovanje s čebelarsko zvezo,
idr….

Podrobnosti o strokovnem in drugem delu vrtca si preberite v nadaljevanju tega dokumenta, in
sicer:
V nadaljevanju tega dokumenta so tudi Letni delovni načrti po posameznih področjih
strokovnega dela in dela enot, in sicer:
 Letni delovni načrti pomočnic ravnateljice Katarine Kos Juhant in Katje Frol Štefan
 Letni delovni načrti svetovalne službe in DSP: Simone Tonkli Gornjak, Maje Vatovec
in Urške Šmid
 Letni delovni načrt vodje prehrane Simone Klarič
 Letni delovni načrt vodje zdravstveno-higienskega režima Lucije Lapanja
 Letni delovni načrti enot: Cicidom, Gaj, Kekec, Krtek, Mlinček, Ostržek, Palček in
Racman
Dokument Letni delovni načrt bo od oktobra 2021 dalje, v celoti objavljen tudi na spletni strani
Vrtca Domžale, http://www.vrtec-domzale.si .
Vabimo k ogledu spletne strani, kjer si poleg Letnega delovnega načrta lahko preberete veliko
koristnih informacij in izberete med pestro ponudbo e-vsebina, primernih za predšolske otroke.

Vršilka dolžnosti ravnatelja Vrtca Domžale
Nina Mav Hrovat
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
KATARINA KOS JUHANT

Pomočnik ravnatelja pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških nalog. Opravlja
naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, ter ga nadomešča, kadar je odstoten.
Delovno mesto pomočnica ravnateljice opravljam polni delovni čas. Pedagoško in
organizacijsko delo pomočnice ravnateljice poteka v skladu z LDN Vrtca Domžale,
prioritetnimi nalogami in cilji predšolske vzgoje ter v skladu z individualnimi LDN
posameznih enot. Kot pomočnica ravnateljice sem soodgovorna za dobro sodelovanje z
ostalima pomočnicama in posledično izpolnjevanjem naloženih del in nalog. Trudila
sem bom so uresničevati cilje strokovnih delavk vrtca in vodstva; zadovoljstvo in dobro
počutje otrok, zaposlenih in staršev. V tem šolskem letu se veselim sodelovanja z novo
sodelavko, pomočnico ravnateljice Katjo Frol Štefan. Sodelovati pri ustvarjanju okolja
v katerega bomo vsi radi prihajali in pomagati zagotoviti pogoje, v katerih bo vsak otrok
dosegel tisto, kar želi in zmore.

PRIORITETNE NALOGE:

1. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
2. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
3. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za
otroke…
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO,
ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na proste.
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).
IZOBRAŽEVANJA
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Skrb za strokovno in interno izobraževanje strokovnih in tehničnih delavcev v smislu
informiranja, obveščanja, organiziranja in koordinacije,
sodelovanje na internih izobraževanjih Vrtca Domžale,



koordinacija projektov,



stalno strokovno izpopoljnjevanje.

PEDAGOŠKO DELO
















Sodelovanje pri pripravi LDN in spremljanje realizacije ciljev,
svetovanje in pomoč vodji enote pri organizaciji del,
spremljanje poskusnega dela novo zaposlenih delavcev, delavk,
spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov,
svetovanje in pomoč pri eAsistentu za vrtce,
vnašanje novih podatkov v eAsistenta,
pregledovanje dnevnikov ob koncu šolskega leta,
sodelovanje pri pripravi publikacije Vrtca Domžale,
izvedba sestanka strokovnih delavk na delovnem mestu sočasnosti in oddajanja,
september 2021.
hospitiranje in organizacija praktičnega usposabljanja za dijake in študente,
organizacija obiska Božička za otroke v decembru 2021,
vodenje in sodelovanje v gledališki skupini vrtca,
sodelovanje pri izvedbi sestanka za strokovne delavke, ki uvajajo novince v maju2022,
napredovanja strokovnih delavcev v nazive, zbiranje in oddaja dokumentacije,
sodelovanje pri organizaciji in vodenju strokovnih aktivov vzgojiteljic in
pomočnic/kov vzgojiteljic. Aktivi so sestavljeni v štiri skupine po starosti otrok v
oddelkih. Aktivi se izvajajo trikrat letno (november, februar in maj). Vsebine, ki se
bodo izvajale se navezujejo na cilje, prioritetne naloge in smernice Vrtca Domžale.

ADMINISTRATIVNA OPRAVILA


Priprava in tiskanje LDN,



Priprava in tiskanje Analize LDN,



zbiranje priprav za obogatitvene dejavnosti in projekte,



priprava poročil, statističnih podatkov,



vodenje evidence izobraževanj,



vodenje protikorupcijske komisije,



organizacija in vodenje Civilne zaščite,



urejanje, zbiranje podatkov, prispevkov za spletno stran vrtca,



zbiranje fotografij in objava na spletni strani,



organizacija in vodenje kadra za čiščenje (ob odsotnosti ZHR).
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sodelovanje z inšpekcijskimi službami,



priprava in pošiljanje dopisov, zbiranje ponudb, oblikovanje vabil na različna srečanja
(sestanki in podobno).

SODELOVANJE Z OKOLJEM




Koordiniranje dela med vrtci, starši, zunanjimi sodelavci (Zdravstveni dom
Domžale).
Promocija vrtca v javnosti.
Sodelovanje z organizacijami v Občini Domžale.

KOORDINACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI






Igre na snegu ,
Biba pleše, Mala Biba pleše
Čebelar
Športno popoldne
Mali sonček (kolesarjenje, rolanje, vožnja skirojem , prijava v sistem Zavod za
šport)

ORGANIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI
 Organizacija tabora na kmetiji ,
 organizacija pet dnevnega plavalnega tečaja v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,
GOSPODARSKO- FINANČNA OPRAVILA





Nakup in izbor vzgojnih sredstev in pripomočkov,
nakup igrač,
nakup potrošnega materiala,
nakup drobnega inventarja.

OSTALE ZADOLŽITVE





Sodelovanje z vodjo ZHR,
sodelovanje pri izobraževanjih za tehnični kader-čistila,
nabava sredstev in materiala za tehnični kader,
sodelovanje z zunanjimi izvajalci (čiščenje, pralnica).

Dela in naloge bodo v šolskem letu 2021/2022 potekale v skladu z navodili, priporočili in
omejitvami zarado covid-19.

Pomočnica v. d. ravnatelja
Katarina Kos Juhant
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LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVANTELJICE
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
KATJA FROL ŠTEFAN

Moje delo, kot pomočnica ravnatelja, je pomoč ravnatelju pri opravljanju pedagoških in
organizacijskih nalog. Naloge potekajo v skladu z LDN Vrtca Domžale, prioritetnimi
nalogami in cilji predšolske vzgoje vrtca ter v skladu z individualnimi LDN-ji posameznih
enot. Kot pomočnica ravnatelja sem soodgovorna za sodelovanje vseh zaposlenih in za dobro
počutje na delovnem mestu. Za vse to se bom potrudila po svojih najboljših močeh in
prispevala k dobri klimi vseh v Vrtcu Domžale. Skrbela bom za dobro komunikacijo s
strokovnimi in drugimi delavci Vrtca Domžale in zunanjimi sodelavci.

PRIORITETNE NALOGE za šolsko leto 2021/2022
1. KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV, POZITIVNE DELOVNE KLIME.
2. HARMONIJA IN POZITIVNA SAMOPODOBA KOT POGOJ ZA
ZADOVOLJSTVO.
3. TEHNIKA V VRTCU: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za
otroke…
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo:
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO
JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne embalaže),
5. POMEN ZDRAVJA: Gibanje, prehrana, higiena, odnosi - varujem sebe in druge),
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE: Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno
okolje, funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na prostem.
7. DELOVNA VZGOJA: Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
Dejavnosti delovne vzgoje: zadolžitve, delovne akcije…
PEDAGOŠKO DELO:
-

Pomoč pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu,
pomoč in sodelovanje pri pripravi letnih delovnih načrtov in spremljanje realizacije
ciljev,
spremljanje in pomoč pri izvajanju skupnih projektov,
organizacija različnih dejavnosti za enote Vrtca Domžale,
sodelovanje pri pripravi publikacije Vrtca Domžale,
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-

-

-

urejanje interne knjižnice Vrtca Domžale, priprava gradiv za strokovne delavke in
vodenje izposoje knjig,
koordinacija Pravljičnega palčka v sodelovanju s Knjižnico Domžale,
zbiranje in prebiranje literature, izbira in nabava ustrezne otroške literature,
sodelovanje pri organizaciji in vodenju strokovnih aktivov z različnimi vsebinami
(november 2021, februar 2022 in maj 2022). Vsebine, ki se bodo izvajale se
navezujejo na prioritetne naloge, cilje in smernice Vrtca Domžale.
Organizacija obogatitvenih dejavnosti (POVEZANI V GIBANJU…),
organizacija izobraževanj za strokovne delavce – priprava, pomoč, obveščanje,
koordinacija,
organizacija izobraževanj s področja varstva pri delu in varstva pred požarom,
organizacija različnih dejavnosti za otroke.
DRUGA DELA:
Pregled urnikov za leto 2021/2022,
Izvajanje regleda dela dnevnikov in ugotovitev,
vodenje evidence delovnega časa,
vodenje dokumentacije požarnega reda v sodelovanju s pooblaščeno službo,
skrb za nabavo igral, igrač, didaktičnih sredstev za delo strokovnega in tehničnega
osebja,
skrb za igrišča, pregled igrišč in igral,
načrtovanje in vodenje popravil, vzdrževanja, posredovanja informacij, sodelovanje z
drugimi institucijami,
priprava investicijskega vzdrževanja in sanacijskih del po eotah Vrtca Domžale
(zbiranje ponudb, priprava, koordinacija med izvajalci…),
vodenje evidenc za periodične in letne preglede in servise aktivne požarne zaščite,
peči, električnih, vodovodnih in centralnih sistemov, vzdrževanje objektov in igrišč,
spremljanje in načrtovanje dela za vzdrževalce, spremljanje in nadzor nad izvedbo del,
priprava in tiskanje LDN
priprava in tiskanje Analize LDN,
vodenje evidence usposabljanja VARSTVA PRED POŽAROM,
sodelovanje z inšpekcijskimi službami
priprava in pošiljanje dopisov, zbiranje ponudb, oblikovanje vabil na različna srečanja
(sestanki in podobno),
skrb za stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.

Vsa dela in naloge bodo v šolskem letu 2021/2022 potekale v skladu z navodili, priporočili in
omejitvami zaradi COVID -19.

Pomočnica v.d.ravnatelja
Katja Frol Štefan
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LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA
ŠOLSKO LETO 2021/2022
SIMONA TONKLI GORNJAK
1. Svetovalno delo s strokovnimi delavci
Svetovalno delo s strokovnimi delavci je pomemben povezovalni del dela, ki ga opravlja
svetovalna služba. Zelo pomembno je timsko sodelovanje vseh strokovnih delavcev pri delu
in pomoči otrokom in tako sledenje smernicam, ciljem in kurikulumu v vrtcih.
Področje dela

Vsebina delovanja

Časovni okvir

- Pomoč pri oblikovanju oddelkov,
sodelovanje pri izbiri poslovnega
časa,
spremljanju
otrokovega
razvoja, spremljanju integracije
otrok s posebnimi potrebami,
vključevanju novo sprejetih otrok v
skupino, sodelovanju pri prehodu
otrok iz vrtca v šolo, iz oddelka v
oddelek, iz vrtca v vrtec…
- Vključevanje v dejavnosti v
skupinah ter opazovanje socialne
dinamike v skupini.

Svetovalno
delo
strokovnimi delavci

- Posvetovanje s strokovnimi delavci o
otrocih, za katere strokovni delavci
s menijo, da se nakazujejo težave.
Skozi celo leto in
po dogovoru
- Opazovanje funkcioniranja otrok v
skupini po predhodnem dogovoru s
strokovnimi delavci in soglasjem
staršev.
-Svetovanje
ob
težavah
s
posameznimi otroki ali celo skupino.
- Pomoč pri oblikovanju prilagoditev,
kjer se nakazujejo težave pri vodenju Po potrebi.
otrok v skupini, v težavnem
prilagajanju otroka v skupino, pomoč
pri oblikovanju pozitivne socialne
klime v skupini.
Koordinacija
vzgojnoizobraževalnega dela za oddelke, kjer
so vključeni OPP.
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- Opravljanje svetovalne storitve za
strokovne delavce v oddelkih v skladu
z Zakonom o celostni zgodnji
obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami (ZOPOPP)
- Priprava srečanj strokovnih skupin
za OPP.
- Priprava Individualnih programov
Preventivno svetovalno v sodelovanju z vzgojiteljicami,
delo
s
strokovnimi pomočnicami vzgojiteljic za otroke z
delavkami
OPP in tiste, ki imajo spremljevalce.
Skozi celo leto
- Sodelovanje na strokovnih skupinah (po potrebi).
in timskih sestankih s strokovnimi
delavkami,
izvajalko
DSP,
logopedinjo
2. Svetovalno delo s starši
Svetovalno in posvetovalno delo s starši poteka na individualni in osebni ravni. Pri tem se bom
držala načela prostovoljnega sodelovanja, zavezanosti k zaupnosti podatkov in skupnega
dogovora.
Načini svetovalnega dela s Vsebine delovanja
Časovni okvir
starši
- Informiranju staršev o možnostih
pridobitve pomoči ob zaznanih
razvojnih in ali čustveno vedenjskih
težavah otrok.
Predstavitev
postopka
o
usmerjanju za pridobitev dodatne
strokovne pomoči. Za primere, ki
nakazujejo potrebno strokovno
pomoč v skladu z novo zakonodajo –
Zakon o celostni zgodnji obravnavi
predšolskih otrok s posebnimi
Svetovalno delo s starši, ki potrebami
(ZOPOPP)
ter
imajo OPP in s starši otrok, sodelovanju s Centrom za zgodnjo
ki nakazujejo potrebo po obravnavo otrok
Skozi celo leto.
dodatni strokovni pomoči
-Pridobivanje soglasij za opazovanje
otroka v skupini in nudenje pomoči.
- Napotitev na ustrezne zunanje
institucije, društva.
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- Svetovanje, usmerjanje in pomoč
staršem tudi preko posredovanja
ustrezne strokovne literature.
- Seznanitev z delom mobilne
specialne
pedagoginje
in
logopedinje.
- Organizacija srečanj strokovnih
skupin in staršev za pripravo,
spremljavo in evalvacijo IP-ja.
Vodenje
in
spremljanje
dokumentacije že usmerjenih otrok,
priprava poročil o otroku oz,
priprava obrazca – Obvestilo vrtca
otrokovemu osebnemu zdravniki in
tako napotitev v Center za zgodnjo
obravnavo otrok. Priprava druge
potrebne
dokumentacije
v
sodelovanju
z
zunanjimi
institucijami – ZD Domžale.
- Nudenje svetovalne storitve in
podporo staršem OPP v skladu z
Zakonom o celostni zgodnji
obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami (ZOPOPP)
- Pomoč pri svetovanju in
informiranju staršev o postopku
sprejema otroka v vrtec, (osebno,
telefonsko ali preko elektronske
pošte).
-Pomoč in svetovanje staršem pri
odločitvi o izboru oblike varstva,
seznanjanje staršev s kriteriji in
načinom sprejemanja otrok v vrtec,
predstavitev
kurikuluma, Skozi celo leto.
seznanjanje staršev s specifiko
uvajalnega obdobja, informacije o
Svetovalno delo s starši ob ceni
programa,
uveljavljanju
vstopu otroka v vrtec
znižanega
plačila
vrtca,
informiranje staršev o zakonskih
novostih v zvezi z uveljavljanjem
znižanega
plačila
vrtca
v
sodelovanju s Centrom za socialno
delo.
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-Predstavitev
programske
usmerjenosti posameznih enot,
svetovanje staršem ob izpisih otrok,
preverjanje nadaljnjega varstva ter
svetovanje za vključitev v druge
programe vrtca.
-Informiranje in svetovanje staršem
v zvezi z uvajanjem otrok v vrtec na
uvodnih roditeljskih sestankih za
starše novincev posameznih enot ter
po potrebi osebno.

- Ob različnih vzgojnih izzivih, s
katerimi se srečujejo (neposredno ali
posredno).
Svetovalno in posvetovalno - Ob življenjskih prelomnicah Skozi celo leto.
(rojstvo novega člana, smrt v družini,
delo s starši
ločitev,…).
- Svetovanje ob vstopu otroka v šolo
(predvsem svetovanje o odloženem
šolanju in morebitni pomoči pri
nadaljnjem šolanju).

3. Svetovalno delo za otroke
Časovni okvir

Vsebina dela

Pomoč pri postopku za sprejem otrok v Januar – M
vrtec.
aj 2022.
Skozi celo leto.
Delo za družine, ki imajo težave izvirajoče
iz socialnega okolja – materialna
problematika
družine,
zanemarjenje, Po potrebi.
zlorabe, psihosomatske motnje in druge
težave s katerimi se soočajo posamezne
družine.
Preventivno delo – vodenje pripravljalnega
postopka za sprejem otrok in v sklopu tega
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evalviranje in svetovanje ter povezovanje z
institucijami po potrebi.
Po potrebi celo šolsko leto
Spremljanje otrok v vrtcu po vključitvi.
Pregled in evalviranje poteka uvajanja,
aktivnosti v skupini, sodelovanje s
strokovnimi
delavkami/ci,
starši
in
zunanjimi institucijami.

Obiski vseh enot in oddelkov s predhodno
najavo in dogovori z vodjem enot in Oktober , november 2021
spodbudo vzgojiteljicam, da pripravijo
morebitne
predloge
in
vprašanja
namenjene svetovalni službi.
4. Svetovalno delo z mobilno specialno pedagoginjo in logopedinjo
Časovni okvir

Vsebina dela

Usmerjanje in koordinacija OPP – skupno Skozi celo leto.
opazovanje otroka po potrebi in
sodelovanje s specialno pedagoginjo in
logopedinjo.
Interna srečanja svetovalne delavke in Tedensko in po potrebi.
mobilne specialne pedagoginje, logopedinje
in svetovalne delavke v vrtcu (izmenjava
informacij ipd.).
Sodelovanje na srečanjih strokovne skupine Dvakrat letno za posameznega otroka oz.
in staršev.
po potrebi.

Sodelovanje z Razvojno ambulanto s CZO Skozi celo leto.
v ZD Domžale, priprava poročil, opažanj,
sodelovanje s koordinatorjem CZO glede
razporejanja dodatne strokovne pomoči
otrokom s posebnimi potrebami.
Za šolsko leto 2021/2022 se po končanju vseh odprtih postopkov o usmeritvi in v sodelovanju
s Centrom za zgodnjo obravnavo otrok – ZD Domžale, predvideva oz. je predlaganih še 12
otrok, ki bodo imeli dodatno strokovno pomoč v vrtcu. V mesecu septembru bo imelo dodatno
strokovno pomoč 23 otrok. Do konca leta 2021 oz. v letu 2022 pa se predvideva še 5 otrok, ki
bodo s strani Centra za zgodnjo obravnavo usmerjeni v dodatno strokovno pomoč v vrtcu. V
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tem šolskem letu bomo zopet v sodelovanju s strokovnim kadrom in svetovalno službo
opazovali in predlagali otroke, ki po našem mnenju potrebujejo usmerjanje in vodenje v
Razvojni ambulanti s CZO. Za otroke z dodatno strokovno pomočjo bom koordinirala delo
strokovnih skupin, vodila predpisano dokumentacijo v okviru osebnih map, sodelovala pri
organizaciji in poteku timskim strokovnih sestankov v okviru vrtca ter pri organizaciji in
sodelovanju v razširjenih timskih sestankih z zunanjimi institucijami – Centrom za zgodnjo
obravnavo otrok – ZD Domžale in ostalih institucij. V vedno več primerih dodatno strokovno
pomoč določa kombinacijo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in sicer specialnega in
rehabilitacijskega pedagoga in logopeda. Od tega je 6 otrokom določen spremljevalec za
primere otrok z redkimi dolgotrajnimi boleznimi, od tega v 3 primerih le spremljevalca, v dveh
pa spremljevalca ter specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in logopeda.
5. Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Vsebina dela

Namen sodelovanje

Časovni okvir

- timsko sodelovanje z razširjenim
timom
pediatrov,
specialnih
pedagogov,
logopedov
in Po potrebi.
Sodelovanje z Centrom za psihologov v ZD Domžale,
zgodnjo obravnavo otrok s izmenjava informacij, priprava
posebnimi potrebami
Zapisnikov timskega sestanka za
otroke, ki bi v vrtcu potrebovali
dodatno
strokovno
pomoč,
koordinacija dodatne strokovna
pomoči v vrtcu, izobraževanja na
področju Zgodnje obravnave otrok
s
posebnimi
potrebami
v
predšolskem obdobju.
Sodelovanje z ZD Domžale,
ZGNL Ljubljana, OŠ Roje
– specialno mobilna služba,
Center IRIS za slabovidne
otroke…..
Sodelovanje
s
CSD
Domžale

Timsko sodelovanje, izmenjava Po potrebi.
informacij,
koordinacija
usmerjanja OPP.

Sodelovanje
v
obljubljanskem
aktivu
svetovalnih delavcev v
vrtcu

Aktiv obljubljanskih svetovalnih Dvakrat mesečno.
delavk – seznanjanje z novostmi,
izmenjava
strokovnih
dilem,
nasvetov,
strokovno
izpopolnjevanje.

Timsko sodelovanje,
informacij.

izmenjava Po potrebi.

Sodelovanje z Republiškim Seznanjanje z novostmi, izmenjava Dvakrat letno.
aktivom
svetovalnih strokovnih
dilem,
nasvetov,
delavcev
strokovno izpopolnjevanje.
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Sodelovanje s svetovalnimi Odložena šolanja.
delavci OŠ

Februar-junij
potrebi)

(po

Sodelovanje
z Urejanje in ažuriranje podatkov v Konec meseca –
Ministrstvom
za CEUVIZ in Prosta mesta
pregled v portalu
izobraževanje , znanost in
šport
Po potrebi
Sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi
in Preventivno delo
ustanoviteljem

Po potrebi

6. Dodatno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje ter strokovna podpora
Področje dela

Vsebina delovanja

Časovni okvir

- Spremljanje novosti na
Področje dela z otroki s področju
OPP
in
posebnimi potrebami OPP morebitne
zakonodajne Skozi celo leto.
spremembe, Pravilnik o
normativih
oz.
za
oblikovanje
pogojev,
standardov in normativov
za izvajanje kakovostne
zgodnje obravnave v vrtcih
Pregled
različne
strokovne
literature,
dokumentacije
in
zakonodaje povezane z
delom svetovalne službe v
Področje svetovalnega dela vrtcih
Skozi celo leto.
v vrtcu
- Sodelovanje s svetovalno
delavko v vrtcu o zadevah
povezanih z vpisi otrok,
svetovanje
staršem,
urejanje
pomembne
dokumentacije povezane s
svetovalnim delom v vrtcu,
urejanje,
dopolnjevanje
spletne strani vrtca z
vsebinami povezanimi z
uvajanjem,
dodatno
strokovno
pomočjo,
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svetovanjem,
otrok…

vzgojo

- ODLOŽEN VPIS

September, Oktober 2021
in po potrebi marec 2022

-Predopismenjevalne
dejavnosti in spremljanje
otrok pred vstopom v šolo
SVETOVALNI – podporni
skupini,
sodelovanje
svetovalne
službe
in
strokovnega
kadra
–
vzgojiteljic
predšolskih
otrok

- SPREJEM NOVINCEV

September, oktober 2021

- Zaključna evalvacija
spremljanje
uvajanja
novincev
opazovanja,
pogovor, izkušnje, nova
spoznanja, zaključki, nove
ideje in predlogi…
- Kako na ustrezen in
primeren način uvajati
otroke v vrtec, kako jim
čimbolj olajšati prehod in
kako
sodelovati
in
pristopati do staršev…..
- Pregled dosedanje prakse, Maj 2022
predlogi, ideje in cilji za
prihodnje generacije
- Analiza in pregled
uvajanja – Priprava nove
zgibanke o uvajanje za lažji
prehod in vstop v vrtec

Drugo

Druge zadolžitve, glede na Skozi celo leto
potrebe, ki se bodo tekom
leta pokazale.

Svetovalna delavka:
Simona Tonkli Gornjak, univ. dipl. ped.

62

LETNI DELOVNI NAČRT SVETOVALNE DELAVKE ZA
ŠOLSKO LETO 2021/2022
URŠKA DITTMAYER KRISTAN
Svetovalna služba vrtca – temeljne naloge in cilji
Svetovalna služba je strokovni sodelavec v vrtcu, ki sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu pri
samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih pogojev za varno in spodbudno
vzgojno-izobraževalno okolje. V svetovalni službi si prizadevamo, da bi bili čimbolj uspešni
pri zagotavljanju optimalnega razvoja otroka, kar je temeljni cilj vrtca, ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, narodno pripadnost, veroizpoved ter telesno in duševno
konstitucijo.
Preko svetovalnega odnosa, se svetovalna služba vključuje v reševanje raznolikih vprašanj
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu in rešuje pedagoška, psihološka in socialna vprašanja,
preko prepletanja dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti
načrtovanja in evalvacije.
Cilji in naloge svetovalnega dela se izvajajo na podlagi in v skladu s programskimi
smernicami za svetovalno službo za predšolsko vzgojo v vrtcu. Pri tem upoštevamo načelo
strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja, načelo strokovne avtonomnosti, načelo
interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja, načelo aktualnosti, načelo
razvojne usmerjenosti, načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti
svetovalne službe, načelo celostnega pristopa, načelo svetovanja v svetovalnem odnosu ter
načelo evalvacije lastnega dela.
Svetovalna služba v vrtcu opravlja svetovalno delo z otroci, s strokovnimi delavci, s starši, z
vodstvom vrtca, ter zunanjimi ustanovami, z namenom, da bi odrasli čim bolje razumeli
otroke in njihove potrebe, ter se znali ustrezno odzivati nanje.
Prednostna naloga svetovalne službe je strokovna podpora otrokom, družinam in strokovnim
delavcem. Pri tem nas vodijo otrokove individualne potrebe.
Temeljni cilj svetovalne službe je omogočiti optimalni razvoj vsakemu otroku v vrtcu. Vsi
otroci ne glede na individualne ali skupinske razlike imajo pravico do enakih možnosti za
optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju. Svetovalna služba zato sodeluje pri
zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v
vrtcu.
Svetovalno delo v svetovalni službi vrtca poteka preko posvetovalnih informativnih
pogovorov, načrtovanja pomoči, priprave strokovnih prispevkov, sodelovanja z zunanjimi
institucijami, ipd.
Za svetovalno službo v vrtcu je zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in
socialnih vprašanj v zasnovi interdisciplinarne narave, zato je pomembno sodelovanje
svetovalnih delavcev z različnim strokovnim profilom v timu. Svetovalna služba je strokovni
sodelavec v vrtcu, ki skupaj z drugim strokovnimi delavci v vrtcu oblikuje vsakdanje življenje
v vrtcu.
Svetovalna služba – osnovna področja dela
Svetovalna služba v vrtcu je tisto posebno mesto v vrtcu, s katerega se vzpostavlja svetovalni
odnos z vsemi udeleženimi v vrtcu. Svetovalna služba svoje temeljne funkcije, kot so
svetovanje, posvetovanje, koordinacijo, opravlja na način tega posebnega odnosa. Svetovalna
služba se v vrtcu preko svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja,
povezovanja in pobude.
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Svetovalna služba v vrtcu je tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja v vrtcu, kjer se
vsakokrat mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo otroku, s ciljem, da
se vsakokrat znova zagotovi dovolj varno in spodbudno okolje za otrokovo napredovanje.
Osnovna področja dela svetovalne službe v vrtcu so:
- Svetovalno delo z otroki;
- Svetovalno delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki;
- Svetovalno delo s starši in družinami;
- Sodelovanje z vodstvom vrtca;
- Sodelovanje z zunanjimi ustanovami.
1. Svetovalno delo z otroki:
Bolj kot neposredno na otroke, svetovalna služba v vrtcu, nagovarja njihove starše
in vzgojitelje. Svetovalna služba se z otroki neposredno ukvarja v individualnih ali
skupinskih oblikah dela. V okviru kratkoročnih in dolgoročnih prioritetnih nalogah
bom tako otrokom:
- v pomoč in podporo ter spodbudo za njihov najboljši možen razvoj;
- v pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo, pri
prehodu v drugi vrtec in pri prehodu v šolo;
- v pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja;
- v pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini;
- spremljala otroke v vrtcu po vključitvi in vključevala aktivnosti za izboljšanje
stanja (sodelovanje z vzgojnim osebjem, starši in po potrebi ustreznimi zunanjimi
institucijami);
- spodbujanje nadarjenih otrok (po potrebi in v sodelovanju v vzgojiteljicami ter
svetovalno delavko Simono Tonkli Gornjak);
- v pomoč otrokom z razvojnimi težavami (po potrebi in v sodelovanju s svetovalno
delavko Simono Tonkli Gornjak);
- v pomoč otrokom s posebnimi potrebami (po potrebi in v sodelovanju s svetovalno
delavko Simono Tonkli Gornjak).
2. Svetovalno delo s starši in družinami:
Vrtec je dopolnjevalec in pomočnik staršem oziroma družinam pri zagotavljanju
čimbolj kvalitetnega življenja njihovih otrok. Starši predstavljajo pomembne
sogovornike in soustvarjalce v vrtcu. Zato bom posebno pozornost v šolskem letu
2021/2022 posvetila ohranjevanju dobrega sodelovanja s starši. Cilj dela s starši je
skupno zagotavljanje čimbolj kvalitetnega življenja otrok, preko vzajemne pomoči
pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja. Tako bom:
- Pomoč vzgojiteljem in vodstvu vrtca pri razvijanju oblik kvalitetnega sodelovanja
med vrtcem in starši;
- Pomoč staršem pri njihovem vključevanju v vzgojno izobraževalno delo v
oddelku;
- Svetovala in informirala starše o postopku sprejema otroka v vrtec (osebno,
elektronsko, telefonsko);
- Celovito podajala informacije o možnostih vključitve v posamezne enote;
- Svetovala staršem pri odločitvi o izboru oblike varstva za otroka, seznanjala starše
s kriteriji in načinom sprejemanja otrok v organizirano varstvo, seznanjala starše s
kratkim kurikulumom, informirala starše o specifiki uvajalnega obdobja, podajala
informacije o ceni programov ter načinu uveljavljanja pravic iz javnih sredstev,
svetovanje staršem ob izpisu otrok;
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-

-

Izvedla pripravljalni postopek za sprejem otrok v vrtec;
Svetovala in informirala starše v zvezi z uvajanje otrok v vrtec in v sklopu le tega
organizirala uvodne roditeljske sestanke za starše novincev posameznih enot;
Pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v
predšolskem obdobju in opravljanju starševske vloge;
Pomoč staršem, ko je zaradi njihovih različnih osebnostnih, socialnih,
zdravstvenih ali materialno ekonomskih stisk ogrožen otrokov normalni razvoj;
Informirala in svetovala staršem o zakonskih novostih v zvezi z uveljavljanjem
pravic iz javnih sredstev (subvencija vrtca) ter o postopku uveljavljanja znižanega
plačila vrtca ter po potrebi sodelovala in se informirala pri ustreznih zunanjih
institucijah;
Omogočala staršem individualne pogovore – pogovorne ure za starše;
Obveščala starše o možnostih socialnovarstvenih in psihosocialnih pomoči
zunanjih institucij, šolah za starše, zanimivih informacijah na internetu;
Skrbela za mesečno ažuriranje podatkov v spletnih aplikacijah na portalu
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ( Centralna evidenca
udeležencev vzgoje in izobraževanja, Prosta mesta).

3. Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev vključuje predvsem
posvetovanje ter načrtovanje, spremljanje in evalvacijo vsakdanjega življenja in
dela v oddelčni skupini. Pri tem bom sodelovala pri vključevanju in uvajanju
novosprejetih otrok v skupino, sodelovala bom pri prehodu otroka iz oddelka v
oddelek, iz vrtca v drug vrtec, iz vrtca v šolo.
Oblikovala bom oddelke skupaj v sodelovanju s Simono Tonkli Gornjak.
Sodelovala bom pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljev ter
njihovih pomočnikov, predvsem s seznanjanjem s sodobnimi trendi v vzgoji in
izobraževanju ter predstavljanju strokovne literature.
4. Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca bom sodelovala pri načrtovanju
in spremljanju vsakdanjega dela in življenja v vrtcu. Opravljala bom posvetovalno
delo z vodstvom vrtca v okviru rednih in občasnih kolegijev ter na raznih drugih
delovnih sestankih. Posvetovala sem bom z vodstvom glede vprašanj, ki zadevajo
organizacijo in potek vsakdanjega dela in življenja v vrtcu, kulturo in klimo v
vrtcu. Posvetovala se bom o izboljšanju oblik sodelovanja s starši, načinih
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, o možnostih izobraževanja staršev,
poročala vodstvu pobude staršev, ipd.
5. Sodelovanje z zunanjimi ustanovami: V projektih pomoči, razvojnega in
preventivnega dela bom po potrebi sodelovala s strokovnimi delavci iz ustreznih
zunanjih ustanov, kot so svetovalni centri, centri za socialno delo, vzgojno
izobraževalni zavodi za otroke s posebnimi potrebami, vzgojne posvetovalnice,
Zvezo prijateljev mladine, Tačke pomagačke, krajevnimi skupnostmi in
ustanoviteljem, ipd.
V okviru letnih prioritetnih nalog bom opravila naslednje:


Obiski v vseh 47 oddelkih s predhodno najavo vodjem enot in spodbudo
vzgojiteljicam, da pripravijo morebitne predloge in vprašanja za svetovalno službo
(oktober, november, december 2021) v sodelovanju s svetovalno delavko Simono
Tonkli Gornjak.
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Koordinacija pri aktivnostih za dodatno skrb za naslednje ranljive skupine otrok:
- otroci z nizkim socialno ekonomskim in kulturnim statusom;
- otroci pripadniki etničnih manjšin;
- otroci priseljencev;
- otroci beguncev in azilantov;
- otroci iz disfunkcionalnih okolij, zlorabljeni otroci.



Oblikovanje oddelkov:
V šolskem letu 2021/2022 na začetku šolskega leta še nimamo popolnjene vse
skupine otrok II. starostne skupine do polnega povečanega normativa.
Oddelki I. starostne skupine se bodo do polnega povečanega normativa dokončno
popolnili predvidoma do meseca decembra.
Nekaj otrok, ki s 1. septembrom 2021 še niso izpolnjevali pogoja starosti 11
mesecev in končanja starševskega dopusta, ter s tem izpolnjevali pogoje za
vključitev v vrtec, bomo lahko sprejeli s čakalnega seznama.
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto se upošteva starost, ki jo bodo otroci
dopolnili do konca koledarskega leta. Oddelki so lahko starostno homogeni ali
starostno heterogeni.. Otroci, ki bodo do konca decembra dopolnili 3 leta starosti,
spadajo v II. starostno obdobje, mlajši otroci pa v I. starostno obdobje. V
kombiniranih oddelkih je lahko največ 7 otrok I. starostnega obdobja. Kombinirani
oddelki nastanejo najpogosteje ob prehodu v II. starostno obdobje, ko se normativ
poveča in se skupine dopolnjujejo z mlajšimi otroki zaradi manjšega vpisa starejših
otrok. Večina kombiniranih oddelkov je tako v starostnem razponu od 2 do 4 leta.
Oblikovanje oddelkov predstavlja večji izziv zaradi dileme, kako oddelke popolniti,
da bodo obenem ustrezali, tako zakonskim podlagam za oblikovanje oddelkov, kot
tudi željam staršev po določenih enotah zaradi bivanja v določenih šolskih okoliših
in zaradi specifičnih poslovnih časov posameznih enot ter starostne strukture otrok.
Vedno večjo težavo pri oblikovanju novih oddelkov predstavlja iz leta v leto večje
število odloženih vpisov otrok v osnovno šolo, ki sicer izpolnjujejo zakonski pogoj
za vstop v osnovno šolo.
Več oddelkov kot v preteklosti, je homogenih. V manj kot polovici heterogenih
oddelkov je uporabljen normativ za homogene oddelke, kjer enoletni starostni
razponi kljub različnih letnikom rojstva otrok niso preseženi več kot za 4 otroke.

Izobraževanja v šol. l. 2021/2022:
- študij strokovne literature;
- udeležba na seminarjih, organiziranih v sklopu zavoda;
- udeležba na študijskih skupinah za svetovalno delo;
- izobraževanje v sklopu Republiškega aktiva svetovalnih delavcev;
- izobraževanje na področju socialnega dela, svetovalnega dela v različnih društvih, zavodih
in organizacijah.

Svetovalna delavka:
Urška Dittmayer Kristan, univ. dipl. soc. del.
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE
STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
TINA KRIŽAJ

1. Splošni cilji dela:
-

Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi. Njen glavni cilj je nudenje opore otroku,
načrtno delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, pomoč družini
in ostalim osebam, ki so vključene v otrokov vzgojno izobraževalni proces. Povezana
je s pravico otroka in njegove družine do pomoči.

-

Inkluzija otrok s posebnimi potrebami.

-

Skupno načrtovanje dela in usklajenost s svetovalno delavko, vzgojiteljicami in
pomočnicami vzgojiteljic ter otrokovimi starši.

Na individualnih urah bo poglavitna metoda dela igra in gibalne aktivnosti. Otroci bodo preko
različnih didaktičnih materialov prejemali nove izkušnje in znanja. Pri delu se bo upoštevalo
cilje iz individualiziranega programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih primanjkljajih
ter njegovih močnih področjih. Težnja pa je, da bodo zajemali vseh šest področij iz Kurikuluma
za vrtce: gibanje, jezik, matematika, narava, družba in umetnost. Velik poudarek bomo dali
gibalnem razvoju in podpori senzorne integracije kot dvema ključnima področjema, ki tvorita
osnovo za ves nadaljnji otrokov razvoj. Ker je temeljna naloga vrtca socializacija otrok, bomo
velik del časa namenili tudi psihosocialnem razvoju otrok in vključevanju v vrstniško skupino,
kar bomo omogočali z rednim vključevanjem v skupino in izvedbo dodatne strokovne pomoči
v kombinaciji z vrstniki otroka.
2. Število obravnavanih otrok:
- 19 otrok z odločbo za DSP
- 2 otroka čakata na odločbo o usmerjanju ter dodatni strokovni pomoči
- Po potrebi se otrokom, ki odstopajo v razvoju, glede na opažanja vzgojiteljev
omogoči več opazovanj in spremljanja napredka.
3. Lokacije, kjer potekajo ure DSP (število otrok na posamezni lokaciji):
Enota Palček: 4 otroci
Enota Kekec: 1 otrok
Enota Mlinček: /
Enota Gaj: 2 otroka
Enota Racman: 7 otrok
Enota Krtek: 1 otrok
Enota Ostržek: 2 otroka
Enota Cicidom: 2 otroka
4. Prostori za izvedbo DSP in podpore:
Enota Palček: kabinet DSP ob pedagoški sobi, pedagoška soba, telovadnica, igrišče
Enota Kekec: kabinet in garderoba – telovadni prostor
Enota Mlinček: del igralnice, garderoba
Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica, večnamenski prostor, igrišče
Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor
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Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba, večnamenski prostor/telovadnica
Enota Ostržek: pedagoška soba, večnamenski prostor
Enota Cicidom: pedagoška soba, igralnice, telovadnica/večnamenski prostor
5. Sredstva za izvedbo DSP
Pri delu bom uporabljala igrače in sredstva, ki jih priskrbi vrtec ali pa jih bom glede na
individualne potrebe vsakega otroka pripravila sama.
Pri svojem delu bom uporabljala pripomočke kot so: natikanke, knjige, delovne liste,
vstavljanke, sestavljanke, senzorne slikanice in različen senzoren material, plezalne
lestve, igrače za razvoj motorike, različen droben material za razvijanje finomotoričnih
spretnosti, grafomotorične predloge, kinetično mivko, plastelin, telovadne in masažne
žoge, taktilne diske, obroče, deske in ostale pripomočke za ravnotežje, trampolin,
različne tematske kartice in predloge, socialne zgodbe, škarje, loparje, balone itd…
Za posameznega otroka bom izdelala prilagojene učne pripomočke glede na specifične
potrebe otroka (konkretne materiale, delovne liste, različne družabne igre, socialne
zgodbe, tematske kartice ipd). Učne pripomočke bom med različnimi enotami
menjevala oz. jih sproti prinašala v enoto, da omogočim večji nabor pripomočkov vsem
otrokom, ki se jim nudi pomoč.
Na vsaki enoti vrtca bom glede na potrebe otrok pripravila nabor materialov in igrač, ki
bodo spodbujale njihov razvoj. V kolikor se bo izkazalo, da je določen pripomoček
ključen za napredek, bo dosegljiv tudi ostalim strokovnim delavcem tudi v času, ko se
DSP ne bo izvajal. Shranjen bo po dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.
6. Načrt za delo v šolskem letu 2021/2022:
Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij bom nadaljevala delo z otroki
z odločbami ter nudila strokovno podporo tudi otrokom in njihovim vzgojiteljicam ter
staršem, ki na odločbo še čakajo in jo bodo pridobili tekom leta. Za te otroke bom po
prejeti odločbi skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami, zunanjimi strokovnjaki,
svetovalno delavko ter starši oblikovala individualiziran program. Prav tako pa bom
spremljala otroke, ki po opažanjih vzgojiteljev v skupini odstopajo od vrstnikov. Čim
več časa bom namenila sodelovanju z vsemi, ki so vključeni v razvoj posameznega
otroka.
Prioritetne naloge v letu 2021/2022:
-

Izvajanje DSP: ure na podlagi odločb bom realizirala na podlagi vnaprej
dogovorjenega urnika s sodelovanjem vzgojiteljice in v dogovoru z logopedinjo in
starši. Ure se bodo pretežno izvajale individualno, občasno pa tudi v paru z
otrokovim vrstnikom ali v skupini. Oblika dela je odvisna od posameznega otroka
in njegovih posebnih potreb in močnih področij. V primeru zaprtja vrtcev (zaradi
epidemije) bom ostala v stiku s starši otroka in jim glede na dogovor z vodstvom
vrtca in svetovalno službo poslala gradivo za delo z otrokom doma.

-

Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega
otroka: V individualiziranih programih bodo zapisani cilji dela s posameznim
otrokom in metode dela. Napredek otroka bo evalviran sproti, bolj načrtno pa v
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okviru svetovalne skupine ob polletju (po potrebi in predvsem pri otrocih, ki gredo
v šolo) ter na koncu šolskega leta. Posamezne napredke bomo ovrednotili in si sproti
zastavljali nove cilje za dodatni napredek otroka.
-

Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti (inkluziji) OPP: Pri delu z otroki
s posameznimi primanjkljaji bom pozorna tudi na njihove socialne spretnosti,
vključenost v skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato bom na ure DSP
večkrat povabila tudi ostale otroke, kjer bomo vaje izvajali v paru ali manjši skupini
ter tako v okviru načrtovanih aktivnosti širili socialne spretnosti, sprejemanje in
spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali pristop k skupinski igri.

-

Pisanje poročil o otrocih: Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi institucijami bom
pisala poročila o otrocih, ki bodo čim bolj izčrpna s podatki, ki so potrebni za
učinkovito nadaljnjo obravnavo otroka.

-

Opazovanje in odkrivanje motenj in zaostankov pri otrocih, ki so vključeni v Vrtec
Domžale.
Glede na poročanja vzgojiteljic oziroma staršev bom spremljala otroke, ki
odstopajo od vrstnikov. Opazovanja otrok se izvajajo znotraj skupine tekom dnevne
rutine. Po opazovanju otroka v skupini se izvajalka DSP pogovori z vzgojiteljico in
svetovalno delavko o opažanjih in nadaljnjih korakih pri delu z otrokom. Delo
svetovalne delavke in izvajalke za DSP se prepleta tako pri otrocih, ki že imajo
odločbo kot tudi pred pridobitvijo odločbe o usmerjanju.

-

Vključevanje v dejavnosti v skupinah: v kolikor bi se pokazalo, da obravnavani
otrok določenih dejavnosti ne uspe narediti ali dokončati, potem lahko pri uri DSP
to aktivnost nadaljujemo. DSP se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora otroku pri
posameznih skupinskih dejavnostih, pri katerih potrebuje pomoč.

-

Sodelovanje s starši: S starši bom sodelovala pri pripravi IP, vmesnih ter končnih
evalvacijah in pogovornih urah (po potrebi). Z njimi bom vzdrževala kontakte po
telefonu ali e-pošti, saj jih bom prosila, da morebitne izostanke otroka z DSP
sporočajo direktno meni na mobilni telefon zaradi lažje organizacije in načrtovanja
dela. Prav tako bom staršem tekom delavnika na voljo za sproten pogovor oz.
odgovarjanje na morebitna vprašanja preko telefona.

-

Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami: Z vzgojitelji/cami in
pomočniki/cami bom redno sodelovala pri izmenjavi opažanj, pri pripravi IP,
evalvacij in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj bomo načrtovali dejavnosti
oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za posameznega otroka z DSP.
Trudila se bom, da bom vzgojiteljicam redno, po obravnavi otroka poročala o
otrokovem funkcioniranju na uri DSP z namenom še bolj kakovostnega sodelovanja
z njimi.

-

Sodelovanje s svetovalno delavko in logopedinjo: s svetovalno delavko in
logopedinjo bom stalno v kontaktu, predvsem v začetnih mesecih šolskega leta ter
pri pripravi ter izvedbi strokovnih skupin, timskih sestankov ter pripravi IP-jev ter
evalvacij. Na številnih področjih dela se bomo usklajevale in dopolnjevale,
predvsem z izmenjavo informacij o otrocih z DSP, ki jih spremljamo vse. Tedensko
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si bomo izmenjevale podatke o otrocih, ki so ključni za nadaljnje delo z otroki,
usmeritvah in zakonodajnih novostih na področju dela z otroki s PP.
-

Sodelovanje z vodstvom vrtca: Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri
dogovorih za nabavo didaktičnih igrač ter materialov, ki so potrebni za strokovno in
kvalitetno delo pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Z njimi se bom dogovarjala
tudi o dodatnem strokovnem usposabljanju ali hospitacijah na drugih institucijah. O
svojem delu jih bom redno obveščala in svoje delo usklajevala glede na njihova
strokovna priporočila.

-

Sodelovanje na strokovnih skupinah: Skupaj s člani strokovnih skupin bomo
pripravili IP, evalvacije in si zastavljali nove cilje za otrokov napredek. Srečevali se
bomo vsaj trikrat na leto (priprava IP, polletna evalvacija, zaključna evalvacija).

-

Sodelovanje na timskih sestankih: Po potrebi se bomo skupaj z vzgojiteljicami,
pomočnicami in starši otroka srečevali na timskih sestankih in skupaj vrednotili ter
načrtovali cilje za otroke, pri katerih bomo opazili določene primanjkljaje, vendar
le ti še niso usmerjeni in nimajo odločbe za DSP.

-

Sledenje LDN Vrtca Domžale, kurikulumu in sodelovanje pri projektih vrtca:
svoje delo bom usklajevala z LDN Vrtca Domžale, prilagajala način dela glede na
kurikulum za vrtce ter aktivno sodelovala pri različnih projektih vrtca.

-

-

Timsko sodelovanje s strokovnjaki, ki obravnavajo otroke z DSP v zunanjih
institucijah: z različnimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke s posebnimi
potrebami, bom v stiku preko telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na
multidisciplinarnih timskih sestankih (npr. z ZD Domžale).
Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi (tudi
zakonodajnimi) na področju dela z OPP: Spremljala bom vabila na strokovna
izpopolnjevanja ter različne seminarje za strokovno napredovanje. Prav tako bom
znanje po potrebi dodatno poglabljala tudi preko individualnega prebiranja različne
strokovne literature in pa preko pogovorov z drugimi strokovnjaki v vrtcu
(logopedinjo, vzgojiteljicami, svetovalno delavko…).

Izvajalka DSP: Tina Križaj, prof.spec.reh.ped.
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LETNI DELOVNI NAČRT IZVAJALKE DODATNE
STROKOVNE POMOČI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
URŠKA ŠMID

1. Splošni cilji dela:
- Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi, katere glavni cilj je nudenje opore otroku,
načrtno delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, pomoč družini in
ostalim osebam, ki so vključene v otrokov vzgojno-izobraževalni proces
- Inkluzija otrok s posebnimi potrebami
- Izvajati preventivno dejavnost in zgodnjo detekcijo otrok s posebnimi potrebami
- Skupno načrtovanje dela in usklajenost s svetovalno delavko, izvajalko DSP,
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic
- Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij nadaljevati delo z otroki z
zapisnikom multidisciplinarnega tima ali individualnim načrtom pomoči družini ter nuditi
strokovno podporo otrokom, ki na to dokumentacijo še čakajo.
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) otroke
s posebnimi potrebami opredeljuje kot otroke z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami
oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem,
sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi. Za otroke, ki potrebujejo pomoč, se
le-to natančneje opredeli v individualnem načrtu pomoči družini. Na podlagi tega ali zapisnika
multidisciplinarnega tima se načrtuje delo z otrokom. Vrtec oblikuje strokovno skupino za
zgodnjo obravnavo otroka. Naši otroci imajo določeni po eno ali dve uri DSP, ki jih izvajata
specialni pedagog in/ali logoped ter do dve uri svetovalnih storitev na teden.
Na individualnih urah bo poglavitna metoda dela didaktična igra. Otroci bodo preko različnih
didaktičnih materialov prejemali nove izkušnje in znanja. Pri delu bodo upoštevani cilji iz
individualiziranega programa, ki bodo temeljili predvsem na otrokovih primanjkljajih. Težnja
je, da bodo zajemali vseh šest področij iz Kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik, matematika,
narava, družba in umetnost ter bodo usklajeni s temami, ki se obravnavajo v rednih skupinah v
vrtcu. Pri oblikovanju dejavnosti bom izhajala iz otrokovih interesov.
2. Število obravnavanih otrok:
- 20 otrok z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom
multidisciplinarnega tima za DSP logoped
- 2 otroka, ki čakata na dokumentacijo o usmerjanju ter dodatni strokovni pomoči, ki
bodo prišle tekom šolskega leta
3. Lokacije, kjer potekajo ure DSP in podpora otrokom, ki čakajo na dokumentacijo za
DSP (število otrok na posamezni lokaciji):
Enota Palček: 4 otroci
Enota Gaj: 2 otroka
Enota Racman: 8 otrok
Enota Krtek: 2 otroka
Enota Ostržek: 2 otroka
Enota Cicidom: 2 otroka
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Enota Mlinček: 1 otrok
Enota Kekec: 1 otrok
4. Prostori za izvedbo DSP in podpore:
Enota Palček: kabinet DSP ob pedagoški sobi, pedagoška soba, telovadnica
Enota Gaj: kabinet DSP, telovadnica
Enota Racman: kabinet DSP in večnamenski prostor
Enota Krtek: kabinet, pedagoška soba
Enota Ostržek: kabinet DSP, pravljična soba
Enota Cicidom: kabinet vzgojiteljic
Enota Mlinček: prostor ob igralnici
Enota Kekec: kabinet DSP
V vseh enotah se bo po potrebi izvajal DSP tudi v telovadnici, zunaj na prostem ali v prazni
igralnici – glede na možnosti in razpolago prostorov v enotah.
5. Sredstva za izvedbo DSP
Pri delu bom uporabljala igrače in sredstva, ki jih priskrbi vrtec, nekaj pa jih bom
pripravila sama.
Pri svojem delu bom uporabljala: natikanke, knjige, slikopise, delovne liste, vstavljanke,
sestavljanke, družabne igre, konkretne predmete in figurice, pripomočke za razvijanje
motorike govoril (mehurčki, slamice…), prilagojena pisala, (senzorne) slikanice,
grafomotorične podloge, kinetično mivko, obroče, žoge, ipd. Občasno in po presoji bom
uporabljala tudi didaktične igre na računalniku.
Za posameznega otroka bom izdelala učne pripomočke glede na specifične potrebe
otroka (delovne liste, različne družabne igre, socialne zgodbe, tematske kartice, table za
žetoniranje, tipanke ipd).
Na vsaki enoti vrtca bom glede na potrebe otrok pripravila nabor materialov in igrač, ki
bodo spodbujale njihov razvoj. V kolikor se bo izkazalo, da je igrača ključna za
napredek, bo dosegljiva tudi ostalim strokovnim delavcem v času, ko se DSP ne bo
izvajal. Shranjena bo po dogovoru v enoti otroka, ki jo potrebuje.
6. Načrt za delo v šolskem letu 2021/2022:
Na podlagi individualiziranih programov (IP) in evalvacij bom nadaljevala delo z otroki
z zapisnikom multidisciplinarnega tima ali individualnim načrtom pomoči družini
(INPD) ter nudila strokovno podporo otrokom, ki na navedeno dokumentacijo še čakajo.
Pri otrocih, ki bodo le-to tekom leta prejeli, bom skupaj z izvajalko DSP,
vzgojiteljicami, pomočnicami, zunanjimi strokovnjaki, svetovalno delavko ter starši
oblikovala individualiziran program. Veliko časa bom namenila sodelovanju z vsemi,
ki so vključeni v razvoj posameznega otroka.
Prioritetne naloge v letu 2021/2022:
- Izvajanje dodatne strokovne pomoči:
Ure na podlagi INPD ali zapisnika bom realizirala na podlagi vnaprej dogovorjenega urnika
in s sodelovanjem izvajalke DSP, vzgojiteljice in v dogovoru s starši. Ure dodatne
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strokovne pomoči se glede na potrebe otroka izvajajo individualno ali skupinsko, v oddelku
ali izven oddelka. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja tudi v skupini kot podpora
otroku pri posameznih skupinskih dejavnostih, pri katerih potrebuje pomoč. Spremljala
bom otrokov napredek na urah dodatne strokovne pomoči in prilagajala cilje otrokovemu
razvoju skozi leto.
- Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti (inkluziji) OPP:
Pri delu z otroki s posameznimi primanjkljaji bom pozorna na njihove socialne spretnosti,
vključenost v skupino in način pristopanja k skupinski igri. Zato bom na ure DSP povabila
tudi ostale otroke, kjer bomo aktivnosti izvajali v paru ali manjši skupini ter s tem širili
socialne spretnosti, sprejemanje in spoznavanje drugačnosti posameznih otrok in lajšali
pristop k skupinski igri. Vključevanje ostalih otrok bom prilagajala trenutni epidemiološki
sliki in nasvetom s strani NIJZ.
- Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka:
Načrt in cilji dela bodo organizirano zapisani v individualiziranem programu. Napredek
otroka bo evalviran ob koncu šolskega leta ali po potrebi polletno v okviru strokovnih
skupin. Posamezne napredke bomo ovrednotili že sproti in si zastavljali nove cilje za
dodatni napredek otroka. Otrokov napredek bom spremljala tako individualno kot v
skupini.
- Sodelovanje s starši:
S starši bom sodelovala pri pripravi individualiziranega programa in evalvacijah. Z njimi
bom vzdrževala kontakte po telefonu ali e-pošti. Izmenjevali si bomo informacije o
otrokovem napredku, delu z otrokom, doseganju ciljev ter o morebitnih izostankih otroka
in njihovem nadomeščanju. Na voljo jim bom za vprašanja in razlago o otrokovem
primanjkljaju in jim priporočila ustrezno literaturo in pripomočke za lažje delo doma. Po
potrebi jih bom usmerila k drugim strokovnjakom.
- Sodelovanje z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami:
Z vzgojitelji/cami in pomočniki/cami bomo sodelovali predvsem pri izmenjavi opažanj,
pripravi individualiziranega programa, evalvacij in na srečanjih strokovnih skupin. Skupaj
bomo načrtovali dejavnosti oziroma prilagoditve pri določenih dejavnostih za
posameznega otroka.
- Timsko sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci vrtca:
Z izvajalko DSP bom tesno sodelovala pri pripravi in evalvaciji individualiziranih
programov in načrtovanju urnikov. Tekom leta si bova na timskih sestankih in preko
neformalnih posvetovalnih pogovorov izmenjevali informacije, mnenja in predloge o
obravnavanih otrocih in na ta način zagotavljali celostno obravnavo. Izmenjavali si bova
tudi informacije o novostih pri zakonodaji, novih smernicah za delo z otroki s posebnimi
potrebami ter pri uvajanju in oblikovanju novih pripomočkov. S svetovalno službo bom
tesno sodelovala predvsem v začetnih mesecih ter pri pripravi ter izvedbi strokovnih
skupin, timskih sestankov ter pripravi in evalvaciji IP. Sodelovali bomo v postopkih
usmerjanja. Izmenjevali si bomo podatke, usmeritve in zakonodajne novosti na tem
področju. Drugim strokovnim delavcem bom po potrebi posredovala ustrezno literaturo s
svojega strokovnega področja.
- Timsko sodelovanje s strokovnjaki, ki obravnavajo otroke z DSP v zunanjih institucijah:
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Z različnimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, bom v stiku preko
telefona, e-pošte ali pa se bomo srečevali na timskih sestankih ali multidisciplinarnih timih
(Zavod za slepo in slabovidno mladino, ZD Domžale, CSD Domžale, ZGNL, Center za
zgodnjo obravnavo, logopedi, tiflopedagogi, klinični psihologi, specialni pedagogi, …).
- Sodelovanje z vodstvom vrtca:
Z vodstvom vrtca bom sodelovala predvsem pri dogovorih za nabavo didaktičnih igrač ter
materialov, ki so potrebni za strokovno in kvalitetno delo pri izvajanju dodatne strokovne
pomoči. Z njimi se bom dogovarjala tudi o dodatnem strokovnem usposabljanju ali
hospitacijah na drugih institucijah. O svojem delu jih bom redno obveščala in svoje delo
usklajevala glede na njihova strokovna priporočila.
- Sodelovanje na strokovnih skupinah in timskih sestankih:
Skupaj s člani strokovnih skupin bomo pripravili IP, evalvacije in si zastavljali nove cilje
za otrokov napredek. Srečali se bomo vsaj dvakrat letno (priprava in predstavitev IP in
zaključna evalvacija). Po potrebi se bomo skupaj z vzgojiteljicami, pomočnicami in starši
otroka srečevali na timskih sestankih in skupaj vrednotili ter načrtovali cilje za otroke, pri
katerih bomo opazili določene primanjkljaje, vendar le ti še niso usmerjeni in nimajo
zapisnika ali INPD za DSP.
- Sledenje LDN Vrtca Domžale, kurikulumu in sodelovanje pri projektih vrtca:
Svoje delo bom usklajevala z LDN Vrtca Domžale, prilagajala način dela glede na
Kurikulum za vrtce ter sodelovala pri projektih vrtca, povezanih s področjem govora, jezika
in komunikacije. V mesecu septembru bomo v okviru svetovalne službe pripravile
predavanje za strokovne delavke najvišjih starostnih skupin na temo predopismenjevalnih
veščin pred vstopom otrok v šolo.
- Preventivna dejavnost:
Spremljala bom otroke, za katere bodo vzgojiteljice, starši ali svetovalni delavki ugotovili,
da imajo težave na govorno-jezikovnem področju. Občasno bom v oddelkih izvedla
skupinsko dejavnost z namenom spodbujanja razvoja govora, jezika in komunikacije.
- Priprava dokumentacije o otrocih:
Po potrebi in v sodelovanju z zunanjimi institucijami bom pisala poročila o otrocih, ki jih
imam v obravnavi in o tistih, za katere se ugotavlja, da bi le-to potrebovali. Za otroke, s
katerimi izvajam DSP, bom pripravila individualiziran program. Vodila bom
dokumentacijo o opravljenih urah, opazovanjih v skupini in izmenjavi opažanj .
- Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z novostmi na področju dela z OPP:
Skrbela bom za osebno in strokovno rast, tako da bom spremljala vabila na strokovna
izpopolnjevanja ter različne seminarje ter se jih udeleževala. Spremljala bom tudi novosti
in razvoj na področju logopedije in zakonodajnih sprememb ter se individualno seznanjala
z različno strokovno literaturo v obliki samoizobraževanja.

Izvajalka DSP - logopedinja: Urška Šmid,
mag. prof. logop. in surdoped.
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE
PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
SIMONA KLARIČ

ENOTA GAJ, Preserje, Roje 3, Radomlje
ENOTA RACMAN, Dragomelj 180 a, Domžale
ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale
ENOTA KEKEC, Dermastijeva 2A, Radomlje
ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje
ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale
ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale
ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale
1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK – SPLOŠNO
Prehrana predstavlja v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je
pomembna v otroštvu, saj otroci rastejo in se razvijajo. Otroci začnejo že zelo zgodaj spoznavati
okuse in razvijati prehranske navade. Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne
prehranske navade, da otroci osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos
do zdravega načina prehranjevanja, kar je dobra popotnica za kasnejša življenjska obdobja.
Skrb za zdravje otrok je v Vrtcu Domžale v ospredju tudi pri načrtovanju prehrane.
Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo
pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje. Z uravnoteženo
prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k pravilni rasti in razvoju ter psihofizični
kondiciji otrok.
Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo
prehrano otrok, ki smo jih prevzeli po evropskih priporočilih in se ravnamo po prehranskih
smernicah v vrtcu in šoli, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za
zdravstvo v letu 2005. Z načinom prehrane v vrtcu želimo razvijati ustrezne prehranske navade
otrok ter spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave hrane.
Veliko pozornosti namenjamo pripravi in postrežbi jedi, tako da jim nudimo prijazno
prehranjevalno okolje in pri otrocih vzbujamo tek. Pri starejših otrocih uporabljamo servirno
posodo iz porcelana in uvajamo samopostrežne obroke.
Prizadevamo si, da bi otrokom ponudili čim več raznovrstne hrane in jedi ter jih spodbujamo,
da bi poskusili tudi takšno, ki se jim ne zdi mikavna. Otroci imajo po navadi radi hrano, ki jim
je domača in so do vsake nove nezaupljivi. V družbi vrstnikov in ob spodbudah odraslih pa jo
poskusijo in sprejmejo. S takšnim ravnanjem spoštujemo otrokovo pravico do lastnega okusa
in teka.
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1.1.

ŠTEVILO IN RAZPOREDITEV DNEVNIH OBROKOV

V Vrtcu Domžale imamo:
 eno centralno (in lastno) kuhinjo v enoti Gaj
 1 lastno kuhinjo v enoti Palček
 5 razdelilnih kuhinj v enotah Cicidom, Mlinček, Ostržek, Kekec in Krtek.
 V centralni kuhinji Vrtca Domžale v enoti Gaj pripravljamo dnevno povprečno 500
zajtrkov, 140 dopoldanskih malic (za otroke starosti od 1-3let), 525 kosil in 500
popoldanskih malic. Od tega se pripravlja 150 obrokov za lastne potrebe za prehrano otrok
in zaposlenih v enoti Gaj. Preostali obroki za otroke druge starostne skupine se iz centralne
kuhinje transportirajo v namenskih transportnih posodah v 5 dislociranih enot. V enoti Gaj
se pripravlja kosilo še za 3 zunanje odjemalce.
 V lastni kuhinji enote Palček pripravljamo dnevno povprečno 180 zajtrkov, 45
dopoldanskih malic (za otroke starosti od 1-3 let), 180 kosil in 165 popoldanskih malic ter
3-4 kosila za zunanje odjemalce.
 Za enoto Racman pripravlja vse obroke za povprečno 70 otrok in posamezne zaposlene
Osnovna šola Dragomelj.
Časovna razporeditev obrokov poteka v vseh enotah v 2 do 3-urnih razmikih:




1.2.

ZAJTRK: med 8.00 in 8.45 uro
DOP. MALICA: okrog 10. ure ( za starostno skupino 1-3 let)
KOSILO: 11.15 za skupine otrok starosti 1-2 let
11.40 za skupine otrok starosti 2-3 let
12.00 za skupine otrok starosti 3-6 let.
POPOLDANSKA MALICA ob 14. 30 uri.
PREHRANA V VRTCU ZA NAJMLAJŠO STAROSTNO SKUPINO OTROK

Za najmanjšo starostno skupino otrok starosti 1-2 let so jedilniki in sama priprava obrokov
prilagojena njihovi starosti in sposobnosti prehranjevanja. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo za
najmlajše Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke, 2010. Prve mesece (predvidoma
najkasneje do januarja) se v dogovoru z vzgojiteljico in sposobnostjo prehranjevanja
posamezne skupine za najmlajše otroke pripravlja tudi mlečne zajtrke, pripravo kosila se
prilagaja glede na sposobnosti prehranjevanja otrok te starosti (manj začinjena, bolj pasirana in
sesekljana hrana, kuhane solate, izloča se živila, neprimerna za dojenčke ipd.). Prav tako imajo
najmlajši otroci 1-2 leti prilagojeno popoldansko malico (sadne kaše ipd.) – v dogovoru z
vzgojiteljicami.
V dogovoru z vzgojiteljicami se prične postopoma uvajat v prehrano najmlajših vse jedi, tako
da se lahko do poletja postopoma privadijo na mešano prehrano in različne nove okuse.
1.3.

DIETNI OBROKI

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Posamezniku glede omejitve
v izboru živil izdelamo tabelo dovoljenih in prepovedanih živil, ki jo imajo v vsaki kuhinji in
igralnici, kjer pripravljajo dietno prehrano. V Vrtcu Domžale pripravljamo dietno prehrano za
vse otroke v skladu s priporočili za medicinsko indicirane diete, za katere starši prinesejo
zdravniško potrdilo o medicinsko indicirani dieti. Po podatkih v septembru 2021 se trenutno
pripravlja dietno prehrano za 30 otrok. Na tem področju izvajam nabavo dietnih živil,
76

pripravljam prilagojene dietne jedilnike, glede dietne prehrane svetujem zaposlenim v kuhinji
in strokovnim delavkam ter sodelujem s starši.

2. NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE
2.1. PREHRANA OTROK V VRTCU JE NAČRTOVANA TAKO, DA:

 zadošča 70-75 % dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z
dop. malico pokriva 20-30 %, kosilo 30-40 % in pop. malica 10-15% energijskih potreb;
 količinski normativi za prehrano najmlajše skupine 1-3 let so 80% glede na otroke stare 46 let;
 je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan 5055 % delež ogljikovih hidratov, 20-30 % maščob, 10-15 % beljakovin in dovolj vlaknin,
vitaminov in mineralov;
 se držimo načela pestrosti in visoke kvalitete živil;
 imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja
(HACCP);
 izbiramo živila, ki so primerna letnemu času;
 nabavljamo živila sproti in sveža;
 se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;
 enkrat tedensko so na jedilniku ribe;
 vsaj enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok;
 poudarek dajemo vključevanju stročnic (grah, fižol, leča, čičerika) in žit (pira, prosena kaša,
ajdova kaša, kvinoja, bulgur, žitni polnovredni kosmiči) v prehrano, saj so biološko
enakovredno nadomestilo za meso;
 v vsakodnevno prehrano redno vključujemo mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam
po kalciju;
 sladice in sladoled vključujemo v jedilnik občasno
 vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in/ali zelenjavo;
 vsak dan imajo otroci lahko na razpolago jabolka;
 imajo otroci včasih na izbiro več vrst solate (npr. solatni bife, sestavljena solata);
 pri pripravi obrokov ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov za izboljšanje okusa ampak
samo naravne začimbe;
 peciva pretežno pripravljamo v domači kuhinji;
 pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave ( dušenje, kuhanje, peka v
parno konvekcijski peči namesto cvrtja);
 omejujemo porabo sladkorja, soli in nezdravih maščob;
 kot sestavni del obrokov občasno ponudimo izključno sokove s 100 % sadnim deležem brez
dodanega sladkorja;
 uživanje belega kruha nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim, ovsenim, pirinim,
kamutovim, ječmenovim…;
 uporabljamo kvalitetne maščobe (100% sončnično, repično in olivno olje);
 imajo otroci na razpolago ves dan napitke brez sladkorja: voda, nesladkani čaji, voda z
dodatkom limone;
 da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi
smernicami;
 v večjem obsegu vključujemo v jedilnik lokalno pridelano hrano, živila iz shem kakovosti
in ekološko pridelana živila iz vseh skupin živil.
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2.2. PRIORITETA PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU ZDRAVE PREHRANE

Tudi v letošnjem letu je prioritetni cilj :
 vključevanje živil iz ekološke pridelave (iz vseh skupin živil) v obsegu min. 20 % in
živil iz shem kakovosti v obsegu min. 20 %, s poudarkom na slovenskem poreklu, če je
le možno;
 nabava več lokalno pridelanega mleka, mlečnih izdelkov, sezonskega sadja in
zelenjave ter drugih živil iz okoliških kmetij;
 minimalna uporaba belega sladkorja in soli, uporaba kvalitetnih maščob;
 nadomeščanje bele moke in izdelkov iz bele moke s polnozrnato, pirino moko ter drugi
polnovrednimi izdelki;
 nadaljevanje s projektom »Zeleni ponedeljek« (brezmesni obroki, ekološka in lokalno
pridelana hrana ob ponedeljkih);
 nadaljevanje s projektom »Dan slovenske hrane« vsak tretji petek v mesecu
(tradicionalne slovenske jedi in uporaba živil slovenskega porekla);
 spodbujanje k pitju vode;
 spodbujanje vseh zaposlenih in otrok k odgovornemu ravnanju s hrano (spoštovanje
hrane, zmanjševanja količine zavržene hrane ipd.)
 zmanjševanje količine plastične embalaže in drugih odpadkov, ki se jih ne da
reciklirati ( nabava živil v večji pakirni ali vračljivi embalaži, spodbujanje vseh zaposlenih
in otrok k zmanjšani uporabi plastičnih vrečk, lončkov ter pravilnemu ločevanju odpadkov).
Tudi v letošnjem letu želimo nadaljevati s tem , da bomo še posebej poskrbeli za uporabo
minimalnih količin sladkorja in soli v otroški prehrani. S pravilnim načrtovanjem
jedilnika, izbiro izdelkov z nizko vsebnostjo sladkorja in soli ter s skrbno pripravo
obrokov bomo nadzirali, da otroci ne zaužijejo preveč sladkorja in soli. Otroke bomo še
bolj spodbujali k pitju vode in nesladkanih čajev.
3. OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2021/22:
3.1. NAČRTOVANJE PREHRANE ZA PREDŠOLSKE OTROKE













priprava letnega delovnega načrta za izvajanje prehrane v našem vrtcu in skrb za izvajanje
le-tega;
skrb za uresničevanje plana, izdelava končnega letnega poročila o realizaciji načrta za
tekoče šolsko leto v mesecu juniju;
upoštevanje standardov in smernic zdravega prehranjevanja;
izdelava mesečnih jedilnikov;
izdelava jedilnikov za prehrano otrok, ki potrebujejo dietno prehrano ;
načrtovanje za mesečno in dnevno nabavo živil glede na število prisotnih otrok v
sodelovanju z vodji kuhinj v enotah Gaj in Palček;
sodelovanje z vodjo prehrane v OŠ Dragomelj, ki pripravlja obroke za enoto Racman;
načrtovanje materialnega poslovanja obeh kuhinj;
aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi ZeJN za sukcesivno dobavo živil za obdobje od
1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
vsako četrtletje oddaja podatkov na Portal javnih naročil o realizirani nabavi živil preko
JN;
v skladu z Uredbo o ZeJN za vsako tromesečje priprava poročila, iz katerega so razvidne
količine vseh prejetih živil in količine prejetih ekoloških živil in živil iz shem kakovosti;
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redna kontrola nad cenami dobavljenih živil;
raziskava slovenskega tržišča glede ponudbe lokalno pridelanih živil in morebitno sklepanje
novih pogodb z lokalnimi pridelovalci živil (uveljavitev načela kratkih verig);
 sodelovanje z dobavitelji, reklamacije;
 spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in
spreminjanje;
 uvajanje novih receptov jedi;
 sodelovanje pri organizaciji prireditev v zavodu;
 sodelovanje pri projektu Promocija zdravja v vrtcu;
 sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano s strani staršev in zaposlenih ter ukrepanje;
 stalno sodelovanje s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano in urejanje rešitev v zvezi
s prehrano otrok z medicinsko predpisanimi dietami (sodelovanje s starši, vzgojiteljicami,
kuharicami, ki pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil);
 dopolnitev in nabava drobnega kuhinjskega inventarja v vseh kuhinjah;
 nabava osnovnih sredstev v kuhinjah (pomivalni stroj v enoti Gaj);
 svetovanje in pomoč vsem zaposlenim v kuhinjah;
 izračunavanje kadrovskih normativov za zaposlene v kuhinjah;
 izračun in priprava predloga novih cen za obroke, ki spadajo v sklop tržne dejavnosti;
 izračunavanje povprečne dnevne porabe živil in predlaganje cene stroškov živil za prehrano
otrok;
 sodelovanje z Uradom RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR),
Zdravstveno inšpekcijo RS, Inštitutom za varovanje zdravja, NIJZ;
 aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.
Kot odgovorna oseba za izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem HACCP sistema
bom opravljala naslednje naloge:
 sprotno seznanjanje z zakonodajo s področja higiene živil (sodelovanje z UVHVVR,
internet, Smernice);
 sprotno seznanjanje in podajanje navodil zaposlenim v kuhinjah v zvezi s preventivnimi
higienskimi ukrepi za preprečevanje okužb s Covid-9 ter ureditev vseh potrebnih aktivnosti
v skladu z navodili NIJZ;
 kontrola nad izvajanjem aktivnosti zaposlenih v zvezi s preprečevanjem okužb s Covid-9;
 ureditev vseh potrebnih dopolnitev aktivnosti v kuhinjah in igralnicah, ki jih zahteva
zakonodaja v zvezi z varnostjo živil;
 izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrtov ali evidenc za vse kuhinje;
 občasna kontrola HACCP evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih;
 letna verifikacija delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah;
 občasna kontrola nad zdravstveno higienskim režimom v igralnicah in kuhinjah;
 svetovanje glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve, ravnanja z odpadki,
deratizacijo…in vseh aktivnosti v zvezi z varnostjo hrane;
 izvedba usmerjenega HACCP usposabljanja vseh delavcev v kuhinjah (jesen 2021).
 priprava internega gradiva »HACCP za strokovne delavke«

3.2. IZVEDBA IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, VEZANIH NA PREHRANO OTROK

Tudi v tem šolskem bomo na področju prehrane nadaljevali z izvedbo naslednjih projektov:
 ZELENI PONEDELJEK - vsak ponedeljek bodo jedilniki brez mesa, s poudarkom na
lokalni in ekološko pridelani hrani.
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»DAN SLOVENSKE HRANE« bomo imeli vsak tretji petek v mesecu. Te dneve

se bodo pripravljali obroki, ki bodo vsebovali tipične slovenske jedi in s poudarkom
na živilih slovenskega porekla. Cilj je podpora slovenskim pridelovalcem in
predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, kar
posledično vpliva na ohranjanje čistega, zdravega okolja in ohranjanje slovenskega
podeželja.
 V TEDNU OTROKA od 4.10.- 8.10. 2021 bom pripravila jedilnik z najljubšimi
jedmi, ki jih bodo izbrali otroci 2. starostne skupine iz enote Palček.
 SLOVENSKI TRADICIONALNI MEDENI ZAJTRK (predvidoma 19.11.2021)
 SLAVNOSTNO KOSILO - v mesecu decembru 2021.
 KOSILO NA PROSTEM - izvedba » piknika« pred koncem šolskega leta v juniju 2022
se bo izvedla le v primeru, de bo takratna situacija v zvezi z morebitno okužbo s Covid9 izvedbo dopuščala in ne bo to predstavljalo dodatnega tveganja v zvezi z morebitno
okužbo s Covid-9.
 To šolsko leto bomo imeli tudi pri jedilnikih večji poudarek na zdravi prehrani,
čistemu okolju, čisti vodi, zdravem načinu življenja ipd. naslednje dni:
Svetovni dan hrane, 16. 10. 2020, izveden 15. 10. 2021
Svetovni dan voda, 22. 3. 2022
Svetovni dan zdravja, 7. 4. 2022
Svetovni dan zemlje, 22. 4. 2022
Svetovni dan čebel, 20.5. 2022
Svetovni dan okolja, 5. 6. 2022, izveden 6. 6. 2022
3.3. SODELOVANJE V VRTCU

 z vodji vseh kuhinj – sprotno, dnevno, 1x letno skupni sestanek.
CILJ: uvajanje novosti (zdrave jedi), dietna prehrana, tekoča problematika s področja
prehrane; poraba živil, poenotenje standardov in normativov, upoštevanje smernic zdravega
prehranjevanja, ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov…..
 z vsem kuharskim osebjem v vseh enotah– enkrat letno oziroma po potrebi.
CILJ: pogovorimo se novostih na področju zdrave prehrane, o organizaciji dela v kuhinji,
o povratnih informacijah iz oddelkov in vodstva vrtca, o seminarjih, osvetlimo področje
zdravstveno higienskega režima in morebitnih spremembah v zakonodaji, o aktualnih
vsebinah v zvezi s prehrano in tekočo problematiko, zmanjševanju količine odpadkov….
 z ravnateljico, pomočnico ravnateljice, računovodstvom, organizatorko hig. režima –
po potrebi
CILJ: pogovor glede izvedbe javnih naročil, porabe materiala, ažurnosti, organizacije del v
kuhinjah, kadrovske in druge problematike, zastavljenih projektih in ciljih, nabavi
kuhinjske opreme, higienskem režimu in drugi tekoči problematiki.
 s strokovnim kadrom (s predstavniki vseh starostnih skupin z vseh enot) – enkrat letno
CILJ: sprejemanje pripomb in predlogov v zvezi s prehrano in jedilniki, pogovor o
organizaciji dela v zvezi s prehranskim režimom, pogovor o novostih s področja prehrane,
tekoča problematika in iskanje rešitev.
3.4. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI




Urad RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
Zdravstvena inšpekcija RS



Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)



Klinični center Ljubljana, SPS pediatrična klinika, dietna posvetovalnica
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NIJZ
ZD Domžale, ZD Kamnik

3.5. IZOBRAŽEVANJE







Izvedla bom usmerjeno HACCP izobraževanje za vse delavce v kuhinjah (predvidoma
jesen 2021).
Poskusila se bom udeležiti kakšnega kvalitetnega seminarja z aktualnimi vsebinami,
primernimi za organizatorje prehrane
Za zaposlene v kuhinjah bom poskusila organizirati kvalitetno izobraževanje ali
kuhinjsko delavnico s področja zdrave prehrane.
Skrbela bom za stalno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu in v prostem času
preko interneta, strokovne literature in ostalih medijev.
Aktivno sodelovanje v aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.

org. prehrane
Simona Klarič, univ. dipl. živ. teh.
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LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORKE
ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA ZA ŠOLSKO
LETO 2021/2022
LUCIJA LAPANJA
Delo na področju zdravstveno higienskega režima se bo izvajalo v 8 enotah Vrtca Domžale:


ENOTA CICIDOM, Količevo, Šubičeva 12, Domžale



ENOTA GAJ, Preserje, Plechova 35 c, Radomlje



ENOTA KEKEC, Dermastijeva 1, Radomlje



ENOTA KRTEK, Ihan, Šolska ulica 3, Domžale



ENOTA MLINČEK, Cesta borcev 3-5, Radomlje



ENOTA OSTRŽEK, Rodica, Kettejeva 12, Domžale



ENOTA PALČEK, Vir, Dvoržakova 15, Domžale



ENOTA RACMAN, Dragomelj 180 a, Domžale

CILJ ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA
Zdravstveno higienski režim v vrtcu se organizira in izvaja na podlagi veljavnih zakonskih
predpisov s področja preventivnega zdravstvenega varstva ter na podlagi navodil in priporočil
strokovnih inštitucij, zlasti Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Cilj zdravstveno higienskega režima zajema:


Skrb za čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za pedagoško delo in zdrav razvoj
otroka.



Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem sanitarno-tehničnih in sanitarno-higienskih
zahtev v vrtcu.



Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja ter izvajanje ukrepov za izboljšanje sanitarnohigienskih pogojev v vrtcu.



Spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.



Skrb za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih.
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OSNOVNE NALOGE ORGANIZATORJA ZHR


Priprava letnega delovnega načrta za izvajanje zdravstveno – higienskega režima v vrtcu
in skrb za izvajanje le-tega.



Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno – higienskih zahtev in navodil
v vrtcu.



Upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij
ter priprava internih navodil in načrtov, dogovorov in sklepov.



Skrb za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva otrok in
zaposlenih.



Oblikovanje vrtca kot zdravega in varnega okolja s poudarkom na pozitivnem odnosu
otrok, zaposlenih in staršev do zdravja.



Sodelovanje, svetovanje in obveščanje o nastanku pojava nalezljivih boleznih, kako
ravnati ob nalezljivih boleznih in ukrepih ob izjemnih situacijah (obveščanje staršev,
obveščanje vzgojiteljic, čistilk).



Zagotavljanje varnega in zdravega fizičnega okolja, dobre higiene prostorov, higiene
igrač in drugega materiala za delo.



Izvajanje nadzora in kontrola čiščenja, ter izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravstveno
higienskih pogojev v vrtcu.



Izvaja druge naloge po navodilih ravnateljice in pomočnic ravnateljice.



Usmerjanje k »zelenim« naročilom (ekološka čistila, ekološki papir, ekološko milo,
ekološke plenice), kjer se poleg najnižjih cen in kvalitete upošteva tudi okoljske
dejavnike.

Delo organizatorja zdravstveno higienskega režima za leto 2021/2022:


Zbiranje potreb, nabava in izdaja za nego in prvo pomoč po enotah Vrtca Domžale
(Lekarna, Tosama…).



Zbiranje potreb, nabava in izdaja sanitarnega in sanitetnega potrošenega materiala za
nego (robčki, plenice, papirnate brisače,…).



Zbiranje potreb, nabava in izdaja zaščitnih sredstev za zaposlene v enotah Vrtca
Domžale (zaščitne maske, dezinfekcijska sredstva za površine in roke, rokavice, vezirji,
zaščitna očala,...).
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Svetovanje in priprava strokovnih navodil in obvestil za strokovne delavke in starše
otrok, za ukrepanje ob morebitnih epidemijah, infekcijah oz. ob pojavu nalezljivih
bolezni v vrtcu.



Ob pojavu izrednih stanj (množični pojav nalezljivih bolezni) bom posredovala
obvestila in izvajala preventivne zdravstvene ukrepe po navodilih ministrstva za zdravje
ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje.



Svetovanje in nadzor nad izvajanjem zdravstveno – higienskih ukrepov ob pojavu
nalezljivih bolezni v vrtcu in preventivno ukrepanje v sodelovanju z strokovnim kadrom
in Zdravstvenim domom Domžale.



Priprava raznih zgibank za zdravje v vrtcu.



Sodelovanje z Zdravstvenim domom Domžale, z Zdravstveno inšpekcijo Republike
Slovenije (ZIRS), z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).



Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega
materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno
obdobje).



Svetovanje in nadzor nad zdravstveno – higienskim režimom v igralnicah, umivalnicah,
sanitarnih prostorih in ostalih prostorih vrtca.



Izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo čistilnih sredstev, čistilnih pripomočkov,
sanitetnega in sanitarnega materiala za obdobje enega leta glede na zahtevno kakovost
in okoljske dejavnike.



Zbirale se bodo potrebe po osnovnih in materialnih sredstvih v posameznih enotah vrtca,
ki se bodo v skladu s prioriteto tudi realizirale.



Sodelovanje s čistilkami (občasni obiski, tri mesečno naročanje čistil ter čistilnih
pripomočkov, uvajanje novo zaposlenih, občasna kontrola izvajanja čiščenja in vodenja
zahtevane evidence čiščenja, svetovanje v zvezi s pravilno uporabo čistil ali
morebitnimi novimi načini čiščenja).



Sodelovanje s čistilnim servisom, ki pri nas opravlja storitve čiščenja, skrb za
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter sporočanje reklamacij.



Sodelovanje z dobavitelji čistil in čistilnimi pripomočki.



Sodelovanje s pericami ter spremljanje problematike v pralnicah (urejenost pralnic,
pravilno ravnanje s perilom ter uporaba pralnih sredstev, skrb za ločevanje posod
umazanega perila in čistega opranega perila.
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Skrb za izvajanje ukrepov na področju preprečevanja razmnoževanja legionel v
internem vodovodnem omrežju vrtca, vodenje in pregled evidenc programa.



Sodelovanje z vodstvom in strokovnim kadrom vrtca; ravnateljico (informiranje o
spremembah

na zakonodajnem področju, poročila zdravstvenih inšpekcijskih

pregledov), pomočnicama ravnateljice, vodje enot (v primeru nalezljivih bolezni,
epidemije oz. večje obolevnosti otrok, povišani ravni trdih delcev v ozračju,
koncentraciji ozona in reševanje aktualne problematike).


Seznanjanje ravnateljice s problematiko ZHR, z naročanjem potrebnih sredstev ter
iskanje rešitev in odgovarjanje za reševanje nastalih situacij.



Ozaveščanje o zmanjševanju uporabe plastičnih produktov in izdelkov.



Postopoma navadne plastične vrečke nadomestiti z eko oz. bio vrečkami, ki so bolj
prijazne okolju.



Ekološko osveščanje pri odlaganju in razvrščanju odpadkov.



Udeležba na vseh izobraževanjih, ki zajemajo področje zdravja in higiene v vrtcih.



Samoizobraževanje na delovnem mestu (strokovna literatura, internet, ostali mediji,
aktiv za organizatorje PZHR Obljubljanske regije).



Priprava, pregled in osvežitev spletne strani na zdravstveno – higienskem področju (več
informacij o zdravju, najpogostejših boleznih, povezave z NIJZ…..)

Lucija Lapanja
Organizatorka zdravstveno-higienskega režima
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PREDLOG STRUKTURE ODDELKOV VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Oddelki
1-2 let
homog.
I. starost.
2-3 let
homog.
I. starost.
1-3 let
heterog.
I.starost.
2-4 let
kombinirani
3-4 let
homog.
II. starost.
4-5 let
homog.
II. starost.
5-6 let
homog.
II. starost.
3-5 let
heterog.
II. starost.
4-6 let
heterog.
II. starost.
Skupaj

Palček
Vir

Št.
otr.

Cicidom
Vir

Št.
otr

Kekec Ra
domlje

Št.
otr.

Mlinček
Rad.

Št.
otr.

Ostržek
Rodica

Št.
otr.

Racman
Dragom

Št.
otr.

Krtek
Ihan

Št.
otr.

Gaj Preserje

Št.
otr.

Skupaj
oddel.

Skupaj
otrok

2

28

1

14

1

14

-

-

-

-

-

-

2

28

1

14

7

98

2

28

1

14

-

-

1

14

1

14

1

14

2

28

2

28

10

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12

-

-

1

12

1

19

-

-

1

19

-

-

-

-

1

19

1

19

1

19

5

95

1

19

1

19

-

-

-

-

1

19

-

-

1

19

1

19

5

95

1

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

48

-

-

3

72

2

47

-

-

1

24

1

24

-

-

1

23

1

23

2

47

8

188

1

*19

-

-

1

21

1

21

-

-

1

21

1

21

1

21

6

124

-

-

1

21

-

-

-

-

1

21

-

-

-

-

-

-

2

42

10

184

4

68

4

78

3

59

3

54

4

77

11

198

8

148

47

866

86

Obrazložitev:
I.
II.

starostna skupina: 18 oddelkov z 250 otroki
starostna skupina: 24 oddelkov z 521 otroki
kombinirani oddelki: 5 s 95 otroki

Skupaj vključenih 5 otrok s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi oz. Zapisnika timskega sestanka Razvojne ambulante s
CZO Domžale določen znižan normativ
PALČEK: *3-5 let heterogen oddelek (21) II. star. sk. – znižan normativ do polnega normativa za 2 otroka za 1 vključenega otroka s
posebnimi potrebami
5-6 let (skupina Zajci) homogen oddelek (24) II. star. sk.– znižan normativ do polnega normativa za 1 otroka za 1
vključenega otroka s posebnimi potrebami
GAJ en oddelek: 5-6 let homogeni oddelek (24) II. star. sk. – znižan normativ do polnega normativa za 1 otroka za 1 vključenega otroka
s posebnimi potrebami
KRTEK: 5-6 let homogen oddelek (24) II. star. sk – znižan normativ do polnega normativa za 1 otroka za 1 vključenega otroka s
posebnimi potrebami
RACMAN: 5-6 let homogen oddelek (24) II. star. sk – znižan normativ do polnega normativa za 1 otroka za 1 vključenega otroka s
posebnimi potrebami
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PROJEKTI, KI POVEZUJEJO VSE ENOTE ZA ŠOLSKO
LETO 2021/2022
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PROJEKTI V ENOTAH VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO
LETO 2021/2022
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PROJEKTI V ENOTI CICIDOM

ZBIRANJE ZAMAŠKOV
Skupina: vse (1-6let)
Vzgojiteljice: vse
Cilj: Otrok se seznanja z načini za ohranjanje okolja
Vsebina: Otroci skupaj s starši zbirajo zamaške ter jih prinesejo v vrtec, od koder se jih pošlje
naprej v zbirni center.

CICIDOMČKOV RADOVEDNI RADIO
Skupina: vse (1-6let)
Vzgojiteljice: vse
Cilj: Spoznavanje glasbenih zvrsti in spodbujanje glasbene ustvarjalnosti
Vsebina: Otroci poslušajo glasbo sveta in usvajajo plese, likovno ustvarjajo ter se igrajo stare
ljudske igre.
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Skupina: MUCKI
Vzgojiteljici: Maja Novak, Darja Iršič

ODPADNO JE UPORABNO
Cilj: Otrok ob uporabi različnega odpadnega materiala spoznava lastnosti , igralne možnosti in
ustvarja.
Vsebina:
- Igra z odpadnim materialom
- Ustvarjanje z odpadnim materialom
- Razvrščanje materiala
- Knjige o ohranjanju planeta, pogovor.
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PROJEKTI V ENOTI GAJ

ŠOLSKO LETO: 2021/2022

NAČRT SKUPNIH PROJEKTOV
PROJEKT

ČAS
TRAJANJA

CILJ

VSEBINE

IGRAJMO SE
SKUPAJ

oktober junij

Otrok ima možnost
razvijati sposobnost in
načine za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z
enim ali več otroki.

Igralni petek v svoji igralnici.
Igranje z različnimi igračami, odpadnim
materialom.

Sproščeno druženje in
igra v kotičkih.
ZBIRAMO
ZAMAŠKE

oktober –
junij

Preko aktivnosti
zbiranja zamaškov
krepiti empatijo,
socialni čut za
sočloveka.

V naši enoti imamo dve zbirni škatli, v
katero otroci skupaj s starši prinašajo
zamaške.
Zamaški se zbirajo za društvo Vesele
nogice.

EKOLOŠKI
KOTIČEK

september junij

Otrok pridobiva
izkušnje, kako lahko
varuje in ohranja
naravo, nauči se
ločevati odpadke.

Zbiranje papirja 2x letno.
Ločevanje odpadkov po igralnicah.
Dejavnosti na temo ločevanja odpadkov.
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NAČRT PROJEKTOV V SKUPINI

ODDELEK: 5–6 LET
SKUPINA: PTIČKI
VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Lili Panič

PROJEKT
ZDRAVJE V
VRTCU

IGRAJMO SE
SKUPAJ

ČAS
TRAJANJA
oktober–junij

CILJ

Skrb za zdravje in dobro počutje. -

Zdrava prehrana
Vsakodnevno gibanje
»Korona« pravila
Počutim se dobro
Prijateljstvo, empatija, pogovor
Komunikacija (poslušam, slišim, strpnost)
Skrb za osebno higieno in čistočo okolja

oktober–junij

Otrok ima možnost razvijati
sposobnost in načine za
vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z
otroki.

Igralni dnevi vsak petek
Participacija otrok pri načrtovanju in
izvedbi
Dnevi brez igrač
Deklice izberejo igre za dečke in obratno
Namizne družabne igre (Enka; Človek, ne
jezi se; Spomin; itd.)
Igralni petki v naravi (travnik, gozd, ob
reki, itd.)

VSEBINE

-

PASAVČEK

oktober–junij

Spodbujanje dosledne in pravilne uporabe otroških varnostnih
sedežev in pripetosti otrok med
vožnjo.
Vzgoja za varnost v prometu.
-
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Spoznavamo različna prevozna sredstva
in njihovo varno uporabo
Pogovor in tabela: Kako prideš/odideš iz
vrtca?
Igra na prometnih in spretnostnih
poligonih (s kolesi, rolerji, skiroji)
Spoznavanje prometne signalizacije in
znakov
Lutka Pasavček v skupini
Obisk policista v vrtcu
Dnevi kolesarjenja in rolanja
Moj varnostni sedež in moja čelada
Varna hoja po pločniku, prečkanje ceste
Uporaba rumenih odsevnih
brezrokavnikov in zapestnic na sprehodu

ODDELEK: 4–6 LET
SKUPINA: SOVE
VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Kaja Ljubi

PROJEKT
ZDRAVJE V
VRTCU

ČAS
TRAJANJA
oktober–maj

CILJ

VSEBINE

Skrb za zdravje in dobro Izvajanje gibalnih aktivnosti v povezavi z gibanjem v
naravi.
počutje.
Zdrava prehrana.
Vsakodnevno gibanje.
»Korona« pravila.
Počutim se dobro.
Prijateljstvo, empatija, pogovor.
Komunikacija (poslušam, slišim, strpnost).
Skrb za osebno higieno in čistočo okolja.

94

ENOTA KEKEC

SKUPINA: 3-5
VZGOJITELJICA: Andreja Bigec
POM. VZGOJITELJICE: Saša Pogačar

KEKČEVI IN MLINČKOVI MELJEMO PRIJATELJSTVO

PODROČJE: DRUŽBA
GLAVNI CILJI PROJEKTA:
 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti.
 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
VSEBINE:






Ohranjanje stikov preko e pošte, Skypa, interne pošte.
Igranje pozimi na Kekčevem hribu.
Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic.
Novoletna voščila po pošti.
Morebitna druženja v spomladanskem času.
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SKUPINA: 4 – 6
VZGOJITELJICA: Martina Pavlič
POM. VZGOJITELJICE: Mojca Novak

PROJEKT »SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE IN PESMICE«
CILJI :
-

-

Spoznavanje značilnosti ljudske pravljice (pravljična števila, bitja, predmeti; dobro
zmaga nad zlim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo)
Spoznavanje slovenskih ljudskih pesmi
Ohranjanje ljudskega izročila
Pomen ustnega izročila
Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke
Otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe
jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter
doživlja književno dogajanje
Razvijati pozitiven odnos do knjige
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ENOTA KRTEK

1. VZGOJIMO IN POSADIMO DREVO
SKUPINA: MRAVLJICE (2–3 leta, 13 otrok)
IZVAJALKI: Alenka Lovšin, Eva Jerman
CILJI:
 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
 Otroci spoznavajo kako iz semena raste drevo, kako hitro raste, kje rastejo drevesa.
V skupini Mravljice se bomo seznanjali s tem, iz česa zraste drevo, kako hitro raste, kakšne
vrste dreves poznamo, opazovanje rasti, sajenje semen, skrb za zalivanje, itn. Spoznavali
bomo kako obnavljamo drevesa, kam lahko posadimo sadike dreves, če jih bomo uspešno
vzgojili.

2. MLADI TEHNIK
SKUPINA; POLŽI (3-4 let, 19 otrok)
IZVAJALKI: Slavica Perpar Ibrčič, Valentina Lukan
Datum: Skozi celo šolsko leto
Cilj: Otrok pridobiva interes za tehnične izdelke, procese, pojave
Poleg kotička s plastičnim orodjem, bomo izdelali tudi tehnični kotiček z naravnimi in
nestrukturiranimi materiali in pravim orodjem. V našem tehničnem kotičku se bo lomilo,
lepilo, udarjalo, barvalo, brusilo, pililo, vrtalo, vijačilo, merilo, risalo, sestavljalo in
konstruiralo. Seveda bomo v prvi vrsti poskrbeli za varnost. Spoznali bomo tudi prava orodja
in rokovali z njimi. V okviru projekta bomo spoznavali različne tehnike, materiale in sredstva
tudi v Mamini ustvarjalnici in Očkovi delavnici. Z našimi izdelki se bomo predstavili tudi na
Forma vivi na prostem.
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PROJEKTI V ENOTI MLINČEK

LDN SKUPNIH PROJEKTOV /2021 – 2022
RIBICE, PTIČKI IN MIŠKE
1. MALI SONČEK
PODROČJE: GIBANJE
CILJI:
 Razvijanje veselja do športa; seznanitev z različnimi športnimi aktivnostmi.
 Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja, ravnotežje.
 Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje,
plazenje).
 Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger.
 Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo.
 Sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja.
 Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti rolanja ipd.
 Spoznavanje zimskih dejavnosti.
 Uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila.
VSEBINE:











Izvedba izletov.
Jesenski kros.
Igre na snegu.
Kolesarjenje.
Rolanje.
Dan s skirojem.
Plavalni tečaj.
Igre z žogo.
Ustvarjanje z gibom in ritmom.
Gimnastična abeceda.
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 Športno popoldne.
 Dejavnosti za razvoj ravnotežja na mestu in v gibanju (stoja na eni nogi; hoja po črti,
vrvi, hoja po klopi različnih višin in širin; vzpostavljanje ravnotežja na različnih orodjih
- ravnotežna deska, krožnik, hodulje ...; plezanje po plezalih; guganje, zibanje, vrtenje
...).
 Izvajanje različnih kompleksnih gimnastičnih vaj (brez in z rekviziti, individualno, v
parih; ob glasbeni spremljavi, ob štetju ...).
 Sodelovanje v različnih elementarnih in drugih igrah (brez in z rekviziti; lovljenja,
skrivanja, skupinski teki, štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti...).
 Izvajanje različnih dejavnosti v ritmu z rokami, nogami; z različnimi rekviziti; ob
glasbeni spremljavi .....
 Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni
(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje in lovljenje
balonov in žog, različnih po velikosti, obliki, teži, materialu, barvi); z različnimi deli
telesa; na mestu in v gibanju; s pomočjo različnih rekvizitov ....
 Vožnja z različnimi otroškimi vozili: triciklom, skirojem in dvokolesom (v olajšanih in
oteženih pogojih).
 Igra in gibanje na snegu (z in brez rekvizitov).
 Hoja v naravi (sprehodi v bližnjo in daljno okolico, orientacijski izleti, izleti - napor pri
hoji presega vsakodnevno obremenitev.

2. KEKČEVI IN MLINČKOVI SMO PRIJATELJI
PODROČJE: DRUŽBA
GLAVNI CILJ PROJEKTA:
 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
 Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih, skupni projekti.
 Otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
 Otrok ima možnosti razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
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VSEBINE:





Ohranjanje stikov preko e pošte, Skypa, interne pošte.
Igranje pozimi na Kekčevem hribu.
Mlinčkovi gostujemo pri Kekčevih v času praznikov in počitnic.
Novoletna voščila po pošti.

3. SPOZNAVAM MOJ KRAJ
PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK, NARAVA, UMETNOST, GIBANJE
GLAVNI CILJ PROJEKTA:
-

Spodbujanje narodne zavesti in spoznavanje kulturne dediščine. Ozaveščanje in
spodbujanje kulturne komunikacije. Otrok spoznava kulturno dediščino, Radomlje
nekoč in danes, značilnosti, ogledne točke, znamenitosti, simbole Radomelj…

CILJI















Spoznavanje zgodovine kraja;
Spoznavanje kako so ljudje včasih živeli;
Spoznavanje vsakdanjega življenja ljudi na našem področju
Spoznavanje ljudskih običajev, plesov in iger
Razvija interes ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja;
Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določni družbi pomagati in sodelovati, da bi ta
lahko delovala ter omogočila preživetje in udobje;
Otrok se seznanja z zgradbo družbe in različnimi poklici;
Otrok podaja svoje zamisli in predstave o pojmu;
Otrok sam poskuša iskati informacije;
Otrok razvija prostorske predstave;
Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega
družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji, spoznava praznike in
običaje,
Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo,
Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.

VSEBINE
 Pregledujemo stare fotografije in nove našega kraja.
 S pomočjo izletov spoznavamo pomembne dele lokalne skupnosti, družbene funkcije
ter poklice.
 Se seznanjamo z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji; - Blata in Mlake.
 Obiščemo pomembne zgradbe in objekte.
 Spoznavamo znane ljudi našega kraja.
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 Ogledamo si videoposnetke različnih delujočih društev v Radomljah.

4. EKOLOGIJA
GLAVNI CILJ PROJEKTA:
 Ekološko osveščanje otrok, navajanje na ločevanje odpadkov, čistilne akcije.
CILJI:
Narava:
 Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
 Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega oklolja.
 Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.
 Otrok spoznava , da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen.
Družba:
 Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju sveta izven domačega okolja.
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi
lahko ta delovala in omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.
VSEBINE:






Skrb za čisto in urejeno igralnico.
Ločevanje odpadkov.
Odgovorno ravnanje z igračami.
Čistilne akcije v vrtcu in na igrišču,
Delovna vzgoja.
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LDN PROJEKTOV SKUPINE RIBICE

STAROST OTROK: 5 – 6
NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Saša Starič

1. PESEM NOSI VETER
PODROČJE: JEZIK
ČAS IZVEDBE: oktober 2021, maj 2022.
GLAVNI CILJ PROJEKTA: Spoznavanje različne literature in lutk, bralna pismenost.
CILJI:
 ob poslušanju in pripovedovanju pesmi in deklamacij razvija zmožnost domišljijske
rabe jezika,
 spoznava moralno etične dimenzije,
 z vsebino se identificira ,
 razvija govorne sposobnosti in mišljenje,
 doživlja dogajanje, ki je v vsebini,
 razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu,
 spoznava različne literarne zvrsti.
VSEBINE:
- poslušanje pesmi in deklamacij ob različnih priložnostih,
- samostojno predlaga izbor pesmi ali deklamacije,
 izbiranje različnih literarnih del,
 spodbujanje otrok in staršev da predlagajo vsebine iz domačega okolja.
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2. KULTURNA DEDIŠČINA RADOMELJ
PODROČJE: DRUŽBA, JEZIK
ČAS IZVEDBE: oktober 2021 , maj 2022
GLAVNI CILJ PROJEKTA:
 Spodbujanje narodne zavesti in spoznavanje kulturne dediščine. Ozaveščanje in
spodbujanje kulturne komunikacije. Otrok spoznava kulturno dediščino, Radomlje
nekoč in danes, značilnosti, ogledne točke, znamenitosti, simbole Radomelj…
CILJI:
 Spoznavanje zgodovine kraja;
 Spoznavanje kako so ljudje včasih živeli;
 Spoznavanje vsakdanjega življenja ljudi na našem področju
 Spoznavanje ljudskih običajev, plesov in iger
 Razvija interes ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja;
 Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določni družbi pomagati in sodelovati, da bi ta
lahko delovala ter omogočila preživetje in udobje;
 Otrok se seznanja z zgradbo družbe in različnimi poklici;
 Otrok podaja svoje zamisli in predstave o pojmu;
 Otrok sam poskuša iskati informacije;
 Otrok razvija prostorske predstave;
 Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, se seznanja z različnimi funkcijami
bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji, spoznava
praznike in običaje,
 Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo,
 Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.
VSEBINE:
 Pregledujemo stare fotografije in nove našega kraja.
 S pomočjo izletov spoznavamo pomembne dele lokalne skupnosti, družbene funkcije
ter poklice.
 Se seznanjamo z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji; - Blata in Mlake.
 Obiščemo pomembne zgradbe in objekte.
 Spoznavamo znane ljudi našega kraja.
 Ogledamo si videoposnetke različnih delujočih društev v Radomljah.
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3. PRAVLJIČNI PALČEK
PODROČJE: JEZIK
ČAS IZVEDBE: oktober 2021, februar 2022.
GLAVNI CILJ:
 začetno opismenjevanje
CILJI:
 Spodbujanje bralne kulture otrok in staršev.
 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje
ter pridobiva pozitivni odnos do literature.
 Razvoj govornih sposobnosti, sposobnosti nastopanja, samostojnega pripovedovanja.
VSEBINE:






Izposoja knjig v knjižnici Domžale
Branje knjig – starši otrokom, otrok staršu in vrstnikom
Otroci pripovedujejo vsebine prebranih zgodb
Obisk knjižnice v osnovni šoli v Radomljah
Obisk zaključne predstave v Knjižnici Domžale.

4. RASTI, RASTI MOJE DREVO
PODROČJE: NARAVA
ČAS IZVEDBE: oktober 2021, marec 2022.
GLAVNI CILJ:
 vzgoja drevesa , razumevanje soodvisnosti človeka in narave.
CILJI:
 Spodbujanje raziskovalne naravnanosti otrok.
 Otrokom damo odgovornost na ustrezni ravni – skrb za vzgojo rastline.
 Raziskujemo povezanost človeka in narave.
 Posadimo svoje drevo – od semena do drevesa.
VSEBINE:





Poiščimo seme.
Kaj seme potrebuje za rast?
Priprava sadilnih in rastnih pogojev.
Sajenje in vzgoja semen.
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 Skrb za sadiko.
 Posadimo drevo v naravno okolje.

5. RIBICA PRAZNUJE ROJSTNI DAN
PODROČJE: DRUŽBA
ČAS IZVEDBE: september 2021, avgust 2022.
GLAVNI CILJ:
 oblikovanje pozitivnih vrednot in obnašanja ob praznovanju rojstnega dne.
CILJI:
 Razveselimo otroka, ki praznuje.
 Razvijanje pozitivnih družabnih navad ob praznovanju rojstnega dne.
 Otrok dobiva konkretne izkušnje o demokratičnih načelih, na katerih temelji sodobna
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.
VSEBINE:





Pripravimo poseben dan za otroka, ki praznuje rojstni dan.
Darilo, ki je obenem didaktična igra, izdelata ga vzgojiteljici.
Risbice otrokovih prijateljev.
Rajalne in družabne igre po željah otrok.

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek
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LDN PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI

STAROST OTROK: 3 – 5
NOSILEC IZVEDBE: Damjana Rode, Gašper Cestnik

1. ČUTIM, MISLIM
PODROČJE: DRUŽBA
CILJI:
 Razumevanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih,
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja,
 negovanje radovednosti raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja.
VSEBINE:










Jutranji krog – pogovor o počutju
Iskanje dobrih lastnosti pri sebi in pri prijatelju
Pohvalimo se
Socialne igre – čustva
Relaksacijke igre – razvijanje pozornosti, čutilne predstave, domišljija…
Medsebojno spoštovanje – drobna presenečenja za skritega prijatelja
Čustvena stena
Prebiranje pravljic na temo čustva
Ustvarjanje na temo čustva

Vzgojiteljica: Damjana Rode
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LDN PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE

STAROST OTROK: 2 – 3
NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc

1. EN, DVA, TRI, TELOVADIMO VSI
PODROČJE: GIBANJE
CILJI


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



Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti.



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



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.



Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.

VSEBINE


Gibalne minutke – telovadba vsako jutro



Gibalna urica – vsako sredo (poligon, blazine, različni športni pripomočki)



Gibanje z uporabo športnih pripomočkov



Sprehodi



Gibanje na igrišču (prosto gibanje, gibalne igre, gibanje na igralih, vožnja z različnimi vozili)



Gibalne igre



Sprostitvene igre



Ritem – dejavnosti v ritmu ob glasbi, rekvizitih
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2. GLEDALIŠČE PRI MALIH MIŠKAH
PODROČJE: DRUŽBA, UMETNOST
CILJI


Otrok se seznani z gledališčem.



Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.



Animiranje igrač, lutk, predmetov.



Uporaba enostavnih rekvizitov, scenske prvine in prvine kostuma.



Ogled lutkovne predstave v vrtcu.

VSEBINE


Igra z različnimi lutkami



Lutkovni kotiček v igralnici



Predstava vzgojiteljic v oddelku (1x mesečno)



Ogled lutkovnih in drugih predstav za otroke



Izdelava preprostih lutk (iz odpadne embalaže)

3. IZ MAJHNEGA ZRASTE VELIKO
PODROČJE: NARAVA
CILJI


Spoznavanje različne hrane in pridobivanje navad zdravega in raznolikega prehranjevanja.



Pridobivanje navade nege telesa.



Spremljanje otrokovega razvoja, napredka.

VSEBINE


Navajanje na kahlico in stranišče ter brisanje nosu



Pridobivanje spretnosti obuvanja in oblačenja



Pridobivanje spretnosti samostojnega prehranjevanja



Okušanje različne hrane.



Moje prvo leto – dnevnik zapisov o otroku in njegovem napredku (fotografije, datumi,
odzivi, otroške iskrice)

Pripravila: Maja Cerar Jeretina
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ENOTA OSTRŽEK

POSADIMO DREVO
projekt enote Ostržek

Cilj: ekološko ozaveščanje, spoštljiv odnos do narave

Iz semena se bomo trudili vzgojiti sadiko drevesa (leska, javor, jablana in oreh). Redno bomo
spremljali rast in upamo, da bo zasajeno drevo in grm spremljal otroke tudi v prihodnjih letih
in raslo z njimi.
Otroci bodo spoznavali, kaj vse potrebuje drevo za rast, pomen rastlin za življenje ljudi, pomen
ravnovesja v naravi. Spodbujali bomo čut za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in spoštljiv
odnos do narave.

ŠOPEK S SPREHODA
projekt skupine Metulji

V šolskem letu 2021/22 bomo veliko časa namenili življenju v naravnem okolju. Bolj pozorno
bomo opazovali rastlinski svet okoli nas. Na sprehodih bomo izbirali rastline za »sezonski
šopek s sprehoda«. Ta bo namenjen za rastlinsko okrasitev mize pred našo igralnico. Tako bo
zastopan šopek s polja, travnika, z obrežja reke in šopek vsakega letnega časa. Šopke bomo
fotografirali in sproti oblikovali koledar s šopki.
Cilji:
-

Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed
njih.
Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih živih
bitjih ter v neživi naravi.
Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo.
Marjeta Osolin
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ABC GIBANJA
projekt skupine Medvedki

Z izvedbo obogatitvene dejavnosti ABC GIBANJA želim doseči sledeče cilje:
- Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive.
- Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih
problemov - poudarek je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju ustvarjalnosti.
- Igra kot motiv za delo. Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri tem
izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi.
- Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih športnih
pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.
- Gibanje naj daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje
sposobnosti.
- Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.
- Otrok postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Ø Omogočanje
različnih senzoričnih zaznav.
- Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…).
- Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil.
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Cilje bomo dosegli z različnimi dejavnosti in metodami dela:
- izvedbe nalog na različnih poligonih,
- igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov (žoge, igralno padalo,
kolebnice, ovire, stožci...)
- osnovne prvine gimnastike in atletike (kotaljenja, prevali, opore, vese, skoki, meti),
- čutne poti,
- izleti, sprehodi v okolici vrtca z dodatnimi gibalnimi nalogami. (poskoki, tek, hoja po
klancu).
Vadba bo potekala v igralnici, atriju, večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca
dopoldanskem času. Vadba bo bila prilagojena razvojni stopnji otrok in njihovim interesom.

Tadeja Mišmaš
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PROJEKTI V ENOTI PALČEK

SKUPINA ZAJČKI 5-6 LET
Vzgojiteljica: Katja LAH
Pom. vzg.: Anja MUSEK

PASAVČEK

CILJI:





Spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok
med vožnjo;
Ozaveščanje otrok in staršev o varni vožnji otrok v avtomobilu in pravilni uporabi
otroških varnostnih sedežev, ter varnostnih pasov pri odraslih in otrocih;
Razvijanje in krepitev znanja in veščin za kulturo vedenja in sobivanja v prometu;
Seznanjati z varnim vedenjem v različnih okoljih (skrb za svojo varnost in varnost
drugih);

VSEBINE:









Pogovori z otroki v zvezi z varnim vedenjem v prometu;
Spoznavanje različnih prevoznih sredstev ter njihovo varno uporabo;
Izdelava plakatov, risanje risb in zapisovanje otroških komentarjev na temo pravilne,
dosledne in varne uporabe otroških varnostnih sedežev;
Postavitev prometnih poligonov z različnimi prevoznimi sredstvi in uporabo prometnih
znakov;
Namizne didaktične igre na temo prometa;
Sodelovanje z različnimi institucijami;
Izvedba dogodka Pasavček;
Demonstracijski sedež Pasavček in komplet ustreznih otroških varnostnih sedežev
(izposoja);
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SKUPINA MEDVEDKI 5-6 LET
Vzgojiteljica: Barbara KUNILO, Darija MOČNIK
Pom. vzg.: Barbara PERŠA

PROJEKT MISP (Massage in school programe) – PROGRAM UVAJANJA MASAŽE V
VRTEC, izvajalka Barbara Kunilo
CILJ: spoznavanje blagodejnega dotika med otroki, učenje skrbi za druge, empatijo in
sodelovanje med otroki.
VSEBINA:
V skupini nadaljujemo s projektom »MISP - Masaža v vrtcu«, ki ga otroci že dobro poznajo.
Otroci masirajo drug drugega in sicer sedeče na tleh. Otroci si izberejo prijatelja za svoj par in
se posedeta drug za drugega. Sodelujejo tisti otroci, ki to želijo. Otrok, ki sedi spredaj je
masiranec, otrok si sedi zadaj, je maser. Po točno določenih korakih, ki jih kaže vzgojiteljica,
certificirana strokovnjakinja za otroško masažo, otroci masirajo drug drugega po preko oblačil
po hrbtu, vratu, lasišču, rokah in dlaneh. Ostalih delov telesa se ni dovoljeno dotikati. Pred
masažo vsak maser vpraša svojega masiranca, če le-ta dovoli masažo. Če je odgovor pritrdilen,
se masaža začne. Vseh masažnih prijemov je 15, ki se jih bodo otroci učili postopoma, začenši
s tremi in na koncu bodo poznali vseh 15. Ob koncu masaže se maser zahvali masirancu, ker
mu je dovolil masažo. Nato se zamenjata. Če je odgovor masiranca negativen in masaže ne
dovoli, se umakne in ne sodeluje pri masaži, vendar pa je prisoten in opazuje dogajanje.
MISP je 10-15 minut dolga dnevna rutina, ki spodbuja učenje preko iger in aktivnosti s
kreiranjem zgodbic, tako da dobijo otroci pozitivno izkušnjo dotika (blagodejen dotik). Masaža
temelji na spoštovanju in opolnomoči otroke, saj imajo pravico reči NE. Ima pozitivne
posledice, saj spodbuja enakovrednost, otroci razvijajo čustveno stabilnost in senzibilnost,
medsebojno povezanost in spoštovanje. Otroci imajo kasneje boljšo koncentracijo in so bolj
prisotni tukaj in zdaj, zato so bolj umirjeni in bolj vodljivi.
Program je mednaroden in se ga uporablja v 40-ih državah sveta in je primeren za otroke stare
4 – 12 let. Te programe vodi organizacija MISA, ki ima sedež v Veliki Britaniji.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

113

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POVEZUJEJO VSE
ENOTE VRTCA DOMŽALE
BIBA PLEŠE
Plesna dejavnost Biba pleše je namenjena vsem otrokom, starim 3 – 6 let, ki radi plešejo, pojejo
in se gibalno izražajo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat tedensko v dopoldanskem
času.

OPERATIVNI CILJI:




Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.
Spoznavanje umetniške zvrsti.
Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.

CILJI:









Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o
umetnosti, komunikacij o sebi in drugih,
negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanje z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih
virov iz okolja,
uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z
umetniškimi sredstvi- plesom in njegovim izraznimi lastnostmi,
doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti,
razvijanje izražanje skozi plesno umetnost,
spodbujanje ustvarjalnosti,
otrok izvaja različne plesne formacije.

VSEBINE:















Rajalne in gibalne igre,
izštevanke, šaljivke,
ljudske pesmi in glasba različnih narodov,
izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,
izražanje, komuniciranje in ustvarjanje s plesom in gibanjem,
ples v različnem tempu in ritmu,
bibarije,
ples s soplesalcem v paru in skupini in skupinski plesi.
otroški in družabni plesi,
bansi,
improvizacije; ples z rekviziti,
sproščanje ob glasbi, masaže,
izmišljanje gibov,
elementi folklore.
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MALA BIBA PLEŠE
Plesna dejavnost Mala Biba pleše je namenjena otrokom v prvem starostnem obdobju, ki se
prvič srečujejo z glasbeno in plesno umetnostjo. Dejavnost je brezplačna in se izvaja enkrat
tedensko v dopoldanskem času, v trajanju 15 – 30 minut. Plesne dejavnosti bodo prilagojene
starosti in razvojni stopnji otrok.

OPERATIVNI CILJI:



Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti najmlajših otrok.
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.

CILJI:









Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.
Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok
in nog), ravnotežje.
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.
Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa.
Razgibavanje, sprostitev, uživanje v plesu.
Spoznavanje in poslušanje glasbe.
Povezovanja gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, valjanje, plazenje).

VSEBINE:


Rajalne in gibalne igre,



izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev,



ples v različnem tempu in ritmu,



bibarije,



bansi,



improvizacije; ples z rekviziti,



sproščanje ob glasbi, masaže,



izmišljanje gibov,



različne oblike plesa (skupno, individualno),



organizacijo skupin (krog, kolona …),



hitrost (hitro – počasi).
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MALI SONČEK
Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in
razširitev. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih
stopenj:
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Namen Malega sončka je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Bistvo
gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki poteka
čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Mali sonček otroka nagradi z nalepko za
vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).Ob
zaključku programa otrok prejme medaljo.























CILJI:
Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z
raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne
pripomočke.
Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na
vremenske razmere.
Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh
starostnih obdobjih.
Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k
sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin
predšolskim otrokom.
Postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti.
Optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja
in ravnotežje.
Seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.

VSEBINE:
Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja,
kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …,
igre na prostem,
sprehodi, izleti, orientacijski pohod,
igre z žogo,
športno popoldne s starši,
kros,
igre brez meja,
ustvarjanje z gibom in ritmom,
vožnja s skirojem/kolesom, poganjalcem,
igre na snegu,
rolanje,
drsanje,
igre z vodo.
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IGRE NA SNEGU
Obogatitvena dejavnost Igre na snegu je namenjena otrokom v najstarejših skupinah. Igre bodo
potekale 5 dni, ko bodo ugodne snežne razmere za izvedbo. Dejavnost je brezplačna in bo
potekala v dopoldanskem času, izvajale pa jo bodo strokovne delavke.

OPERATIVNI CILJI:




Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti v vseh letnih časih.
Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.





Spoznavanje športne opreme, primerne za dejavnost na snegu.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.
Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.
Bivanje na prostem v vseh vremenskih pogojih.







CILJI:

VSEBINE:
Igre na snegu, ogrevanje, oblikovanje snežnih skulptur.
Seznanjanje z zimskimi športi.
Sankanje, spuščanje po hribu z lopatami, kotaljenje, skrivalnice, …..
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DNEVI KOLESARJENJA
Dnevi kolesarjenja se izvajajo v najstarejših skupinah v vseh enotah Vrtca Domžale. Izvajajo
jih strokovne delavke. Kolo in kolesarsko opremo lahko otroci prinesejo od doma, lahko pa si
jo izposodijo v vrtcu. Dnevi kolesarjenja bodo trajale 5 dni.

GLOBALNI CILJI:
-

Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti.
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

CILJI:
-

Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja.
Razvijanje ravnotežja.
Spoznavanje s kolesom in kolesarsko opremo.
Pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom.
Navajanje na varno vključevanje v promet.
Premagovanje strahu pred vožnjo s kolesom.

-

Igra, raziskovanje, opazovanje kolesa,
seznanitev s kolesarsko opremo,
vaje ravnotežja,
prometna varnost (kolesarska steza, prometni predpisi,
prepoznavanje, nevarnih situacij, upoštevanje pravil),
varno ustavljanje,
vožnja navkreber in spusti,
izvajanje različnih nalog med vožnjo,
voziti slalom med ovirami.

VSEBINE:

-
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prečkanje

ceste,

DNEVI VOŽNJE S SKIROJEM, POGANJALCEM, TRICIKLOM
Dan spretnostne vožnje s skirojem, poganjalcem ali triciklom izvajajo strokovne delavke vrtca.
Zaščitno opremo in skiro, poganjalec ali tricikel otroci prinesejo od doma. Skiroje otrokom, ki
jih nimajo, izposojo omogoči vrtec.
Dnevi vožnje bodo trajale 3 dni, za otroke od 2. leta dalje.

GLOBALNI CILJI:
-

Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok.

CILJI:
-

Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja.
Razvijanje ravnotežja.
Pridobivanje spretnosti vožnje s skirojem, poganjalcem ali triciklom.
Navajanje na varno vključevanje v promet, v okolici vrtca, pred vrtcem.

-

Vaje ravnotežja,
prometna varnost
varno ustavljanje,
vožnja navkreber in spusti,
izvajanje različnih nalog med vožnjo,
voziti slalom med ovirami.

VSEBINE:
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DNEVI ROLANJA
Brezplačna obogatitvena dejavnost. Učenje spretnosti rolanja je namenjena vsem otrokom, ki
si želijo rolati in so rojeni leta 2015 in 2016. Predznanje rolanja ni potrebno, saj jih strokovne
delavke razdelijo v začetne in nadaljevalne skupine, da delo poteka varneje, lažje in bolj
učinkovito. Dejavnost poteka pet dni, predvidoma v pomladanskih mesecih v dopoldanskem
času. Izvajajo pa jo strokovne delavke, ki so zato usposobljene. Rolerje in obvezno zaščitno
opremo otroci prinesejo s seboj, izjemoma si jo lahko izposodijo v vrtcu.

GLOBALNI CILJI:



Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti.
Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin rolanja.

CILJI:





Razvijanje ravnotežja in koordinacije gibanja.
Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalne
dejavnosti.
Skrb za lastno varnost in varnost drugih.
Razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti.

VSEBINE:










Spoznavanje opreme za rolanje,
vaje za ravnotežje, osnovni koraki rolanja,
padci in pravilno vstajanje,
varno zaviranje,
vaje v gibanju,
ustavljanje z zavoro,
slalom,
vožnja po eni nogi,
poligon, vožnja z ovirami.

120

SKRB ZA ZDRAVJE
Medicinska sestra Marjana Hostnik bo obiskala vse predšolske oddelke v našem vrtcu in na
otrokom primeren način predstavila pomen uživanja zdrave hrane, kaj in katera hrana je zdrava,
kako skrbimo za svoje zdravje in zakaj se ni potrebno bati zdravnika.
Zdravstvene delavke iz oddelka zobne preventive bodo večkrat letno obiskale otroke v drugih
starostnih skupinah. Skrbele bodo za ozaveščanje najmlajših o pomembnosti zobne higiene,
prikazale bodo pravilno čiščenje zob in pomagale pri premagovanju strahu pred
zobozdravnikom.
Za sodelovanje z zdravstvenim osebjem smo dogovorjeni po novem letu.

KULTURNO DOPOLDNE V VRTCU DOMŽALE
Pravljičarka pripoveduje
V februarju so v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale
posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja
književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in
podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir
informacij, razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost
domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in
čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

Z obiskom osebe, ki ni del vsakodnevnega bivanja v oddelku, otroke dodatno spodbudimo k
poslušanju in jim nudimo pestrost in dodatne spodbude pri promocija branja in spodbujanju
bralne kulture, kot tudi k pozitivnemu odnosu do knjige in jezika.
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NOVOLETNA PREDSTAVA ZA OTROKE
Novoletno predstavo za otroke bodo pripravile vzgojiteljice v vseh enotah. Pripravile bodo
eno predstavo za otroke prvega starostnega obdobja in eno predstavo za otroke drugega
starostnega obdobja.
Oblika izvedbe bo odvisna od epidemioloških omejitev v državi (na daljavo, posnetek, vido)

OBISK BOŽIČKA
V skladu z Letnim delovnim načrtom bo otroke iz vseh enot Vrtca Domžale obiskal dobri
mož- Božiček. Letos bo vrtec organiziral obisk Božička tako, da bo ustrezal priporočilom
NIJZ-ja oz. situaciji, ki bo v naši državi decembra. Vsekakor se Božičkovemu obisku ne
bomo odpovedali.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK ČEBELARJA
V Vrtcu Domžale dajemo velik poudarek na zdravju in ohranjanju le-tega. Tradicionalni
slovenski zajtrk: črn kruh, maslo, med, mleko in jabolka, vse iz domače pridelave, je zelo
dobra in zdrava popotnica pri ohranjanju zdravja, hkrati pa je tradicionalni slovenski zajtrk
dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh enotah in vseh
oddelkih Vrtca Domžale..
Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v povezavi s pridelavo
medu, otroke obišče čebelar in jim predstavi, kako skrbi za čebele, kakšen je namen tega in
kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci že veliko vedo in so zelo dovzetni za tovrstne
tematike. Izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji,
kmetovanjem in vsem, kar je povezano z naravo. Otroci tudi pri ostalih ekoloških vsebinah
ugotavljajo, kako pomembno je sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko srečno in
zdravo živeli v sožitju in zdravem okolju in so kritični do nespoštljivega vedenja v naravi in
uničevanja.
Tradicionalni zajtrk pomeni slavnostno in družabno obliko druženja ob uživanju zdrave hrane
z zavedanjem, da smo vsi, narava in ljudje, povezani.
Zaradi trenutnih razmer obiska čebelarja v novembru ne bomo načrtovali, vse ostale vsebine
ostanejo.
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SODELOVANJE Z GASILCI IN IZVEDBA EVAKUACIJSKE
VAJE
V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Vedno se
trudimo, da sledimo smernicam in priporočilom, da skrbimo za varno okolje in preventivo, v
oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije. V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci (PGD
ali CPV) in skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje, otroke seznanijo s
svojim poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v
primeru naravnih in drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in
podobno. Otroci se seznanjajo s preventivnimi ukrepi, načini, v za to pripravljenih
namišljenih situacijah, kako se zavarujemo in podobno ter o delu gasilcev. Otroci spoznajo
gasilska vozila in opremo.
Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev
in gašenja požarov, so otrokom najbolj zanimive, hkrati pa tudi najbolj nazorno pokažejo
ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter ravnanj v primeru nesreče. Otroci med akcijo
opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega ponesrečenca, kako mu nudijo prvo pomoč, kako
se dogovarjajo s centrom in reševalci, najbolj pa so navdušeni, če gasilci ponesrečenca
odnesejo na nosilih. Seveda pri tem aktivno sodelujejo tudi otroci v različnih vlogah, za katere
se prostovoljno javijo. Vzgojiteljice se z otroki o tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne
informacije, se igrajo in berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih. Otroci se igrajo igre vloggasilci, s čimer utrjujejo pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne
informacije (knjige, internet, TV…)
Evakuacijske vaje imajo tudi namen preverjanja tehnične opreme za izvedbo evakuacije.
Evakuacijska vaja je uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo
vsi uporabniki, torej vsi otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo
informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in
podobno- vse z namenom, da bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano.
Otroci se ves čas igraje učijo, kar pomeni, da so navdušeni opazovalci, aktivni sodelujoči in
hitro vsrkajo zanimive informacije, predvsem zaradi izkušnje, ki jo z evakuacijsko vajo
dobijo.

DELOVNA AKCIJA
V vseh enotah Vrtca Domžale bodo v pomladnem v času v dopoldanskem času izvedene
delovne-čistilne akcije.

VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU
Enote Vrtca Domžale bo obiskal predstavnik Policije, iz policijske enote Domžale. Z obiskom
policista želimo vplivati na osveščenost otrok ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost. Policist
se bo otrokom predstavil kot uradna oseba in jim povedal, kako policiste prepoznati po
uniformi, znački in drugih oznakah, kako jih pokličemo in v kakšnih primerih. Otroke bo
seznanil s cestno prometnimi pravili, s poudarkom na varni udeležbi otrok v prometu. Otroci se
v promet vključujejo kot pešci, kolesarji v spremstvu odraslih ali kot sopotniki (npr. v
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avtomobilih). Vsako vključevanje v promet zahteva previdnost in upoštevanje pravil, navodil,
s katerimi vzgojiteljice skozi celo leto seznanjajo in poučujejo otroke v vseh starostnih skupinah
na primeren način glede na starost otrok. Otroci se tako seznanjajo z uporabo zaščitnih sredstev
(čelade, odsevnih jopičev…), pravil (pri prečkanju ceste, hoja po pločniku, kolesarska steza
ipd.,), prepoznavajo prometne znake in pravila vedenja udeležencev v prometu (uporaba
varnostnega pasu, nevarnost igre ob cesti, vedenje na avtobusu ipd.). S tem posledično
vplivamo tudi na njihove starše kot otrokove spremljevalce, saj se otroci o tem pogovarjajo tudi
doma.
Obisk policista dodatno spodbudi otroke k večji previdnosti in hkrati otroci spoznajo poklic,
vozilo, oznake pripadnikov Policije, telefonske številke in navodila, kako ravnati v primeru
nesreče.
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POVEZANI V GIBANU
Otroci z gibanjem uravnavajo, razvijajo in ohranjajo zdravje. Gibanje je za njih nuja oziroma
potreba. Otrokom daje zadovoljstvo in veselje.Gibalna aktivnost vpliva na celosten razvoj
otroka ; razvijanje umskih sposobnosti, vpliv na telesni razvoj otroka, vključuje pa tudi
socialno komponento.
Tudi mi, v Vrtcu Domžale želimo otrokom približati gibalno dejavnost kot nekaj prijetnega,
zanimivega in učinkovitega. Letos bomo imeli v sklopu obogatitvenih dejavnosti,
POVEZANI V GIBANJU, od oktobra do marca, enkrat mesečno, skupno druženje na daljavo.
Na druženju bomo skupaj migali, se igrali, gibali in uživali.

CILJI:







Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
zavedanje lastnega telesa in uživanje ugodja v gibanju,
omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
pridobivanje zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti,
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,
razvijanje gibalnih sposobnosti.

Pripravila: Katja Frol Štefan
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, KI POTEKAJO V
POSAMEZNIH ENOTAH VRTCA DOMŽALE
ENOTA CICIDOM

LUTKOVNA PREDSTAVA
Skupina: vse (1-6 let)
Cilj:
Doživljanje in spoznavanje lutk in njihovih izraznih lastnosti.
Vsebine: Vsaka vzgojiteljica in pomočnica pripravita lutkovno predstavo za svojo skupino.
BRALNICE POD KROŠNJAMI
Skupina: vse (1-6 let)
Cilj: Otrok ob poslušanju pravljice doživlja dogajanje ter razvija domišljisko rabo jezika.
Vsebine: Otrokom so na zunanjih površinah vrtca celo leto na voljo slikanice, ki jih mesečno
menjamo in beremo.

Skupina: MEDVEDI
Vzgojiteljice: Kunstelj, Habjan
MEDVEDJE MODROSTI

CILJI:
- Spodbujanje bralnega opismenjevanja in povezovanja med družinskimi člani.
- Podpreti starše pri vzgoji otrok s pomočjo strokovne literature.
VSEBINA:
Vsake 2 meseca bova pripravili predstavitev knjige. S predstavitvijo bova poskusili starše
spodbuditi k branju. Knjigo si starši izposodijo v knjižnici. Pripravili bova zvezek vtisov, ki bo
visel v garderobi. Starše bova povabili, da po prebrani knjigi vanj zapišejo misel iz knjige, ki
jim je najbolj vstala v spominu in tako spodbudijo tudi druge, ki se še niso odločili za branje.
Teme knjig bodo različne. Nekatere bodo namenjene staršem, kot strokovna podpora ob vzgoji
otrok. Druge bodo namenjene otrokom. Predstavili bova dobre slikanice, ki bodo staršem v
pomoč ob doseganju novih razvojnih korakov (npr. odvajanje od plenic).
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Skupina: ZAJCI
Vzgojiteljice: Bizjak, Ćosić
PRIPOVEDUJ MI…
Cilj:
Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo ter pridobiva pozitivni odnos do literature.
Otroci navezujejo stike zunaj naše skupine.
Vsebina:
-

Izbrane slikanice primerne starosti
Izdelamo svojo slikanico.
Slikanica kot pripomoček za razvijanje govornega aparata.
Seznanjanje s slikanicami brez besedila, ki bogatijo otroški domišljiski svet in
spodbujajo govorni razvoj.
Pogled skozi ZOOM okno, (navezujemo stike z enotami Vrtca Domžale).

LUTKA NA OBISKU
Cilj:
Lutka kot pomoč za lažje izražanje in komuniciranje v predšolskem obdobju.
Vsebina:
- Lutka naša prijateljica , ki nam pomaga in nas uči in tolaži.
- Lutka kot pripomoček za verbalno/neverbalno izražanje in razumevanje.
- Izdelujemo preproste lutke.
- Igrajmo se lutkovno predstavo.
MALA BIBA PLEŠE
Cilji:
Razvijanje veselja do plesa.
Razvijanje veselja do poslušanje glasbe.
Razvijanje veselja do igre na male inštrumente.
Vsebina:
-

Spoznavamo rajalno- gibalne igre.
Izdelujemo male inštrumente.
Plešemo in rajamo z našimi ljubkovalnimi igračami.
Spoznavamo uporabo MI.
Razgibavamo naše prstke (bibarije).

Skupina: MIŠKE
Vzgojiteljici: Kunavar, Firm
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VESELO TELOVADIM
Cilj:
Spodbujanje naravnih oblik gibanja in uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati
pravila.

Vsebina:
Aktivnosti bodo potekale v telovadnici in na prostem. V dejavnosti se bodo vključevale vse
obljke naravnega gibanja, s pripomočki in brez njih. V naravi si bomo poiskali naravne
materiale in ovire, s pomočjo katerih bomo izvajali dejavnosti in jih sproti prilagajali glede na
dane možnosti. Trudili se bomo, da si v naravi sami ustvarimo pogoje za izvedbo vnaprej
načrtovanih dejavnosti. Naučili se bomo tudi več iger, kjer je potrebno poslušati in izvajati
določena pravila.

BIBA PLEŠE
Cilj:
Usvajanje osnovnih prvin ljudskih, rajalnih in drugih plesnih iger. Razvijanje koordinacije in
skladnosti gibanja in povezovanja gibanja z elementi časa, ritma in prostora.

Vsebina:
Usvajali bomo rajalne in gibalne igre, si izmišljali gibe, gibalna zaporedja in telesni položaj.
Izvajali bomo različne vrste plesa, tako skupinsko, kot individualno, z rekviziti in brez njih.
Plesali bomo v različnem tempu in ritmu, ki mu bomo namenili še poseben poudarek. Ob tem
bomo usvajali osnove gibalnih konceptov, kot je zavedanje prostora, kjer se telo giblje,
položaja, kako se giblje, ter spoznavali različne položaje in odnose med deli lastnega telesa,
med predmeti in ljudmi, ter med ljudmi.

PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC
Cilj:
Otrok doživlja pravljice kot vir ugodja in razvija zmožnost domišljijske rabe jezika.
Vsebina:
Obiskala nas bo vzgojiteljica sosednje igralnice, ki bo na svojstven način pripravila pravljico
za naše otroke.

LUTKOVNA PREDSTAVA
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Cilj:
Umetnost doživljati kot del družbenega in kulturnega življenja, kjer otrok sproščeno uživa,
razvija umetniško predstavljivost in domišljijo.

Vsebina:
Otrokom bo s pomočjo lutke podana vsebina in dogajanje pravljičnih junakov. Vsebina naj
otroka pritegne, mu spodbudi radovednost in pozitivno doživljanje zgodbe, ter ustvarjalno
prebudi domišljijski svet v otroku.

PRAVLJICE PRI MIŠKAH
Cilj:
Otrok do
življa pravljico kot vir ugodja, kjer lahko sodeluje in ustvarja.
Vsebina:
Pravljice bomo prebirali in jim dodajali svojo vsebino. Ob poslušanju in pripovedovanju
pravljic, bo otrokom omogočena zmožnost domišljijske rabe jezika. S književno osebo se otrok
vživlja v književno dogajanje in bogati svoj besedni zaklad.

UNICEF - PUNČKA IZ CUNJ
Cilj:
Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo med vrtcem in domom; sodelovanje z UNICEFom.
Vsebina:
Izdelava punčke iz cunj bo potekala v povezavi s starši. Poudarek bo na participaciji otrok.
Prebrali in spoznali bomo pravljico o šivilji Tinki. Aktivnost se bo izvajala po navodilih
UNICEF-a. Pripravila se bo razstava v vrtcu. Sodelovali bomo tudi pri razstavi UNICEF-a.

UNICEF – KAKO SE POČUTIŠ
Cilj:
Otrok oblikuje osnovne življenske navade, spoznava samega sebe in druge ljudi. Prepoznava
in si dovoljuje svoja čustva, ter jih primerno izraža.

Vsebina:
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S pomočjo UNICEF-ovih mesečnih delavnic, bodo dejavnosti potekale z aktivnim
oblikovanjem življenskih navad, kjer bomo spoznavali same sebe in druge, ter delovali na
prepoznavanju in sprejemanju čustev.
PRAVLJIČNI PALČEK
Vzgojiteljice: Novak, Iršič

Cilj: Spodbujanje branja in samostojnega pripovedovanja
Vsebina: Starši otroku preberejo dve avtorski pravljici, eno ljudsko pravljico in eno pesmico
po otrokovi želji, pri čemer se opirajo na priporočen seznam knjig iz knjižnice. Otrok nato
pravljico oz pesmico predstavi v vrtcu.

MIGAMO, ŠVIGAMO
Cilj: Spodbujanje gibalne dejavnosti
Vsebina: Dvakrat tedensko ponudimo otrokom gibalno uro v telovadnici in na prostem.
Pomagamo si z različnimi gibalnimi igrami in pripomočki.

UNICEF – PUNČKA IZ CUNJ
Cilj: Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo med vrtcem in domom; sodelovanje z
UNICEFOM
Vsebina:
-

Izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih punčk v sodelovanju s starši
Aktivnosti po navodilih UNICEF-a
Razstava punčk oz. fantkov v vrtcu
Razstava punčk/risbic na razstavi Unicefa

BIBA PLEŠE
Cilj: Spodbujanje radovednosti in veselja do plesa in glasbe.
Vsebina: Enkrat tedensko otroci plešejo in usvajajo različne plese ter pripravijo plesno
pravljico za starše.

ROLANJE
Cilj: Usvajanje rolanja in spoznavanje zaščitne opreme ter cestno prometnih predpisov
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Vsebina:
-

Pregled in poimenovanje opreme za rolanje
Spoznavanje varnosti v prometu
Pravilno zaustavljanje, pravilno padanje in pobiranje na rolarjih
Poligon vožnje

KOLESARJENJE
Cilj: Spoznavanje cestno prometnih predpisov in usvajanje vožnje s kolesom
Vsebina:
-

Pregled in poimenovanje opreme za kolesarjenje
Varnost v prometu
Poligon vožnje

SKIRO DAN
Cilj: Usvajanje vožnje s skirojem
Vsebina:
-

Pregled in poimenovanje opreme za vožnjo s skirojem
Varnost v prometu
Poligon vožnje

LJUDSKE PRAVLJICE:
Cilj: spoznavanje ljudskega izročila ter poslušanje, doživljanje in razumevanje jezika
Vsebina:
-

Poslušanje ljudskih pravljic
Dramatizacije pravljice
Likovno ustvarjanje na temo pravljice
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ENOTA GAJ
NAČRT OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI

ODDELEK: 1–2 LETI
SKUPINA: POLŽKI
VZGOJITELJICA: Tadeja Lavtižar
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Elizabeta Milunić

OBOGATITVENA
DEJAVNOST

ČAS
CILJ
TRAJANJA

VADBENA URA V oktober–maj
TELOVADNICI
ALI NA PROSTEM

PUNČKA IZ CUNJ oktober–april

LUTKOVNA
PREDSTAVA

Marec

VSEBINE

Razvijanje moči,
natančnosti, hitrosti in
gibljivosti, vztrajnosti.
Iskanje lastne poti pri
reševanju gibalnih
problemov.
Preko punčke iz cunj
bomo vzpostavili
povezavo med vrtcem
in domom; sodelovanje
z Unicef-om
Otrok spoznava
gledališče, sceno, lutke,
igralce in se zabava

Vsak torek in sredo bomo v telovadnici
spoznavali različne telovadne pripomočke,
gibalne igre, pripravili poligon …
Na prostem bomo hodili ob Kamniški
Bistrici, premagovali manjše hribčke in
hodili po različni naravni podlagi…
Izdelovanje punčke iz cunj v sodelovanju s
starši, razstava skupne slike in punčke na
razstavi Unicefa
S sodelavko bova izdelali palične lutke in
pripravili sceno in sedišča-gledališče

ODDELEK: 2–3 LETA
SKUPINA: MEDVEDKI
Vzgojiteljica : Maja Svetlin Ljubić
Pomočnica vzgojiteljice: Petra Kociper

Obogatitvena
dejavnost
Zvezek z utrinki

Čas trajanja

Cilj

Vsebine

oktober do junij

Razvijanje
ustvarjalnosti in
komuniciranje z
umetnostjo
Staršem pokazati
izdelke otrok
Razveseliti starše in
otroke

V zvezek zbiramo in
lepimo fotografije in
izdelke otrok.
Lepimo pesmi in
deklamacije, ki jih
otroci spoznajo.
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ODDELEK: 2–3 LETA
SKUPINA: ZAJČKI
Vzgojiteljica : Barbara Modic
Pomočnica vzgojiteljice : Urška Miklavčič

Obogatitvena
dejavnost
Pravljice pri zajčkih

Čas trajanja

Cilj

Vsebine

Oktober do junij

Spodbujanje veselja
do pripovedovanja
pravljic ter
doživljanje ob
ustvarjanju.

Pripovedovanje
pravljic na različne
teme skozi celo leto.
Ustvarjanje na temo
pravljic (različne
tehnike).

ODDELEK: 2–4 LET
SKUPINA: JEŽKI
VZGOJITELJICA: Sandra Kregar
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Brigita Žebaljec

OBOGATITVENA
DEJAVNOST
PUNČKA IZ CUNJ
(UNICEF)

ČAS
TRAJANJA
oktober 2021
– april 2022

CILJ

VSEBINE
- izdelava punčke iz cunj v sodelovanju z
otroki
- razstava risb in punčke pred igralnico.
- aktivnosti po navodilih UNICEF-a

JEŽEK PLEŠE

oktober
2021– maj
2022

Preko punčke iz cunj
vzpostaviti povezavo
med vrtcem in domom;
sodelovanje z UNICEFom.
Razvijanje veselja do
plesa in petja.

UTRINKI
SKUPINE JEŽKI

september
2021– maj
2022

JEŽKI
TELOVADIIMO

september
2021 – maj
2022

-vsak torek se bomo v večnamenskem
prostoru ob petju in glasbi spoznavali s
plesom, petjem in plesno-gibalnimi igrami
- otroci bodo spoznavali različne elemente
plesa: krog, prosto po prostoru, kolona,
skupinski ples, ples v paru
Staršem s pomočjo
- pošiljanje fotografij (preko eAsistenta)
fotografij približati
vezanih na tematski sklop, dogajanje v vrtcu
otrokovo življenje v
- oblikovanje mape različnih utrinkov za
vrtcu.
vsakega otroka (fotografije, pesmi,
Spodbujanje
deklamacije, izjave otrok)
sodelovanja med vrtcem - priprava video utrinkov skupine; ogled na
in starši.
velikem platnu v mesecu januarju oz.
februarju
Sproščeno izvajanje
-spoznavanje različnih rekvizitov
naravnih oblik gibanja, Spoznavanje preprostih elementarnih iger
usvajanja osnovnih
-upoštevanje načela participacije otrok
konceptov z žogo in
-vključevanje v sprostitvene dejavnosti
iskanje lastnih poti za
reševanje gibalnih
problemov.
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PRIJATELJI IZ
VRTCA RACMAN
IN CICIDOM

oktober 2021- Otrok ima možnost
junij 2022
razvijati sposobnosti in
načine za
vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje
v prijateljskih odnosih z
otroki.

-s skupino Račke, enote Racman in s
skupino Zajčki, enote Cicidom bomo
dvakrat mesečno navezovali stik preko
zooma. Spoznavali se bomo med seboj
(imena vzgojiteljice in otrok), se pogovarjali
o dogodkih v skupini, kaj smo novega
spoznali, peli pesmice, plesali rajalne igre,
reševali uganke in podobno
-pošiljanje izdelkov med skupinama

ODDELEK: 3 – 4 LET
SKUPINA: LISIČKE
VZGOJITELJICA: Sonja Orešek
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Ana Štrajhar

OBOGATITVENA
DEJAVNOST
PUNČKA IZ CUNJ
(UNICEF)

ČAS
TRAJANJA
oktober –
april

BIBA PLEŠE

oktober –
maj

CILJ

VSEBINE

Preko punčke iz cunj
vzpostaviti povezavo
med vrtcem in domom;
sodelovanje z UNICEFom.
Otrokom na prijeten
način približati ples.

- izdelava punčke iz cunj v sodelovanju z
otroki
- razstava risb in punčke pred igralnico.
-vsak torek bomo v večnamenskem prostoru
ob petju, glasbi spoznavali nove plese,
- otroci bodo plesali v krogu, parih, prosto
po prostoru.

ODDELEK: 3–5 LET
SKUPINA: MIŠKE
VZGOJITELJICA: Mira Vladimira Vrankar
POMOČNIK VZGOJITELJICE: Peter Tomažin
OBOGATITVENA
DEJAVNOST
UTRINKI
SKUPINE
MIŠKE

ČAS
TRAJANJA
september
2021– junij
2022

CILJ

VSEBINE

Staršem približati
otrokovo življenje v
vrtcu.
Razveseliti starše in
otroke.

- pošiljanje fotografij (preko eAsistenta) vezanih na
tematski sklop, dogajanje v vrtcu …
- oblikovanje mape različnih utrinkov za vsakega
otroka (fotografije, pesmi, deklamacije, izjave otrok)
- priprava video utrinkov skupine; ogled na velikem
platnu v mesecu januarju oz. februarju
- spodbujanje aktivnega sodelovanja s starši npr.
vključitev v dejavnost – SKUPAJ NA SPREHOD

PUNČKA IZ CUNJ
(UNICEF)

oktober 2021
–april 2022

Preko punčke iz cunj
vzpostaviti povezavo
med vrtcem in domom;
sodelovanje z UNICEFom.

- izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih punčk
v sodelovanju s starši
- aktivnosti po navodilih UNICEF-a
- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu
- razstava punčk/risbic na razstavi Unicefa

KAKO SE
POČUTIŠ ?
(UNICEF)

oktober 2021
–junij 2022

Zavedanje svojega
počutja.

- aktivnosti po navodilih UNICEF-a
- izvajanje mesečnih delavnic na dano temo
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Sodelovanje z UNICEFom.
DAN MALO
DRUGAČE

september
2021– junij
2022

Otrok ob uporabi
različnega
nestrukturiranega
materiala spoznava
lastnosti različnih
materialov in išče
različne igralne
možnosti.

- igra z različnim nestrukturiranim materialom
(iskanje igralnih možnosti)
- spoznavanje različnih materialov npr. les, kamen,
mivka, pesek, odpadna embalaža ...
- ustvarjanje iz odpadne embalaže
- igra v naravi (v gozdu, na travniku, ob reki)
- igra z eko igrami
- modeliranje gline, das mase, plastelina

JURČKU BOMO
POMAGALI …

oktober
2021–junij
2022

Seznanjanje in uvajanje
elementov delovne
vzgoje v življenje otrok
v vrtcu.

- dnevno sodelovanje otrok pri pospravljanju igrač
- aktivno sodelovanje otrok pri mesečnem urejanju
igralnice
- sodelovanje otrok pri preoblačenju ležalnikov
- sodelovanje otrok pri pometanju igrišča
- sodelovanje otrok pri delovno-čistilni akciji
- dnevne zadolžitve otrok (v kolikor bo dovoljeno s
strani priporočil glede Covid-a 19)
- seznanjanje s pravilnim ločevanjem odpadkov

VZGOJITELJICA
PRIPOVEDUJE

september
2021– junij
2022

Spodbujanje veselja do
pripovedovanja.

- pripovedovanje s kamni
- pripovedovanje s tulci
- pripovedovanje s kronicami
- pripovedovanje v prvi osebi
- pripovedovanje s paličicami
- pripoveduj in razširi pesmico
- kamišibaj
- dramatizacija

DREVO, TAKO IN
DRUGAČE

oktober
2021–maj
2022

Spodbujanje različnih
pristopov spoznavanja
narave.
Spoznavanje dreves.

- spoznavanje različnih vrst dreves (spoznamo eno
drevo na mesec)
- spoznavnaje dreves v živo (opazovanje, tipanje,
vohanje)
- spoznavanje dreves preko različnih virov (splet,
knjige, revije …)
- vsak otrok posadi svojo jablano (poje jabolko,
posadi peške, zaliva itn).
- spodbujanje staršev, da z vzgojo drevesa
nadaljujejo doma
- spodbujanje varčnosti pri uporabi papirja
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ODDELEK: 5–6 LET
SKUPINA: PTIČKI
VZGOJITELJICA: Tinkara Avsec
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Lili Panič

OBOGATITVENA
DEJAVNOST

ČAS
TRAJANJA

CILJI

VSEBINE

IGRAJMO SE V
ANGLEŠČINI

oktober–junij

Otrok spoznava tuj jezik angleščino preko igre, pravljic,
glasbe in plesa.





POTUJEMO PO
SLOVENIJI IN
ODKRIVAMO SVET

oktober–junij

Otrok spoznava svojo domovino
in značilnosti življenja drugih
ljudi v različnih deželah sveta.
Otrok spoznava značilnosti
slovenskih pokrajin.
Otrok razvija interes in
zadovoljstvo ob odkrivanju
širšega sveta zunaj domačega
okolja.

PRIPOVEDUJ

SAM SVOJ MOJSTER

oktober–junij

oktober–junij

Otrok se uči samostojno
nastopati in pripovedovati.
Negovanje in spodbujanje
bogatega ter razgibanega
odzivanja na notranji in zunanji
svet.
Otrok razvija jezikovno
zmožnost v različnih funkcijah in
položajih.
Spoznavanje tehničnih
predmetov in razvijanje
spretnosti na področju tehnike in
tehnologije.



















PRAVLJIČNI PALČEK oktober–
februar

Otrok ob knjigi doživlja ugodje,
veselje, zabavo; povezuje
estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do
literature.
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branje pravljic v angleškem jeziku
petje angleških pesmi
igranje gibalnih in rajalnih iger v
angleškem jeziku
»angleški dan« vsak torek
medved Lovro raziskuje Slovenijo
spoznavanje pokrajin in njihovih glavnih
značilnosti
naredimo svoj zemljevid in ga
dopolnjujemo
odkrivamo in spoznavamo celine sveta
zbiranje materiala (zemljevidi, sličice,
fotografije, video posnetki, itd.)
obisk Etnografskega muzeja (voden ogled
z delavnico Potujemo na vse strani sveta)
vzgojiteljica pripoveduje pravljice s
kamenčki, tulci, lutkami na paličicami,
kronicami, itd.
otroci pripovedujejo pravljice z različnimi
sredstvi
lutkovni in gledališki kotiček za
pripovedovanje
Kamišibaj gledališče
izdelovanje lutk za pripovedovanje
nastop za starše in ostale skupine
igra s tehničnimi predmeti (ura, zvonec,
meter, ravnilo, itd.)
uporaba različnega orodja (kladivo,
lopata, izvijač, matice, itd.)
tehnična opravila (rezanje, žaganje,
lepljenje, brušenje, itd.)
eko kotiček - predelava odpadnega
materiala v igrače, igra z materiali
branje s starši doma
pripovedovanje pravljic in pesmic v vrtcu
skupinski izdelek za razstavo
podelitev priznanj
ogled zaključne razstave v knjižnici

ODDELEK: 4 - 6 LET
SKUPINA: SOVE
VZGOJITELJICA: Miranda Grošelj
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Kaja Ljubi

UTRINKI
SKUPINE
SOVE

oktober –
maj

Različni načini
dokumentiranja otrokovega
razvoja in napredka.
Staršem približati življenje
otrok v vrtcu.

Utrinki dejavnosti, ki izhajajo iz tematskega
sklopa.
Sledenje pomembnih otrokovih prelomnic
(mejniki otrokovega razvoja).
Reševanje delovnih listov, ki se nanašajo na
tematski sklop.
Fotografije, komentarji otrok, vzgojiteljice.
Mesečno pošiljanje fotografij staršem po epošti.
Oblikovanje mape utrinkov.

PRAVLJIČNI
PALČEK

RIŠEM, PIŠEM
(grafomotorične
vaje)

oktoberfebruar

Otrok ob knjigi doživlja
Otrok posluša svoji starosti primerne pravljice,
ugodje, veselje, zabavo,
zgodbice, pesmi, deklamacije.
povezuje estetsko in fizično
ugodje ter pridobiva pozitiven Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja.
odnos do literature.
Pregledovanje, prebiranje slikanic v knjižnem
Otrok se uči samostojno
kotičku.
pripovedovati.
Razvijanje prstne spretnosti
oziroma t. i. fine motorike.
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Otrok se zna orientirati v zvezku (obrača liste,
obrne na pravo stran).
Otrok v svojem zvezku razvija prstne
spretnosti, natančnost pri reševanje problemov.

ENOTA KEKEC
» KEKEC TELOVADI »
VZGOJITELJICE: Miranda Krištof, Andreja Bigec, Martina Pavlič
POM. VZG.: Martina Svetlin, Saša Pogačar, Mojca Novak
SKUPINE: 2- 4, 3-5, 4-6
Projekt bo potekal vsak petek v garderobi vrtca.
Sodelovale bodo tri skupine, vsaka posebej. Garderobo bomo spremenili v telovadnico.
Pripravili bomo več postaj, uporabili različna sredstva, pripomočke in orodja.
Po vadbi vsake skupine bomo orodja in sredstva razkužili ter prezračili prostor.
.

CILJI PROJEKTA:
-

-

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju
Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti
Razvijanje gibalnih sposobnosti
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti
Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja ( koordinacija gibanja celega
telesa, rok in nog ), ravnotežje
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje in kako se telo giba)
spoznavanje različnih položajev in odnosom med deli lastnega telesa, med predmeti in
ljudmi
Iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov
Otrok spoznava, da mu telesne vaje pomagajo ohranjati zdravje
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ENOTA KRTEK
Skupina Gosenice(2-3 let)
» KO LUTKE OŽIVIJO «
Cilji:
-Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniške dejavnosti
V letošnjem šolskem letu bo potekala dodatno dejavnost Ko lutke oživijo.
Otrokom bova enkrat mesečno predstavili lutkovno predstavo z glasbeno – pevsko spremljavo
in z različno tematiko, glede na letne čase, praznike, vreme, itn.
» MALI RAZISKOVALEC«
Cilji:
- otrok raziskuje naravo
V letošnjem šolskem letu bo potekala dodatna dejavnost z naslovom Mali raziskovalec.
Dejavnost bo potekala v naravi. Izvajali bomo različne dejavnosti, saj je narava za otroka
nekaj imenitnega. Naučili se bomo bolj opazovati dogajanje okoli sebe pa tudi, če je to
sosednji travnik ali pa babičin vrt. Naučili se bomo spoštovati in čuvati naravo.

»GIBALNA IGRALNICA«
Cilji:
-Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
Dejavnost bo potekala od oktobra 2021 do aprila 2022 in bo zajemala vsakodnevne gibalne
minute. Imeli bomo gibalne minute v igralnici, skupnem prostoru, atriju ter v garderobi, kjer
bodo otroci plezali, se plazili, skakali, tekli, uporabljali telovadne pripomočke
(blazine, tunele, obroče, palice, blazine, žoge itn.)
Otrokom bova skušali dajati njim primerne gibalne izzive.
Janja Dragar Ribič in Barbara Gorič
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Skupina Čebele (4-6 let)

»SKOČI, POSKOČI«
Globalni cilji:
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok
- razvijanje gibalnih sposobnosti
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
Cilji:
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja
- iskanje lasten poti pri reševanju gibalnih problemov
- uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila
Dejavnost bo potekala večkrat mesečno. Če bo le mogoče bomo dejavnost izvajali zunaj, v
naravi. Poudarek bo na tem, da bodo otroci sami pripravljali različne poligone za
premagovanje gibalnih ovir in si pri tem pomagali z naravnimi ovirami in materiali. Pri tem
bodo predvsem razvijali svoje gibalne sposobnosti in uživali v gibanju. Če bo možno, bomo k
sodelovanju občasno povabili tudi starše.

»MOJ DIH«
Globalni cilji:
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju
- spoznavanje samega sebe
- seznanjanje z zdravim, umirjenim načinom življenja

-

Cilji:
otrok spoznava kaj potrebuje za krepitev duševnega zdravja
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- otrok spoznava, da mu telesne vaje in sprostitev pomagajo ohranjati zdravje
- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenje telesa in v dihanje

Dejavnost bo potekala skozi vse leto, glede na potrebe otrok,
v majhnih skupinicah, v prijetnem in umirjenem vzdušju. Med sprostitvene tehnike
nameravam vključiti osnovne elemente masaže, joge, sprostitvenih iger, različnih tehnik
dihanja, umirjanje ob zvočnih skledah in gongu.
Ob vseh teh dejavnostih bomo tudi veliko časa namenili izražanju svojih občutkov in
sproščenemu pogovoru o njih.

»PO LUŽAH«
Globalni cilji:
Osvajanje osnovnih gibalnih konceptov (hoja z dežnikom, v gumijastih škornjih,
skakanje po lužah…)

-

-

Cilji:
- otrok se navaja na hojo z dežnikom
spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri gibanju oziroma hoji v
dežju

Dejavnost bo potekala priložnostno, glede na vreme. Z otroki bomo hodili na sprehode v
dežju. Otroci se bodo navajali na hojo z dežniki, v gumijastih škornjih ter v dežnih plaščih.
Poudarek bo tudi na varnosti, saj bodo morali skrbeti tudi za varnost ostalih in seveda tudi na
to, da sami držijo dežnik nad glavo. Del časa pa bomo namenili tudi brezskrbnemu skakanju
po lužah, pri čemer ne dvomim, da bodo vsi uživali.
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»V GOZDU«
Globalni cilji:
-

spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave
pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti

Cilji:
Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa,
rok in nog), ravnotežje
- otrok raziskuje v gozdu
- otrokom približati gozd kot prostor, kjer se lahko umirijo, sprostijo
Z otroki bomo priložnostno obiskovali bližnji gozd, kjer bomo izvajali različne
dejavnosti. V gozdu bomo raziskovali, se gibali, poslušali zgodbe, se igrali različne
igrice… Poiskali bomo različne kotičke, kjer se bomo zadrževali večkrat in ki nam
bodo predstavljali kar nekakšno gozdno učilnico. Otroci bodo imeli na voljo tudi
veliko časa, da bodo gozd samostojno raziskovali, midve pa jih bova po potrebi
usmerjali in seveda skrbeli za varnost. Zanimivo bo, da bomo gozd raziskovali in v
njem bivali v vseh letnih časih in bodo otroci lahko pozorni tudi na spremembe, ki se
dogajajo.
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»EKO ČEBELE«
Globalni cilji:
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave
- Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike

-

-

Cilji:
Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja
- Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost

Z otroki bomo iz odpadnega in naravnega materiala ustvarjali nove uporabne predmete
oziroma izdelke. Pri tem si bomo pomagali tudi s tehničnimi orodji in manjšimi strojčki.
Trudili se bomo tudi razvrščati odpadke, s pomočjo staršev bodo zbirali star papir in zamaške
ter tako aktivno skrbeli za ohranjanje okolja.
Pred vhodom v vrtec bomo z našimi izdelki iz odpadnega materiala občasno pripravili
tematske razstave.
Naš cilj bo, da ponovno koristno uporabimo čim več odpadnega materiala in da na več
različnih področjih aktivno skrbimo za naravo.
Jana Strojan

Skupina Sončki ( 1-3 )
»UTRINKI SKUPINE SONČKI «
Trajanje : od oktobra do maja
Cilji:
-

-

staršem približati otrokovo življenje v vrtcu
- razveseliti starše in otroke
Vsebine:

pošiljanje fotografij preko e- Asistenta, glede na tematski sklop
- zbiranje izdelkov in fotografij posameznega otroka
- oblikovanje mape za vsakega otroka
- beleženje otrokove telesne višine in teže
»VITAMINSKI NAPITKI«
Trajanje : od oktobra do maja
Cilj:
- seznanitev otrok z zdravim načinom življenja

- spoznavanje različnega sadja in zelenjave za pripravo zdravih vitaminskih napitkov
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- delovna vzgoja
Vsebine:
-

- priprava vitaminskih napitkov iz sadja in zelenjave
pogovor o zdravju, pomenu zdravja, ter ohranjanje zdravja predvsem v zimskem času
Slađana Trapić

Skupina Polži(3 - 4 let)
»PEDENJPOLŽI, SMO MI VSI! «
Datum: Skozi celo šolsko leto
Število otrok: 19
Cilj:
razvijanje ustvarjalnosti, domišljije ter samostojnosti na vseh področjih.
Vsebina:
Kljub temu, da smo Pedenjpolži še med mlajšimi (3 – 4), nam bo slikanica Pedenjped – Nika
Grafenauerja, odlično vodilo za gradnjo naše samostojnosti tako v rutini kot pri dejavnostih.
Spoznali bomo vse pesmi iz zbirke Pedenjped in jih poskušali usvojiti. V našem knjižnem
kotičku bomo »brali« in opazovali ilustracije. Posebno pozornost bomo namenili slovenskim
pesnikom in pisateljem. Prav tako se bomo preizkusili v igranju na glasbila, ustvarjanju z
različnimi sredstvi in materiali ter navdušeno vrtnarili. Tudi s strahovi in z vsemi tegobami se
bomo uspešno spopadli. Postali bomo pravi Pedenjpolži!
Slavica Perpar Ibrčič

Skupina Mravljice(2-3let)
»GLASBENE URICE«
Cilji:
 Otrok posluša in po svoji zmožnosti poje otroške, ljudske in umetne pesmi v obsegu
svojega glasu ter ob spremljavi glasbenega inštrumenta
 Otrok posluša zvok glasbenih inštrumentov (Orffov inštrumentarij in klasična kitara)
 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo
Otroci bodo imeli možnost poslušati in po svojih zmožnostih peti veliko pesmi primernih
njihovi starosti ob spremljavi glasbenega inštrumenta (kitara, flavta, klaviature), se preizkusiti
v igranju na Orffov inštrumentarij oz. bodo pesmi spremljali s ploskanjem, topotanjem,
udarjanjem itn. Peli bomo otroške pesmi, ljudske pesmi itn.
Alenka Lovšin
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Skupina Pikapolonice (1 – 2 let )
»MOJ ALBUM«
Obogatitvena dejavnost je namenjena zbiranju podatkov o otroku in spremljanju njegovega
razvoja v šolskem letu 2021/2022. Skozi leto bova beležili otrokove izdelke, fotografije,
pripetljaje,...in dodali slike, opise mesečnih dogodkov, pesmice in bibarije, ki jih bodo otroci
spoznali skozi celo šolsko leto. Otroci bodo ob koncu leta album odnesli domov.
OPERATIVNI CILJI:
- Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
- spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.
VSEBINA:
- Fotografiranje otrok pri igri in delu,
- beleženje otrokove telesne višine in teže,
- likovni izdelki otrok,
- pesmice in bibarije celotnega šolskega leta.
Anja Bešter
Skupina Čmrlji(4-6 let)
»NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET«
CILJ:
-Otrok spoznava vrednote preko zgledov, vsakodnevnih pogovorov in preko del s
katerimi pomaga drugim in okolju.
V majhnih dejanjih se skrivajo velike dobrote. Otroke je potrebno že v predšolskem obdobju
seznaniti z občutkom solidarnosti, odgovornosti, nesebičnosti in poštenosti. Vse te občutke
lahko dobro spodbudimo ravno preko dobrih del. Skupaj bomo enkrat mesečno naredili dobro
delo (predvsem dobro delo znotraj skupine, igralnice, enote in kraja). Skozi celo leto bova
otrokom, ki bodo odsotni, pošiljali fotografije naših dni v vrtcu, ter jim poslali kratek zapis
naših dogodivščin. Pri otrocih želiva spodbuditi pozitiven odnos do soljudi in okolja.
»BISTRA GLAVCA«
GLOBALNI CILJ: spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju
tehnike.
CILJI:
-Otrok spoznava delovni proces.
-Otrok spoznava stroje, različne materiale in dojema tehnične odnose (vrstni red
operacij kot pogoj za funkcionalni izdelek, skrb za varno delo).
-Otrok rešuje težave odprtega tipa – udeleženost otrok v vsakdanjem življenju vrtca,
-Otrok spoznava postopke za izdelavo različnih elementov
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V sklopu prioritetne naloge vrtca Domžale, TEHNIKA V VRTCU, sva letos oblikovali
obogatitveno dejavnost Bistra glavca. V okviru le-te bomo izdelali različne elemente s
področja tehnike. Ker želiva da je otroška participacija še višja, se bomo naših malih
tehničnih projektov lotili z načinom odprtega tipa raziskovanja. Skupaj bomo aktivno reševali
naše male težave (urejenost in funkcionalnost atrija, skrb za žuželke- čmrlje, trajnostna
uporaba papirja, ptice ki se pozimi ne selijo,…). Pri načrtovanju bova izhajali predvsem iz
notranjega interesa otrok, ki bodo preko igre in pogovora izrazili težavo, ki jo vidijo. Kadar
bo interes za izdelek oz. rešitev težave najin, bova ob temeljitem razmisleku otroke preko
pogovora, raziskovanja, igre napeljali na možne rešitve. Najin glavni namen dejavnosti je
predvsem, da otroci spoznajo različne tehnične materiale in se seznanijo z različnimi orodji in
stroji za izdelavo različnih izdelkov.

Karin Ropotar
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ENOTA MLINČEK

LDN OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 2021 – 2022
-

Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ribice vodila Dragica Repanšek in
Saša Starič, vsak petek od 9.00 – 9.45
Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ptičkov vodila Damjana Rode in
Gašper Cestnik, vsak petek od 9.00 – 9.45
Obogatitveno dejavnost mala Biba pleše v skupini Miške bo vodila Maja Cerar
Jeretina, vsak petek dopoldne od 9.00 – 9.45.

VSE TRI SKUPINE: RIBICE, PTIČKI, MIŠKE

1. DELOVNA VZGOJA – LENKA SE ŠETA METLA POMETA
PODROČJE: DRUŽBA
GLAVNI CILJ PROJEKTA:
 Seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v vsakdanje življenje otrok v vrtcu.
 Otroke navajati na delovne navade.
IZVAJA: strokovni delavci v svojih skupinah
VSEBINE:











Dežurstva v skupini.
Urejanje kotičkov
Pometanje v igralnici in na igrišču.
Brisanje stolov, miz, polic…
Pospravljanje igrač
Urejanje kopalnice, garderobe, igralnice.
Urejanje igrišča.
Pobiranje smeti.
Pometanje mivke okrog peskovnika.
Grabljenje listja na igrišču.

Obogatitvena dejavnost bo potekala vsak ponedeljek dopoldne po skupinah in na igrišču.
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2. BRALNICE POD KROŠNJAMI
PODROČJE: JEZIK
IZVAJA: strokovni delavci v svojih skupinah
CILJ:
 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter
pridobiva pozitivni odnos do literature.
VSEBINE:








Prebiranje knjig in slikanic na prostem.
Pripovedovanje vsebine zgodb otrok ob slikanicah (Bralni palček).
Poslušanje pravljic, ugank, zgodb.
Spoznavanje različnih literarnih del.
Izmišljanje in pripovedovanje.
Poslušanje in doživljanje glasnega branja.
Razvijanje bralne kulture.

Branje vzgojiteljic in vzgojitelja otrokom.
Obogatitvena dejavnost bo potekala celo šolsko leto in bo otrokom na voljo ves čas.
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1. ME SMO MIŠKE, TRA LA LA – skupina MIŠKE
NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc
PODROČJE: UMETNOST
CILJI


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.



Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi
sredstvi (telesom, glasom, instrumenti) in njihovimi izraznimi lastnostmi.

VSEBINE


Poslušanje različnih zvrsti glasbe.



Ustvarjanje glasbe.



Ritmična izreka pesmi, izštevank ter spremljanje pesmi z glasbili, gibanjem



Igre, kjer otroci izvajajo ritmične vzorce z lastnimi inštrumenti



Spremljava pesmi z gibanjem



Petje ljudskih, umetnih pesmi v obsegu svojega glasu



Poslušanje glasbenih pravljic ter pravljic z glasbo

Pripravila Maja Cerar Jeretina
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2. GIBALNA ABECEDA – skupina PTIČKI
CILJ:
 Prioritetni cilj s področja Gibalna abeceda je ključno pri oblikovanju navad za vse
življensko gibalno aktivnost.
Je rekreativna oblika vzgoje z namenom razvijanja motoričnih sposobnosti in športnega duha.
Vadbo bo vodil strokovni pedagog. Pri Gibalni abecedi se bodo otroci spoznali z naravnimi
oblikami gibanja, skupaj bomo spoznavali skupinske, individualne in družabne igre.
Razvijali bomo kulturen, spoštljiv in čustven odnos do svojih vrstnikov, tako da bodo otroci
polni novih spoznanj.
Naše aktivnosti bodo temeljile na igri in dobrem počutju otrok v želji, da bi vsak otrok našel
šport, ki ga posebej veseli, ne glede na to, kaj bo kasneje v življenju počel.
Dejavnost bo potekala vsak drugi ob petek, vzporedno z ostalimi obogatitvenimi dejavnostmi,
vključeni bodo otroci iz vseh skupin.

Izvajalec dejavnosti: vzg. Gašper Cestnik

Radomlje, 13. 9. 2021
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3. GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI – skupina RIBICE
IZVAJA:
- vzgojiteljica Dragica Repanšek v skupini Ptički
NAMEN:
- Otrokom omogočam različne izkušnje in doživljanja v glasbeni umetnosti. Otrok je
ustvarjalec, poslušalec, gledalec in izvajalec glasbenih dejavnosti.
KDAJ:
- vsak drugi petek od 9 - 9.45 v igralnici Ptičkov
GLAVNI CILJ:
- Doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje skozi glasbene dejavnosti.
CILJI:
- doživljanje umetnosti glasbe kot družabnega in kulturnega življenja
- odkrivanje in negovanje specifičnih sposobnosti, nadarjenosti
- razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja
- uporaba in razvijanje spretnosti (glas, instrument, igra, govor).
NAČELA:
- Kritičnega vrednotenja
- Sodelovanja z okoljem
- Enakih možnosti
- Multikulture
- Omogočanje izbire in drugačnosti
- Uravnoteženosti
- Vertikalne povezanosti
VSEBINE:
- S petjem, igranjem in zamišljanjem glasbo doživlja, poustvarja, komunicira z njo,
- Ritmično izreka enostavne izštevanke in šaljivke
- Petje ritmično spremlja z glasbili in gibanjem
- Posluša, posnema, razlikuje zvoke
- Posluša izvedbe posameznih del
- Poje v obsegu svojega glasu
- Doživlja in opazuje igranje odraslega
- Posluša glasbeno pravljico in v njej sodeluje
- Spoznava instrumente in na nje igra
- Izdela enostaven instrument
- Sodeluje v GDI.

Vzgojiteljica: Dragica Repanšek

Radomlje, 13. 9. 2021
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4. GIBALNA ABECEDA – skupina RIBICE
PODROČJE: Gibanje
IZVAJALEC: Saša Starič
ČAS IZVEDBE: oktober-maj
GLAVNI CILJ:
-

Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok

CILJI:
-

Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja,
povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,
sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja: hoja, tek, skoki, poskoki,
iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,
razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, in gibljivosti.

VSEBINE:
-

izvaja naravne oblike gibanja: hoja, skoki, poskoki, lazenje, plazenje, potiskanje,
vlečenje…
se vključuje v dejavnosti s katerimi razvijamo ravnotežje na mestu in v gibanju
premaguje ovire s podplazenjem, preplazenjem, preskakovanjem, nošenjem različnih
predmetov,
izvaja različne komplekse gimnastičnih vaj: brez in z rekviziti, individualno, v parih,
ob glasbi ob štetju.

Saša Starič
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ENOTA OSTRŽEK

MOJI DNEVI V VRTCU

V tem šolskem letu bomo nadaljevali in zaključili z projektom; Moji dnevi v vrtcu. S tem
projektom še vedno staršem in otrokom približujeva življenje v našem vrtcu, hkrati pa jim
ustvarjava lepe spomine na skupino in delo v njej. Oblikovali bova zvezek vsakega otroka, v
katerem bova skozi celo leto zbirali risbe, fotografije, anekdote in dogodivščine vseh otrok v
skupini, otroci pa bodo sami vanj tudi veliko ustvarjali. Otroke bova skozi leto, ob različnih
priložnostih fotografirale in slike hranile v njihovem zvezku.
GLOBALNI CILJ: doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vse.

OPERATIVNI CILJI:


Zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov.



Seznanjanje s širšo družbo in kulturo.



Staršem približati dneve otrok v vrtcu.
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VSEBINE:


Zbiranje fotografij otrok.



Zbiranje otrokovih izdelkov.



Beleženje pomembnih dogodkov v razvoju.



Anekdote, zapiski, utrinki…..

Rodica, 14.9.2021

Saša Šinkovec

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE
obogatitvena dejavnost skupine Metulji
Z obogatitveno dejavnostjo »Majhen vrt, veliko veselje« smo v metuljevi skupini
začeli že septembra, ko smo z vrta pobirali bučke, papriko in paradižnik. Nameravamo
nadaljevati in nadgrajevati spoznanja.

Cilji:
- opazovanje sprememb v naravi, na vrtu, združiti spoznanja prejšnjih let (semena,
plodovi, cvetlice, drevesa)
- spodbuditi zanimanje za naravoslovne dejavnosti
- spodbuditi ekološko zavest (lokalna pridelava), zadovoljstvo ob opazovanju rasti
pridelkov, cvetlic
- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih (Ostržkov vrt: pripravimo in
zasejemo cvetlični, zeliščni vrt in zelenjavni vrt in jih oskrbujemo)
- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive
narave
Marjeta Osolin
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ENOTA PALČEK

SKUPINA SOVICE 1-2 LETI
Vzgojiteljica: Nina TRDIN
Pom. vzg.: Petra MOLK

SOVICE POJEJO
CILJI:
Otrok posluša in po svoji zmožnosti poje otroške, ljudske in umetne pesmi v obsegu
svojega glasu ter ob spremljavi glasbenega inštrumenta.
Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.
VSEBINE
Obogatitvena dejavnost je namenjena otrokom prve starostne skupine. Otroci bodo imeli
možnost poslušati in po svojih zmožnostih peti otroške pesmi (primerne njihovi starosti), se
preizkusiti v igranju na inštrumente in spoznavali lastne inštrumente (ploskanje, topotanje,
udarjanje itn.). Izvajali bomo glasbeno didaktične igre, izdelali inštrument, in poslušali
različne zvrsti glasbe.

ZMOREM SAM
CILJI:
Navajanje otrok na samostojnost.
Doživljanje vrtca kot prijetnega okolja.
Otrok sodeluje pri negi telesa.
Otrok pridobiva spretnosti in znanja potrebna za samostojnost in sodelovanje v
skupini.
VSEBINE

Otrok se odvaja od dude in stekleničke, ter se privaja na pitje iz lončka in samostojno
hranjenje z žlico.
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Navajanje otrok na dnevno rutino.
Otrok sodeluje pri negi telesa (umivanje rok, navajanje na kahlico), pospravljanju
slinčkov in brisačk v ustrezen koš.
Otrok sodeluje pri obuvanju in oblačenju.
Sodelovanje pri pospravljanju igrač.
Navajanje na varno hojo ob »bibi«.

SKUPINA ČEBELICE 1-2 LETI
Vzgojiteljica: Aleksandra ANDRIĆ
Pom. vzg.: Darja SVETLIN KOVIČ

365 DNI TELOVADIMO VSI
Dnevno gibalno dejavnost bova v šol. letu 2021/2022 izvajali obe strokovni delavki.
Globalni cilji:
Vsebine:
-

Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
razvijanje gibalnih sposobnosti, ter usvajanje osnovnih gibalnih konceptov.
Žogarije
plazenje, lazenje, plezanje, hoja po čutni poti,
mini gibalni poligoni,
gibalne vaje z rekviziti – trakovi, obroči, žogami, papirjem, lutko...
tekalne, skakalne igre v igralnici, v atriju in telovadnici,
sprehodi v naravo.

ČIČKA ČAČKA
Likovno dejavnost bova šol. letu 2021/2022 od februarja do maja izvajali obe strokovni
delavki.
Globalni cilj:
- Raziskovanje likovnih sredstev, ustvarjalno izražanje z barvo, opazovanje sledi.
Vsebine:
- Igra z barvo in likovnimi rekviziti,
- individualno, skupinsko likovno ustvarjanje otrok na različne likovne podlage z
mokrimi in suhimi likovnimi tehnikami..

BIBARIJE IN PRSTNE IGRE
Jezikovno dejavnost bova šol. letu 2021/2022 od septembra do maja izvajali obe
strokovni delavki.
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Globalni cilji:
- Doživljanje jezika kot vir ugodja v komunikaciji, sodelovanje odraslega z otrokom.
Vsebine:
- Spoznavanje in igranje bibarij, prstnih iger, izštevank in šaljivk v sodelovanju z
vzgojiteljicama in otroki.

SKUPINA PIKAPOLONICE 2-3 LETA
Vzgojiteljica: Urška DRAGAR
Pom. vzg.: Petra KERŽAN

GLASBENE URICE
CILJI: Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.
Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom,
materiali, predmeti in instrumenti.
Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
VSEBINA: -S petjem, igranjem in poslušanjem otrok doživlja glasbo.
- Otroci igrajo na inštrumente in izvajajo ritmične vzorce ob glasbi, gibanju in
petju.
- Otroci doživljajo in opazujejo igranje na inštrumente in petje odraslega.
- Izdelava malega inštrumenta.
- Doživljanje in spoznavanje glasbene pravljice »LUNINO KRALJESTVO«
- Igranje na lastne inštrumente (ploskanje, topotanje, udarjanje…).
- Otrok petje pesmi spremlja z glasbili ali gibanjem
V SVETU PRAVLJIC
CILJI: Otrok se uči jezika in bogati besedišče.
Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic otrok razvija domišljijo, s književno osebo
se identificira in doživlja književno dogajanje.
Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje in ter pridobiva pozitiven odnos do literature
in se uči pravilnega ravnanja s knjigo.
VSEBINA: - Otroci poslušajo starosti primerne pravljice, zgodbice, uganke, pesmice.
- Povezovanje dejavnosti z vsebinami iz slikanic
- Uporaba lutke kot motivacije
- Stalni knjižni kotiček
- Navajanje na pravilno ravnanje s knjigo
- Seznanjanje s knjigami različnih zvrsti.
SKUPINA ŽABICE 2-3 LETA
Vzgojiteljica: Živa SPREITZER
Pom. vzg.: Melita VOLF
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GIBANJE NAŠ UŽITEK
GLOBALNI CILJ:


Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju.

OPERATIVNI CILJI:













Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa,
rok in nog), ravnotežje;
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina
(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega
telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi;
Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo;
Spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger;
Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok;
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger;
Razgibavanje, sprostitev in uživanje v plesu;
Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora;
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja;
Omogočanje in spodbujanje otrok pri ustvarjalnem gibu, plesu.
Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

VSEBINE:













Vključevanje v dejavnosti, s katerimi razvijamo ravnotežje na mestu in v gibanju (stoja
na eni nogi; hoja po črti, vrvi, po klopi različnih višin in širin;);
Izvajanje različnih iger, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni
(poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje) z različnimi
deli telesa, na mestu in v gibanju;
Vožnja z otroškimi vozili –poganjalci,
Sprehodi v naravi (bližnja okolica in bližnji vrtci),
Sprostitvene dejavnosti;
Gimnastične vaje;
Rajalne in gibalne igre;
Izmišljanje gibov,
Bansi;
Improvizacije – ples z rekviziti;
Sproščanje ob glasbi;
Igra in gibanje na snegu in s snegom.
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POLŽABJI VRT
GLOBALNI CILJ:


Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.

OPERATIVNI CILJI:








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 odkriva, da živa bitja iz okolja neki sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo,
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 na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam,
Otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek
pomagajo ohraniti zdravje,
Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega
prehranjevanja,

VSEBINE:





Skrb za polžabji vrt,
Otrok spoznava pomen vrta,
Otrok se seznanja s saditvijo,
Otrok poskuša raznovrstno hrano iz vrta in se pogovarja o tem.

SKUPINA POLŽKI 2-4 LETA
Vzgojiteljica: Anita KERN
Pom. vzg.: Katarina NOVAK
LJUDSKO IZROČILO SKOZI GLASBO IN PLES:
Globalni cilj:


Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti.

Operativni cilji:


Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.



Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.



Doživljanje in spoznavanje ljudskih plesov, pesmi, izštevank, instrumentov ter
gibalnih iger naših babic in dedkov.
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Vsebina:
Tekom leta bomo v skupini polžki spoznavali in se seznanjali z ljudskim izročilom.
Poslušali bomo ljudske pesmi, se naučili nekaj otroških ljudskih pesmic, izrekali enostavne
ljudske izštevanke in šaljivke (Enci benci na kamenci), se igrali različne gibalne igre ter se
skupaj naučili zaplesati ljudske plese – Ob bistrem potočku je mlin, Rašpla, Kovtre šivat, itd. V
seznanjanje z ljudskim izročilom bova vnašali tudi petje odraslega ob spremljavi glasbenega
instrumenta, otrokom prikazali ljudske instrumente ter se preizkusili v izdelavi le-teh (s
pomočjo staršev). Ob koncu šolskega leta bova pripravili kratek nastop za starše, kjer bomo
prikazali plese, igre in petje tudi s folklornimi nošami.

POLŽABJI VRT:
Globalni cilj:


Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive
narave.

Operativni cilji:


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 pomaga ohranjati zdravje.



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



Otrok prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava njihov
namen in pomen (motika, grablje, zalivalka).



Otrok spoznava delovni proces (okopavanje, sejanje, saditev, pobiranje
pridelkov…).

Vsebina:
Pred našo garderobo na zunanji strani imamo Polžabji vrt, ki si ga delimo s skupino Žabice.
Za vrt bomo skozi celo leto skrbeli, ga okopavali, posejali semena različnih vrst zelenjave in
posadili sadike. Opazovali bomo rast semen in sadik ter na koncu naš pridelek tudi okusili na
krožniku. Pogovarjali se bomo o zdravi prehrani, zdravim načinom življenja ter zdravim
prehranjevalnim navadam. Otroci se bodo seznanili z orodjem za obdelavo vrta ter za vrt tudi
ustrezno skrbeli.
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SKUPINA RAČKE 3-4 LETA
Vzgojiteljica: Tina VOZEL
Pom. vzg.: Sanja MIKIĆ
RAČKE POJEJO
CILJ: Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo.
Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje s telesom, glasom,
materiali, predmeti in instrumenti.
Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja.
VSEBINA: -S petjem, igranjem in poslušanjem otrok doživlja glasbo.
- Otroci igrajo na inštrumente in izvajajo ritmične vzorce ob glasbi, gibanju in
petju.
- Otroci doživljajo in opazujejo igranje na inštrumente in petje odraslega.
- Obiski glasbenih umetnikov.

PETKOVO DRUŽENJE Z PTIČKI
CILJI: Krepiti prijateljstvo med otroki, sprejemanje sebe in drugih ljudi.
Druženje z otroki iz skupine Ptički
VSEBINA:- Druženje otrok v igri, v likovnih in glasbeno –plesnih dejavnostih.
- Skupni sprehodi skupin v naravo.

RAČKA PRIPOVEDUJE PRAVLJICO
CILJI: Razvijati veselje ob prebiranju slikanic
Spodbujati govorno aktivnost otrok
Ob lutki doživlja ugodje
VSEBINA:- Branje slikanic skupaj z ročno lutko račko Rubi
- Spoznavanje vsebin primernih tem. sklopom in letnim časom s pomočjo lutke
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SKUPINA PTIČKI 3-5 LET
Vzgojiteljica: Lili JEREB
Pom. vzg.: Vesna PESTOTNIK
STIK Z DREVESOM
CILJI:


Doživljanje lastnega telesa, čutenje in dojemanje SEBE ter NARAVE, ki nas obdaja.
 Otrok začuti povezanost in odvisnost človeka od narave.
 Oblikovati temelje ekološke ozaveščenosti – spoštovati in ohranjati naravo.
 Doživljanje dreves z vsemi čutili.
 Spodbujanje radovednosti otrok in spoznavanje zakonitosti življenja.
VSEBINA:
Drevo je od nekdaj naš prijatelj. Če nam je vroče, nam daje senco, da se ohladimo. Če nas
zebe, nam drevo daje drva za ogenj, ob katerem se pogrejemo. Če bi se želeli posladkati,
ližemo med, ki so ga čebele nabrale na lipi, smreki, kostanju in drugih drevesih. Če smo
zaspani, se uležemo v leseno posteljo, če smo trudni, sedemo na lesen stol ... –
vse to nam daje drevo in še mnogo več. Pomembno je, da opazimo drevesa, se zavedamo
njihovega pomena za čisto okolje in tudi naše vloge pri njihovem ohranjanju.
Veliko raznolikih dejavnosti bomo izvajali pod izbranim drevesom kar na našem igrišču:
večkrat bomo obiskali izbrano drevo(ali več), opazovali njegove spremembe, se pogovarjali o
značilnostih (informacije bomo poiskali tudi na računalniku, v knjigah..), v vsakem letnem
času se bomo usedli pod drevo in ga narisali oz. likovno ustvarjali, prebirali pravljice pod
njegovo krošnjo, izvajali gibalne minutke, drevesu zapeli pesmice, ga pobožali in objeli,
merili drevo (z objemi, dlanmi, vrvico, metrom), praznovali rojstne dni…in še mnogo več.
PETKOVO DRUŽENJE Z RAČKAMI
CILJI:
 Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki.
 Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti.
VSEBINA:
Ob petkih bomo odprle vrata naših dveh igralnic in otroci bodo prosto izbirali, kje se bodo
igrali. To bodo lahko izkoristili za druženje, igro, spoznavanje, pogovor.. Poleg igranja jim
bomo pripravljale različne dejavnosti- likovne, glasbene, plesne…

162

SKUPINA METULJI 4-5 LET
Vzgojiteljica: Vera KOLENC
Pom. vzg.: Katarina VRAČAR GAVRILOVIĆ
MALA EKO ŠOLA
CILJI:
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave
Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave. Odpadno
je uporabno.
Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno
prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
Otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske
sposobnosti.
VSEBINE:
-posadimo drevo v stare škornje
-ustvarjamo iz odpadne embalaže
-spoznavamo žival meseca
-ponedeljkova delovna akcija (urejanje igralnice in igrišča)
-čistilna akcija-marec
-razvrščanje odpadkov
-navajanje na primeren odnos do igrač in ostalih predmetov v vrtcu
-v sodelovanju s starši: vreče iz blaga za umazano perilo
-papir za risanje in ustvarjanje
-odpadna embalaža
ROJSTNI DAN V VRTCU
CILJI:
Razveseljevanje otrok
Otroci sodelujejo pri praznovanju rojstnega dne
VSEBINE
-igranje z lastnimi instrumenti (ritmično preštevanje let, ritmična spremljava znanih pesmi,
ustvarjanje zvočnih slik) in petje znanih pesmi
-otroci rišejo slavljencu in mu podarijo risbice
-odrasli pripravijo darilo in ga podarijo slavljencu
-slavljenec obišče knjižnico v vrtcu, pregleda knjige, si nekaj knjig izbere. Izbrane knjige
beremo ob različnih priložnostih (zunaj, med počitkom, v jutranjem krogu…)
-izbere dejavnosti na prostem (sprehod, igrišče…), kjer naredimo skupno fotografijo
-fotografije pošljemo staršu slavljenca na asistenta
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PUNČKA IZ CUNJ (UNICEF)
CILJ: Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo med vrtcem in domom; sodelovanje z
UNICEF-om.
VSEBINE
-izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih punčk v sodelovanju s starši
- aktivnosti po navodilih UNICEF-a
- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu
- razstava punčk/risbic na razstavi Unicefa

SKUPINA ZAJČKI 5-6 LET
Vzgojiteljica: Katja LAH
Pom. vzg.: Anja MUSEK

ZAJČKOVI UTRINKI
V šolskem letu 2021/2022 bomo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost
Zajčkovi utrinki, s katero bomo tekom celega šolskega leta spremljali otrokov razvoj.
Otroci bodo v svoje zvezke zbirali svoje izdelke. Vanj bomo zapisovali različne vtise
dogodkov, ilustrirali pesmi katere bomo prepevali, lepili delovne liste z didaktičnimi
in grafomotoričnimi vajami in drugo. Vzporedno s tematskimi sklopi bomo v
otroškem tisku iskali različne informacije in jih nalepili ali dorisali v zvezek.
Namen obogatitvene dejavnosti je navajanje otroka na rabo zvezka, skrb zanj in
orientacija v njem.
GLOBALNI CILJ:


Spoznavanje samega sebe in svojih sposobnosti;

OPERATIVNI CILJI:








Otrok se navaja na rabo zvezka;
Otrok se orientira na listu papirja, v zvezku;
Otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij;
Otrok sledi navodilom vzgojitelja;
Spodbujanje splošne ustvarjalnosti;
Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti;
Razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. fine motorike.
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VSEBINE:










Ilustriranje zgodb;
Ilustriranje dogodkov;
Ilustriranje otroških pesmi;
Lepljenje delovnih listov;
Grafomotorične vaje;
Iskanje informacij v otroškem tisku in lepljenje le teh v zvezek;
Spremljanje otrokovega razvoja (velikosti, teže);
Shranjevanje otrokovih izdelkov.
Zapisovanje anekdot otroka.

IGRAJMO SE KOT NAŠE BABICE IN DEDKI
V šolskem letu 2021/2022 bomo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost z
naslovom Igrajmo se kot naše babice in dedki. Namen dejavnosti je prikazati otrokom
kako so se nekoč, na čisto preprost način in brez kupljenih igrač znali zabavati naši
predniki. V dejavnost bova vpletali stare slovenske igre, ki so se prenašale iz roda v
rod, elemente folklore in prikaz igrač naših prednikov s katerimi se bomo igrali.
GLOBALNI CILJ:


Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami;

OPERATIVNI CILJI:





Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosi z enim ali več otroki;
Otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja in
zgodovinskih spremembah;
Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger;
Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila;

VSEBINE:






Elementi in ples folklore;
Ljudske rajalne in plesne igre;
Učenje starih slovenskih 'tradicionalnih' iger (lovilne, skrivalne, borilne,
preskakovane, z menjavo mest, posnemovalne, mostne igre, prstne, plesne,
spretnostne,…);
Igra z igračami naših prednikov;

 Pogovor o igri in igračah naših prednikov;
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PUNČKA IZ CUNJ
V skupini Zajci, bomo v šolskem letu izvajali obogatitveno dejavnost v sklopu
projekta UNICEF- Punčka iz cunj. Preko punčke iz cunj, bomo vzpostavljali vez med
vrtcem in domom. Otrokom bova preko različnih dejavnosti seznanjali o vrednotah
sveta, ki nas obkroža in položaju otrok po Sloveniji in svetu. Dejavnost bo potekala od
oktobra 2021 do aprila 2022.
CILJI:








Seznanjanje otrok o vrednotah sveta, ki nas obkroža in položaju otrok v Sloveniji in po
svetu;
Otrok sodeluje pri skiciranju kroja in izdelavi fantka ali punčke iz cunj;
Otrok se seznanja s šivalnim strojem in poimenuje elemente šivalnega stroja;
Otrok se preizkusi v šivanju;
Razvijanje ročnih spretnosti otroka;
Otrok sodeluje pri pripravi razstave;
Otrok aktivno sodeluje pri pogovoru ob narisani risbi fantka ali punčke.

VSEBINE:











Pogovor z otroki različnih življenjskih pogojih in razmerah otrok po svetu in v Sloveniji;
Pogovor o vrednotah sveta, ki nas obkroža in položaju otrok v Sloveniji in svetu
(vključeni starši);
Šivanje fantka ali punčke;
Izpolnjevanje tabele glede telesnih značilnosti fantka ali punčke;
Izdelovanje skice oziroma kroja fantka ali punčke;
Seznanjanje otrok s šivalnim strojem in osnovami šivanja;
Izdelovanje in izpolnjevanje osebne izkaznice in dopisnice fantka ali punčke;
Risanje risbe – sveta, v katerem si otrok želi, da bi živela UNICEF-ova punčka ali
fantek, ki smo ga izdelali v skupini;
Priprava razstave narisanih otroških risb in Punčke ali fantka iz cunj;
Iskanje posvojitelja fantka ali punčke iz cunj.
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SKUPINA MEDVEDKI 5-6 LET
Vzgojiteljici: Barbara KUNILO in Darija MOČNIK
Pom. vzg.: Barbara PERŠA

MEDVEDEK TELOVADI
Obogatitveno dejavnost, Medvedek telovadi, bomo izvajali vsak petek v telovadnici vrtca.
Namenjena je vsem otrokom v skupini. Otroci se bodo tekom šolskega leta seznanili z
različnimi gibalnimi vajami in igrami. Spoznavali bodo športne pripomočke in njihovo
uporabo. Gibalne naloge bodo prilagojene razvojni stopnji otrok.
CILJ:











Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok;
Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti;
Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti;
Zavedanje lastnega telesa in doživljanja ugodja v gibanju;
Razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti;
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja;
Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila;
Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega
obnašanja;
Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov;
Spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in
uporaba.

VSEBINA:












Različne atletske, gimnastične in druge gibalne vaje.
Gibalno-družabne igre.
Daljši in krajši pohodi v okolici vrtca, gibalne ovire in poligoni v naravi;
Spoznavanje športnih orodij in pripomočkov.
Gibalne igre, kjer morajo upoštevati pravila.
Izvajanje gibalnih vaj na različne načine: poligon, vaje po postajah, metoda igre.
Elementarne in štafetne igre.
Igre z žogo.
Gibalne zgodbe.
Vožnja z različnimi otroškimi vozili – skiro, tricikli, poganjalci, kolesa,
Igre zaupanja in sodelovanja.
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NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2021
Obogatitvena dejavnost bo potekala od 8. 9. do 10. 10. 2021. S tem se bomo vzgojiteljice in
otroci skupine Medvedi, pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja. V tem obdobju se
bodo otroci srečali z različnimi zvrstmi literature in se seznanjali s pomenom bralne
pismenosti.

CILJI:











Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika;
Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija
zmožnost domišljijske rabe jezika.
Otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih
glasovih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.
Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.
Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.
Otrok posluša različne literarne zvrsti ter spoznava razlike in podobnosti med njimi.
Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij.
Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo ter pridobiva pozitivni odnos do
literature.
Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta.
Otrok se seznanja s pomenom bralne pismenosti in bralne kulture.

VSEBINE:












Vsakodnevno branje različnih pravljic.
Iskanje in odkrivanje knjigobežnic v okolici vrtca.
Branje kratkih zgodb v naravi (na cilju pohoda, na sprehodu).
Uganjanje ugank in spoznavanje kratkih izštevank v času oddajanja otrok.
Babica/dedek, preberi mi pravljico: medgeneracijsko branje.
Različne družabne in didaktične igre, ki spodbujajo bogatenje besednega zaklada.
Samostojno pripoveduje zgodbice, jih obnavlja in si izmišljuje svoje.
Vsebine pravljic, zgodbic, ugank, pesmic, bomo doživljali preko različnih medijev
(avdio in video).
Vsakodnevno listanje knjig v knjižnem kotičku.
Ogled knjižnice v vrtcu, spoznavanje in seznanjanje s pomenom knjižnic.

168

ENOTA RACMAN

RAZGIBAJMO JEZIČKE
Skupina: Polžki, 2-3 leta
Trajanje: od oktobra do junija

Cilji:
 Spodbujanje govora v prvem starostnem obdobju
 Razgibajmo govorni aparat.
 Razvoj artikulacije.
Vsebine:








Vaje za boljše delovanje mehkega neba.
Igrice in vaje za izpihovanje.
Razgibavanje jezika, ob raznih glasovnih igrah.
Igre pri katerih bomo premikali ustnice.
Igrice za boljšo izreko nekaterih glasov.
Dihalne vaje.
Poslušanje pravljic, ki spodbujajo razgibavanje govornega aparata.
Anamarija Kermavnar
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HODIM, PLEZAM, PLAZIM
Skupina: Polžki, 2-3 leta
Trajanje: od oktobra do junija

Cilji:
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje,
plazenje itn.).
Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja.
Iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.
Sproščeno gibanje.
Igra z žogo.

Vsebine:
Otroci bodo imeli priložnost za gibanje v prostorih vrtca in na prostem. Pri premagovanju
različnih gibalnih problemov po postajah in kasneje tudi poligonov, ter različnih gibalnih iger
z rekviziti in brez njih, bodo otroci razvijali koordinacijo oz. skladnost gibanja, imeli bodo
priložnost za sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja ter iskali lastne poti pri reševanju
gibalnih problemov. K dejavnosti bodo povabljeni vsi otroci in glede na individualne spretnosti
in sposobnosti bodo dejavnosti prilagojene posameznemu otroku. Otroci se bodo sproščeno
gibali, plazili in plezali s čimer bodo krepili svoje zdravje in gibalne sposobnosti ter pridobivali
gibalne spretnosti.

Anamarija Kermavnar
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RACMANOVA DOŽIVETJA
Skupina: Račke 2-4 leta
Trajanje: Sep. - maj

Cilji:
Spoznavanje samega sebe na več načinov.
Spremljanje otrokovega razvoja in napredka.
Vsebina:
Otroke bova fotografirali in v zvezke sprotno beležili napredek in razvoj otrok preko njihovih
izdelkov ter slike ob posameznih dogodkih in dejavnostih v vrtcu. Otroci si bodo med
lepljenjem fotografij in izdelkov ogledovali zvezek ter se ob tem pogovarjali. Poleg tega bodo
imeli zvezek kot spomin na vrtčevske dni.

Maja Kerep

171

PRIJATELJI IZ VRTCA GAJ
Skupina: Račke 2-4- leta
Trajanje: okt. – maj

Cilj:
Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje
v prijateljskih odnosih z otroki.
Vsebina:
S skupino Ježki bomo navezali stik preko zooma. Spoznavali se bomo med seboj (imena
vzgojiteljic in otrok), se pogovarjali o dogodkih v skupini, kaj smo novega spoznali, peli
pesmice, plesali rajalne igre, reševali uganke, ipd. Narisali bomo risbice za nove prijatelje in
jim jih poslali po pošti.

Maja Kerep
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ŽABJE DOGODIVŠČINE
2021/2022
Obogatitvena dejavnost bo potekala od septembra do junija.
CILJI:


Spremljanje otrokovega razvoja in napredka v oddelku.
 Staršem približati otrokovo življenje v vrtcu.
 Spremljanje in dokumentiranje razvoja posameznika.
VSEBINA:




fotografiranje otrok pri delu in igri,
 likovni izdelki otrok,
urejanje in izdelava knjige ob zaključku šolskega leta, ki jo otrok dobi za spomin na
skupno leto

Dragomelj, september 2021

Natalija Lukman
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ŽABICE MIGAMO Z JEZIČKI
Skupina: ŽABICE, 3-5 let
Šol. leto: 2021/2022
Trajanje: Okt.-junij

Cilji:


Spodbujanje govora in pravilne izgovorjave.


Razgibajmo govorni aparat.


Razvoj artikulacije.

Vsebine:


Vaje za boljše delovanje mehkega neba.




Igre pri katerih bomo premikali ustnice in jezik.




Logopedske pravljice

Igrice in vaje za pravilno pihanje.

Razgibavanje jezika, ob raznih glasovnih igrah.


Igrice za boljšo izreko glasov.
Mateja Vuk
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PUNČKA IZ CUNJ (UNICEF)
SKUPINA: ŽABICE
ČAS TRAJANJA: oktober 2021 – april 2022
CILJ: Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo med vrtcem in domom; sodelovanje z
UNICEF-om.

VSEBINA:
- izdelava punčke oz. fantka iz cunj oz. večih punčk v sodelovanju s starši
- aktivnosti po navodilih UNICEF-a
- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu
- razstava punčk/risbic na razstavi Unicefa

Mateja Vuk
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NOČ V VRTCU
SKUPINA: ŽABICE, 3 - 5 LET
TRAJANJE: Oktober oz. v tednu otroka
CILJI:
- Otrok spoznava naravno okolje v različnih delih dneva
- Otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe
- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje prijateljskih odnosih z enim ali več otroki

VSEBINA:
Otroci se bodo proti večeru vrnili nazaj v vrtec. Z ročnimi svetilkami se bomo odpravili na
sprehod proti gozdu v bližini vrtca in ga tako spoznali tudi še v večernih urah. Po navodilih,
ki nam jih bo pripravil »gozdni palček« bomo poiskali skriti zaklad. Zaklad bomo odnesli v
vrtec in si ogledali njegovo vsebino.
Pripravili bomo večerjo po kateri bo sledil ples z lučkami in disco kroglo. Tisti otroci, ki bodo
prišli samo na zabavo bodo odšli domov, ostali otroci pa se bodo uredili za spanje. Sledila bo
pravljica za lahko noč, žlička čarobnega sirupa za mirno noč in spanje.

Mateja Vuk
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MIGAJMO Z JEZIČKI

SKUPINA: ŽELVE, 5-6 LET
OBOGATITVENA DEJAVOST: MIGAJMO Z JEZIČKI
POTEK DEJAVNOSTI: Skozi celo šolsko leto
GLAVNI CILJ: Spodbujanje pravilnega govora v predšolskem obdobju.

DEJAVNOSTI:
-

Vaje za boljše delovanje mehkega neba
Igrice in vaje za izpihovanje in dihalne vaje
Razgibavanje jezika ob raznih glasovnih igrah, fotografijah, pravljici

Urška Baloh
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DAN EKSPERIMENTOV
SKUPINA: ŽELVE, 5- 6 LET
OBOGATITVENA DEJAVNOST: DAN EKSPERIMENTOV
TRAJANJE: OKTOBER – JUNIJ
GLAVNI CILJ:
Otrok spoznava potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega
raziskovanja.

DEJAVNOSTI:
-

Eksperiment v gozdu (naravni materiali)
Pretakanje, spoznavanje in igra z različnimi snovmi
Izvajanje eksperimentov
Urška Baloh
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PREŽIVIMO NOČ V VRTCU
SKUPINA: ŽELVE, 5 – 6 LET
OBOGATITVENA DEJAVNOST: PREŽIVIMO NOČ V VRTCU
TRAJANJE: oktober (teden otroka)
CILJI:
- Otrok spoznava naravno okolje v različnih delih dneva
- Otrok odkriva in spoznava lastnosti svetlobe
- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje prijateljskih odnosih z enim ali več otroki

VSEBINA:
Otroci se bodo proti večeru vrnili nazaj v vrtec. Z baterijskimi svetilkami se bomo odpravili
proti gozdu in ga spoznali še v drugem delu dneva , proti večeru. Po navodilih, ki nam jih bo
pripravil »gozdni palček« bomo poiskali zaklad. Zaklad bomo odnesli v vrtec in si ogledali
njegovo vsebino. Pripravili bomo večerjo po kateri bo sledil ples z lučkami. Pripravili in
uredili se bomo za spanje in po končani pravljici zaspali.

Urška Baloh
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PUNČKA IZ CUNJ
SKUPINA: ŽELVE, 5- 6 LET
OBOGATITVENA DEJAVNOST: PUNČKA IZ CUNJ (UNICEF)
TRAJANJE: oktober 2021 –april 2022
CILJ: Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo med vrtcem in domom; sodelovanje z
UNICEF-om.

VSEBINA:
- izdelava punčke oz. fantka iz cunj v sodelovanju s starši
- aktivnosti po navodilih UNICEF-a
- razstava punčk oz. fantkov v vrtcu
- razstava punčk/risbic na razstavi Unicefa

Urška Baloh
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DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE
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TABOR NA KMETIJI

KJE: Kmetija DAVČEN IN TAVČAR
KDAJ: 4. -15. 4. 2022
ZA OTROKE, LETNIKA 2015 IN 2016

OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA
ORGANIZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO
ENOTAH
Zaradi omejitev in neugodnih razmer v povezavi s covid-19, v tem šolskem letu ne bomo
organizirali otroškega abonmaja izven vrtca. Gostovanje gledaliških skupin bomo omogočili,
če bodo to dopuščale razmere.

PLAVALNI TEČAJ
V pomladnem času bomo organizirali 10 urni tečaj plavanja z zunanjim izvajalcem.
Namen tečaja je prilagajanje na vodo.

Tečaj bo organiziran v aprilu 2022, če bodo to dopuščale razmere v povezavi s covid-19.
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LETNI DELOVNI NAČRTI ENOT VRTCA DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE CICIDOM
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ENOTA:

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

MEDVEDI

Polona Kunstelj

Leonida Habjan

ga. Vesna Česen

ZAJCI

Jasna Bizjak

Tamara Ćosić

ga. Urška Volkar

MIŠKE

Francka Kunavar

Mojca Firm

ga. Petra Prestor

MUCKI

Maja Novak

Darja Iršič

ga. Nika Steklasa Cerar

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Petra Prestor
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
1. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
2. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
3. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke…

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne
embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na proste.
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
Skupni projekti:
- Zbiranje zamaškov (otrok pridobiva izkušnje, kako lahko dejavno prispeva k ohranitvi okolja in s tem koristi drugim).
- Cicidomčkov radovedni radio (spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti in spodbujanje glasbene dejavnosti).
- Samo en planet (razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave).
- Zdravje v vrtcu (ozaveščanje otrok o zdravem in varnem načinu življenja).
V enoti imamo veliko obogatitvenih dejavnosti s skupnim imenom, ki pa vse prilagodimo starosti otrok. To so: dejavnosti v telovadnici, gledališka
predstava, igre na snegu, pustno rajanje, Božiček, dober dan prijatelj, pripovedovalka pravljic, delovno čistilna akcija. Nekaj obogatitvenih
dejavnosti imamo skupno le dva ali trije oddelki, bistveno je, da se povezujemo, si menjamo izkušnje in bogatimo znanje pri delu.

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
- Otroku dati možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih.
- Spodbujanje aktivnega življenja z zanimivimi, dinamičnimi in zabavnimi izzivi na področju tehnike.
- Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, likovnem in glasbenem.
V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali s projektom Cicidomčkov radovedni radio, ki je mobilni kotiček. Tokrat bodo rdeča nit Pesmi in plesi
ljudstev sveta. Vsaka skupina si bo izbrala svoj način ustvarjanja ob glasbi in nato pripravila predstavitev na plakatu, ki bo omogočal povezovanje
med skupinami na daljavo. Za povezovanje med skupinami bomo poskrbeli tudi z obogatitveno dejavnostjo Dober dan prijatelj. Enkrat na letni čas
bo vsaka skupina pripravila kratek video prispevek, ki si ga bodo ogledali otroci iz drugih skupin. Otroci v starejših skupinah se bodo na daljavo
povezovali tudi z otroki iz drugih enot. Pošiljali si bodo pisma oz. se pogovarjali preko zooma, ipd. S sokrajani iz bližnje okolice se bomo povezovali
s pomočjo Forma vive. S starši se bomo srečali na športnem popoldnevu in zaključnem druženju ob koncu šolskega leta, če bodo ukrepi NIJZ to
dopuščali. Na igrišču bomo pripravili tehnični kotiček, ki bo namenjen otrokom iz drugih starostnih skupin. V njem bodo različni materiali in
orodja, ki so primerna za predšolske otroke. Skrb za okolje bomo pri otrocih krepili s spodbujanjem delovnih navad: dnevna skrb za urejenost
igralnic, garderob in tedensko skupno urejanje igrišča. Skupaj bomo ustrezno ločevali odpadke, posadili vsak svoje drevo in zbirali PVC zamaške.
Društvo Vesele nogice bo zamaške peljalo v reciklažo in s pridobljenimi sredstvi pomagalo otrokom s posebnimi potrebami pri nakupu osebnih
pripomočkov.
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PROJEKTI
Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

vse

Starostna
skupina
1-6

Celo leto

CICIDOMČKOV
RADOVEDNI RADIO
SAMO EN PLANET

vse

1-6

Celo leto

vse

1-6

Celo leto

ODPADNO JE
UPORABNO

Maja Novak

4-6

Celo leto

ZDRAVJE V VRTCU

vse

2–6

oktober – junij

Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko dejavno
prispeva k ohranitvi okolja in s tem koristi
drugim.
Spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti
in spodbujanje glasbene dejavnosti.
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in
odgovornega odnosa do žive in nežive
narave.
Otrok ob uporabi različnega
nestrukturiranega materiala spoznava
lastnosti in igralne možnosti.
Ozaveščanje otrok o zdravem in varnem
načinu življenja.

Naslov projekta

Nosilec izvedbe

ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Realizacija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)

vse

Čas
izvajanja
september - junij

Starost
otrok
1-6

vse strokovne delavke

februar

1-6

vse

zima

1-6

PUSTNO RAJANJE

vse

1.3.2022

1-6

BOŽIČEK

vse

december

1-6

DOBER DAN PRIJATELJ

vse

enkrat v letnem času

1-6

Dejavnost

Izvajalec

DEJAVNOSTI V
TELOVADNICI
GLEDALIŠKA
PREDSTAVA
IGRE NA SNEGU
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Število
otrok

Realizacija

PRIPOVEDOVALKA
PRAVLJIC
DELOVNO ČISTILNA
AKCIJA
MALI SONČEK

Novak, Kunavar

februar

1-6

vse

marec

1-6

Bizjak, Ćosić, Kunavar, Firm, september - junij
Novak, Iršič
Bizjak, Ćosić, Kunavar, Firm, celo leto
Novak, Iršič
Kunavar, Firm, Novak, Iršič Oktober 2021

2-6

BRALNICE POD
KROŠNJAMI
BIBA PLEŠE

Kunavar, Firm, Novak, Iršič

september - junij

3-6

Kunavar, Firm, Novak, Iršič

september - junij

3-6

MEDVEDJE MODROSTI

Polona Kunstelj, Leonida
Habjan
Jasna Bizjak
Tamara Čosić
Jasna Bizjak
Tamara Ćosić
Jasna Bizjak
Tamara Ćosić
Jasna Bizjak
Tamara Ćosić
Francka Kunavar,
Mojca Firm
Francka Kunavar

Celo leto

1–2

Od 4. – 10. 10. 2021

2–3

oktober – junij

2–3

oktober – maj

2–3

september – maja

2–3

september - junij

3-5

celo leto

3-5

december, februar

3-5

UNICEF – PUNČKA IZ
CUNJ
SKIRO DAN

TEDEN OTROKA
PRIPOVEDUJ MI…..
MALA BIBA PLEŠE
LUTKA NA OBISKU
PRAVLJICE PRI MIŠKAH

UNICEF – KAKO SE
POČUTIŠ?
LUTKOVNA PREDSTAVA Francka Kunavar

2-6
3-6

ROLANJE

Novak, Iršič

September 2021

4-6

SPRETNOSTI VOŽNJE S
KOLESOM

Novak, Iršič

Pomlad 2022

4-6
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

TABOR NA KMETIJI

Vrtec Domžale

Davčen, Tavčar

4.4. – 15.4.2022

OBISK GASILCEV

PGD Vir

Domžale

April 2022

OBISK POLICISTA

Domžale

Maj 2022

NOČ V VRTCU

Policijska postaja
Domžale
Novak, Iršič

Domžale

April 2022

OTROŠKI GLEDALIŠKI
ABONMA
PLAVALNI TEČAJ

Kulturni dom Franca
Bernika
Azimut

Domžale
Atlantis

Pomlad 2022

PRAVLJIČNI PALČEK

Knjižnica Domžale

Celo leto

OTROŠKI GLEDALIŠKI
ABONMA
FOTOGRAF

Miškino gledališče

Vrtec Cicidom,
dom,knjižnica Domžale
Vrtec Cicidom

Foto studio Artpro

Vrtec Cicidom

11.4. – 20.4.2022

FOTOGRAFSKA
DELAVNICA
OBISK MEDICINSKE
SESTRE

Peter Milošević

Vrtec Cicidom

April 2022

Zdravstveni dom
Domžale

Vrtec Cicidom

Pomlad 2022

Pomlad 2022
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Število otrok

Realizacija

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

IZLETI OB KAMNIŠKI
BISTRICI
ZAJCI NA SPREHODU

celo leto

1–2

Orientacija v širšem okolju.

septembra – junij

2–3

SPOZNAVAMO BLIŽNJO
OKOLICO

oktober – junij

2–3

Polona Kunstelj, Leonida
Habjan
Jasna Bizjak
Tamara Ćosić
Jasna Bizjak
Tamara Ćosić

MINI ZOO LAND Slovenske
konjice
SPREHODI OB KAMNIŠKI
BISTRICI
ŠUMBERG

22. 9. 2021

3-5

Kunavar

september - junij

3-5

Kunavar

pomlad

3-5

Kunavar

Sprehodi po naselju z namenom
spoznavanja, opazovanja,
raziskovanja.
Otrok spoznava tudi živali, ki ne
živijo v našem okolju.
Sproščeno izvajanje naravnih
oblik gibanja.
Izlet za mali sonček.

ŠPORTNI PARK
ŠKRJANČEVO
IZLETI OB KAMNIŠKI
BISTRICI
ŠPORTNI DAN NA
ŠUMBERKU
RIBNIK ČRNELO

jesen

3-5

Kunavar

Izlet za Mali sonček.

Celo leto

4-6

Novak

Orientacija v širšem okolju

Pomlad 2022

4-6

Novak

Oktobra 2022

4-6

Novak

OGLED LETALIŠČA
JOŽETA PUČNIKA
MIMI ZOO SLOVENSKE
KONJICE
HIŠA EKSPERIMENTOV

Pomlad 2022

4-6

Novak

22. 9.2021

4-6

Novak

Otrok razvija vztrajnost in
koordinacijo gibanja
Otrok spoznava značilnost
okolja - jezero
Otrok spoznava značilnost
okolja - letališče
Otrok spoznava različne živali

Pomlad 2022

4-6

Novak

KEKČEVA DEŽELA

Pomlad 2022

4-6

Novak
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Osnovne oblike gibanja.

Spodbujanje radovednosti in
ustvarjalnosti s sposobnostjo
kritičnega mišljenja preko odprte
komunikacije, raziskovanja in
odkrivanja.
Otrok odkriva in se poistoveti s
knjižnimi junaki.

Realizacija

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna skupina

Št. udeležencev

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..
ŠPORTNO POPOLDNE
ZAKLJUČNO DRUŽENJE S
STARŠI IN OTROKI
ZAKLJUČNI IZLET

Od 23. – 30 . 9. 2021 ali vse
spomladi
Maj/ junij 2022
Kunstelj, Habjan

1–6
1–2

spomladi, 2022

Jasna Bizjak, Tamara Ćosić, Maja
Novak, Darja Iršič

2–3, 4-6

NOVOLETNA DELAVNICA

december

3-5

ZAKLJUČNO SREČANJE

maj

JESENSKO SREČANJE
(izlet za Mali sonček)
PLESNA PRAVLJICA ZA
STARŠE

oktober

Francka Kunavar,
Mojca Firm
Francka Kunavar,
Mojca Firm
Francka Kunavar,
Mojca Firm
Novak, Iršič

December 2021

3-5
3-5
4-6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
1. RODITELJSKI SESTANEK

september, 2021

vse

1–6

2. RODITELJSKI SESTANEK

februar, 2022

vse

1–6

POGOVORNE URE

enkrat mesečno

vse

1–6

193

Realizacija

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe

Skupina

Izvajalec

Št. otrok

ABONMA - MIŠKINO
GLEDALIŠČE
OBISK DOBREGA MOŽA IN
OBDARITEV
PREDSTAVA STROKOVNIH
DELAVCEV VRTCA DOMŽALE
LUTKOVNA PREDSTAVA V
ODDELKU
PREDSTAVA STROKOVNIH
DELAVK VRTCA CICIDOM
LUTKOVNA PREDSTAVA

pomlad

1–5

MIŠKINO GLEDALIŠČE

december
2021
zima/pomlad

1–6

zunanji

Kunstelj, Bizjak,
Kunavar
vse

2–3

strokovni delavci Vrtca Domžale

vse

spomladi

2–3

Jasna Bizjak

Bizjak

februar

3-5

Novak, Kunavar

Novak, Kunavar

november

3-6

Kunavar, Iršič

Kunavar, Iršič

PRAVLJIČARKA NA OBISKU

februar

3-6

Novak, Kunavar

Novak, Kunavar

PREDSTAVA STROKOVNIH
DELAVK VRTCA ENOTE
CICIDOM
GLEDALIŠKI ABONMA

Februar 2022

4-6

Novak, Kunavar

Novak, Kunavar

Celo leto

4-6

KD Franca Bernika

Novak

Vzgojiteljica

Realizacija

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

PGD Količevo

1x letno

vsi, 1–6

Evakuacjska vaja.

KNJIŽNICA DOMŽALE

celo leto

Vse, 2-6

SODELOVANJE Z GASILCI

spomladi

Jasna Bizjak, 2 – 3

ZD DOMŽALE

Pomlad 2022

Maja Novak, Mucki

Spodbujanje bralnih navad in družinskega branja v povezavi z
vrtcem.
Spoznavanje poklica gasilec in pravilna evakuacija v primeru
požar
Skrb za zdravje in osebno higieno
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Realizacija

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice

Datum

1. STROKOVNI AKTIV

vse

8. 11.–11. 11. 2021

2. STROKOVNI AKTIV

ODNOSI – temelj dobrega počutja
DOBRA KLIMA – učinkovito delo
Tehnika v vrtcu

vse

14. 2.–17. 2. 2022

3. STROKOVNI AKTIV

Harmonija in pozitivna samopodoba

vse

9. 5. – 12. 5. 2022

Dr. Kristjan Lešnik Musek

Kunstelj, Bizjak, Kunavar, Novak

Vrtec Domžale – Katja Frol Štefan

Pozitivno razmišljanje in učinkovito
sodelovanje med sodelavci
Računalniška pismenost

vse

20. 10. 2021
12. 1. 2022
Šolsko leto 2021-22

Jaka Strajnar

Delavnica z lastnimi instrumenti

Darja Iršič

2.9.2021

Legalama

Lego education delavnica

Darja Iršič

12.102021

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA:
POLONA KUNSTELJ
-

zadolžena za začetno gašenje požarov,
urejanje shrambe za igrače na igrišču (1. starostna).
skrb za mobitel (spodaj),
skrb za sanitarije (spodaj).

VZGOJITELJICA:
JASNA BIZJAK
-

POMOČNICA VZGOJITELJICE:
LEJA HABJAN
-

skrb za sanitetni material,
nadomeščanje kuharice,
skrb za rože,
inventura,
pometanje stopnišča,
urejanje shrambe za igrače na igrišču (1. starostna).

POMOČNICA VZGOJITELJICE:
TAMARA ĆOSIĆ

skrb za zamaške,

-
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skrb za kotiček za starše (spodaj),

Št. ur

-

skrb za urejanje shrambe na igraču (1. starostna),
urejanje prostora pod stopniščem.

VZGOJITELJICA:
FANI KUNAVAR
-

nadomeščanje kuharice,
zadolžena za začetno gašenje požarov.

POMOČNICA VZGOJITELJICE:
MOJCA FIRM

vodja enote,
skrb za urejenost pisarne,
menjava in nabava kartuš,
skrb za mobitel (zgoraj).

VZGOJITELJICA:
MAJA NOVAK
-

-

-

nadomeščanje kuharice,
skrb za sanitarije (zgoraj),
urejanje hiške na igrišču (2. starostna),
evakuacija.

POMOČNICA VZGOJITELJICE:
DARJA IRŠIČ

nadomeščanje vodje,
urejanje knjižnice,
predstavnik sindikata,
skrb za kotiček za starše(zgoraj),
skrb za dekoracijo na vhodu,
skrb za urejenost parkirišča.

-

nadomeščanje kuharice,
inventura,
urejanje shrambe za igrače na igrišču (2. starostna),
skrb za rože.

POMOČNICA VZGOJITELJICE:
MONIKA KRVINA
-

-

skrb za računalnik,
pometanje stopnišča,
urejanje športnega kabineta.

ŽIG:

Datum:

Podpis vodje enote:
Podpis ravnateljice:
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ENOTA: GAJ

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

POLŽKI
1-2
MEDVEDKI
2–3
ZAJČKI
2–3
JEŽKI
2–4
LISIČKE
3–4
MIŠKE
3–5
PTIČKI
5-6
SOVE
4-6

Tadeja Lavtižar

Elizabeta Milunić

Maja Svetlin

Petra Kociper

Barbara Modic

Urška Miklavčič

Sandra Kregar

Brigita Žebaljec

Sonja Orešek

Ana Štrajhar

Mira Vladimira Vrankar

Peter Tomažin

Nina Namorš
nina.namors@gmail.com
Ingrid Ribič
ingridribic@gmail.com
Razija Agović Ramčilović
Razija.ramcilovic@gmail.com
Goran Bajić,
goran.bajic2@gmail.com
Urša Ivanc
ursa.ivanc@hotmail.com
Metka Svetlin
METKA.SVETLIN@GMAIL.COM

Tinkara Avsec

Lili Panić

Miranda Grošelj

Kaja Ljubi

Ana Kovač
anaa.kovac@gmail.com
Vesna Kociper
privat.vesnakociper@gmail.com
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:
VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
1. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
2. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
3. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke …
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo … POSADIMO DREVO, ODPADNO JE UPORABNO
(Forma viva – izdelki iz odpadne embalaže)
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na prostem.
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke in se izvajajo v oddelkih:


Ekološki kotiček



V svetu pravljic



Igrajmo se skupaj



Delovna akcija



Zbiramo zamaške



Športno popoldne



Pustovanje



Obisk policista



Teden otroka



Obisk dobrega moža in mini obdaritev
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Predstavitev in vaja evakuacije PGD Homec



Zbiranje starega papirja v sodelovanju s tovarno Količevo karton



Fotografiranje otrok in predstavitev poklica
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STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
1. V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih realizirali obogatitveno dejavnost »BRALNI DNEVNIK«,
ki bo povezal vrtec in družino.
2. V letu 2021/2022 bomo izvedli pevski nastop vzgojiteljic in vzgojitelja za otroke v mesecu kulture.
3. V letu 2021/2022 bomo v vseh oddelkih nadaljevali z učenjem pravilnega umivanja rok ob pesmici »Traktor se pelje ob cesti«; toaletne prostore bomo
opremili s slikovnim gradivom.

PROJEKTI
Starostna
skupina
vse

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

september–
junij

strokovni delavci
enote Gaj
Tadeja Lavtižar
Barbara Modic
Sandra Kregar
M. V. Vrankar
Tinkara Avsec
Miranda Grošelj
strokovni delavci
enote Gaj

vse

oktober–junij

1–2
2–3
2–4
3–5
5–6
4–6
vse

oktober–junij

Otrok pridobiva izkušnje, kako lahko varuje
in ohranja naravo, nauči se ločevati odpadke.
Zbiranje papirja (2-krat letno).
Preko aktivnosti zbiranja zamaškov krepiti
empatijo, socialni čut za sočloveka.
Počutim se dobro.

Tinkara Avsec
Lili Panič

5–6

oktober–junij

Naslov projekta

Nosilec izvedbe

EKOLOŠKI KOTIČEK

strokovni delavci
enote Gaj

ZBIRAMO ZAMAŠKE
ZDRAVJE V VRTCU

IGRAJMO SE SKUPAJ
- igralni petek v svoji
skupini
PASAVČEK

oktober–junij

Otrok ima možnost razvijati sposobnost in
načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več
otroki.
Spodbujanje dosledne in pravilne uporabe
otroških varnostnih sedežev in pripetosti
otrok med vožnjo. Vzgoja za varnost v
prometu.
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Realizacija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)

strokovni delavci enote Gaj

Čas
izvajanja
5. 10. 2021–11. 10. 2021

Starost
otrok
1–6

strokovni delavci enote Gaj

19. 11. 2021

1–6

strokovni delavci enote Gaj

1. 3. 2022

1–6

M. Svetlin, P. Kociper
B. Modic, U. Miklavčič
MALI SONČEK – modri in S. Kregar, B. Žebaljec
zeleni
*4 otroci MODRI MALI
SONČEK
*15 otrok ZELENI MALI
SONČEK
MALI SONČEK – zeleni
S. Orešek, A. Štrajhar
- dnevi vožnje s skirojem,
poganjalcem, triciklom (3
dni)
MALI SONČEK – zeleni,
M. V. Vrankar, P. Tomažin
oranžni
*letnik 2015-2017,spretnost
vožnje s kolesom (5dni)
*dnevi vožnje s skirojem,
poganjalcem, triciklom (od
2. leta naprej, 3 dni)
MALI SONČEK – rumeni T. Avsec, L. Panić
M. Grošelj, K. Ljubi
strokovni delavci enote Gaj
IGRE NA SNEGU

september–junij
september–junij

2–3
2–3
2–4

14
14
19

september–junij

3–4

19

september– junij

3–5

21

september–junij

24
22

zima

5–6
4–6
2–6

strokovni delavci enote Gaj

september–junij

1–6

S. Orešek
M. V. Vrankar

oktober–maj

3–6
3–5

Dejavnost

Izvajalec

TEDEN OTROKA
TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
PUSTNO RAJANJE
v svojem oddelku
MALI SONČEK – modri

BRALNICE POD
KROŠNJAMI
BIBA PLEŠE
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Število
otrok

19
21

Realizacija

MALA BIBA PLEŠE

POVEZANI V GIBANJU

PRAVLJIČNI PALČEK

NMSB22

DELOVNA AKCIJA V
VRTCU
V SVETU PRAVLJIC

T. Avsec
M. Grošelj
M. Svetlin
B. Modic
S. Kregar
K. Frol Štefan

5–6
4–6
2–3

oktober–maj

oktober–marec
(na daljavo)

3-4
3–5
5–6
4–6
3–5
5–6
4–6

M. V. Vrankar, P. Tomažin
(+ sodelovanje s Knjižnico
Domžale)
T. Avsec, L. Panić
M. Grošelj, Kaja Ljubi
S. Kregar
M. V. Vrankar
M. Grošelj
strokovni delavci enote Gaj

oktober–februar

marec

2–3
3–5
4–6
vse

E. Milunić

februar

vse

enkrat letno

22
24
14
14
14
19
21
24
22
21
24
22

ZVEZEK Z UTRINKI

M. Svetlin Ljubić, P. Kociper september–junij

2–3

14

PRAVLJICE PRI
ZAJČKIH
UTRINKI SKUPINE
JEŽKI
JEŽKI TELOVADIMO

B. Modic, U. Miklavčič

oktober–maj

2–3

14

S. Kregar, B. Žebaljec

september–junij

2–4

19

S. Kregar, B. Žebaljec

september-junij

2–4

19

PRIJATELJI IZ VRTCA
RACMAN IN CICIDOM
UTRINKI SKUPINE
MIŠKE
VZGOJITELJICA
PRIPOVEDUJE
PUNČKA IZ CUNJ
(UNICEF)

S. Kregar, B. Žebaljec

oktober - junij

2–4

19

M. V. Vrankar, P. Tomažin

september–junij

3–5

M. V. Vrankar

september–junij

3–5

T. Lavtižar
S. Kregar
S. Orešek

oktober–april

1–2
2–4
3–4
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M. V. Vrankar

3–5

KAKO SE POČUTIŠ?
(UNICEF)
DAN MALO DRUGAČE

M. V. Vrankar

oktober–junij

3–5

M. V. Vrankar, P. Tomažin

september–junij

3–5

JURČKU BOMO
POMAGALI …
DREVO, TAKO IN
DRUGAČE
IGRAJMO SE V
ANGLEŠČINI
PRIPOVEDUJ (pravljico,
zgodbico)
POTUJEMO PO
SLOVENIJI IN
ODKRIVAMO SVET
SAM SVOJ MOJSTER
(tehnika za otroke)
PRAVLJIČARKA
PRIPOVEDUJE
ROLANJE

M. V. Vrankar, P. Tomažin

oktober–junij

3–5

M. V. Vrankar, P. Tomažin

oktober–april

3–5

T. Avsec

oktober–junij

5–6

24

T. Avsec

oktober–junij

5–6

24

T. Avsec, L. Panič

oktober–junij

5–6

24

T. Avsec, L. Panič

oktober–junij

5–6

24

V. Pestotnik

februar

4–6

M. Grošelj, K. Ljubi
T. Avsec, L Panič

jesen/pomlad

4–6
5–6

SPRETNOSTI VOŽNJE S M. Grošelj, K. Ljubi
T. Avsec, L Panič
KOLESOM

jesen/pomlad

4–6
5–6

SOVIN KROS

M. Grošelj, K. Ljubi

oktober, maj

4–6

UTRINKI SKUPINE
SOVE

M. Grošelj, K. Ljubi

september–junij

4–6

RIŠEM, PIŠEM
(grafomotorične vaje)

M. Grošelj, K. Ljubi

september–junij

4–6
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

TABOR NA KMETIJI
PLAVALNI TEČAJ
OTROŠKI GLEDALIŠKI
ABONMA

KD Franca Bernika

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Četena raven nad Škofjo
Loko
Atlantis Ljubljana

april

Število otrok

Realizacija

april

enota Gaj

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

POLŽKI NA SPREHODU

september-junij

1–2

T. Lavtižar

VRTEC CICIDOM IN
KEKEC
IZLET IGRIŠČE
KOLIČEVO
ZAJČKI NA SPREHODU

jesen, pomlad

2–3

M. Svetlin Ljubić

Skrb za zdravje, sproščeno izvajanje naravnih
oblik gibanja in opazovanje narave v različnih
letnih časih.
Obisk vrtca.

jesen, pomlad

2–3

M. Svetlin Ljubić

september–junij

2–3

B. Modic

JEŽKI NA SPREHODU

september-junij

2–4

S. Kregar

SPREHODI OB
KAMNIŠKI BISTRICI
MIŠKE NA SPREHODU

september–junij

3–4

S. Orešek

september–junij

3–5

M. V. Vrankar

POT OB KAMNIŠKI
BISTRICI - VIR

jesen

3–5

M. V. Vrankar

KNJIŽNICA DOMŽALE

2. 3. 2022

3–5

M. V. Vrankar
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Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in
opazovanje narave v različnih letnih časih.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in
opazovanje narave v različnih letnih časih.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in
opazovanje narave v različnih letnih časih.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in
opazovanje narave v različnih letnih časih.
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in
opazovanje narave v različnih letnih časih.
Spoznavanje bližnje okolice. Skrb za zdravje
– hoja. Prijetno druženje.
Otrok se seznani s knjižnico, pravilnim
ravnanjem s knjigami.

Realizacija

ZOO ROŽMAN

pomlad

3–5

M. V. Vrankar

Otrok opazuje različne živali.

SPREHODI OB
KAMNIŠKI BISTRICI

celo šolsko leto

5–6

T. Avsec

Spoznavanje in opazovanje narave skozi
različne letne čase ter sproščeno izvajanje
naravnih oblik gibanja v naravi.

HIŠA EKSPERIMENTOV

januar

5–6

T. Avsec

Otrok spoznava in uporablja tehnične
predmete in procese, spoznava njihov namen
in pomen ter v igri ponazarja njihovo
delovanje.

ETNOGRAFSKI MUZEJ,
LJUBLJANA

marec

5–6

T. Avsec

Potujemo na vse strani sveta. Med
muzejskimi predmeti se podamo na pot okrog
sveta in odkrivamo življenje različnih
ljudstev.

OBISK ŽIVALSKEGA
VRTA
HOMŠKI HRIB

maj

5–6

T. Avsec

jesen/pomlad

5–6

T. Avsec

ZAKLJUČNI IZLET
(KEKČEVA DEŽELA)

junij

5–6

T. Avsec

Spoznavanje različnih živali, njihovih
značilnosti in posebnosti.
Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so
pomembne za lokalno skupnost.
Otroci preživijo sproščen, vesel in zabaven
dan v družbi svojih prijateljev.

SPREHODI OB
KAMNIŠKI BISTRICI

september–junij

4–6

M. Grošelj

HOMŠKI HRIB

november

4–6

M. Grošelj

ARBORETUM Volčji Potok oktober

4–6

M. Grošelj

KEKČEVA DEŽELA

4–6

M. Grošelj

maj
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Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja in
spoznavanje ter opazovanje narave skozi
različne letne čase.
Otrok spoznava bližnjo okolico.
Omogočanje in spodbujanje gibalne
dejavnosti otrok.
Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob
odkrivanju širšega sveta zunaj domačega
okolja. Otrok opazuje naravo in se pogovarja
o svojih zaznavah.
Razveseliti otroke ob zaključku šolskega leta.

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna skupina

Št. udeležencev

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..
ŠPORTNO POPOLDNE
vsak oddelek posebej
HUMANITARNE AKCIJE
(Anina zvezdica, starši za starše)
POMLADNO SREČANJE

23. 9.–30. 9. 2021

strokovni delavci enote Gaj

1–6

celo leto

strokovni delavci enote Gaj

1–6

pomlad

T. Lavtižar, E. Milunić

1–2

IGRALNA URA

november

M. Svetlin Ljubić, P. Kociper

2–3

GIBALNA URA

maj

M. Svetlin Ljubić, P. Kociper

2–3

PRAVLJIČNA

letno

M. Svetlin Ljubić, P. Kociper

2–3

POMLADNO SREČANJE

pomlad

B. Modic, U. Miklavčič

2–3

ZAKLJUČNO SREČANJE

maj/junij

B. Modic, U. Miklavčič

2–3

POHOD Z LUČKAMI

december

S. Kregar, B. Žebaljec

2–4

POMLADNO SREČANJE

pomlad

S. Kregar, B. Žebaljec

2–4

ZAKLJUČNO SREČANJE

junij

S. Kregar, B. Žebaljec

2–4

POZDRAV POMLADI

pomlad

S. Orešek, A. Štrajhar

3–4

PRI NAS PA BEREMO …

september–februar

M. V. Vrankar

3–5

SKUPAJ NA SPREHOD

september–junij

M. V. Vrankar, P. Tomažin

3–5

OGLED VIDEO UTRINKOV
SKUPINE MIŠKE
POMLADNO SREČANJE

jan./februar

M. V. Vrankar, P. Tomažin

3–5

pomlad

M. V. Vrankar, P. Tomažin

3–5
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Realizacija

- SKUPNI IZLET (GRADIŠKO
JEZERO)
ZAKLJUČNO SREČANJE
(NA IGRIŠČU VRTCA)
ŠPORTNO POPOLDNE V
VRTCU DOMŽALE
POMLADNI NASTOP

junij

M. V. Vrankar, P. Tomažin

3–5

pomlad

T. Avsec, L. Panić

5–6

marec

T. Avsec, L. Panić

5–6

ZAKLJUČNO SREČANJE

junij

T. Avsec, L. Panić

5–6

POMLADNO DRUŽENJE

marec

M. Grošelj, K. Ljubi

4–6

ZAKLJUČNO SREČANJE

maj

M. Grošelj, K. Ljubi

4–6

ZIMSKI SPREHOD Z
LUČKAMI

zima

M. Grošelj, K. Ljubi

4–6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
UVAJALNO OBDOBJE

september

POGOVORNA URA

enkrat mesečno

SESTANEK ZA STARŠE

september
januar

SESTANEK SVETA ZAVODA

T. Lavtižar, E. Milunić
B. Modic, U. Miklavčič,
S. Kregar, B. Žebaljec
S. Orešek, A. Štrajhar
M. V. Vrankar, P. Tomažin
M. Grošelj, K. Ljubi
strokovni delavci enote Gaj

1–2
2–3
2–4
3-4
3–5
4–6
1–6

14
5

T. Lavtižar
M. Svetlin
B. Modic
S. Kregar
S. Orešek
M. V. Vrankar
T. Avsec
M. Grošelj

1–2
2–3
2–3
2–4
3-4
3–5
5–6
4–6

11

Realizirano, 9. 9. 2021.
Realizirano, 13. 9. 2021.

12

Realizirano, 9. 9. 2021

15

Realizirano, 8. 9. 2021.
Realizirano, 15. 9. 2021.
Realizirano, 13. 9. 2021.

M. Svetlin Ljubić
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5
2
6
različno

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe

Skupina

Izvajalec

Št. otrok

NOVOLETNA PREDSTAVA
STROKOVNIH DELAVCEV
ENOTE GAJ; predstava za II.
starostno obdobje
GLEDALIŠKA/LUTKOVNA
PREDSTAVA v svojem oddelku

december

3–6

strokovni delavci enote Gaj

december

vse

strokovni delavci enote Gaj

OBISK BOŽIČKA IN MINI
OBDARITEV

december

vse

strokovni delavci enote Gaj

Vzgojiteljica

Realizacija

S. Orešek
M. V. Vrankar
T. Avsec
M. Grošelj
T. Lavtižar, M. Svetlin
B. Modic, S. Kregar
S. Orešek, M. V.
Vrankar, T. Avsec
M. Grošelj
T. Lavtižar, M. Svetlin
B. Modic, S. Kregar
S. Orešek, M. V.
Vrankar, T. Avsec
M. Grošelj

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

GASILCI (PGD Homec)

enkrat letno

Spoznavanje poklica gasilec in pravilna evakuacija v primeru
požara.

FOTOGRAF (ARTPRO)

11.4.–20. 4.
2022

T. Lavtižar, POLŽKI
M. Svetlin, MEDVEDKI
B. Modic, ZAJČKI
S. Kregar, JEŽKI
S. Orešek, LISIČKE
M. V. Vrankar, MIŠKE
T. Avsec, PTIČKI
M. Grošelj, SOVE
T. Lavtižar, POLŽKI
M. Svetlin, MEDVEDKI

Fotografiranje skupin in portretov. Spoznati poklic fotografa.
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Realizacija

B. Modic, ZAJČKI
S. Kregar, JEŽKI
S. Orešek, LISIČKE
M. V. Vrankar, MIŠKE
T. Avsec, PTIČKI
M. Grošelj, SOVE
T. Lavtižar, POLŽKI
M. Svetlin, MEDVEDKI
B. Modic, ZAJČKI
S. Kregar, JEŽKI
S. Orešek, LISIČKE
M. V. Vrankar, MIŠKE
T. Avsec, PTIČKI
M. Grošelj, SOVE
S. Orešek, LISIČKE
M. V. Vrankar, MIŠKE

KOLIČEVO KARTON

oktober, april

ZD DOMŽALE – skrb za
zdravje

januar

KNJIŽNICA DOMŽALE

sept.–junij

M. V. Vrankar, MIŠKE

UNICEF

sept.–junij

T. Lavtižar, POLŽKI
S. Kregar, JEŽKI
S. Orešek, LISIČKE
M. V. Vrankar, MIŠKE

ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE Zobozdravstvena
prosveta in vzgoja

maj

T. Avsec, PTIČKI
M. Grošelj, SOVE

Zobna preventiva. Otrok skrbi za ustno higieno.

ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE

maj

T. Avsec, PTIČKI
M. Grošelj, SOVE

Obisk medicinske sestre. Seznanjanje z zdravim načinom
življenja.

VZGOJA ZA VARNOST V
PROMETU
Policijska postaja Domžale

maj

T. Avsec, PTIČKI
M. Grošelj, SOVE

Varnost v prometu. Prometna vzgoja.

Sodelovanje pri zbiranju starega papirja; otroci napolnijo
zabojnik, ki se ga nato odpelje v tovarno na predelavo.

Seznanjanje otrok s skrbjo za zdravje in higieno.
Obisk knjižnice. Izposoja knjig. Seznanjanje s pravilnim
ravnanjem s knjigami.
Povezovanje v okviru projekta Punčka iz cunj.
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice

Datum

Št. ur

Nina Mav Hrovat

VZGOJITELJSKI ZBOR

strokovni delavci enote Gaj

31. 8. 2021

1

Katarina Kos Juhant, Katja Frol Štefan

STROKOVNI AKTIVI

T. Lavtižar, E. Milunić
M. Svetlin, P. Kociper
B. Modic, U. Miklavčič
S. Kregar, B. Žebaljec
S. Orešek, A. Štrajhar
M. V. Vrankar, P. Tomažin
T. Avsec, L. Panić
M. Grošelj, K. Ljubi
2. 9. 2021

1,5

1.
ODNOSI – temelj dobrega počutja
DOBRA KLIMA – UČINKOVITO DELO
2.
TEHNIKA V VRTCU – primeri dobre prakse
3. HARMONIJA IN POZITIVNA
SAMOPODOBA

Jaka Strajnar, prof. tolkal
Dr. Kristjan Lešnik Musek

DELAVNICA Z LASTNIMI INŠTRUMENTI T. Lavtižar, E. Milunić
S. Orešek
M. V. Vrankar
POZITIVNO RAZMIŠLJANJE IN
T. Lavtižar, E. Milunić
UČINKOVITO SODELOVANJE MED
M. Svetlin, P. Kociper
SODELAVCI
B. Modic, U. Miklavčič

Katja Frol Štefan

RAČUNALNIŠKA PISMENOST

UNIVERZA V KOPRU
Pedagoška fakulteta
Škofja Loka
LEGAMA

Magistrski študijski program druge
stopnje: INKLUZIVNA PEDAGOGIKA
LEGO EDUCATION DELAVNICA

S. Kregar, B. Žebaljec
S. Orešek, A. Štrajhar
M. V. Vrankar, P. Tomažin
T. Avsec, L. Panić
M. Grošelj, K. Ljubi
S. Kregar
S. Orešek
A. Štrajhar
M. V. Vrankar
M. Grošelj
M. Grošelj
S. Kregar
K. Ljubi
M. V. Vrankar
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20. 10. 2021
12. 1. 2022

Petek 16.00-20.00
Sobota 9.00-13.00
od oktobra do januarja

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe

OPAZOVANJE OTROK – ALI
OTROKA VIDIM KOT
POSAMEZNIKA?

M. V. Vrankar, mag. prof. pred. vzg.

januar

DELAVNICA ZA ŠIVANJE

Petra Kociper

oktober

Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA: S. Orešek
- Predsednica inventurne komisije,
- vodenje blagajne,
- skrb za urejenost gredice,
- komunikacija s čebelarji (dogovor o obisku).
VZGOJITELJICA: Sandra Kregar
- Nadomeščanje vodje,
- zadolžena za začetno gašenje požara.

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: A. Štrajhar
- Skrb za zamaške,
- skrb za omarice in torbico prve pomoči,
- skrb za urejenost kotička za starše (vetrolov).

VZGOJITELJICA: B. Modic
- Skrb za omarice prve pomoči v enoti,
- skrb za urejenost lope,
- pregledi zunanjih površin na igrišču.

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: U. Miklavčič
- Sprotno urejanje informacij o posebnostih otrok,
- skrb za kartuše,
- skrb za urejenost telovadnice.

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: B. Žebaljec
- Skrb za notranje rože,
- skrb za organizacijo humanitarnih akcij v enoti.
- skrb za pozabljena oblačila, čevlje.
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VZGOJITELJICA: M. S. Ljubič
- Predsednica sveta zavoda vrtca Domžale,
- skrb za hladilnik v pedagoški sobi.
VZGOJITELJICA: T. Lavtižar
- Skrb za urejenost didaktičnega kabineta.

VZGOJITELJICA: M. Grošelj
- Vodja enote,
- urejanje dokumentacije,
- nakup, sajenje rož ter zalivanje sezonskega cvetja.

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: P. Kociper
- Urejanje knjižnice,
- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega materiala,
- izvedba tečaja šivanja.
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: E. Milunić
- Skrb za pošto,
- skrb za urejenost kotička za starše (vetrolov),
- pripovedovalka pravljic (obisk skupin v mesecu februarju).
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: K. Ljubi
- Skrb za urejenost pedagoške sobe.

VZGOJITELJICA: T. Avsec
- Skrb za urejenost didaktičnega kabineta.

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: L. Panić
- skrb za kabinet sanitetnega in sanitarnega materiala,
- skrb za urejenost lope.

VZGOJITELJICA: M. V. Vrankar
- Mesečno poročilo o uporabi na multifunkcijski napravi,
- naročanje kartuš (po potrebi),
- mesečno pisanje zapisnikov na sestankih,
- skrb za omaro z didaktičnim materialom (vodenje izposoje)
- urejanje sobe za DSP,
- izvedba internega izobraževanja.
- koordinator za UNICEF

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: P. Tomažin
- Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov, nudenje prve pomoči,
- tehnična priprava sredstev pred aktivi itn.,
- skrb za računalnike,
- skrb za napise (na vratah igralnic in vhodov).
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ŽIG:

Datum:

Podpis vodje enote:
Podpis ravnateljice:
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KEKEC

216

LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ENOTA: KEKEC

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

1-2

Jana Ljubi

Jana Orehek, Tanja Koščak

g. Luka Bardorfer

2-4

Miranda Krištof

Martina Svetlin

ga. Petra Lagoja

3-5

Andreja Bigec

Saša Pogačar

ga. Živa Kancilja

4-6

Martina Pavlič

Mojca Novak

ga. Anita Marenk Urbanija
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PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Anita Marenk Urbanija
VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
4. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
5. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
6. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke…
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz
odpadne embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na proste.
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
-

Skrb za okolje (privzgajanje delovnih navad, ločevanje odpadkov, varčevanje, “forma viva”) in zdravje (Kekec telovadi)
praznovanja: Veseli december - okrasitev vrtca, predstava vzgojiteljic, obisk Božička, Pust (poskrbeti za prijetno in sproščeno
vzdušje)
dopisovanje z otroki iz vrtca Mlinček
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-

evakuacija (spoznavanje dela gasilcev)

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
-

otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več
otroki (povezovanje vrtca Kekec – Mlinček)
otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij (Kamniška Bistrica, Mlinščica, mokrišča, mlin...)
otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost
otrok se uči varnega vedenja in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
spoznavanje različnih pristopov k spoznavanju narave

PROJEKTI
Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

Pavlič, Novak

Starostna
skupina
4-6

šolsko leto

Ljudske pravljice in
pesmi

Pavlič, Novak

4-6

šolsko leto

Kekčevi in Mlinčkovi
meljemo prijateljstvo

Bigec, Pogačar

3–5

šolsko leto

Spoznavanje literarnih del, primerno
ravnanje s knjigo, sproščeno
pripovedovanje
Seznaniti otroke s slovenskimi
ljudskimi pravljicami, kulturna
dediščina
Spodbujati pomen sodelovanja ter
spoštovanja in upoštevanja
različnosti.

Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Pravljični palček
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Realizacija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Čas
izvajanja
šolsko leto

Dejavnost

Izvajalec

Kekec telovadi
Biba pleše

Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof, Svetlin
Koščak, Pogačar
oktober - april

Mala biba pleše

Koščak

Igre na snegu

4 – 6, 3-5, 2-4

Rolanje

Pavlič, Novak, Bigec,
šolsko leto
Pogačar, Krištof, Svetlin
Pavlič, Novak, Bigec,
1.3. 2022
Pogačar, Krištof,
Svetlin, Ljubi, Orehek,
Koščak
Pavlič, Novak
september 2021

Kolesarjenje

Pavlič, Novak

oktober 2021

4-6

Povezani v gibanju

Katja Frol Štefan

na daljavo

4-6

Dan s skiroji

Bigec, Pogačar

šolsko leto

3-5

Dnevi vožnje

Krištof, Svetlin

šolsko leto

2-4

19. 11. 2021

4 – 6, 3-5, 2-4,
1-2

Pustno rajanje

Tradicionalni slovenski Pavlič, Novak, Bigec,
zajtrk
Pogačar, Krištof,
Svetlin, Ljubi, Orehek,
Koščak

Starost
otrok
4 – 6, 3-5, 2-4
4-6, 3-5

oktober - april

2-4

4 – 6, 3-5, 2-4,
1-2

4-6
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Število
otrok

Realizacija

delovna akcija

teden otroka

ekologija v vrtcu,
Forma viva, posadimo
drevo

Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof,
Svetlin, Ljubi, Orehek,
Koščak
Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof,
Svetlin, Ljubi, Orehek,
Koščak
Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof,
Svetlin, Ljubi, Orehek,
Koščak

marec 2022

4 – 6, 3-5, 2-4,
1-2

4.do 8. 10. 2021

4 – 6, 3-5, 2-4,
1-2

november 2021

4 – 6, 3-5, 2-4,
1-2

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Tabor na kmetiji

Vrtec Domžale

4. – 15. 4. 2022

Plavalni tečaj

Azimut

Kmetiji Davčen,
Tavčar
Atlantis

Število otrok

Realizacija

april 2022

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

Ob Kamniški Bistrici

šolsko leto

4-6

Pavlič, Novak

Homški hrib

šolsko leto

4-6

Pavlič, Novak

opazovanje narave skozi
letne čase, Mali sonček
rekreacija, Mali sonček
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Realizacija

Ribnik Turnše

šolsko leto

4-6

Pavlič, Novak

druženje, Mali sonček

Bajer Črnelo

šolsko leto

4-6

Pavlič, Novak

druženje, Mali sonček

Arboretum

šolsko leto

4-6

Pavlič, Novak

rekreacija, Mali sonček

ob Kamniški Bistrici

šolsko leto

3-5

Bigec, Pogačar

Homški hrib

šolsko leto

3-5

Bigec, Pogačar

opazovanje narave skozi
letne čase, Mali sonček.
rekreacija, Mali sonček.

igrišče Vir

šolsko leto

3-5

Bigec, Pogačar

druženje, Mali sonček.

vrtec Gaj

šolsko leto

3-5

Bigec, Pogačar

druženje, Mali sonček.

ob Kamniški Bistrici

šolsko leto

2-4

Krištof, Svetlin

Homec ob Kamniški
Bistrici
sprehod v gozd

šolsko leto

2-4

Krištof, Svetlin

opazovanje narave skozi
letne čase
ogled zapornice na reki

jesen

2-4

Krištof, Svetlin

sprehod do Papirnice,
ogled tovornega vlaka

spomladi 2022

2-4

Krištof, Svetlin

obisk vrtca Gaj

spomladi 2022

2-4

Krištof, Svetlin

Sprehodi ob Kamniški
Bistrici

šolsko leto

1-2

Ljubi, Orehek, Koščak
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opazovanje jesenske
narave, nabiranje gozdnih
plodov
opazovanje vlakovne
kompozicije, tovarniškega
dimnika…
izlet za mali sonček,
druženje z vrstniki
opazovanje narave skozi
letne čase

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna
Št.
skupina
udeležencev
IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..

Športno popoldne

zadnji teden v
septembru

humanitarna akcija zbiranje zamaškov

šolsko leto

Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof, Svetlin,
Ljubi, Orehek, Koščak
Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof, Svetlin,
Ljubi, Orehek, Koščak
Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof, Svetlin,
Ljubi, Orehek, Koščak
Pavlič, Novak

Starši za starše- humanitarna šolsko leto
akcija
Zaključek vrtca

Junij 2022

4-6, 3-5, 2-4,
1-2
4-6, 3-5, 2-4,
1-2
4-6, 3-5, 2-4,
1-2
4-6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
sestanek za starše

september,
januar

pogovorne ure

enkrat mesečno ali
po potrebi

Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof, Svetlin,
Ljubi, Orehek, Koščak
Pavlič, Novak, Bigec,
Pogačar, Krištof, Svetlin,
Ljubi, Orehek, Koščak
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4-6, 3-5, 2-4,
1-2
4-6, 3-5, 2-4,
1-2

Realizacija

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost
Predstava vzgojiteljic: Živali
pri babici zimi
obisk Božička
Obisk pripovedovalke
pravljic
Bralnice pod krošnjami

Čas
izvedbe
december
december
februar
2022
šolsko leto

Št. otrok

Skupina

Izvajalec

1-2, 2-4,
3-5, 4-6
1-2, 2-4,
3-5, 4-6
5-6

vzgojiteljice vrtca Kekec

1-2, 2-4,
3-5, 4-6

Ljubi, Orehek, Koščak,
Krištof, Svetlin, Pogačar,
Bigec, Pavlič, Novak

Vzgojiteljica

Realizacija

Vesna Pustotnik

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

PGD RADOMLJE

Šolsko leto

Krištof, Svetlin

izvedba evakuacije

KNJIŽNICA DOMŽALE

Bigec, Pogačar

Izposoja knjig.

ZD Domžale

šol. leto
2021/22
šol. leto

Pavlič, Novak

Policija

maj 2022

Pavlič, Novak

Skrb za zdravje, zobna preventiva, obisk zobne
asistentke, obisk medicinske sestre
Vzgoja za varnost v prometu
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Realizacija

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vrtec Domžale

vzgojiteljski zbor

Vrtec Domžale

strokovni aktivi

Vrtec Domžale, Jaka Strajnar

Lastni inštrumenti- glasbena
delavnica
lego education delavnica

Legama

Vrtec Domžale, dr. Kristjan Lešnik Pozitivno razmišljanje in
Musek
učinkovito sodelovanje med
sodelavci
Vrtec Domžale, Simona Tonkli
Odložen vpis v šolo, uvajanje
Gornjak,

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice
Ljubi, Orehek, Koščak, Krištof,
Svetlin, Pogačar, Bigec, Pavlič,
Novak
Ljubi, Orehek, Koščak, Krištof,
Svetlin, Pogačar, Bigec, Pavlič,
Novak
Svetlin

Datum

Pavlič

12. 10. 2021

Krištof, Ljubi, Orehek, Koščak,
Bigec, Pavlič

20.10. 2021
12.1. 2022

Pavlič, Novak

Sep., oktober
2021,april, maj
2022

Št. ur

31.8.2021
junij 2022
november,
februar, maj
2.9.2021

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe
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Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA: Jana Ljubi

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Ivanka Orehek

- vzgojno delo v skupini
- urejenost igralnice, garderobe
- skrb za oglasno desko
- skrb za knjižni kotiček
- sodelovanje s TD

- pomoč vzgojiteljici
- ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu
- redno nameščanje toaletnega papirja, brisač, mila
- razkuževanje igrač
- naročanje ter urejanje čistil in materiala
- skrb za likalnico ( perilo )
- skrb za požarno varnost
- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami

VZGOJITELJICA: Miranda Krištof
- urejenost igralnice, garderobe
- skrb za oglasno desko
- pometanje na igrišču
- skrb za omare v pisarni
(zapisniki, akti, obrazci…)
- skrb za digitalni fotoaparat, kamero in računalnik
- občasno pošiljanje fotografij enote
- organizacijsko vodenje enote

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Martina Svetlin
- skrb za urejenost igralnice, sanitarij, garderobe, brisanje prahu
- redno nameščanje WC papirja, brisač, mila
- razkuževanje igrač in preoblačenje ležalnikov
- pometanje
- skrb za likovni kotiček in dekoracije
- skrb za rože
- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami

VZGOJITELJICA: Andreja Bigec
- vzgojno delo v skupini
- skrb za urejenost igralnice in garderobe
- skrb za oglasno desko
- urejanje in pometanje igrišča
- skrb za avdiovizualna sredstva in lutke
- skrb za urejenost pisarne in pisarniškega materiala
- nadomeščanje vodje

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Pogačar
- ureditev igralnice,garderobe, sanitarij, brisanje prahu
- redno nameščanje WC papirja brisač mila
- razkuževanje igrač
- preoblačenje ležalnikov
- urejanje in pometanje igrišča
- urejanje skladišča v kleti
- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami
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VZGOJITELJICA: Martina Pavlič
- urejenost igralnice in garderobe
- skrb za oglasno desko
- pometanje na igrišču
- vzgojno delo v skupini
- skrb za športni kotiček
- inventura
- požarna varnost v vrtcu (gasilci)

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:Mojca Novak
- pomoč vzgojiteljici
- ureditev igralnice, garderobe, sanitarij, brisanje prahu
- redno nameščanje brisač, WC papirja, mila
- razkuževanje igrač
- skrb za prvo pomoč in CZ
- skrb za glasbeni kotiček, dekoracije
- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami in skladišča v kleti
- pometanje

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tanja Koščak
- pomoč vzgojiteljici ali pomočnici v skupini z otroki,
- pomoč pri urejanju igralnice in sanitarij
- brisanje prahu v veliki garderobi
- pometanje
- občasno urejanje lope z zunanjimi igračami

Datum:

ŽIG:

11.9.2021

Podpis vodje enote: Miranda Krištof

Podpis ravnateljice: Nina Mav Hrovat
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE KRTEK

229

LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ENOTA: KRTEK

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

Metulji
Pikapolonice
Sončki
Gosenice
Polži
Mravljice
Miške
Kresničke
Čmrlji

Katarina Košenina
Anja Bešter
Slađana Trapić
Janja Dragar Ribič
Slavica Perpar Ibrčič
Alenka Lovšin
Andreja Matkovič
Špela Zemljič Kociper
Karin Ropotar

g. Blaž Podgoršek
ga. Saša Mezek
ga. Katja Loboda
g. Sebastjan Hozjan
ga. Maja Dominkovič
g. Grega Klančnik
ga. Alenka Filipašič
g. Primož Lap
g. Anže Ravnikar

Čebelice
Žabe

Jana Strojan
Ana Kržišnik

Saša Oštir Verbič
Mateja Vrhovnik
Tina Jordan
Barbara Gorič
Valentina Lukan
Eva Jerman
Melita Šumić
Maja Novak
Dragana Ristić
Mateja Kržič
Jasmina Trebušak
Simona Kunavar

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Grega Klančnik
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ga. Katka Močnik
Ga. Jerko Tjaša

VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
1. KREPITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV, POZITIVNE DELOVNE KLIME
2. HARMONIJA IN POZITIVNA SAMOPODOBA KOT POGOJ ZA ZADOVOLJSTVO
3. TEHNIKA V VRTCU:
• orodja za lažje vzgojno-učno delo,
• veščine,
• tehnika za otroke...
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA:
• Posadimo drevo.
• Odpadno je uporabno – Forma viva na prostem.
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na prostem.
•
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
-športno popoldne
-pustovanje
-tradicionalni slovenski zajtrk
-teden otroka

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:

PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Mali sonček

vse

Varna mobilnost

Slavica Perpar
Ibrčič

Starostna
skupina
2-6

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

Celo leto

3-4

Šolsko leto
2021/2022

- razvijanje veselja do športa
- omogočanje in spodbujanje gibalne
aktivnosti
Krepitev znanja in veščin za varno
vedenje v prometu v vlogi pešca,
kolesarja ali sopotnika v vozilu.
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Realizacija

Zdravje v vrtcu

Slavica Perpar
Ibrčič

3-4

Šolsko leto
2021/2022

Mladi tehnik

Slavica Perpar
Ibrčič

3-4

Moj kraj

Trapić, Jordan

1-3

Šolsko leto
2021/2022
oktober –
maj

Zdravje v vrtcupočutim se dobro

Trapić, Jordan

1-3

oktober –
maj

Mali sonček

Jana Strojan

4-5 let

Pravljični palček

Jana Strojan

4-5 let

Zdravje v vrtcu

Jana Strojan

4-5 let

Naš kraj

Jana Strojan

4-5 let

Celo šolsko
leto
Celo šolsko
leto
Celo šolsko
leto
Celo šolsko
leto

Eko čebele

Jana Strojan

4-5 let

Celo šolsko
leto

Vzgojimo in posadimo
drevo
Zdravje v vrtcu –
Počutim se dobro

Alenka Lovšin
Eva Jerman
Alenka Lovšin
Eva Jerman

2-3 leta

Sept. 2021maj 2022
Sept. 2021maj 2022

Zdravje v vrtcu

Pasavec

2-3 leta

NIJZ

4-6 let

Celo šol. leto

Javna agencija RS
za varnost prometa

4-6 let

Celo šol. leto

Počutje posameznika, skupine in
skupnosti je zelo pomembno in eden
od pogojev za dobro zdravje.
Otrok pridobiva interes za tehnične
izdelke, pojave in procese.
Se seznani z okolico okrog vrtca in
zanimivostmi v kraju.
Spodbujanje k gibanju, uživanju
zdrave prehrane, razvijanje zdravih
medosebnih odnosov, preprečevanje
širjenja nalezljivih bolezni, odvajanju
škodljivih razvad.
Razvijati gibalne sposobnosti
Razvijati pozitiven odnos do literature
in pri tem povezati vrtec in družino.
Skrbeti za zdrav način življenja
Spoznati bližnjo okolico vrtca in kraj
Ihan z okolico (sprehajalne in
izletniške točke).
Skrb za naravo, razvrščanje
odpadkov, ponovna uporaba, izdelki
iz odpadnega materiala
Spodbujanje različnih pristopov za
spoznavanje narave.
Seznanjanje otrok z zdravim načinom
življenja.
Krepim sebe in svojo skupnost
Osnovni namen projekta Pasavček je
spodbuditi dosledno in pravilno uporabo
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Pravljični Palček

Knjižnica Domžale

4-6 let

Celo šol. leto

otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok
med vožnjo.
Projekt spodbuja interes za knjigo in
knjižnico, pomaga pri širjenju bralne kulture.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

Izvajalec

Mala biba pleše

Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič

Sprehod po lužah
Krompirjev piknik
Ko lutke oživijo
Ohranimo drevo
(ekološko osveščanje)
Pravljični ples
Gibalna igralnica
Pravljična čajanka
Zasneženi ples
Kino dan
Mali raziskovalec

Čas
izvajanja
1 X tedensko

Starost
otrok
2-3

Število
otrok
14

Pomlad 2022

2-3

14

Oktober 2021

2-3

14

Celo leto

2-3

14

Celo leto

2-3

14

December 2021

2-3

14

Celo leto

2-3

14

December 2021

2-3

14

Zima 2021/22

2-3

14

December 2021

2-3

14

Celo leto

2-3

14

235

Realizacija

Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Matkovič, Šumić

Celo leto

2-3

14

oktober

2-4

18

Zd Domžale

pomlad

2-4

18

Matkovič, Šumić

December

2-4

18

Bralnice pod krošnjami Matkovič, Šumić

vse leto

2-4

18

Kako zraste drevo ?

Matkovič, Šumić

vse leto

2-4

18

Prednovoletni ples s
čajanko
Kino dan

Matkovič, Šumić

December

2-4

18

Matkovič, Šumić

Marec

2-4

18

Biba pleše

Valentina Lukan

Šolsko leto 2021/2022

3–4

19

Teden otroka

vse

4. – 10. 10. 2021

1– 6

vsi

Glasbeno in igrivo
Slavica Perpar Ibrčič,
praznovanje rojstnih dni Valentina Lukan
Pustno rajanje
vse

Šolsko leto 2021/2022

3–4

19

1. 3. 2022

1–6

vsi

Bralnice pod krošnjami Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
Pedenjpolži, smo mi
Slavica Perpar Ibrčič
vsi!
Valentina Lukan
Moj kraj
Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
MALI SONČEK
Slavica Perpar Ibrčič

Šolsko leto 2021/2022

3–4

19

Šolsko leto 2021/2022

3–4

19

Šolsko leto 2021/2022

3–4

19

Šolsko leto 2021/2022

3–4

19

Zdrav obrok
Vožnja s poganjalcem
in triciklom
Skrb za zdravje-zobna
preventiva
Gledališka predstava
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Valentina Lukan
Tradicionalni slovenski vse
zajtrk
Delovne akcije
Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
Povezani v gibanju na Slavica Perpar Ibrčič
daljavo
Valentina Lukan
Pravljični palček
Slavica Perpar Ibrčič
S knjigo na potepu

Slavica Perpar Ibrčič

Čofotanje po lužah

Trapić, Jordan

Pustovanje
vse
Bralnice pod krošnjami Trapić, Jordan
Teden otroka:
Peka palačink, mafinov Trapić, Jordan
Prirava sadnega napitka
Ples z medvedki
Pravljično dopoldne

19. 11. 2021

1-6

1x tedensko v marcu

3–4

19

oktober 2021 – marec
2022
oktober 2021 – marec
2022
oktober 2021 – maj
2022

3–4

19

3–4

19

3-4

19

april

1-3

12

marec
oktober – maj

1-6
1-3

12

oktober

1-3

12

Delovna akcija

vse

marec

1-6

Spuščanje gregorčkov
Dan vožnje s skirojem,
poganjalcem, tricikolm

Trapić, Jordan
Trapić, Jordan

oktober – maj

1–3

12

maj

1–3

12

Pravljična čajanka

Trapić, Jordan

december
oktober - maj

1-3

12

Utrinki skupine sončki

Trapić, Jordan

1-3

12
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oktober - maj
Vitaminski napitki
Skoči, poskoči

Trapić, Jordan
Jana Strojan

Skozi celo šolsko leto

1-3
4-5

Moj dih

Jana Strojan

Oktober – maj

4-5

Biba pleše

Jana Strojan

Oktober - maj

4–5

V gozdu

Jana Strojan

Skozi celo šolsko leto

4-5

Po lužah

Jana Strojan

Priložnostno

4-5

Novoletni ples

Jana Strojan
Jasmina Trebušak
vse

December 2021

4-5

Zima 2021/22

4-5

Jana Strojan
Jasmina Trebušak
Jana Strojan
Jasmina Trebušak
Jana Strojan
Jasmina Trebušak
Š. Zemljič Kociper
M. Novak
Š. Zemljič Kociper
M. Novak
Š. Zemljič Kociper
M. Novak
Š. Zemljič Kociper
M. Novak
Š. Zemljič Kociper
M. Novak

5 krat letno

4-5

3 krat letno

4-5

5 dni

4-5

Sep. - junij

3-5

19

Sep. - junij

3-5

19

Jesen 2021

3 -5

19

Jesen 2021

3-5

19

Okt.- maj

3-5

19

Igre na snegu
Kolesarski dnevi
Dnevi vožnje (tricikel,
poganjalec)
Rolanje
Gibalček
Mali sonček
Kolesarski dnevi
Dan s skirojem
Biba pleše
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12

Športno popoldne

Š. Zemljič Kociper
M. Novak
Bralnice pod krošnjami Š. Zemljič Kociper
M. Novak
Pripovedovalka pravljic Vzgojiteljice vrtca

23. – 30. 9. 2021

3-5

19

Sep. - junij

3-5

19

Februar 2022

3-5

19

Alenka Lovšin
Eva Jerman
Alenka Lovšin
Eva Jerman
Alenka Lovšin

Okt. 2021-april 2022

2-3

13

Sept. 2021-junij 2022

2-3

13

Okt. 2021-april 2022

2-3

13

Alenka Lovšin
Eva Jerman
A. Bešter,
M. Vrhovnik
A. Bešter,
M. Vrhovnik
Vzgijiteljice vrtca Krtek

Okt. 2021-april 2022

2-3

13

okt. - maj.

1-2

10

pomlad, 2022

1-2

10

Gledališka/lutkovna
predstava
Bralnice pod krošnjami A. Bešter,
M. Vrhovnik
Mali ekolog
K. Košenina
Hop, hop, poskok
K. Košenina
Bralnice pod krošnjami K. Košenina

zima, 2021 ali pomlad, 1 - 2
2022
celo leto
1-2

10

Pomlad- poletje
Celo leto
Pomlad/poletje 2022

1–2
1–2
1–2

11
11
11

Mali sonček

Kržišnik

Celo leto

5–6

23

Rolanje
Spretnosti vožnje s
kolesom
Dnevi vožnje-skiro,
poganjalec, tricikel

Kunavar
Kržišnik

Jesen, pomlad
Jesen, pomlad

5–6
5–6

23
23

Kržišnik

Jesen, pomlad

5–6

23

Dnevi tehnike in
naravoslovja v skupini
Glasbene urice
Mala biba pleše
Bivamo v gozdu
Moj prvi album
Športno popoldne
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10

Bralnice pod krošnjami Kržišnik

Celo leto

5–6

23

Biba pleše

Kržišnik

Celo leto

5–6

23

Povezani v gibanju

Frol Štefan

Oktober 2021–marec
2022
Skozi celo leto
Skozi celo leto

5–6

23

4-6 let
4-6 let

24
24

Skozi celo leto
Februar 2022
Skozi celo leto

4-6 let
4-6 let
4-6 let

24
24
24

Skozi celo leto

4-6 let

24

21. okt.- 22. mar.
Oktober, maj

4-6 let
4-6 let

24
24

Biba pleše
Mali sonček

Karin Ropotar
Vse tri strokovne
delavke
Bistra glavca
Karin Ropotar
Pripovedovalka pravljic Sodelavka našega vrtca
MOJ KRAJ (Kje so
Karin Ropotar, Dragana
doma moji prijatelji?)
Ristić, Mateja Kržič
Naredi dobro in
Karin Ropotar
spremeni svet
Povezani v gibanju
Katja Frol Štefan
Spretnosti vožnje s
Karin Ropotar
kolesom

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Število otrok

Štirje letni časi

Nuša Sotlar

Druženje na prostem

Pomlad 2022

14

Mini gledališki abonma-2
predstavi
Tabor na kmetiji

Zunanji izvajalec

Vrtec

Pomlad 2022

vsi

4.–15. 4. 2022

l. 2015/2016

November 2022

24

Obisk strokovnjaka za
črmlje

Kmetija Davčen in Četena Ravan, Škofja
Tavčar
Loka
Vrtec ali na daljavo
240

Realizacija

Obisk zobne asistentke

Zobna asistentka

Vrtec

Skrb za zdravje
Plavalni tečaj

ZD Domžale
Vrtec
Inštruktor plavanja Atlantis

Jesen 2021/pomlad
2022
Pomlad 2022
April 2022

24
24

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

Izlet v neznano

Pomlad 2022

Gosenice

Igre na snegu

Zima 2021/22

Gosenice

Janja Dragar Ribič,
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič,
Barbara Gorič

Ob Kamniški Bistrici

Jesen 2021

Gosenice

Zimski izlet

Zima 2021/22

Gosenice

Izlet do vagona

Pomlad 2022

Gosenice

Študa-vagon

jesen

Miške

A.Matkovič

Izlet v neznano

zima

Miške

A.Matkovič

-sproščeno izvajanje
naravnih oblik gibanja
-sproščeno izvajanje
naravnih oblik gibanja
- uživanje otrok v zimski
idili
- aktivno preživljanje
prostega časa v naravi
- uživanje otrok v zimski
idili
- sproščeno izvajanje
naravnih oblik gibanja
- razvijanje spoštljivega
odnosa do žive narave
-spodbujanje veselja do
gibanja in vztrajnosti
-utrjevanje zdravja

Ihanski bajer- Žabje

pomlad

Miške

A.Matkovič

Tabor nad Ihanom

pomlad

Miške

A.Matkovič

Janja Dragar Ribič,
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič,
Barbara Gorič
Janja Dragar Ribič,
Barbara Gorič
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-opazovanje narave in
živali ob gozdnem robu
-seznanjanje s krajevnimi
posebnostmi

Realizacija

Ob Žabnici

jesen

Polži

Slavica Perpar Ibrčič

Ob Kamniški Bistrici

jesen

Polži

Slavica Perpar Ibrčič

Na Tabor

pomlad

Polži

Slavica Perpar Ibrčič

Del Domžalske
čebelarske učne poti

pomlad

Polži

Slavica Perpar Ibrčič

Obisk nunskega travnika maj

Sončki

Trapić, Jordan

Obisk kmetije Sojer

marec

Sončki

Trapić, Jordan

Izlet v neznano

februar

Sončki

Trapić, Jordan

Izlet v gozd

Trapić, Jordan

Nunski travnik
Ajdovščina

jesen, zima,
Sončki
pomlad, poletje
Jesen, zima, pomlad Polži
Pomlad
Polži

Križentaver

Pomlad

Polži

Jana Strojan

Tabor

Jesen, pomlad

Polži

Jana Strojan

Študa

Jesen, pomlad, zima Polži

Jana Strojan

Konjeniški klub Brdo

Jesen, pomlad

Polži

Jana Strojan

Domžale

Zima, pomlad

Polži

Jana Strojan

Jana Strojan
Jana Strojan
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Opazovanje žive in nežive
narave v okolici vrtca.
Razvijanje vztrajnosti pri
hoji.
Spodbujanje gibalnih
sposobnosti.
Spoznavanje čebelarstva in
pomena čebel za naravo in
zdravje.
Otrok spoznava bližnjo
okolico vrtca.
Otrok se seznani z živalmi
na kmetiji.
Razvijanje vztrajnosti pri
hoji.
Raziskovanje gozda v vseh
letnih časih
Raziskovanje v naravi.
Otrok opazuje reko in
njeno okolico.
Otrok se veseli ob
osvojenem cilju.
Otrok se veseli ob
osvojenem cilju.
Otrok spoznava bližnjo
okolico ter male živali.
Otrok spoznava konje in
bližnjo okolico.
Otrok spoznava bližnjo
okolico in je vesel, ko
osvoji cilj.

Izlet na Tabor nad
Ihanom

Pomlad 2022

Kresničke

Š. Zemljič Kociper

Izlet do vagona ob
Kamniški Bistrici
Pohod do Domžal

Pomad 2022

Kresničke

Š. Zemljič Kociper

Jesen 2021

Kresničke

Š. Zemljič Kociper

Izlet na Križentaver

Jesen 2021

Kresničke

Š. Zemljič Kociper

Izlet do vagona

Pomlad 2022

2-3

Alenka Lovšin

Izleti v bližnjo okolico
vrtca
Izleti in obiski gozda

Celo leto

2-3

Alenka Lovšin

Celo leto

2-3

Alenka Lovšin

Izlet do vagona

pomlad, 2022

Pikapolonice

Anja Bešter

Pojdimo do reke

Skozi celo leto

Metulji

K. Košenina

Izleti v okolici vrtca

Celo leto

Žabe

Kržišnik

Cerovo-Vodomčev Gaj

Jesen

Žabe

Kržišnik

Ljubljana-Hiša
eksperimentov

Zima

Žabe

Kržišnik
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Spoznavanje bližnje
okolice vrtca
Pridobivanje gibalnih
izkušenj povezanih s hojo
Pridobivanje gibalnih
izkušenj povezanih s hojo
Navajanje na hojo v
skupini
Sproščeno izvajanje
naravnih oblik gibanja
Sproščeno izvajanje
naravnih oblik gibanja,
Nabiranje jesenskih plodov
Bivanje in gibanje v
naravi.
Bivanje in gibanje v
naravi.
Bivanje in gibanje v
naravi.
Spodbujanje vztrajnosti pri
daljšem sprehodu.
Otroci opazujejo naravo na
istem mestu, v vseh letnih
časih
Orientacija v prostoru.
Varnost v prometu.
Spoznavanje živalskih
habitatov. Spodbujanje
ekološkega razmišljanja.
Razvijanje kritičnega
mišljenja s sposobnostjo
reševanja problemov.

Kranjska Gora-jezero
Jasna

Pomlad

Žabe

Kržišnik

Sprehod do Domžal

V vsakem letnem
času (jesen, zima,
pomlad, poletje)

Čmrlji

Karin Ropotar

Obisk kmetije

Pomlad 2022

Čmrlji

Karin Ropotar

Izlet do pravljične hišice

Jesen 2021

Čmrlji

Karin Ropotar

Zaključni izlet do morja

Pomlad 2022

Čmrlji

Karin Ropotar

Čmrlji

Karin Ropotar

Tabor na kmetiji (Davčen
ali Tavčar)

4.-15. 4. 2022

Otrok spoznava naravo.
Usvajanje pomena čistega
okolja.
Otroci opazujejo
spreminjanje narave na
istem mestu, v vseh letnih
časih.
Otrok spozna delo in živali
na kmetiji.
Otrok spoznava pravljični
svet in razvija vzdržljivost.
Otrok doživlja veselje in
ugodje ob obisku obalnega
dela Slovenije. S prijatelji
in vzgojiteljicami preživi
zadnji izlet v vrtcu.
Otrok spozna delo in živali
na kmetiji ter se spoznava s
samostojnim bivanjem v
družbi s prijatelji iz vrtca.

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna
skupina

Št.
udeležencev

2-3

14

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..
Športno popoldne

Jesen 2021

Janja Dragar Ribič, Barbara
Gorič
244

Realizacija

Delovna akcija

Pomlad 2022

Zimska pravljica – izdelajmo
instrument skupaj s starši
Plesni zaključni nastop za
starše in otroke
Zbiranje starega papirja

Zima 2021/22

Z babico in dedkom

Pomlad 2022
Jesen, Pomlad
2021/22
Pomlad 2022

Janja Dragar Ribič, Barbara
Gorič
Janja Dragar Ribič, Barbara
Gorič
Janja Dragar Ribič, Barbara
Gorič
Vrtec Domžale – enota Krtek

2-3

14

2-3

14

2-3

14

2-3

14

Janja Dragar Ribič, Barbara
Gorič
Simona Tonkli Gornjak

2-3

14

2-3

14

2-3

14

2-4

18

Humanitarna akcija:
Starši za starše
Nočni pohod z lučkami

Celo leto

Dedi –izdelajva ptičjo hišico

jesen

Janja Dragar Ribič, Barbara
Gorič
Matkovič, Šumić

Prednovoletna delavnica

december

Matkovič, Šumić

2-4

18

Zbiranje zamaškov-Vesele
nogice
Pomladna razstava

Vse leto

Matkovič, Šumić

2-4

18

pomlad

Matkovič, Šumić

2-4

18

Naša prva knjiga

Vse leto

Matkovič, Šumić

2-4

18

Športno popoldne

pomlad

Matkovič, Šumić

2-4

18

Zaključno srečanje

Junij

Matkovič, Šumić

2-4

18

Športno popoldne

23. – 30. 9. 2021

3-4

19

Mamina ustvarjalnica

november

Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan

3-4

19

Januar 2022
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Očkova delavnica

oktober

Predpraznično druženje z
družinami
Čajanka s starejšo generacijo

december

Zaključno srečanje

junij

Zbiranje zamaškov in
odpadnega papirja
Humanitarne akcije

Šolsko leto
2021/2022
Šolsko leto
2021/2022
januar

Druženje s starši in otroki
Medgeneracijsko druženje s
starimi starši
Športno popoldne
Zaključek s starši
Zaključno druženje

januar

marec
september

Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
Slavica Perpar Ibrčič
Valentina Lukan
društvo Vesele nogice,
Dinos
Anina zvezdica

3-4

19

3-4

19

3-4

19

3-4

19

1–6

vsi

1-6

vsi

Trapić, Jordan

1-3
1-3

Trapić, Jordan
Trapić, Jordan

1–3

Trapić, Jordan
Jana Strojan
Jasmina Trebušak
Sprehod z lučkami
Zima 2021/22
Jana Strojan
Jasmina Trebušak
Športno popoldne
September 2021
Jana Strojan
Jasmina Trebušak
Zbiranje starega papirja
Jesen 2021, Pomlad Vrtec Krtek
2022
Zbiranje zamaškov »VESELE Skozi celo šolsko
Janja Dragar Ribič
NOGICE«
leto
Športno popoldne
23.-30.9.2021
Š. Zemljič Kociper
M. Novak
Novoletna predstava
December 2021
Š. Zemljič Kociper
M. Novak
maj
Maj 2022
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1-3
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
3-5
3-5

Dan staršev

Junij 2022

Zaključno srečanje s starši

Maj/junij 2022

Srečanje ob zaključku
šolskega leta
Športno popoldne
Zaključni izlet

maj./jun., 2022
Pomlad 2022
Maj 2022

Zaključni izlet
Prednovoletna ustvarjalna
delavnica
Športno popoldne

December 2021
September 2021

Š. Zemljič Kociper
M. Novak
A. Lovšin
E. Jerman
A. Bešter,
M. Vrhovnik
K. Košenina
K. Košenina

3-5

Kržišnik, Kunavar

5–6

2–3
1-2
1-2
1–2

Karin Ropotar, Dragana
Ristić, Mateja Kržič
Karin Ropotar, Dragana
Ristić
Karin Ropotar, Dragana
Ristić, Mateja Kržič

DRUŽENJE S STARIMI
Jesen/pomlad
STARŠI (sprehod v
2021/22
dopoldanskem času)
Zaključni nastop in srečanje s Junij 2022
Karin Ropotar, Dragana
starši
Ristić, Mateja Kržič
PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
Sestanek za starše
Pogovorne ure

September 2021
Januar 2022
1 x mesečno ali po
dogovoru

Vse strokovne delavke

1-6

Vse strokovne delavke

1-6
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11
11

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe

Gregorjevo

Pomlad 2022 Gosenice

Božiček

December
2021
November
2021

Lutkovna igra v izvedbi
vzgojiteljic
Mini abonma

Skupina

vse
Gosenice

Gledališke ali lutkovne
predstave za otroke
Pravljica malo drugače

Jesen 2021,
vse
Pomlad 2022
Šolsko leto
Polži
2021/2022
februar
Polži

Predstava igralske skupine
Vrtca Domžale

december

vse

Lutkovna igrica

februar
Sončki
Februar 2022 Čebele,
polži
Priložnostno Čebele

Pripovedovalka pravljic

Februar 2022 5–6

Pripovedovalka pravljic
Pravljica malo drugače

Izvajalec

Št. otrok

Vzgojiteljica

Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič
Vrtec

14

Janja Dragar Ribič

vsi

vse

Janja Dragar Ribič
Barbara Gorič

14

Janja Dragar Ribič

Lutkovno gledališče

vse

vse

Zunanji izvajalec,
strokovne delavke enote
Jana Strojan

19

Slavica Perpar
Ibrčič
Slavica Perpar
Ibrčič

Strokovne delavke Vrtca
Domžale
Strokovna delavka vrtca
Domžale
Slavica Perpar Ibrčič, Jana
Strojan
Jana Strojan, Jasmina
Trebušak
Pestotnik

248

19

vsi

vse

12
vsi

Trapić, Jordan
Jana Strojan

vsi

Jana Strojan
Kržišnik

Realizacija

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

GD Ihan

Po navodilu

vse

Preprečevanje naravnih nesreč in požarna varnost.
Spoznati poklic. Evakuacijska vaja.
Razvijati občutek za solidarnost, medsebojno
pomoč.
-izposoja knjižne literature
-spodbujanje bralnih navad in veselja do knjige
-zobna preventiva

Zbiranje zamaškov za društvo Vse leto
Vesele nogice
Knjižnica Domžale
Vse leto

vse

ZD Domžale

Vse leto

Matkovič, Miške

Knjižnica Domžale

celo leto

S. Perpar Ibrčič, Polži

Policijska postaja Domžale

maj 2022

S. Perpar Ibrčič, Polži

Otrok ob knjigi doživi ugodje, veselje, zabavo ter
pridobiva pozitiven odnos do literature.
Vzgoja za varnost v prometu.

Zdravstveni dom Domžale

jesen,
pomlad
april

S. Perpar Ibrčič, Polži

Skrb za zdravje.

Vse skupine

Spoznavanje poklica fotograf in fotografiranje.

Fotograf

oktober Obisk medicinske sestre
maj
Humanitarne akcije, Anina
zvezdica
oktober Interna akcija: Starši za starše maj
Zbiralna akcija papirja
PP Domžale

Matkovič, Miške

Seznanjanje z zdravim načinom življenja, skrb za
Slađana Trapić, sončki zdravje, higieno, …
vse
Razvijanje občutek za solidarnost, medsebojna
pomoč

oktober, maj vse
Maj 2022
Š. Zemljič Kociper,
Kresničke

Sodelovanje pri zbiranju starega papirja
Vzgoja za varnost v prometu

249

Realizacija

Izdelava novoletnih voščilnic December
2021

Karin Ropotar, Čmrlji

Pošiljanje novoletnih voščilnic starejšim v kraju in
bivšim upokojenim sodelavkam in varovancem mgc
Domžale

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vrtec Domžale

Strokovni aktivi

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice
Dragar Ribič, Gorič

Delovni sestanki

razno

Dragar Ribič, Gorič

ga. ravnateljica Nina Mav Hrovat – Vzgojni zbori
Vrtec Domžale
Dr. Kristjan Lešnik Musek
Izobraževanje na daljavo –
Pozitivno razmišljanje in
učinkovito sodelovanje med
sodelavci
Katja Frol Štefan
Računalniška pismenost
Zrsš
Delovni estanki v enoti
Vrtec Domžale, Jaka Strajnar
Legama

8. 11. 2021;
14. 2. 2021;
9. 5. 2022

Dragar Ribič, Gorič
Dragar Ribič, Gorič

20. 10. 2021;
12. 1. 2022

Dragar Ribič, Gorič

Otrok in vzgojitelj pri ustvarjanju
digitalne zgodbe
razno
Glasbena delavnica z lastnimi
instrumenti
Lego education delavnica

Datum

K. Košenina, Kržišnik

1.9.2021
23.9.2021
1x mesečno vse
leto
2. 9.2021

Kržišnik, Ropotar

12. 10. 2021

Trapić
vse
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Št. ur

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v gore…)
Realizacija
Naslov delavnice, prispevka…
Izvajalka/ec
Datum izvedbe

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA:
Katarina Košenina
- nadomeščanje vodje v času njene odsotnosti in pomoč pri delu
- organizacija akcije zbiranje odpadnega papirja
- oseba za prvo gašenje v primeru požara...
- itd..
VZGOJITELJICA: Anja Bešter
- organizacija obiska gledališča
- skrb za urejenost panojev na hodniku
VZGOJITELJICA: Slađana Trapić
- Urejanje pedagoške sobe, (stari del)
VZGOJITELJICA: Janja Dragar Ribič
-predstavnik za civilno zaščito
VZGOJITELJICA: Slavica Perpar ibrčič
- urejanje gredice na igrišču (stari del vrtca).
VZGOJITELJICA: Alenka Lovšin
-skrb za skladišče odpadnega materiala stari del.
VZGOJITELJICA: Andreja Matkovič
-vodenje enote
-nabava materiala za higieno
-odgovorna oseba

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:
Saša Oštir Verbič
- skrb za igralnico, garderobo in atrij
- dekoracija panojev – vhod 1
- itd....
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Mateja Vrhovnik
- predstavnica sindikata enote
- skrb za urejenost panojev na hodniku
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tina Jordan
- Urejanje kuhinje za vzgojiteljice
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Barbara Gorič
-urejanje panoja vhod 1 in med igralnicama 1 in 2
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Valentina Lukan
-zunanja hiša z igračami (stari del).
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Eva Jerman
-urejanje zunanjih hišk na parkirišču.
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita Šumić
- razvoz in pospravljanje sanitetnega materiala
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-inventurna komisija
-povezovanje z zunanjimi instituciajmi(KS,GD…..)
VZGOJITELJICA: Špela Zemljič Kociper
Predstavnik za Prvo Pomoč- Kontrola omaric
Predstavnik enote v Svetu zavoda

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Novak
Skrb za vrtne gredice pred vrtcem

VZGOJITELJICA: Karina Ropotar
- Pisanje mesečnih novic za lokalni časopis (Plevca),
- povezovanje sodelovanje s knjižnico Domžale (Pravljični Palček),
- predstavitev delavnice Lego education delavnica,
- urejanje knjižnice v enoti,
- urejanje skupnih panojev v hodniku in na stopnišču,
- itd...
VZGOJITELJICA: Ana Kržišnik
-Skrb za omaro z malimi instrumenti.

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Dragana Ristić
- Skrb za igralnico, garderobo in atrij,
- urejanje knjižnice v enoti,
- skrb za knjižnično gradivo (sodelovanje s knjižnico Domžale),
- urejanje skupnih panojev v hodniku in na stopnišču,
- itd...

VZGOJITELJICA: Jana Strojan
-urejanje omar z odpadnim, uporabnim materialom (hodnik v starem
delu vrtca)
-organizacija obiska zobne asistentke gospe Marjane Božič za obisk
vseh skupin v enoti
-delo v inventurni komisiji

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jasmina Trebušak
-urejanje športnega kabineta

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Simona Kunavar
-Skrb za omaro z lutkami.

ŽIG:

Datum:

Podpis vodje enote:
Podpis ravnateljice:
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE MLINČEK
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ENOTA: Mlinček

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

2–3

Maja Cerar Jeretina

Petra Miklavc

ga. Anja Hrovat

3–5

Damjana Rode

Gašper Cestnik

g. Domen Pokorn

5–6

Dragica Repanšek

Saša Starič

ga. Alenka Paravinja

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Anja Hrovat
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
7. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
8. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
9. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke…
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne
embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na prostem
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:


























MALI SONČEK
BRALNICE POD KROŠNJAMI
MLINČKOVI IN KEKČEVI SMO RPIJATELJI
SPOZNAVAM MOJ KRAJ
BRALNI PALČEK
BIBA PLEŠE
MALA BIBA PLEŠE
IGRE NA SNEGU
PUSTNO RAJANJE
LENKA SE ŠETA, METLA POMETA
TEDEN OTROKA
SKRB ZA ZDRAVJE
ŠPORTNI DAN VRTCA DOMŽALE
BOŽIČEK
NOVOLETNI KONCERT
BABICE IN DEDKI PRIPOVEDUJEJO
RECITAL VZGOJITELJEV ENOTE OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
PREDSTAVA VZGOJITELJEV ZA OTROKE
PGD RADOMLJE
FOTOGRAF
POLICIJA DOMŽALE
ENOTA KEKEC
HUMANITARNE AKCIJE
KNJIŽNICA DOMŽALE
ZD DOMŽALE

257

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
2021 – 2022
Nadaljevanje…Strateški cilj: SPODBUJANJE NARODNE ZAVESTI
Nadaljevanje… Strateški cilj: POVEZOVANJE Z VRTECM KEKEC
Nadaljevanje…Strateški cilj: BOLJŠA KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE MED ZAPOSLENIMI
Strateški cilj: POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
CILJ
 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.
VSEBINE
 Jutranja telovadba z upokojenci Radomlje.
 Priložnostna sodelovanja z lokalno skupnostjo.
 Sodelovanje s pevskim upokojenskim zborom Radomlje.
 Obiski razstav v kulturnem domu v Radomljah.
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PROJEKTI
Naslov projekta
MALI SONČEK
MLINČKOVI IN KEKČEVI
SMO PRIJATELJI
SPOZNAVAM MOJ KRAJ

Nosilec izvedbe

Starostn
a
skupina
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 2 – 3
D. Rode, G. Cestnik
3–5
D. Repanšek, S. Starič
5–6
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 2 – 3
D. Rode, G. Cestnik
3–5
D. Repanšek, S. Starič
5–6
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc 2 – 3
D. Rode, G. Cestnik
3–5
D. Repanšek, S. Starič
5–6

GLEDALIŠČE PRI MALIH
MIŠKAH
EN, DVA, TRI,
TELOVADIMO VSI
IZ MAJHNEGA ZRASTE
VELIKO
ČUTIM, MISLIM

M. Cerar Jeeretina

2–3

M. Cerar Jeretina

2–3

M. Cerar Jeretina

2–3

D. Rode, G. Cestnik

3–5

PRAVLJIČNI PALČEK

D. Repanšek, S. Starič

5–6

EKOLOGIJA

D. Repanšek, S. Starič

5–6

PESEM NOSI VETER

D. Repanšek, S. Starič

5–6

RIBICA PRAZNUJE
ROJSTNI DAN
RASTI, RASTI MOJE
DREVO

D. Repanšek, S. Starič

5–6

D. Repanšek, S. Starič

5–6

Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

Oktober 2021 –
junij 2022

Razvijanje veselja do športa; seznanitev z
različnimi športnimi aktivnostmi.

Oktober 2021 –
junij 2022

Povezovanje vrtcev, združevanje ob dežurstvih,
skupni projekti.

Oktober 2021 –
junij 2022

Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so
pomembne za lokalno skupnost (po principu od
bližnjega k daljnemu). Spoznavanje domačega
kraja, občine, države.Državljanska vzgoja.
Ogled predstave, doživljanje gledaliških sredstev
(scenski predmet, kostum, lutke...).
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti
otrok.
Spodbujanje samostojnosti otrok (hranjenje,
higiena, oblačenje)
Otrok spoznava in prepoznava čustva, načini
izražanja čustev, kaj je čustvo, primeren način
izražanja čustev, otrok in čustva, senzibilnost,
empatija…
Bralna pismenost, otrok se uči samostojnega
pripovedovanja in obnove pravljične vsebine.
Pridobivanje spoznanj in navad povezanih z
ekologijo.
Povezovanje družine in vrtca.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Praznovanje rojstnih dni otrok v skupini.

Oktober 2021 –
maj 2022
Oktober 2021 –
maj 2022
Oktober 2021 –
maj 2021
September 2021 –
maj 2022
Oktober 2021 –
februar 2022
Oktober 2021 –
maj 2021
Oktober 2021 –
maj 2021
September 2021 –
avgust 2022
November 2021 –
marec 2022
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Kako vzgojiti drevo.

Realizacija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost

Izvajalec

LENKA SE ŠETA, METLA POMETA

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
Katja Frol Štefan

BRALNICE POD KROŠNJAMI

TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK
MALA BIBA PLEŠE
BIBA PLEŠE
BIBA PLEŠE
POVEZANI V GIBANJU
SPRETNOSTNA VOŽNJA S
POGANJALCEM, SKIROJEM,
TRICIKLOM
IGRE NA SNEGU
ME SMO MIŠKE, TRA LA LA

M. Cerar Jeretina

DNEVI VOŽNJE S SKIROJI
GIBALNA ABECEDA

D. Rode, G. Cestnik
G. Cestnik

MURNČKI

D. Repanšek

GIBALNA ABECEDA

S. Starič

ROLANJE

S. Starič

KOLESARJENJE

S. Starič

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc

Čas
izvajanja
Vsak ponedeljek
September 2021 –
avgust 2022
November 2021
Oktober 2021 –
maj 2022
1x mesečno
vadbena ura
Pomlad 2022

Zima 2021/22
Oktober 2021 –
maj 2022
September 2021
Oktober 2021 –
maj 2022
Oktober 2021 –
maj 2022
Oktober 2021 –
maj 2022
6. 9. 2021 –
10.9. 2021
September
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Starost
otrok
2–3
3–5
5–6
2–3
3–5
5–6
2–3
3–5
5–6
2–3
3–5
5–6
2–3
3–5
2–3

Število
otrok
14
20
24
14
20
24
14
20
24
14
20
24
14
20
14

2–3
2–3

14
14

3–5
3–5

20
20

5–6

24

5–6

24

5–6

21

5–6

Realizacija

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

PLAVALNI TEČAJ
TABOR NA KMETIJI

Azimut
Vrtec Domžale

Atlantis
Tavčar in Dvačen

April ali maj 2022
April 2022

Število otrok

Realizacija

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

IZLET DO ČEBELNJAKA

Oktober 2021

2–3

M. Cerar Jeretina

Prvi daljši sprehod po okolici vrtca.

SPREHOD Z LAMPIJONI

December 2021

2–3

M. Cerar Jeretina

ŠKRJANČEVO

Februar 2022

2–3

M. Cerar Jeretina

Spodbujanje vztrajnosti pri hoji ter sprehod v
povezavi z običaji v prednovoletnem času.
Izlet za Mali sonček.

ENOTA GAJ

Maj 2022

2–3

M. Cerar Jeretina

Hoja v naravi. Izlet v okviru projekta Mali sonček.

IZLET DO RANČA – HUDO

Jesen 2021

3–5

D. Rode, G. Cestnik

HOMŠKI HRIB

Jesen 2021

3–5

D. Rode, G. Cestnik

SPREHOD Z LAMPIONČKI
Lucijino
ZIMSKI IZLET OB
KAMNIŠKI BISTRICI
SANKANJE – VERBIČEV
HRIB

December 2021

3–5

D. Rode, G. Cestnik

Zima 2021 – 2022

3–5

D. Rode, G. Cestnik

Zima 2021 - 2022

3–5

D. Rode, G. Cestnik

IZLET DO RIBNIKA RADOMLJE

Marec 2022

3–5

D. Rode, G. Cestnik

Izlet za MALI SONČEK: Opazovanje narave,
razvijanje gibalnih sposobnosti
Izlet za MALI SONČEK: Doživljanje in spoznavanje
žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
opazovanje gozda.
Vztrajnost in hoja v povezavi z ljudskim izročilom in
kulturno dediščino.
Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave,
razvijanje gibalnih sposobnosti.
Izlet za MALI SONČEK:
Opazovanje narave ter spoznavanje zimskih
aktivnosti.
Spoznavanje kulturne dediščine in glavnega mesta.
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Realizacija

OB KAMNIŠKI BISTRICI PRESERJE

Jesen 2021
Pomlad 2022

3–5

Izlet za MALI SONČEK: Doživljanje in spoznavanje
žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
opazovanje gozda.
D. Rode, G. Cestnik
Izlet za MALI SONČEK; Opazovanje narave,
razvijanje gibalnih sposobnosti.
D. Repanšek, S. Starič Spoznavanje rastlin in živali v parku.
D. Repanšek, S. Starič Spoznavanje narave v povezavi z gibanjem,
vztrajnost pri hoji.
D. Repanšek, S. Starič Vztrajnost pri hoji, spoznavanje obvodnega življa.

IZLET DO MLINOV V
RADOMLJAH – MOJ KRAJ
ARBORETUM
MENGEŠ

Pomlad 2022

3–5

Oktober 2021
November 2021

5–6
5–6

VIR – OB KAMNIŠKI
BISTRICI
LUCIJINO – SPREHOD Z
LUČKAMI OB KAMNIŠKI
BISTRICI
ŠMARCA
ROVA (do cerkve)
ČEŠENIK

December 2021

5–6

December 2021

5–6

D. Repanšek, S. Starič Vztrajnost in hoja v povezavi z ljudskim izročilom in
kulturno dediščino.

Februar 2022
Marec 2022
April 2022

5–6
5–6
5–6

ŽIVALSKI VRT

Maj 2022

5–6

D. Repanšek, S. Starič Vztrajnost pri hoji, spoznavanje obvodnega življa.
D. Repanšek, S. Starič Višinska točka v našem kraju.
D. Repanšek, S. Starič Vztrajnost in hoja v povezavi z ljudskim izročilom in
kulturno dediščino.
D. Repanšek, S. Starič Spoznavanje narave v povezavi z gibanjem.

D. Rode, G. Cestnik
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SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna skupina

Št. udeležencev

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..
ŠPORTNO POPOLDNE

September 2021

PRAZNIČNA USTVARJALNICA
ZAKLJUČNO SREČANJE
OBISK NA DALJAVO

December 2021
Junij 2021
Teden otroka
(oktober 2021)
Oktober 2021 – junij 2022

BABICA, DEDEK, MAMICA IN
OČKA PRIPOVEDUJETA
POZDRAV POMLADI – likovna
ustvarjalnica
POZDRAV POMLADI
ZAKLJUČNO SREČANJE

2–3
3–5
5–6
2–3
2–3
2–3

14
20
24

Babice in dedki skupine Ptičkov 3 – 5

20

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc

Marec ali april 2022

D. Rode, G. Cestnik

3–5

20

Marec 2022
Maj 2022

D. Repanšek, S. Starič
D. Repanšek, S. Starič

5–6
5–6

24
24

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
1. RODITELJSKI SESTANEK
POGOVORNA URA
2. RODITELJSKI SESTANEK
RODITELJSKI SESTANEK
POGOVORNA URA
RODITELJSKI SESTANEK ZA
NOVINCE

September 2021
Oktober 2021 –
junij 2022
Januar 2022
September 2021 in januar
2022
Vsak prvi ponedeljek v
mesecu 16.00 – 17.00
Junij 2022

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc

2–3
2–3

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik

2–3
3–5

20

D. Rode, G. Cestnik

3–5

20

2–6

Po seznamu
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Realizacija

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe

Skupina

Izvajalec

OBISK BOŽIČKA

December
2021

2–6

PREDSTAVA VZGOJITELJEV

December
2021

2–6

NOVOLETNI KONCERT

December
2021

2–6

RECITAL VZGOJITELJEV OB
KULTURNEM PRAZNIKU

Februar 2022

2–6

PRAVLJIČARKA PRIPOVEDUJE Februar 2022

2–6

Strokovni delavci enote Mlinček 14
20
24
Strokovni delavci enote Mlinček 14
20
24
Strokovni delavci enote Mlinček 14
20
24
Strokovni delavci enote Mlinček 14
20
24
14
20
24
Strokovni delavci enote Mlinček 14
20
24

PUSTNO RAJANJE

1.marec 2022 2 – 6

Št. otrok
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Vzgojiteljica
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič

Realizacija

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

PGD RADOMLJE

Po dogovoru

Spoznati poklic gasilec in njegovo delo, ki ga opravlja. Izvedba
sektorske vaje.

KNJIŽNICA DOMŽALE

September 2021 –
junij 2022

ČEBELARJI

November 2021

POLICIJA DOMŽALE

Maj 2022

FOTOGRAF

April 2022

ENOTA KEKEC

September 2021 –
junij 2022

HUMANITARNE AKCIJE

September 2021 –
junij 2022

ZOBNA PREVENTIVA

2021 – 2022

OSNOVNA ŠOLA

M. Cerar Jeretina, 2 – 3
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
M. Cerar Jeretina, 2 – 3
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
M. Cerar Jeretina, 2 – 3
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
M. Cerar Jeretina, 2 – 3
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
M. Cerar Jeretina, 2 – 3
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
M. Cerar Jeretina, 2 – 3
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
M. Cerar Jeretina, 2 – 3
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
D. Rode, 3 – 5
D. Repanšek, 5 – 6
D. Repanšek, 5 – 6

September 2021 –
junij 2022
September 2021 – D. Repanšek, 5 – 6
avgust 2022
September 2021 – D. Repanšek, 5 – 6
junij 2022
September 2021 – D. Repanšek, 5 – 6
junij 2022

LOGOPED
KRAJEVNA SKUPNOST
NSMB 2122

Izposoja knjig ter spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za
lokalno skupnost.
Spoznavanje dejavnosti in vloge čebel v življenju ljudi.

Spoznavanje policijskega poklica, njegovega dela in opreme.

Fotografiranje otrok, spoznati poklic fotografa.
Mlinčkovi in Kekečevi otroci smo prijatelji, medsebojno dopisovanje,
risanje risbic prijateljem, obisk prijateljev v Kekcu.
Sodelovanje v dobrodelni akciji, razvijanje socialnega čuta.
(Anina zvezdica, Zbiranje zamaškov, Podarimo šolske potrebščine)
Zobna preventiva. Spoznavanje pomena skrbi za zobe.
Povezava vrtca in šole, lažji prehod in eventualno odpravljanje strahu
pred odhodom v šolo.
Razvoj govora in odpravljanje težav pri govoru.
Spoznavamo moj kraj, obiski razstav.
Začetno opismenjevanje, spodbujanje govorne samostojnosti otrok,
knjiga naj bo vir informacij.
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Realizacija

ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE –
Obisk medicinske sestre

Maj 2022

D. Repanšek, 5 – 6

Pomen skrbi za lastno zdravje.

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice

Ravnateljica Nina Mav Hrovat

Vzgojiteljski zbor

JAKA STRAJNAR

Glasbeno ustvarjanje z lastnimi
inštrumenti
1. Odnosi – temelj dobrega počutja
Dobra klima – učinkovito delo

M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina, P. Miklavc
D. Rode, G. Cestnik
D. Repanšek, S. Starič
M. Cerar Jeretina
D. Rode
D. Repanšek
S. Starič
D. Repanšek

1. STROKOVNI AKTIVI

2. STROKOVNI AKTIVI

2. Tehnika v vrtcu – primeri dobre prakse

3. STROKOVNI AKTIVI

3. Harmonija in pozitivna samopodoba

DR. KRISTJAN LEŠNIK MUSEK

Pozitivno razmišljanje in učinkovito
sodelovanje med sodelavci

LEGO
SIMONA TONKLI

LEGOLAND
ODLOG V ŠOLO ALI VPIS

Datum

Št. ur

2. 9. 2021

1.30

20. 10. 2021
12. 1. 2022

4
4

12. 10. 2021

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe
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Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA: Damjana Rode
- vodenje enote,
- oglasna deska za oddelek, v pisarni,
- skrb za računalnik in prenosni računalnik,
- vodenje evidenc,
- urejanje igralnice, garderobe in pisarne,
- urejanje fotografij
- urejanje projekcije za tv – garderoba
- priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja
- skrb za urejenost omar, garderobe, vrtca
- vodenje obogatitvene dejavnosti Biba pleše
VZGOJITELJICA: Dragica Repanšek
- e-asistent
- evidence
- računalnik, tiskalnik
- oglasna deska – soba
- urejanje igrišča
- naravoslovni kotiček
- lončki za pitje
- kontrola vzdrževalnih del
VZGOJITELJICA: Maja Cerar Jeretina
- urejanje oglasne deske pred igralnico,
- vodenje obogatitvene dejavnosti mala Biba pleše,
- skrb za glasbeni kotiček,
- urejanje kotička Slovenija
- urejanje lutkovnega kotička
- urejanje igralnice,
- urejanje fotografij,
- urejanje igrišča
- inventura

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Gašper Cestnik
- razkuževanje
- brisanje prahu, evidenca čiščenja
- lončki in kuhinja
- telovadni kotiček
- pregled in urejanje igrišča
- naročanje sanitetnega materiala
- priprava zajtrka za otroke, nadomeščanje kuhinja
- vodenje obogatitvene dejavnosti Biba pleše
- vodenje obogatitvene dejavnosti Gibalna abeceda
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Saša Starič
- e-asistent
- urejanje igrišča
- brisanje prahu
- oglasna deska – vetrolov
- dekoracija
- priprava zajtrkov
- urejanje garderobe
- lončki za pitje
- urejanje igralnice
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:
- razkuževanje kljuk v enoti,
- skrb za evidenco igrišča
- urejanje oglasne deske,
- urejanje igralnice: razkuževanje igrač, brisanje prahu…
- urejanje knjižnega kotička
- skrb za omarico Prva pomoč

ŽIG:

Datum: 13. 9. 2021

Podpis vodje enote:
Podpis ravnateljice:
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE OSTRŽEK
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/ 2022
ENOTA: OSTRŽEK

Oddelek
2-3
3-4
4-6

Vzgojiteljica
Tadeja Mišmaš
Marjeta Osolin
Saša Šinkovec

sočasnost (4 ure)
spremljevalka OPP

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI:

Pomočnica vzgojiteljice
Nataša Okorn
Lidija Peterka
Nena Orehov
Urška Kamenšek
Tamara Benčina

Nika Turjačanin
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Predstavnik Sveta staršev
Nika Turjačanin
Jasna Cugelj
Maja Kocjančič

VIZIJA IN KAJ BOMO DOSEGLI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE
10. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
11. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
12. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke…

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne
embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na proste.
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:






Razstava izdelkov otrok ob Tednu otroka (oktober) in Ostržkova galerija ob mesecu kulture (februar)
Dekoracija vrtca v prazničnem decembru in v poletnem času
Predstave strokovnih delavk za otroke
Humanitarne akcije
Posadimo drevo

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
Razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega odnosa do knjige
Dejavnosti:
-

navajanje na rokovanje s knjigo (kako držim knjigo, kam jo pospravim, smer branja),
izposoja knjig (pokažemo zaupanje do otroka, da bo za knjigo skrbel, da jo bo pravočasno vrnil),
urejanje knjižnih kotičkov znotraj (Pravljična soba, kotički v igralnicah in na hodnikih vrtca) in zunaj vrtca (Bralnice pod krošnjami),
obisk Knjižnice Domžale,
sodelovanje v projektu Pravljični palček in Bralnice pod slamnikom,
vsakodnevno branje in pripovedovanje pravljic, poezije v vrtcu,
iskanje podatkov v poljudnoznanstveni literaturi,
otrokom je ponujena kvalitetna literatura,
pritegniti starše k branju otrokom (skupno branje),
otroci sestavljajo in pripovedujejo lastne zgodbe.
Spremljanje napredka:
- urejenost knjižnih kotičkov,
- poseganje otrok po knjigah v času proste igre,
- zanimanje otrok za poslušanje pravljic,
- branje knjig postane vsakodnevna navada v vrtcu in doma.
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PROJEKTI
Dejavnost

Izvajalec

Čas
izvajanja

Starost
otrok

Cilj projekta

MALI SONČEK

sep. -junij

2-6

spodbujanje zdravega
življenjskega sloga in gibanja

ABC GIBANJA

ŠINKOVEC, OREHOV,
MIŠMAŠ, OKORN,
OSOLIN, PETERKA
MIŠMAŠ

okt.- junij

2-3

spodbujane gibalnega razvoja
otrok

ZDRAVJE V VRTCU

ŠINKOVEC

celo leto

4-6

skrb za zdrav in varen način
življenja v vrtcu in doma

PASOVEC

ŠINKOVEC

celo leto

4-6

varnost v prometu

MOJ KRAJ

ŠINKOVEC

celo leto

4-6

spoznavanje značilnosti kraja

POSADIMO DREVO

OSOLIN, MIŠMAŠ

celo leto

2-4

okoljska ozaveščenost

ŠOPEK S SPREHODA

OSOLIN

sep. 2021 - junij 2022

3-4

- opazovanje rastja ob poti,
nabiranje šopkov iz različnega
naravnega okolja
- sproti oblikujemo koledar s
fotografijami šopkov

Realizacija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
Dejavnost

Izvajalec

Čas
izvajanja

Starost
otrok

Število
otrok

MALA BIBA PLEŠE
MOJI DNEVI V VRTCU
PRAVLJIČNI PALČEK

MIŠMAŠ
ŠINKOVEC, OKORN
ŠINKOVEC in OREHOV v
sodelovanju s KNJIŽNICO
DOMŽALE

okt.-april
okt.-maj
okt.-marec.

2-3
4-6
4-6

14
21
izbirno
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Realizacija

MAJHEN VRT, VELIKO
VESELJE

OSOLIN

okt.-maj

3-4

MALI SONČEK

koordinator: MIŠMAŠ;
vse strokovne delavke
MIŠMAŠ
vse strokovne delavke

sep.— maj

2-6

sep.- maj
oktober 2021 ali pomlad 2022
(po skupinah)
V Tednu otroka (4.-10.okt.)

2-3
2-6
2-6

14
vabljeni vsi otroci in
njihovi starši
vsi

vse strokovne delavke
koordinator: OKORN;
vse strokovne delavke
vse strokovne delavke

pustni torek, 1.3.2022
marec

2-6
2-6

vsi
vsi

vsak ponedeljek ob primernem
vremenu

2-6

vsi

vse strokovne delavke

vsak četrtek

2-6

vsi

okt.-april
zima, 5 dni (ob snežnih
razmerah)
pomlad 2022

3-4
2-6

izbirno
vsi

pomlad 2022

4-6

september
19.11.2021

4-6
2-6

celo leto

2-6

izbirno

december 2021
februar 2022

2-4
2-6

vsi

oktober 2021 (Teden otroka),
december 2021 (Praznični
december) in februar 2022
(Mesec kulture)

2-6

vsi

ABC GIBANJA
ŠPORTNO POPOLDNE
TEDEN OTROKA
»Razigran uživaj dan!«
PUSTNO RAJANJE
DELOVNA AKCIJA
UREJANJE ZUNANJIH
POVRŠIN VRTCA in
ZUNANJIH KOTIČKOV
UREJANJE IGRALNIH
KOTIČKOV V VRTCU
BIBA PLEŠE
IGRE NA SNEGU

vse strokovne delavke

OSOLIN, ŠINKOVEC
OSOLIN, MIŠMAŠ,
ŠINKOVEC
OSOLIN, ŠINKOVEC,
VOZILA
MIŠMAŠ
SPRETNOSTI VOŽNJE S ŠINKOVEC
KOLESOM
ŠINKOVEC
ROLANJE
vse strokovne delavke
TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
vse strokovne delavke
BRALNICE POD
KROŠNJAMI
OKORN, OSOLIN
KARAOKE
ŠINKOVEC, OKORN
PRIPOVEDOVALKA
PRAVLJIC
strokovne delavke enote
PREDSTAVE
OSTRŽKOVIH
VZGOJITELJIC ZA
OTROKE
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Opazovati rast,
dokumentirati spremembe,
spoštljiv odnos do narave

2-6

RAZSTAVA:
OSTRŽKOVA
GALERIJA OB TEDNU
OTROKA in V MESECU
KULTURE
POVEZANI V GIBANJU
KOSTANJČKOV
PIKNIK
LIKOVNE
USTVARJALNICE
NARAVOSLOVNE
DELAVNICE
KROS ZA SKUPINO
METULJEV

vse strokovne delavke

2-6

vsi

Katja Frol Štefan – na daljavo okt. 2021 do mar. 2022 /1x
mesečno
OSOLIN, PETERKA
jesen 2021

3-4

17

3-4

17

PETERKA

3-4

glede na interes otrok

OSOLIN

3- 4

glede na interes otrok

3-4

17

OSOLIN

oktober 2021 in februar 2022

jesen 2021, pomlad 2022

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
VZGOJA ZA VARNOST V
PROMETU
SKRB ZA ZDRAVJE – zobna
preventiva
SKRB ZA ZDRAVJE –
higiena, prehrana…

PP DOMŽALE

OSTRŽEK

Pikapolonice

ZD DOMŽALE
Ga. NATAŠA JERAS
ZD DOMŽALE –
medicinska sestra

OSTRŽEK

vsi otroci

OSTRŽEK

4-6

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (dodatno plačljive dejavnosti)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Število otrok

POMLAD NA KMETIJI

VRTEC DOMŽALE

4.4.2022-15.4.2022

samo za predšolske
otroke

PLAVALNI TEČAJ
GLEDALIŠKI ABONMA

AZIMUT
KD FRANCA
BERNIKA
izbrani fotografski
studio

TURISTIČNA KMETIJA
DAVČEN in TAVČAR
ATLANTIS
KD FRANCA BERNIKA
OSTRŽEK

pomlad 2022

FOTOGRAF V VRTCU
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april 2022
pomlad 2022

Realizacija

KEKČEVA DEŽELA

Kranjska Gora

30.9.2021

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

OB KAMNIŠKI BISTRICI
RODICA

pomlad 2022
feb.- junij

Medvedki
Medvedki

MIŠMAŠ
MIŠMAŠ

navajanje na hojo v skupini
navajanje na hojo v skupini,
opazovanje okolice, varnost v
prometu

OBISK PRAVLJIČNEGA
ŠUMBERKA
MENGEŠKO POLJE

oktober 2021

Pikapolonice

ŠINKOVEC

sep. -junij

Pikapolonice

ŠINKOVEC

POT OB KAMNIŠKI
BISTRICI
LJUBLJANA
OBISK OBČINE
DOMŽALE
KEKČEVA DEŽELA
OB KAMNIŠKI BISTRICI
SKOZI LETNE ČASE
MENGEŠKO POLJE
SKOZI LETNE ČASE

sep. - junij

Pikapolonice

ŠINKOVEC

pomlad 2022
pomlad 2022

Pikapolonice
Pikapolonice

ŠINKOVEC
ŠINKOVEC

30.9.2021
sept. 2021—maj 2022

Pikapolonice
Metulji

ŠINKOVEC
OSOLIN

okt. 2021—maj 2022

Metulji

OSOLIN

ŠUMBERK

pomlad 2022

Metulji

OSOLIN

Realizacija

gibanje, sprostitev, opazovanje
narave
opazovanje narave, gibanje v
naravi, spoznavanje kraja

opazovanje narave, gibanje v
naravi, spoznavanje kraja
varnost, semafor, proga;
opazovanje narave, gibanje v
naravi, spoznavanje kraja
varna hoja po prometnih in
gozdnih poteh, opazovanje
narave, gibanje

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna skupina

Št. udeležencev

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..
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Realizacija

ŠPORTNO POPOLDNE V
VRTCU DOMŽALE
RAZSTAVA: OSTRŽKOVA
GALERIJA OB TEDNU
OTROKA in V MESECU
KULTURE
POMLADNO SREČANJE Z
MAMICAMI
ZAKLJUČNO SREČANJE S
STARŠI
IZLET S STARŠI in OTROCI
NOVOLETNE DELAVNICE S
STARŠI
HUMANITARNE AKCIJE
PRAVLJIČNI PALČEK
MEDGENERACIJSKO
SREČANJE
NOVOLETNO SREČANJE
JESENSKI IZLET V NARAVO
(OKOLICA VRTCA)
POMLADNA DELAVNICA –
POSLIKAVA MAJIC, PRTIČKOV

po skupinah okt. ali
pomlad
oktober 2021 in februar
2022

vse str. delavke
vse str. delavke

vabljeni vsi otroci
s starši
2-6

pomlad 2022

ŠINKOVEC, OREHOV

4-6 (Pikapolonice)

junij 2022

ŠINKOVEC, OREHOV

4-6 (Pikapolonice)

maj ali junij 2022
dec. 2021

MIŠMAŠ, OKORN
MIŠMAŠ, OKORN

2-3 (Medvedki)
2-3 (Medvedki)

sept.- marec
dec. 2021

zaposleni, starši, otroci
ŠINKOVEC, OREHOV
ŠINKOVEC, OREHOV

4-6 (Pikapolonice)
4-6 (Pikapolonice)

dec. 2021
jesen 2021

ŠINKOVEC, OREHOV
OSOLIN

4-6 (Pikapolonice)
3-4 (Metulji)

pomlad 2022

OSOLIN, PETERKA

3-4 (Metulji)

OSOLIN, PETERKA, BENČINA

3-4 (Metulji)

junij 2022
NA PRAGU POLETJA –
DRUŽENJE OB PETJU IN PLESU

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
POGOVORNE URE
1. SESTANEK ZA STARŠE
(september 2021)
2. SESTANEK ZA STARŠE
(januar 2022)

Medvedki - torek
Metulji - pon
Pikapolonice- pon/sreda
Medvedki 7. 9. 2021
Metulji
16. 9. 2021
Pikapolonice15. 9. 2021
Medvedki
Metulji
Pikapolonice

MIŠMAŠ
OSOLIN
ŠINKOVEC
MIŠMAŠ
OSOLIN
ŠINKOVEC
MIŠMAŠ
OSOLIN
ŠINKOVEC

2-3
3-4
4-6
2-3
3-4
4-6
2-3
3-4
4-6
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SESTANEK ZA STARŠE
NOVINCEV
DAN ODPRTIH VRAT

junij 2022

VRTEC DOMŽALE

avgust 2022

VRTEC DOMŽALE

starši novincev

KULTURNE PRIREDITVE
Dejavnost

Čas izvedbe

Skupina

KARAOKE

december
2020
februar 2022

Metulji (3-4)
OKORN, OSOLIN
Medvedki (2-3)

OKORN, OSOLIN

oktober 2021
(Teden
otroka) ,
december
2021
(Praznični
december) in
februar 2022
(Mesec
kulture)
oktober 2021
in februar
2022

vse skupine

strokovne delavke enote

strokovne delavke enote

vse skupine

vse str. delavke

strokovne delavke enote

Pikapolonice
(4-6)
Pikapolonice
(4-6)
vse skupine

KD Franca Bernika

ŠINKOVEC, OREHOV

vse skupine

božiček - Vrtec Domžale

Metulji (3-4)

OSOLIN, PETERKA

PRIPOVEDOVALKA
PRAVLJIC
PREDSTAVE OSTRŽKOVIH
VZGOJITELJIC ZA OTROKE

RAZSTAVA: OSTRŽKOVA
GALERIJA OB TEDNU
OTROKA in V MESECU
KULTURE
pomlad 2022
OGLED PREDSTAV V KD
FRANCA BERNIKA
OBISK KNJIŽNICE DOMŽALE po dogovoru
OTROCI ZA OTROKE (nastopi
otrok za otroke)
OBISK BOŽIČKA
RECITAL OB KULTURNEM
DNEVU

december
2021
februar 2022

Št. otrok

Izvajalec

Vzgojiteljica

ŠINKOVEC, OREHOV
otroci

strokovne delavke enote
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OSOLIN, PETERKA

Realizacija

SODELOVANJE Z OKOLJEM
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

KNJIŽNICA DOMŽALE

sep.- junij

Pikapolonice

POLICIJSKA POSTAJA
DOMŽALE
ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE
Ga. NATAŠA JERAS
ZD DOMŽALE
GASILSKA POSTAJA JARŠE
SODELOVANJE Z VRTCI

pomlad 2022

Pikapolonice

Pravljični palček; kulturno vedenje in pozitiven odnos do
literature
vzgoja za varnost v prometu

jesen

Pikapolonice, Metulji,
Medvedki

ZOBNA PREVENTIVA

Pikapolonice
Pikapolonice
Metulji, Medvedki

SKRB ZA ZDRAVJE (obisk medicinske sestre)
Spoznavanje dela gasilcev
PRIJATELJSKI ODNOSI, sporočila po pošti
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Realizacija

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(izobraževanja, predavanja, študijske skupine itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice

Datum

Št. ur

Jaka Strajnar
VRTEC DOMŽALE, dr. Kristjan Lešnik
Musek - izobraževanje na daljavo
VRTEC DOMŽALE

GLASBENA DELAVNICA
Pozitivno razmišljanje in učinkovito
sodelovanje med sodelavci
VZGOJNI ZBOR

Tamara Benčina, spremljevalka
MIŠMAŠ, OSOLIN, ŠINKOVEC

2. 9.2021
20.10. 2021
12 1.2022
junij 2022

4 ure
4 ure

VRTEC DOMŽALE

VZGOJNI ZBOR

VRTEC DOMŽALE

1. STROKOVNI AKTIV:
ODNOSI- temelj dobrega počutja
DOBRA KLIMA – UČINKOVITO
DELO
2. STROKOVNI AKTIV:
TEHNIKA V VRTCU – primeri dobre
prakse

VRTEC DOMŽALE

VRTEC DOMŽALE

3. STROKOVNI AKTIV:
HARMONIJA IN POZITIVNA
SAMOPODOBA

MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC,
OREHOV, OSOLIN, PETERKA,
KAMENŠEK
MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC,
OREHOV, OSOLIN, PETERKA,
KAMENŠEK
MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC,
OREHOV, OSOLIN, PETERKA,
KAMENŠEK

avgust 2022

1.11. - 8.11.2021

2h 30 min

MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC,
OREHOV, OSOLIN, PETERKA,
KAMENŠEK

14.2.- 17.2.2022

2h 30 min

MIŠMAŠ, OKORN, ŠINKOVEC,
OREHOV, OSOLIN, PETERKA,
KAMENŠEK

9.5.- 12.5.2022

2h 30 min

280

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe

Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA:MARJETA OSOLIN
- PREDSEDNICA INVENTURNE KOMISIJE
- UREJANJE GARDEROBE METULJI
- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE METULJI
- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (glasbeni, lutkovni),
- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV
- NUDENJE PRVE POMOČI
- PRANJE IGRAČ
- RAZKUŽEVANJE PO POTREBI
- PRIPRAVA IN EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN
PROJEKTOV PO LDN
- IZDELAVA PRILOŽNOSTNIH DARIL
- PRIPRAVA MATERIALOV ZA PEDAGOŠKO DELO
- PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA
(stanje igral, pohodnih površin…; dnevno vpisovanje stanja v evidenco igrišč)
- UREJANJE VRTIČKA OB ATRIJU IN SKRB ZA NASADE
- UREJANJE ZELENEGA DELA IGRIŠČA: preverjanje in odstranitev pogojno
strupenih rastlin
- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE V ČASU NJENE ODSOTNOSTI
- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca)
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI
- UREJANJE FOTOGRAFIJ
VZGOJITELJICA: TADEJA MIŠMAŠ

POMOČNICA VZGOJITELJICE: LIDIJA PETERKA
- UREJANJE GARDEROBE IN IGRALNICE METULJI
- PRANJE IGRAČ
- PRANJE PERILA (slinčki, krpice…)
- RAZKUŽEVANJE PO POTREBI
- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV
- UREJANJE IGRIŠČA
- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI
- POMOČ PRI INVENTURI
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU
IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI
- SKUPNO NAČRTOVANJE DELA V ODDELKU Z VZGOJITELJICO

POMOČNICA VZGOJITELJICE: NATAŠA OKORN
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- VODENJE ENOTE VRTCA
- UREJANJE DOKUMENTACIJE ENOTE
- PRIPRAVA IN EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN
PROJEKTOV PO LDN
- UREJANJE OGLASNE DESKE PRI VHODU V VRTEC
- UREJANJE OGLASNE DESKE ZA STROKOVNI KADER, KUHINJO;
ČISTILKO in HIŠNIKE
- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE MEDVEDKI
- PRANJE IGRAČ
- RAZKUŽEVANJE PO POTREBI
- SKRB ZA ŠPORTNE PRIPOMOČKE, UREJANJE ŠPORTNEGA KABINETA - PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA, VODENJE EVIDENCE (skupaj z Marjeto
Osolin)
- UREJANJE KNJIŽNICE
- UREJANJE DIDAKTIČNEGA KABINETA (naravoslovni, jezikovni,
matematični)
- UREJANJE IGRALNICE IN GARDEROBE MEDVEDKI
- UREJANJE FOTOGRAFIJ

- RAZKUŽEVANJE PO POTREBI
- UREJANJE GARDEROBE IN IGRALNICE MEDVEDKI
- PRANJE PERILA (slinčki, krpice…)
- PRANJE IGRAČ
- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV
- ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV
- NAROČANJE IN PREVZEM ČISTIL IN SANITETNEGA MATERIALA
- SKRB ZA OMARICE ZA PRVO POMOČ (dopolnjevanje, preverjanje roka
trajanja)
- UREJANJE KABINETA OB GLAVNEM VHODU
- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA
- KOORDINACIJA ČISTILNIH AKCIJ
- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU
IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI

- PRIPRAVA, UREJANJE ZAPISOV LDN ENOTE
- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca):
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI
VZGOJITELJICA: SAŠA ŠINKOVEC
- UREJANJE GARDEROBE in IGRALNICE PIKAPOLONICE
- PRANJE IGRAČ
- RAZKUŽEVANJE PO POTREBI
- UREJANJE OGLASNE DESKE SKUPINE PIKAPOLONICEI
- UREJANJE FOTOGRAFIJ
- PRIPRAVA IN EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN
PROJEKTOV PO LDN

POMOČNICA VZGOJITELJICE:NENA OREHOV
- UREJANJE GARDEROBE IN IGRALNICE PIKAPOLONICE
- PRANJE PERILA
- PRANJE IGRAČ
- PREOBLAČENJE LEŽALNIKOV
- UREJANJE IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA
- ZALIVANJE PESKOVNIKA
- UREJANJE LIKOVNEGA KABINETA
- UREJANJE UTE NA IGRIŠČU
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- NADOMEŠČANJE VODJE ENOTE (v času odsotnosti vodje enote in odsotnosti
Marjete Osolin)
. PREVERJANJE STANJA IGRIŠČA
- MENTORSTVO DIJAKOM, ŠTUDENTOM (po dogovoru z vodstvom vrtca)
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA DELA V ODDELKU IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI
TAMARA BENČINA – spremljevalka
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- sestanki delovne skupine
- druga dela in pomoč v skupini v primeru odsotnosti otroka z odločbo

Datum:

- ČIŠČENJE MREŽIC NA PIPAH (cela enota)
- PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO Z OTROKI
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI DELA V ODDELKU
IN V ENOTI
- SODELOVANJE S STARŠI

POM. VZGOJITELJICE - sočasnost: URŠKA KAMENŠEK
- IZOBRAŽEVANJE PO PROGRAMU
- urejanje igralnice in igrišča

15. 9. 2021

ŽIG :
Podpis vodje enote (Tadeja Mišmaš):

Podpis v.d. ravnateljice (Nina Mav Hrovat):
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE PALČEK
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LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ENOTA: PALČEK

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

1-2 leti

Nina TRDIN

Petra MOLK

G. Denis Aleksander KRIŽMAN

1-2 leti
2-3 leta
2-3 leta

Aleksandra ANDRIČ
Urška DRAGAR
Živa SPREITZER

Darja SVETLIN KOVIČ
Petra KERŽAN
Melita VOLF

2-4 leta

Anita KERN

Katarina NOVAK

G. Klemen KOČEVAR
G. Benjamin PREK
Ga. Sara KREN
Ga. Dafina GECI
Namestnica: Karmen RESNIK
ROBIDA

3-4 leta
3-5 let

Tina VOZEL
Lili JEREB

4-5 let

Vera KOLENC

5-6 let

Katja LAH

Sanja MIKIČ
Vesna PESTOTNIK
Katarina VRAČAR
GAVRILOVIČ
Spremstvo OPP: Klemen
LENČEK
Anja MUSEK
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G. Valentin JAGODIC
Ga. Tina NARDIN
Ga. Ana TURŠIČ

5-6 let

Barbara Kunilo
Darija MOČNIK

Barbara PERŠA
Spremstvo OPP: Lucija
ŠKRJANC

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: Nika Turjačanin
VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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GA. Katja KLANČAR

PRIORITETNE NALOGE ENOTE:

13. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
14. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
15. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke…
Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na proste.
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).

SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
- projekt MALI SONČEK
- DAN ODPRTIH VRAT (avgust 2022)
- sodelovanje z okoljem ( gasilci, policija, zdravstveni dom, knjižnica Domžale)
- medgeneracijsko druženje (otroci – starši - stari starši)
- pustno rajanje
- pripovedovalka pravljic
- čistilna akcija
- gibalnica v telovadnici
- igre na snegu
- delovna vzgoja (1 x tedensko)
- dnevi vožnje
- tradicionalni slovenski zajtrk
- teden otroka
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- obisk božička
- novoletna gledališka predstava

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
POVEZANOST
- spodbujati prijateljstvo (medsebojna pomoč, komunikacija, mirno reševanje sporov)
PRIPADNOST
- participacija otrok pri načrtovanju dejavnosti
- spodbujanje pripravljenosti za sodelovanje in pomoč drugemu (odnosi med za zaposlenimi, odnosi med otroki, skrb za urejenost vrtca, igrišča)
PRIJAZNOST
- razvijanje potrpežljivosti (pri otrocih in odraslih)
- vsakdanja uporaba vljudnostnih izrazov
POUČNOST
- skrb za zdravje (ozaveščanje o zdravju, negi telesa in zob)
- večji poudarek na ekologiji (ločevanje odpadkov, sajenje semen, uporaba odpadne embalaže)

PRIJATELJSTVO
- pomoč sovrstniku/sodelavki pri vsakodnevnem življenju v vrtcu
- spodbujanje prijateljske komunikacije (nadaljevanje)

PROJEKTI
Čas izvedbe

Glavni cilj projekta

5-6 let

Od oktobra
2021 do
aprila 2022

5-6 let

Celo leto

Spodbujanje dosledne in pravilne uporabe
otroških varnostnih sedežev in pripetosti med
vožnjo z avtomobilom.
Spoznavanje in občutenje blagodejnega
dotika, krepitev medsebojnega zaupanja,
umirjanje in povečevanje koncentracije otrok

Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Starostna
skupina

PASAVČEK

Lah
Musek
Kunilo

MISP – PROJEKT
MASAŽA OTROK V
VRTCU
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Realizacija

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)
Dejavnost
MALA BIBA PLEŠE
BIBA PLEŠE

TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
IGRE NA SNEGU
PUSTNO RAJANJE
ŠPORTNO POPOLDNE
POLŽABJI VRT
TEDEN OTROKA
BRALNICE POD
KROŠNJAMI
PRSTNE IGRE IN
BIBARIJE
ČIČKA ČAČKA
LJUDSKO IZROČILO
SKOZI GLASBO IN PLES
STIK Z DREVESOM
DELOVNA AKCIJA
SOVICE POJEJO

Izvajalec
Trdin, Molk,
Dragar, Keržan,
Spreitzer, Volf
Vozel, Mikić
Jereb, Pestotnik
Kolenc, V.Gavrilovič
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša
strokovne delavke enote
Palček
strokovne delavke enote
Palček
strokovne delavke enote
Palček
strokovne delavke enote
Palček
Spreitzer, Volf
Kern, Novak
strokovne delavke enote
Palček
strokovne delavke enote
Palček
Andrič, S.Kovič
Andrič, S.Kovič
Kern, Novak
Jereb, Pestotnik
strokovne delavke enote
Palček
Trdin, Molk

Čas
izvajanja
Od oktobra do aprila
Od oktobra do maja
Celo leto

Starost
otrok
1-2 leti
2-3 leta
2-3 leta
3-4 leta
3-5 let
4-5 let
5-6 let
5-6 let

Število
otrok
14
14
14
19
19
23
23
24

19. november 2021

1-6 let

179

zima

1-6 let

179

1. marec 2022
Jesen 2021 ali
pomlad 2022

1-6 let

179

Celo leto

1-6- let
2-3 leta
2-4 leta

179
14
19

4.10.-10.10.2021

1-6 let

179

Celo leto
Od oktobra 2021 do
Maja 2022
Od februarja do maja 2022
Od oktobra 2021 do maja
2022
Od oktobra do maja 2022

1-6 let

179

1-2 leti
1-2 leti

14
14

2-4 leta
3-5 let

19
19

Marec 2022
Celo leto

1-6 let
1-2 leti

179
14

Od oktobra do maja
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Realizacija

ZMOREM SAM
MALI SONČEK
TELOVADBA V
TELOVADNICI
V SVETU PRAVLJIC
GLASBENE URICE
DNEVI VOŽNJE ALI
KOLESARJENJE
ROLANJE
EKOLOGIJA
-posadimo drevo
- Forma viva (odpadno je
lahko uporabno)
ROJSTNI DNEVI V
VRTCU
IGRAJMO SE KOT NAŠE
BABICE IN DEDKI
POVEZANI V GIBANJU
ZAJČKOVI UTRINKI
PRAVLJIČNI PALČEK
NMSB 2021
UNICEF- PUNČKA IZ
CUNJ
PETKOVA DRUŽENJA Z
RAČKAMI
RAČKA PRIPOVEDUJE
PRAVLJICO
RAČKE POJEJO

Trdin, Molk
strokovne delavke enote
Palček
strokovne delavke enote
Palček
Dragar, Keržan
Dragar, Keržan
strokovne delavke enote
Palček
Lah, Musek,
Kunilo, Močnik, Perša

Celo leto
Od oktobra 2021 do
Maja 2022

1-2 leti

14

2-6 let

156

Celo leto
Celo leto
Celo leto

1-6 let
2-3 leta
2-3 leta

179
14
14

Jesen 2021 ali pomlad 2022 1-6 let

179

Jesen 2021 ali pomlad 2022 5-6 let

47

strokovne delavke enote
Palček

Pomlad 2022

1-6 let

179

Kolenc, V. Gavrilovič

Celo leto
Od oktobra 2021 do
maja 2022

4-5 let

23

5-6 let
3-5 let
5-6 let
5-6 let

23
19
23
24

Celo leto

5-6 let
5-6 let
5-6 let
2-4 leta
5-6 let
4-5 let
5-6 let
3-4 leta
3-5 let

23
23
24
19
24
24
23
19
19

Celo leto
Celo leto

3-4 leta
3-4 leta

19
19

Lah, Musek
Jereb, Pestotnik
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša
Lah, Musek
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša
Kern, Novak
Kunilo, Močnik, Perša
Kolenc, V. Gavrilovič
Lah, Musek
Vozel, Mikič
Jereb, Pestotnik
Vozel, Mikić
Vozel, Mikić

Od oktobra 2021 do
maja 2022
Od septembra 2021 do
junija 2022
Od oktobra 2021 do
februarja 2022
8.9.-10.10.2021
Celo leto
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DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Kraj dejavnosti

Čas izvedbe

Število otrok

GLEDALIŠČE NA OBISKU

Po dogovoru

Enota Palček

Pomlad 2022

85

TABOR NA KMETIJI

Vrtec DOMŽALE

Davčen in Tavčar

4.-15.4.2022

različno

PLAVALNI TEČAJ

AZIMUT ŠPORT

Atlantis Ljubljana

April 2022

različno

GLEDALIŠKI ABONMA

KD Franc Bernik

Domžale

Pomlad 2022

različno

Realizacija

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

SPREHOD PO LUŽAH

Pomlad 2022

1-2 leti

Trdin, Molk

Spodbujanje otrok k gibalni aktivnosti,
utrjevanje hoje

IZLET V NEZNANO
IZLETI OB KAMNIŠKI
BISTRICI

Pomlad 2022
Pomlad 2022
Jesen, pomlad
Pomlad 2022
Celo leto
Celo leto
Celo leto
Celo leto
Celo leto
Pomlad
Pomlad
pomlad

1-2 leti
1-2 leti
1-2 leti
2-3 leta
2-3 leta
3-4 leta
3-5 let
4-5 let
5-6 let
2-3 leta
2-3 leta
2-4 leta

Trdin, Molk
Trdin, Molk
Andrič, S.Kovič
Dragar, Keržan
Spreitzer, Volf
Vozel, Mikić
Jereb, Pestotnik
Kolenc, V.Gavrilovič
Kunilo, Močnik, Perša
Dragar, Keržan
Spreitzer, Volf
Kern, Novak

Pomlad 2022
Celo leto

2-3 leta
2-4 leta

Dragar, Keržan
Kern, Novak

OBISKOVANJE BLIŽNJIH
ENOT VRTCA DOMŽALE
OTROŠKO IGRIŠČE OB
KAMNIŠKI BISTRICI
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Spoznavanje bližnje okolice.
Spodbujanje otrok k gibalni aktivnosti,
utrjevanje hoje

Povezovanje z vrtci.
Otrok uživa v prijateljskih odnosih z
otroki drugih enot vrtca Domžale.
Omogočanje otrokom, da spoznajo
svoje gibalne sposobnosti

Realizacija

OB BISTRICI ČEZ
MOSTIČKE

Jesen 2021

4-5 let

Kolenc, V.Gavrilovič

GRAŠČINA ČRNELO

Pomlad 2022

4-5 let

Kolenc, V.Gavrilovič

ČEŠMINOV PARK

zima

4-5 let

Kolenc, V.Gavrilovič

IZLET DO GROBELJ

Jesen in pomlad

GOZD ŠUMBERK

Jesen ali pomlad

2-4 leta
3-5 let
5-6 let
5-6 let
2-4 leta
3-4 leta
3-5 let
5-6 let
5-6 let

Kern, Novak
Jereb, Pestotnik
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša
Kern, Novak
Vozel, Mikić
Jereb, Pestotnik
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša

ZAKLJUČNI IZLET NA
MORJE

Maj 2022

5-6 let

Lah, Musek

MENAČNIKOVA
DOMAČIJA

Jesen ali pomlad

5-6 let

Lah, Musek

SLAMNIKARSKI MUZEJ

Jesen ali pomlad

5-6 let

Lah, Musek

PASTIRČKOV DAN V
VAČAH

Pomlad 2022

5-6 let

Kunilo, Močnik, Perša

KAM PA KAM, CICIBAN?

maj 2022

1-2 leti

Andrič, S.Kovič

NOGOMETNO IGRIŠČE NA
VIRU
Pomlad 2022

2-4 leta

Kern, Novak

ŠPORTNI PARK VIR
IZLET DO NASELJA
BISTRA

3-5 let
3-4 leta
3-5 let

Jereb, Pestotnik
Vozel, Mikić
Jereb, Pestotnik

Celo leto
Jesen, pomlad
Pomlad 2022
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Spoznavanje domačega kraja ter
spoznavanje vloge narave in čistega
okolja v povezavi z gibanjem v naravi.
Spoznavanje osnovnih varnostnih
ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju
gibalnih dejavnosti ter ozaveščanje
skrbi za lastno varnost in varnost
drugih.
Otrok razvija interes in zadovoljstvo
ob odkrivanju širše okolice.
Spodbujanje otrok k gibalni aktivnosti
ter opazovanje drevoreda v
spreminjanju letnega časa
Doživljanje gozda in življenja v njem.

Spoznavanje Slovenije, morskega
okolja in morskih živali.
Seznanjanje otrok z nekdanjo podobo
hiše in življenja kmečko.obrtniške
družine.
Seznanjanje otrok z značilnimi
domžalskimi slamniki, orodij in
postopki izdelave le teh.
Seznanjanje z življenjem pastirjev v
preteklosti, skrb za živali, spoznavanje
drugih okolij in kultur
Premagovanje ovir, navajanje na hojo
v skupini.
Omogočanje otrokom, da spoznajo
svoje gibalne sposobnosti.
Spodbujanje otrok k gibalni aktivnosti
ter gibalne igre na velikem igrišču.
Spodbujanje otrok k gibalni aktivnosti,
spoznavanje širše okolice.

SPREHODI PO OKOLICI
VRTCA (po naselju)
POMLADNI RAČJI KROS

Celo leto
Pomlad 2022

3-5 let
3-4 leta

Spodbujanje otrok k gibalni aktivnosti,
spoznavanje ožje okolice.
Gibanje na svežem zraku.

Jereb, Pestotnik
Vozel, Mikić

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Starostna skupina

Št. udeležencev

IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..
Strokovne delavke enote Palček

1-6 let

Strokovne delavke enote Palček
Trdin, Molk
Dragar, Keržan
Jereb, Pestotnik
Kunilo, Močnik, Perša
Trdin, Molk
Spreitzer, Volf
Jereb, Pestotnik
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša

1-6 let
1-2 leti
2-3 leta
3-5 let
5-6 let
1-2 leti
2-3 leta
3-5 let
5-6 let
5-6 let

Junij 2022
Junij 2022
Junij 2022
Pomlad 2022
POMLADNA
April 2022
DELAVNICA/NASTOP S STARŠI Maj 2022
Marec 2022
Pomlad 2022
Pomlad 2022

Dragar, Keržan
Kern, Novak
Vozel, Mikić
Kolenc, V.Gavrilovič
Dragar, Keržan
Kern, Novak
Vozel, Mikić
Jereb, Pestotnik
Kunilo, Močnik, Perša

2-3 leta
2-4 leta
3-4 leta
4-5 let
2-3 leta
2-4 leta
3-4 leta
3-5 let
5-6 let

BABICE IN DEDKI NA OBISKU
ali POVEZANI NA DALJAVO

Andrič, S.Kovič
Dragar, Keržan

1-2 leti
2-3 leta

DAN ODPRTIH VRAT
ŠPORTNO POPOLDNE

Avgust 2022
Jesen 2021 ali
pomlad 2022

PREDNOVOLETNO SREČANJE

December 2021

ZAKLJUČNO SREČANJE

Maj/junij 2022

ZAKLJUČNI IZLET

Pomlad 2022
Maj 2022
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Realizacija

STARŠI NA OBISKU

Pomlad 2022
Marec 2022
Oktober 2021
Jesen 2021
Pomlad 2022
Pomlad 2022
Pomlad 2022

Spreitzer, Volf
Kern, Novak
Vozel, Mikić
Kolenc, V.Gavrilovič
Lah, Musek
Spreitzer, Volf
Kern, Novak

2-3 leta
2-4 leta
3-4 leta
4-5 let
5-6 let
2-3 leta
2-4 leta

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
UVAJALNI SESTANEK ZA
STARŠE

Junij 2022

strokovne delavke enote Palček

1-6 let

POGOVORNA URA

Od oktobra do maja

1. SESTANEK ZA STARŠE

September 2021

strokovne delavke enote Palček
Trdin, Molk
Andrič, S. Kovič
Dragar, Keržan
Spreitzer
Kern, Novak
Vozel, Mikić
Jereb, Pestotnik
Kolenc, V.Gavrilovič
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša

1-6 let
1-2 leti
1-2 leti
2-3 leta
2-3 leta
2-4 leta
3-4 leta
3-5 let
4-5 let
5-6 let
5-6 let

strokovne delavke enote Palček

1-6 let

2. SESTANEK ZA STARŠE

Januar ali februar 2022
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10
12
13
7
17
11
19
15
14
različno

8.9.2021
8.9.2021
9.9.2021
13.9.2021
13.9.2021
14.9.2021
13.9.2021
9.9.2021
8.9.2021
7.9.2021

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost

Čas izvedbe

Skupina

Izvajalec

Št. otrok

1-6 let

Vrtec Domžale

179

1-6 let

Vrtec Domžale

179

NOVOLETNA PREDSTAVA

December
2021
December
2021

LUTKOVNA PREDSTAVA:
BABICA ZIMA

December
2021

1-4 leta

Dragar, Keržan

70

GLEDALIŠČE NA OBISKU

Pomlad 2022

1-4 leta

Zunanji izvajalec po dogovoru

86

OBISK BOŽIČKA

PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC

PREDSTAVA ZA OTROKE
PREDSTAVA ZA OTROKE

KINO DAN

2-3 leta
Jesen 2021 ali 2-3 leta
Februar 2022 2-4 leta
3-5 let
4-5 let
5-6 let
5-6 let
December
2021
4-6 let
2-3 leta
December
2-4 leta
2021
4-5 let
5-6 let
5-6 let

December
2021

1-2 leti

Vesna PESTOTNIK

Strokovne delavke enote Palček
Spreitzer, Volf
Kern, Novak
Vozel, Mikić
Kolenc, V.Gavrilovič
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša
Trdin, molk
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14
14
19
19
23
24
23
108
14
19
19
23
23
24
14

Vzgojiteljica
Strokovne delavke
enote Palček
Strokovne delavke
enote Palček
Trdin, Molk
Andrič, S.Kovič
Dragar, Keržan
Spreitzer, Volf
Kern, Novak
Dragar, Keržan
Spreitzer, Volf
Kern, Novak
Vozel, Mikič
Jereb, Pestotnik
Dragar, Keržan
Spreitzer, Volf
Kern, Novak
Jereb, Pestotnik
Kolenc, V.Gavrilovič
Kunilo, Močnik, Perša
Lah, Musek
Strokovne delavke
enote Palček
Spreitzer, Volf
Kern, Novak
Vozel, Mikić
Kolenc, V.Gavrilovič
Lah, Musek
Kunilo, Močnik, Perša
Trdin, Molk

Realizacija

JESENSKA LUTKOVNA
PREDSTAVA
KROMPIRJEV PIKNIK
PRAVLJIČNA ČAJANKA
NOVOLETNI PLES
GLASBENIK NA OBISKU

Oktober ali
november
Jesen 2021
December
2021
December
2021
Pomlad 2022

1-2 leti
1-2 leti

Trdin, Molk
Trdin, Molk

14
14

Trdin, Molk
Trdin, Molk

1-2 leti

Trdin, Molk

14

Trdin, Molk

1-2 leti
2-4 leta

Trdin, Molk
Po dogovoru

14
19

Trdin, Molk
Kern, Novak

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:
POLICIJA DOMŽALE VZGOJA ZA VARNOST V
PROMETU
CZR KOLIČEVO
OBISK GASILCEV

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

Maj 2022

Strokovne delavke enote
Palček; 1-6 let

Obisk policista in spoznavanje njegovega dela, ogled vozila.

Jesen 2021ali
pomlad 2022

FOTOGRAF

April 2022

HUMANITARNE AKCIJE

Celo leto

ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE – Nataša JERAS

Pomlad 2022

Strokovne delavke enote
Palček; 1-6 let
Strokovne delavke enote
Palček; 1-6 let
Strokovne delavke enote
Palček; 1-6 let
Spreitzer, Volf
2-3 leta
Kern, Novak
2-4 leta
Vozel, Mikić
3-4 leta
Jereb, Pestotnik
3-5 let
Kolenc, V.Gavrilovič
4-5 let
Lah, Musek; 5-6- let
Kunilo, Močnik, Perša;
5-6 let

Evakuacijska vaja
Fotografiranje otrok.
Zbiranje zamaškov in šolskih potrebščin.

Zobna preventiva.
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Realizacija

KNJIŽNICA DOMŽALE

Celo leto

ZDRAVSTVENI DOM
DOMŽALE SKRB ZA ZDRAVJE

Pomlad 2022

OBISK VRTNARIJE
POKUKAJMO V VRTCE
DRUGIH ENOT
OŠ RODICA – obisk knjižnice
OBISK LEKARNE

Jesen 2021
Po dogovoru
Pomlad 2022
Jesen 2021 in
pomlad 2022

Lah, Musek; 5-6 let
Kunilo, Močnik, Perša;
5-6 let
Lah, Musek; 5-6 let
Kunilo, Močnik, Perša;
5-6 let
Vozel, Mikić; 3-4 leta
Lah, Musek; 5-6 let

Seznanjanje s knjižnico, odnosom do knjige, poklicem in
pravili v knjižnici.
Ozaveščanje otrok o zdravem načinu življenja – pomen
gibanja, higiene, zdrave prehrane,…

Andrič, S.Kovič; 1-2 leti
Jereb, Pestotnik; 3-5 let

Seznanjanje otrok z ekologijo, naravoslovnimi dejavnostmi,
poklicem vrtnarja in pomenu ohranjanja narave.
Druženje na daljavo ali v živo z namenom pozdraviti in
razveseliti otroke.
Spoznati šolsko knjižnico.

Vozel, Mikić

Spoznavanje poklica farmacevta in spoznavanje širše okolice.

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec

Tema - vsebina

Vzgojiteljica, pomočnica/ik vzgojiteljice

Datum

Strokovne delavke enote Palček

različno

Trdin, Andrič, Dragar, Spreitzer, Kern,
Vozel, Jereb, Kunilo, Močnik, Lah,
Kolenc, Musek

20.10.2021
12.1.2022

Vrtec DOMŽALE in dr. Kristjan
LEŠNIK MUSEK

Delovni sestanki
(LDN, tekoče zadeve, urejanje igralnic,
kabinetov,…)
Pozitivno razmišljanje in učinkovito
sodelovanje med sodelavci

Vrtec DOMŽALE in Katja FROL
ŠTEFAN

Računalniška pismenost

Strokovne delavke enote Palček

(preko spleta)

Aktiv vodij
1. strokovni aktiv
Tema: Odnosi – temelj dobrega počutja
Dobra klima-učinkovito delo
2. strokovni aktiv
Tema: Tehnika v vrtcu – primeri dobre
prakse
3. strokovni aktiv
Tema: Harmonija in pozitivna

Dragar

1 x mesečno
8.11.-11.11.2021

Strokovne delavke enote Palček

14.2.-17.2.2022

DRAGAR Urška

v.d. ravnateljice Nina MAV HROVAT
Vrtec DOMŽALE in Katarina KOS
JUHANT, Katja FROL ŠTEFAN

9.5.-12.5.2022

297

Št. ur

samopodoba
Vrtec DOMŽALE

Haccp, GDPR, Varstvo pri delu

Strokovne delavke enote Palček

Vrtec DOMŽALE
Vrtec DOMŽALE in Jaka STRAJNAR

Vzgojiteljski zbor
Igranje z lastnimi inštrumenti

Strokovne delavke enote Palček
Kolenc, Jereb, Lah

LEGAMA.SI
Vrtec DOMŽALE in Simona TONKLI
GORNJAK

Lego education delavnica

Musek, Dragar

Odložen vpis v šolo

Lah

13.10.2021

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Datum izvedbe
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Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA: Urška DRAGAR

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra KERŽAN

- dela in naloge povezane z vodenjem enote
- urejanje atrija in hiše za igrače
- urejenost igralnice in garderobe
- odgovorna za inventurno komisijo
- urejanje oglasne deske in fotografij skupine
- skrb za službeni mobitel

- nabava in razvrščanje potrošnega materiala in čistil za enoto
- urejanje skladišča s potrošnim materialom
- urejanje atrija in zunanjega kabineta za igrače
- urejenost igralnice, atrija in garderobe, oglasne deske
- pisanje zapisnika na del. sestankih

VZGOJITELJICA: Živa SPREITZER

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Melita VOLF

- skrb za naravoslovni in Montessori kabinet
- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe
- urejanje oglasne deske, fotografij

- urejenost igralnice, atrija in garderobe
- urejanje zunanjega kabineta za igrače

VZGOJITELJICA: Anita KERN

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Katja NOVAK

- urejanje in skrb za knjižnico in pedagoško sobo
- urejanje oglasne deske oddelka
- urejanje igralnice, kopalnice in garderobe
- skrb za zunanje igralne površine
- delo na računalniku
- predsednica inventurne komisije

- urejanje zunanjih igralnih površin
- urejanje oglasne deske oddelka
- urejanje igralnice, kopalnice, garderobe
- delo na računalniku
- urejanje in skrb za športni kabinet

VZGOJITELJICA: Tina VOZEL

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Sanja MIKIĆ

- nadomeščanje vodje enote ob njeni odsotnosti
- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe

- skrb za urejenost igralnice, atrija in garderobe
- pomoč pri uporabi IKT tehnologije v enoti
- skrb za interno knjižnico
- skrb za službeni mobitel

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE:
Barbara PERŠA

VZGOJITELJICA:
Barbara KUNILO

Darija MOČNIK

- urejanje fotografij skupine
- skrb za knjižnico
- urejanje igralnice in oglasne deske

- urejanje fotografij skupine
- skrb za pisarno
- urejanje igralnice in oglasne deske

VZGOJITELJICA: Katja LAH

- skrb za čistočo igralnice in umivalnice
- nabava in razvrščanje potrošnega materiala in čistil za enoto

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: ANJA MUSEK
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- urejanje športnega kabineta
- urejanje oglasne deske skupine
- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice

- urejanje zunanjih hišk za igrače
- urejanje igralnice in umivalnice
- urejanje in skrb za športni kabinet

VZGOJITELJICA: Nina TRDIN

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Petra MOLK

- urejanje zunanjih igralnih površin
- urejanje oglasne deske oddelka
- urejanje igralnice, kopalnice, garderobe
- delo na računalniku

- skrb za omarice s prvo pomočjo
- odgovorna za požarno varnost in izvedbo evakuacije
- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice

VZGOJITELJICA: Lili JEREB

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Vesna PESTOTNIK

- skrb za glasbeni kabinet
- skrb za pisarno v starem delu
- urejanje igrišča

- skrb za interno knjižnico v starem delu
- članica inventurne komisije
- urejanje igrišča

VZGOJITELJICA: Vera KOLENC

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Katarina VRAČAR
GAVRILOVIČ

- skrb za garderobo, igralnico in igrišče
- urejanje oglasne deske in fotografij
- odgovorna za požarno varnost in izvedbo evakuacije

- urejanje zunanjega kabineta za igrače
- urejanje fotografij skupine
- skrb za garderobo, igralnico in umivalnico

VZGOJITELJICA: Aleksandra ANDRIĆ

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Darja SVETLIN KOVIČ

- fotografiranje dogajanja v vrtcu
- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice

- pomoč pri razvrščanju potrošnega materiala in čistil za enoto
- skrb za urejenost igrišča, igralnice in umivalnice

ŽIG:

Datum: 15.9.2021

Podpis vodje enote:
Podpis ravnateljice:
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LETNI DELOVNI NAČRT ENOTE RACMAN

301

LETNI

D E L O V N I N A Č R T IN R E A L I Z A C I J A
ŠOLSKO LETO 2021/2022
ENOTA: RACMAN

Oddelek

Vzgojiteljica

Pomočnica/ik
vzgojiteljice

Predstavnik Sveta staršev

2-3

Anamarija Kermavnar

ga. Anja Zec

2-4

Maja Kerep

Tjaša Cerar,
do prihoda Špele Štrekar
Maja Slana

g. Matej Peneš

3-5

Mateja Vuk

Natalija Lukman

ga. Tanja Češnovar

5-6

Urška Baloh

Jana Kotnik

ga. Nataša Mulec

sočasnost

Tjana Hajdinjak

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV V ENOTI: ga. Nataša Mulec
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VIZIJA VRTCA DOMŽALE:
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PRIORITETNE NALOGE ENOTE:
16. Krepitev medsebojnih odnosov, pozitivne delovne klime.
17. Harmonija in pozitivna samopodoba kot pogoj za zadovoljstvo.
18. Tehnika v vrtcu: orodja za lažje vzgojno-učno delo, veščine, tehnika za otroke…

Nadaljujemo, bogatimo in nadgrajujemo
4. EKOLOGIJA – varujmo, negujmo, ohranjajmo… POSADIMO DREVO, ODPADNO JE UPORABNO (Forma viva – izdelki iz odpadne
embalaže).
5. POMEN ZDRAVJA
• Gibanje, prehrana, higiena, odnosi – varujem sebe in druge.
6. PROSTOR, IGRA IN IGRAČE
• Igralnica in igrišče kot inovativno in spodbudno učno okolje.
• Funkcionalni igralni kotički – inovativne učne spodbude na proste.
7. DELOVNA VZGOJA
• Estetsko urejeno okolje, kot pomemben vir udobja in ugodja.
• Dejavnosti delovne vzgoje (zadolžitve, delovne akcije).
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SKUPNE DEJAVNOSTI, CILJI, PROJEKTI…, ki povezujejo vse oddelke naše enote:
1.
2.
3.
4.

Športno popoldne (po posameznih skupinah)
Zbiranje plastičnih pokrovčkov
Anina zvezdica
Razstava na prostem-forma viva

STRATEŠKI CILJI NAŠE ENOTE, ki jih BOMO REALIZIRALI v letošnjem šolskem letu:
POVEZANOST, PRIPADNOST, PRIJAZNOST, PRIJATELJSTVO IN POUČNOST NAM PRIPOMOREJO K BOLJŠIM ODNOSOM
IN TRDNEJŠIM SODELOVANJEM MED ZAPOSLENIMI, OTROKI, STARŠI IN STARIMI STARŠI
Cilji:
 Spodbujane spoštljivih odnosov med otroki, starši in strokovnimi delavci.
 Spodbujanje staršev in otrok k uporabi vljudnostnih izrazov
 Strokovne delavke poznajo imena vseh otrok.

Kazalci merljivosti:
 Udeležba staršev in otrok na prireditvah na prostem
 Predstavitev vzgojnega dela v različnih oblikah (razstava (forma viva), video vsebine, izdelki,…)
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PROJEKTI
Naslov projekta

Nosilec izvedbe

Zdravje v vrtcu

A. Kermavnar,
U. Baloh,
M. Vuk,
M. Kerep
U. Baloh,
M. Vuk

Pasavec

Starostna
skupina
2-6

Čas izvedbe

3-6

okt. 2021maj 2022

Glavni cilj projekta

Realizacija

okt. 2021maj 2022

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Z LASTNIMI IZVAJALCI ZA OTROKE:
(rolanje, kolesarjenje, plesne, športne, likovne dejavnosti za otroke…..)

A. Kermavnar

Čas
izvajanja
četrtek

Starost
otrok
2-3

Biba pleše

M. Kerep

okt.- junij

2-4

Razmigajmo jezičke

A. Kermavnar

okt.- junij

2-3

Hodim, plezam, plazim A. Kermavnar

torek, 2x mesečno

2-3

Racmanova doživetja

M. Kerep

okt.- junij

2-4

Prijatelji iz vrtca Gaj

M. Kerep

okt.- maj

2-4

Povezani v gibanju

M. Kerep

okt.-marec

2-4

Dejavnost

Izvajalec

Mala biba pleše
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Število
otrok

Realizacija

Žabice migamo z
jezički
Biba pleše

M. Vuk

okt.- junij

3-5

M. Vuk. U. Baloh

okt.-junij

3-6

M. Vuk,
U. Baloh
Mali sonček
A. Kermavnar,
M. Kerep,
M. Vuk, U. Baloh
Igre na snegu
A. Kermavnar
M. Kerep,
M. Vuk,
U. Baloh
Dnevi vožnje – s
A, Kermavnar
skirojem, poganjalcem, M. Kerep
triciklom
Dnevi s skirojem
M. Vuk

oktober

3-6

okt.- maj

2-3
2-4
3-6
2-3
2-4
3-6

Noč v vrtcu

zima 2021/2022

sept..- maj

2-3
2-4

okt.- maj

3-5

Tradicionalni slovenski Vse strokovne delavke
zajtrk

19. 11. 2021

2-6

Pravljični Palček

okt.- maj

3-6

Bralnice pod krošnjami Vse strokovne delavke

okt.- maj

2-6

Migajmo z jezički

U. Baloh, J. Kotnik

okt.-junij

5-6

Dan eksperimentov

U. Baloh, J. Kotnik

okt.-maj

5-6

Rolanje

U. Baloh, J. Kotnik

pomlad 2022

5-6

M. Vuk, U. Baloh
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Spretnosti vožnje s
kolesom

U. Baloh, J. Kotnik

Pustno rajanje

Vse strok. delavke enote 01. 03. 2022
Racman.

Lutkovna predstava z
naslovom Palček
Pohajalček
Lutkovna predstava z
naslovom Rokavička
Lutkovna predstava z
naslovom Mojca
Pokrajculja
Gledališka ali lutkovna
predstava v oddelku

A. Kermavnar, T. Cerar

oktober 2021

2-6
Vsaka skupina
v svoji
igralnici.
2-3

A. Kermavnar, T. Cerar

december 2021

2-3

A. Kermavnar, T. Cerar

pomlad 2022

2-3

M. Kerep, M. Slana,
M. Vuk, N. Lukman,
U. Baloh, J. Kotnik
U. Baloh,
M. Vuk

december 2021

2-6 vsaka
skupina zase

okt.-junij

3-6

UNICEF-Punčka iz
cunj

pomlad 2022

5-6

DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (jesenovanje, plavalni tečaj, gledališki abonma…)
Dejavnost

Izvajalec

Tabor na kmetiji

Kmetija Davčen in Škofja Loka
Tavčar
Azimut
Atlantis Ljubljana

Plavalni tečaj

Čas izvedbe

Kraj dejavnosti

4.-15. 4. 2022
April 2022
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Število otrok

Realizacija

IZLETI SAMO ZA OTROKE
Kraj izleta

Čas

Skupina

Vodja izleta

Cilj

Sprehodi po bližnji
okolici

okt.-junij

2-3
2-4
3-6

Obisk kmetije v
Dragomlju
Obisk bližnjega gozda

maj 2022

2-3

A. Kermavnar
M. Kerep,
M. Vuk,
U. Baloh
A. Kermavnar

pomlad 2022

2-3

A. Kermavnar

Pohod do vagona

maj/junij

3-6

M. Vuk, U. Baloh

Pohod na Oljsko goro

pomlad 2022

3-5

M. Vuk, N. Lukman

Izleti v gozd

sept.-junij

5-6

U. Baloh, J. Kotnik

Obisk kmetije

pomlad

2-4

M. Kerep, M. Slana

Otrok opazuje okolico,
spoznava naravo in
opazuje spremembe v
naravi
Spoznavanje življenja in
živali na kmetiji.
Spoznavanje življenja in
živali na travniku.
Otrok spoznava naravo,
moj kraj in kaj potrebuje za
ohranjanje in krepitev
zdravja
Otrok spoznava naravo in
moj kraj
Otrok spoznava naravo in
moj kraj
Otrok spoznava različna
delovna opravila in živali
na kmetiji.
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Realizacija

SODELOVANJE S STARŠI
Dejavnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Zaključek s starši

maj/junij 2022

Športno popoldne

23. 9. 2021
29. 9. 2021
27. 9. 2021
28. 9. 2021
december 2021

A. Kermavnar, Š. Štrekar
M. Kerep, M. Slana
M. Vuk, N. Lukman
U. Baloh, J. Kotnik
A. Kermavnar, T. Cerar,
M. Kerep, M. Slana
M. Vuk, N. Lukman
U. Baloh, J. Kotnik
Vse strokovne delavke

FORMA VIVA – Okraski iz
naravnega materiala

Starostna
Št.
skupina
udeležencev
IZLETI, PIKNIKI, DELOVNE AKCIJE, SREČANJA, DELAVNICE…..
2-3
2-4
3-5
5-6
2-3
2-4
3-5
5-6
2-6

PREDAVANJA, POGOVORNE URE, SESTANKI ZA STARŠE
1. Sestanek za starše

2. Sestanek za starše

Pogovorne ure
Pogovorne ure

8. 9. 2021
6. 9.2021
9. 9. 2021
7. 9. 2021
januar 2022

Vsak prvi torek v
mesecu
Enkrat mesečno,
ponedeljek

A. Kermavnar, T. Cerar
M. Kerep, M. Slana
M. Vuk, N. Lukman
U. Baloh, J. Kotnik
A. Kermavnar, T. Cerar
M. Kerep, M. Slana
M. Vuk, N. Lukman
U. Baloh, J. Kotnik
U. Baloh, J. Kotnik

2-3
2-4
3-5
5-6
2-3
2-4
3-5
5-6
5-6

M. Kerep, M. Slana

2-4
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13
19
21
23

Realizacija

Pogovorne ure
Pogovorne ure

Enkrat mesečno,
četrtek
Vsak drugi torek v
mesecu

A. Kermavnar

2-3

M. Vuk

3-5

KULTURNE PRIREDITVE
(Obiski gledaliških predstav, muzejev, galerij, obiski umetnikov v vrtcu …)
Dejavnost
Obdarovanje Božička
Lutkovna predstava z
naslovom Palček Pohajalček
Lutkovna predstava z
naslovom Rokavička
Lutkovna predstava z
naslovom Mojca Pokrajculja
Gledališka ali lutkovna
predstava v oddelku
Pripovedovalka pravljic

Čas
izvedbe
december
2021
oktober
2021
december
2021
pomlad
2022
december
2021

Bralnice pod krošnjami

februar
2022
februar
2022
okt-maj

Pustno rajanje

1. 3. 2022

Pripovedovalka pravljic

Skupina

Št. otrok

Izvajalec

2-6

Vse strokovne
delavke

2-3

A. Kermavnar, T. Cerar

2-3

A. Kermavnar, T.Cerar

2-3

A. Kermavnar, Š. Štrekar

2-4
3-5
5-6
2-6

M. Kerep, M. Slana,
M. Vuk, N. Lukman,
U. Baloh, J. Kotnik
N. Lukman

5-6

Vesna Pestotnik

2-6

Vse strokovne delavke,
v svojem oddelku
Vse strokovne delavke,
v svojem oddelku

2-6

Vzgojiteljica

311

Realizacija

SODELOVANJE Z OKOLJEM (osnovna šola, krajevna skupnost, zdravstveni dom, knjižnica, društva, vrtci…..)
Sodelovanje z:

Čas

Vzgojiteljica, skupina

Vsebina - cilj sodelovanja

Fotograf

Knjižnica Domžale

okt.-maj

Vse strokovne delavke,
2-6
Vse strokovne delavke,
2-6
Vse strokovne delavke,
2-6
Vse strokovne delavke,
2-6
Vse strokovne delavke,
2-6
U. Baloh, 5-6

Poklic, seznanjanje z opremo, fotografiranje

Društvo NGU

11.- 20. 4.
2022
sept.-junij

U. Baloh, 5-6

Spoznavanje poklica in seznanjanje z varnostjo v
prometu

PGD Pšata Dragomelj
Anina zvezdica
ZD Domžale
PP Domžale

maj 2022

Realizacija

Zbiranje plastičnih pokrovčkov
S knjigo na potep
Evakuacijska vaja
Zbiranje hrane, pomoč družinam
Skrb za higieno in svoje zdravje

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV:
(Vpišite vse oblike izobraževanja, predavanj, študijskih skupin itd.)
Organizator – izvajalec
Vrtec Domžale Strokovni aktivi

Vzgojiteljica, pomočnica/ik
vzgojiteljice
1. Odnosi – temelj dobrega počutja Vse strokovne delavke
Dobra klima – učinkovito delo
2. Tehnika v vrtcu
3. Harmonija in pozitivna
samopodoba
Tema - vsebina
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Datum
8. - 11. 11. 2021
14. – 17. 2. 2022
9. – 12. 5. 2022

Št. ur

Vrtec Domžale - Jaka Strajnar,
prof. tolkal
Vrtec Domžale –
Simona Tonkli Gornjak, Urška
Šmid
Vrtec Domžale –
Simona Tonkli Gornjak
Legama
dr. Kristjan Lešnik Musek
Vrtec Domžale – Mira Vladimira
Vrankar, mag. prof. pred. vzg.
NIJZ
Vrtec Domžale
Nina Mav Hrovat
Vrtec Domžale
Nina Mav Hrovat

Delavnica z lastnimi inštrumenti
Odložen vpis v šolo

U. Baloh, J. Kotnik, M. Vuk,
A. Kermavnar
U. Baloh

02. 09. 2021

Uvajanje

U. Baloh, J. Kotnik

Lego education delavnica
Pozitivno razmišljanje in
učinkovito sodelovanje med
sodelavci
Opazovanje otrok- Ali otroka
vidim kot posameznika?
Zdravje v vrtcu

A. Kermavnar
12. 10. 2021
A. Kermavnar, T. Cerar, M. Kerep, 20. 10. 2021 in
M. Vuk, U. Baloh
12. 01. 2022
A. Kermavnar

18. 01. 2022

Vzgojiteljski zbor

A. Kermavnar, M. Kerep,
M. Vuk, U. Baloh
Vse strokovne delavke

junij 2022

Vzgojiteljski zbor

Vse strokovne delavke

avgust 2022

1 ura 30 minut

8 ur
(4ure+4ure)

VODENJE INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA (delavnice, aktivno sodelovanje na strokovnem aktivu, skupaj v
gore…)
Naslov delavnice, prispevka…

Izvajalka/ec

Sodelovanje v gledališki skupini
Vrtca Domžale

Natalija Lukman

Datum izvedbe
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Realizacija

DRUGA DELA IN ZADOLŽITVE V ENOTI (izven neposrednega dela z otroki)
VZGOJITELJICA: Anamarija Kermavnar
Organizacijska vodja enote (vodi evidenco dela, organizira urnike
dela v primeru odsotnosti delavk,…), izvaja kontrolo beleženja
čiščenja po igralnicah in na igrišču, ureja pisarno
VZGOJITELJICA: Maja Kerep
Skrbi za urejenost knjižnice in žigosa knjige, skrbi za oglasno desko
za starše, skrbi za urejenost vetrolova, inventurna komisija
VZGOJITELJICA: Mateja Vuk
Naroča sanitetni in sanitarni material, ureja glasbeni kabinet,
koordinator za dejavnost S knjigo na potep v sodelovanju s Knjižnico
Domžale
VZGOJITELJICA: Urška Baloh
Nadomešča vodjo enote, skrb za športne rekvizite in športno omaro,
inventurna komisija, Svet zavoda

Datum: 15. 9. 2021

POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Tjaša Cerar, do prihoda
Špele Štrekar
Skrbi za kabinet, skrbi za urejenost garderobe (Polžki), skrbi za
urejenost dovoza in ploščadi pred vrtcem (pometanje), nadomešča
N. Lukman pri skrbi za pralnico in perilo
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Maja Slana
Skrbi za urejenost dovoza in ploščadi pred vrtcem (pometanje), skrbi
za urejenost garderobe Račke, skrbi za shranjevanje in odvoz
pokrovčkov
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Natalija Lukman
Skrbi za pralnico (čistočo in urejenost pralnice) in perilo, skrbi za
urejenost garderobe (Žabice), sindikalna zaupnica, ureja cvetlična
korita, inventurna komisija.
POMOČNICA/IK VZGOJITELJICE: Jana Kotnik
Skrbi za urejenost garderobe (Želve), beleženje ustreznost igrišča,
skrbi za urejenost igrišča (da pobudo, da se igrišče uredi), preverja
ustreznost vsebine v omarici za prvo pomoč

ŽIG:
Podpis vodje enote:
Podpis ravnateljice:
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