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BRALNO SPODBUJEVALNI PROJEKTI 

 

Raziskave kažejo, da zanimanje za branje in bralna kondicija z leti upada. V želji, da bi 

ohranjali in izboljševali bralno vitalnost in s tem pripomogli k spodbujanju bralne pismenosti 

odraslih, in ob zavedanju, da smo pedagoški delavci pomemben člen pri vzgoji in poučevanju 

otrok, ki vzgajamo tudi s svojim zgledom, smo projekt S knjigo na potep letos še nadgradili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIČNE ZBIRKE KNJIG 

 

V sodelovanju s Knjižnico Domžale smo imeli v vseh enotah Vrtca Domžale premične zbirke 

knjig za otroke, pri čemer so po enotah dobili veliko kakovostnih otroških knjig v izposojo za 

daljše obdobje. Otroci so lahko premično knjižnico lahko obiskovali kar v enoti, knjige pa so 

po izbiri prinašali v oddelke in si popestrili svoje bralne kotičke. Vzgojiteljice so bile navdušene 

in vesele nad pestro izbira vseh žanrov za otroke, primerno izbiro po starosti otrok in 

kakovostjo, ki je bistvena pri vzgajanju bralcev in spodbujanju bralne kulture pri predšolskih 

otrocih. Prav v tem obdobju gradimo temelje za kasnejši razvoj. Otroci so po prebranih knjigah, 

meseca maja sodelovali tudi na razstavi, ki je bila v Knjižnici Domžale.  

Po enotah pa so zaživele tudi PREMIČNE ZBIRKE ZA ODRASLE. S to premično zbirko 

želimo dodatno približati in olajšati izposojo našim zaposlenim, odraslim bralcem, saj raziskave 

kažejo, da zanimanje za branje z leti upada. Želimo si, da bi ohranjali in izboljševali bralno 

vitalnost in s tem pripomogli k spodbujanju bralne pismenosti odraslih. Zavedamo se, da smo 

pedagoški delavci pomemben člen pri vzgoji in poučevanju otrok in da s svojim zgledom lahko 

pripomoremo tudi pri vzgoji. V projektu je sodelovalo 6 enot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVLJIČNI PALČEK 2021/2022 V SODELOVANJU S KNJIŽNICO 

DOMŽALE 

 

 

 

 

 

 

 

V projektu Pravljični palček, ki ga izvajamo v sodelovanju s Knjižnico Domžale, je sodelovalo 

15 oddelkov iz vseh osmih enot Vrtca Domžale. Za vsako sodelujočo skupino je Knjižnica 

Domžale pripravila paket presenečenja, ki je vseboval bralna priznanja za vsakega otroka in 

tatuje za otroke (Želvica Živa) in slikanici. Eno slikanico je prejela mentorica skupine, ena pa 

je namenjena skupini vrtca. Naslov slikanice je NE POZABI NA NASLOV, avtorice Gaje Kos. 

Knjige je podarila Miš založba v okviru mladinskega literarnega festivala Bralnice pod 

krošnjami. Skupine Vrtca Domžale so se udeležile tudi zaključne prireditve Pravljičnega palčka 

in si ogledale razstavo v Knjižnici Domžale, v kateri so prav tako sodelovale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠT. ENOTA SKUPINA STAROST 

OTROK 

ŠTEVILO 

OTROK 

MENTOR 

 

 

1. CICIDOM 

 

MUCKI 4 – 6 LET 21 MAJA NOVAK 

2. GAJ PTIČKI 5 – 6 LET 23 TINKARA AVSEC 

 

3. GAJ MIŠKE 3 – 5 LET 21 MIRA VLADIMIRA 

VRANKAR 

4. GAJ SOVE 4 – 6 LET 22 MIRANDA GROŠELJ 

 

5. KEKEC METULJI 5 – 6 LET 23 MARTINA PAVLIČ 

 

6. KRTEK POLŽI 3 – 4 LET 19 SLAVICA PERPAR 

IBRČIČ 

7. KRTEK ČMRLJI 4 – 6 LET 24 KARIN ROPOTAR 

 

8. KRTEK ČEBELE 4 – 5 LET 21 JANA STROJAN 

 

9. KRTEK ŽABE 5 – 6 LET 23 ANA KRŽIŠNIK 

 

10. MLINČEK RIBICE 5 – 6 LET 24 DRAGICA  

REPANŠEK 

11.  OSTRŽEK PIKAPOLONICE 5 – 6 LET 21 TADEJA LAVTIŽAR 

 

12. PALČEK MEDVEDKI 5 – 6 LET 24 BARBARA KUNILO 

IN DARIJA MOČNIK 

13. PALČEK ZAJCI 5 – 6 LET 23 KATJA LAH 

 

14. RACMAN ŽABICE 3 – 5 LET 21 MATEJA VUK 

 

15. RACMAN ŽELVE 5 – 6 LET 23 URŠKA BALOH 

 

 SKUPAJ :  333 OTROK    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NMSB22   

NACIONALNI MESEC SKUPNEG BRANJA  

 

 

 

 

Nacionalni mesec skupnega branja poteka že od leta 2019 in vsako leto se pridružimo pobudi 

in priredimo več dogodkov skupnega branja. Dogodki so objavljeni na https://nmsb.pismen.si/ 

 

 

NMSB DOGODKI 

 

NASLOV DOGODKA DATUM IZVAJALKA SKUPINA 

RAZBITA BUČA 

(KAMIŠIBAJ) 

19.10.2021 ALENKA 

LOVŠIN 

MRAVLJICE 

VEVERICA NIMA ČASA 

TER ŠTEJE DO 5 

13.-15.10.2021 ALENKA 

LOVŠIN 

MRAVLJICE 

MIŠKE MALE SO SE 

ZBRALE 

13.9.-1.10.2021 MIRA 

VLADIMIRA 

VRANKAR 

MIŠKE 

SKUPAJ: 35 OTROK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nmsb.pismen.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZDRAVJE V VRTCU 

 

V program je v tem šolskem letu vključenih 25 oddelkov. 

V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za 

vzgojitelje, ki nudijo strokovne vsebine, sodelovanje s strokovnjaki 

NIJZ-ja in video predstavitve dobrih praks. Izobraževanja so 

potekala na daljavo. Vzgojiteljice so izvajanjem dejavnosti v 

skupinah sledile rdeči niti tega šolskega leta in nadgrajevale 

vsebine, ki otrokom ponujajo brezskrbno otroštvo kljub vsem 

omejitvam.  

Rdeča nit 2021/2022: Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost 

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje 

priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. 

Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali 

manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi 

spremenimo. Na boljše. 

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni 

bil blizu. Veliko je bilo novih predpisov, uredb, pravil, ki smo jih morali upoštevati, kar je imelo 

na posameznike in družine različne vplive. Zastavljali smo si različna vprašanja. Vzemimo vse 

to kot šolo življenja in nova znanja, spoznanja in izkušnje izkoristimo za boljši jutri. 

Epidemiološke razmere se bodo izboljšale. 

Kaj bomo gradili? Morda je čas, da kaj spremenimo, obrnemo v naše dobro. Ne zgolj kapital 

za še večji dobiček ampak kapital za boljše počutje? Kako družbo bi radi? 

Želimo da zdravi posamezniki gradimo zdravo družbo. Posameznik s svojim vedenjem in 

delom vpliva tudi na skupnost in obratno. Dovolite otrokom lastno izkustvo, vključenost, 

pristnost, iskrenost. Dovolite jim, da so edinstveni. Pokažite jim, da vam je mar, da jih slišite 

in vidite, pomagajte odkrivati njihovo življenjsko pot.  Hkrati pa jim pokažite, da tudi sami 

vplivajo in oblikujejo svojo skupnost. 

Predlagamo, da sami, z otroci in starši izvajate aktivnosti za opazovanje, prepoznavo in 

zavedanje o zmožnostih, počutju in čustvih  posameznika in odgovorih nanje. Poudarek naj bo 

na pozitivnih, ki bodo krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem 

vplivale tudi na njegovo dobro počutje. Pri tem  lahko pomaga tudi opazovanje in spoznavanje 

narave, njenega cikla in zakonitosti. Opazujmo razlike, nekatere bogatijo in v pravih situacijah 

gradimo spoštovanje, odgovornost, toleranco. Naučimo se opazovati, videti in čutiti. Tako bo 

življenje lepo, navdihujoče. 

Vsi gradimo svoje socialne mreže, sami, preko družine, prijateljev, vrtca ali  lokalnih društev. 

Z znanjem, pogledi, zavzemanji in vedenji vplivamo tudi na skupnost v kateri živimo, ji 

pripadamo, na skupnost, ki nas varuje in krepi. Podprimo drug drugega, lepo nam bo. 

»Nič več ne bo kot je bilo nekoč«, lahko razumemo tudi kot» Ustvarimo nekaj 

novega,  dobrega, boljšega«. 

Zato … Pogumno stopimo na pot ustvarjanja prihodnosti za nas in naše otroke. 



Več si lahko ogledate na naslednjih spletnih straneh: 

https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-rdeca-nit 

https://vrtec-domzale.si/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-rdeca-nit


MALI SONČEK 

GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM 

 

Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo posodobitev in 

razširitev. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih 

stopenj: 

 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 

 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 

 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

 

Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček: 

 Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki 

vključujejo sodobne športne pripomočke.  

 Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.  

 Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

 Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh 

starostnih obdobjih. 

 

 

Bistvo gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki 

poteka čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Mali sonček otroka nagradi z 

nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem 

(diploma). Preverjanje predpisanih gibalnih/športnih nalog ter kasneje podelitev nagrad in 

priznanj je bilo le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe. 

Program Mali sonček se je izvajal v vseh enotah Vrtca Domžale. 

 

 

Realizacija programa mali sonček v šolskem letu 2021 – 2022 

 

PROGRAM ŠTEVILO OTROK 

 

MODRI Mali sonček 160 

ZELENI Mali sonček 180 

ORANŽNI Mali sonček 160 

RUMENI Mali sonček 240 

SKUPAJ 740 otrok 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASAVČEK - VARNA MOBILNOST 

 

 

 

 

O projektu 

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost 

prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni 

namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih 

sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet. 

Namreč otroci in mladostniki so najpogosteje udeleženi v prometnih nesrečah, v katerih utrpijo 

tudi najhujše posledice, prav tako potniki v vozilih. Z dosledno pripetostjo otrok med vožnjo, 

bi lahko tveganje izredno zmanjšali. 

Projekt Pasavček je sprva potekal kot del mednarodnega projekta EUCHIRES, ki ga je tudi 

finančno podprla Evropska komisija, v njem pa je sodelovalo tudi do 18 evropskih držav. 

Projekt je bil na evropski ravni prepoznan tudi kot primer najboljše prakse na podlagi analize 

koristi in z dejstvi podprte prakse za prometno varnost otrok. 

Vsako leto v šolskem letu sodeluje preko 900 vrtčevskih skupin in šolskih oddelkov, kar 

pomeni, da je v projekt aktivno vključenih preko 18.000 otrok in več kot 1.500 strokovnih 

delavcev. 

Aktivnosti 

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/red-je-vedno-pas-pripet.pdf


V okviru projekta se izvajajo različne aktivnosti, ki se dopolnjujejo in tako dajejo boljše 

rezultate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projektno delo po vrtcih in šolah, v katerem sodeluje veliko število vzgojiteljev, učiteljev, otrok 

in njihovih staršev, ki preko celega šolskega leta izvajajo pestre aktivnosti in namenjajo večjo 

pozornost varni vožnji otrok. 

Medijska kampanja, ki se dopolnjuje z medijsko akcijo, ki poteka enkrat letno. 

Številne prireditve in preventivni dogodki Pasavček, ki potekajo preko celega leta po šolah, 

vrtcih, občinah, sejmih, nakupovalnih centrih, drugih prireditvah. 

Nadzor nad uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev s strani Policije, ki poteka 

v okviru akcije Varnostni pas. 

Spremljanje uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev z objektivnim 

opazovanjem na različnih vrstah cest po Sloveniji. 

Več si lahko ogledate na spletni strani: 

https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/#oprojektu 

 V tem šolskem letu je pri projektu sodelovalo sedem oddelkov našega vrtca. Nekaj vzgojiteljic 

se je udeležilo spletnega izobraževanja, ki ga vsako leto organizira JARS za varnost v prometu. 

V sklopu projekta vzgojiteljice izvajajo tudi ostale dejavnosti v povezavi z varnim 

vključevanjem otrok v promet. Seznanjajo se s prometnimi znaki, zaščitno opremo, varnostnimi 

sedeži in različnimi prevoznimi sredstvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Več si lahko ogledate na spletni strani:   

 

https://vrtec-domzale.si/varna-mobilnost 

 

https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/#oprojektu
https://vrtec-domzale.si/varna-mobilnost


GRINI V VRTCU DOMŽALE 

 

 

 

 

 

GRINI 

Nadvse priljubljeno bitje s planeta Prodnica je vesoljček Grini. Vedno nasmejan, dobrovoljen 

in pripravljen na aktivno varovanje okolja. Najbolj pri srcu so mu njegovi najmlajši 

pomočniki pri varovanju okolja, radovedni in nadvse pametni otroci v vrtcih ter nižjih 

razredih osnovne šole. 

 

 

Skupaj namreč na interaktiven, zabaven in poučen način razmišljajo o ločevanju odpadkov, v 

kateri zabojnik spadajo posamezne vrste odpadkov, kaj je do okolja prijazno obnašanje in kaj 

se ne spodobi. Grini je naravnost navdušen nad ozaveščenostjo otrok in jim je pri vsakršnih 

vprašanjih o okolju v pomoč. Otroci pa imajo Grinija strašansko radi, saj je prijazen, okrogel 

in zelen. 

 

 

 



ENOTA DATUM  

KRTEK, ŠOLSKA UL. 3 
 POLŽI, ČEBELICE, 
ŽABICE   
030 423 670 

PONEDELJEK, 
23. 5.  OB 9.30 

TOVORNJAK IN KVIZ Z 
GRINIJEM 

MLINČEK, CESTA 
BORCEV 3 
RIBICE -030 423 793 
GAJ, ROJE 3 
MIŠKE, SOVE- 030 423 
765 

TOREK, 
24. 5. OB 9.30 
(MLINČEK) 
OB 10.30 (GAJ) 

TOVORNJAK IN KVIZ Z 
GRINIJEM 

PALČEK, 
 DVORŽAKOVA UL. 15 
METULJI, ZAJCI 
030 423 757 

SREDA, 25. 5. OB 9.30 TOVORNJAK IN KVIZ Z 
GRINIJEM 
 

RACMAN,  
DRAGOMELJ 180 A 
ŽABICE, ŽELVE 
030 423 678 

ČETRTEK, 26. 5. OB 9.30 TOVORNJAK IN KVIZ Z 
GRINIJEM 
 

OSTRŽEK, 
 KETTEJEVA 12 A 
PIKAPOLONE 
030 423 756 

PETEK, 27. 5. OB 9.30 TOVORNJAK IN KVIZ Z 
GRINIJEM 
 

 
 

 

VKLJUČENIH 247 
OTROK 

 

 

 

Več si lahko ogledate na spletni strani:  

https://www.prodnik.si/o-nas/grini 

https://vrtec-domzale.si/ 

 

https://www.prodnik.si/o-nas/grini
https://vrtec-domzale.si/


 

 

 

 

 



UNICEF - PUNČKA IZ CUNJ 

 

 

   

 

 

 

 

 

Šolsko leto: 2021/2022 

      

Punčka iz cunj je UNICEF-ov projekt, ki je nastal po italijanskem vzoru, danes pa se 

uspešno izvaja v številnih evropskih državah. UNICEF Slovenija ga izvaja od leta 2003. 

Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. V preteklosti je marsikomu v 

otroštvu delala družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v razvoju, ki ga je potrebno cepiti 

in potrebuje našo pomoč. Posameznik punčko posvoji z donacijo v višini 20 evrov, kolikor 

stane cepljenje enega otroka proti šestim otroškim nalezljivim boleznim. V okviru programa 

cepljenja UNICEF skrbi za dostavo cepiv tudi do najtežje dostopnih krajev ob zagotavljanju 

ustreznih pogojev hlajenja cepiv, dostavo sanitetnega materiala, ki je nujno za izvajanje 

cepljenj na terenu ter usposabljanje lokalnega zdravstvenega osebja za izvajanje cepljenja.  

Posameznik punčki oz. fantku tako zagotovi nov dom, otroku v državah v razvoju pa 

priložnost za zdravo življenje. Prav zato je nosilni slogan projekta Posvoji punčko in reši 

otroka. Zaradi boleznih, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, še vedno vsako leto umre 

približno 1,5 milijona otrok. (https://punckeizcunj.unicef.si/) 

 

V celoletni projekt Punčka iz cunj z dnevnikom, ki se v Vrtcu Domžale vodi pod obogatitveno 

dejavnost, se je vključilo enajst skupin: Polžki, Ježki, Lisičke in Miške iz Gaja, Žabice in Želve 

iz Racmana, Zajci, Miške in Mucki iz Cicidoma ter Zajci in Metulji iz Palčka.  

Tudi letos je obogatitvena dejavnost oz. projekt, UNICEF - Punčka iz cunj, potekala v nekoliko 

spremenjeni obliki. Pri izvajanju smo upoštevali vsa aktualna priporočila za zajezitev in širjenje 

virusa. Punčka tudi letos ni potovala na domove otrok, tudi dnevnika ni bilo. 

Dejavnost je potekala po sledečih korakih: 

1. Branje UNICEF-ove pravljice o šivilji Tinki. 

2. Sodelovanje z otroki pri izdelavi punčke. 

3. Izdelava punčke; upoštevajoč dani kroj in navodila. 

 
 

https://punckeizcunj.unicef.si/


4. Izdelava osebne izkaznice 

5. Sodelovanje s starši: Povabilo staršem, da se z otroki pogovarjajo o tem, v kakšnem svetu 

želijo odraščati oz. povabilo, da otrok doma nariše risbo na dano temo. 

6. Priprava razstave v vrtcu. 

7. Pošiljanje fotografij punčke iz cunj in risb otrok oz. razstave na UNICEF.  
 

 
 

Glede na starost skupine in presojo vzgojiteljice so bila možna tudi odstopanja od programa. 

Vzgojiteljice v mlajših oddelkih so predlagani program poenostavile, v starejših pa so ga še 

nadgradile. 
 

 

 

 

Celoletni projekt je uspešno zaključilo vseh enajst skupin. Skupno smo izdelali kar 23 punčk 

oz. fantkov. Veseli smo, da so bile prav vse punčke oz. fantki že posvojeni, saj s tem, ko 

posvojimo punčko oz. fantka rešimo otroško življenje. Sodelovanja z UNICEF-om se veselimo 

tudi v novem šolskem letu. 

                                                                         

 

   Koordinatorka: Mira Vladimira Vrankar 

 



ANALIZA PROJEKTOV PO ENOTAH V VRTCU 

DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

 

ENOTA CICIDOM 

 

 

Projekti 

 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

Skupina: vse (1-6 let) 

V naši enoti že dalj časa poteka projekt, kjer skupaj s starši in strokovnimi delavci enote 

zbiramo zamaške za društvo VESELE NOGICE. V veliko veselje nam je tudi, da se v projekt 

vključuje tudi vse več obiskovalcev naše enote, ki s pridnostjo in vztrajnostjo polnijo zabojček, 

ki je namenjen zbiranju zamaškov. Tako se vsak dan zavedamo, da  so med nami otroci in 

odrasli, ki svoje vsakodnevne dejavnosti in poti sprejemajo in doživljajo drugače kot mi. Sam 

projekt nas tako spodbuja, da si širimo obzorje in sprejemamo drugačnost kot del našega 

vsakodnevnega sobivanja in nas nagovarja k negovanju socialnega čuta do drugačnosti in 

navaja na družbeno koristno delo že od vrtca naprej.  

 

CICIDOMČKOV RADOVEDNI RADIO 

Skupina: vse (1-6 let) 

Letošnja rdeča nit našega skupnega projekta v enoti CICIDOM je bil tudi CICIDOMČKOV 

radio, ki na je povezal skoz ples in glasbo ter igranjem na inštrumente. Glavno vodilo  je bilo, 

da se otroci ob plesu , poslušanju glasbe zavedajo svojega telesa in imajo priložnost  da se 

sprostijo, umirijo na igriv način.  

Med oddelki smo se tako povezovali s pesmimi in plesi ljudstev sveta, kjer se je vsaka skupina 

predstavila glede na svoje  želje interese in zmožnosti. Tako so se nam najstarejše skupine 

predstavile s plesi, kjer so posegali na različna področja plesa od balete, do ljudskih plesov in 

z nami delili svojo igrivost in ustvarjalnost ob slikah in skupnem plesu v večnamenskem 

prostoru. Mlajši otroci so s pomočjo knjige in glasbe - Pesmi in plesi ljudstev sveta dr.  Albinice 

Pesek in dr. Svanibora Petana spoznavali tudi preproste plese Severne in Južne Amerike in se 

preizkusili v igranju na bobne različnih velikosti. Obenem smo ob indijanskem Račjem plesu , 

petju in igranju spoznavali preprosto besedilo, ki je bilo poetično in sestavljeno iz zlogov, ki so 



jih otroci spontano ponavljali ob igranju na bobne. Sam projekt nas je povezal tudi s samo 

naravo, torej slišati se, občutiti in izraziti svoja čustva skozi umetnost plesa in glasbe. 

 

    

 

 

 

SAMO EN PLANET 

Skupina: vse (1-6 let) 

 

Skozi projekt Samo 1 planet smo pri otrocih spodbujali skrb za naravo. Z otroki smo skozi vse 

leto ločevali odpadke v ustrezne zabojnike. Starejše skupine so oblikovale tudi tematske sklope 

na temo ekologije. Otroke smo spodbujali k iskanju idej kako odpadno ponovno uporabiti. 

Skupaj z otroki smo izdelali ptičje hišice iz tetrapakov, snežake iz plastenk, ovce iz PVC 

zamaškov… Iz nekaterih izdelkov smo naredili Forma vivo, razstavo izdelkov na prostem, ki 

so si jo skozi vse leto lahko ogledovali mimoidoči. Z otroki smo se pogovarjali o drevesih, ki 

so pljuča našega planeta. Skupaj smo poskusili posaditi nekaj dreves. Nekaj semen smo nabrali 

na sprehodu, druga smo shranili pri sadni malici. Posadili smo tako gozdna drevesa (hrast, 

kostanj, smreka…), kot tudi sadna (jabolko, hruška, sliva). V starejših skupinah si je vsak otrok 

posadil svoje drevo v lonček, pri mlajših pa smo skupaj posadili nekaj dreves. Nekatera semena 

so vzklila, druga žal ne. Otroci so z zanimanjem opazovali kaj se dogaja v lončkih in bili 

navdušeni nad vsakim, ki je vzklilo. Nekatera semena so vzklila, a so se sadike kasneje posušile. 

Otroci so ob tem spoznavali, da je potrebno vložiti veliko truda, da drevo zraste. S tem so 

pridobili bolj spoštljiv odnos do narave. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupina: ZAJCI 

2 -3 leta 

Vzgojiteljici: Jasna Bizjak, Monika Krvina 

                                                                                 

PUNČKA IZ CUNJ 

 
 
V skupini Zajci, 2 – 3 LETA  starih otrok, smo se v šolskem letu 2021/22 vključili v projekt 

UNICEF, kjer smo skupaj z otroki izdelali punčko iz cunj in ji uspeli najti nov dom. 

V začetku nastajanja projekta smo se skupaj z otroki odločili, da izdelamo punčko, ki  smo ji 

izbrali ime Nika. Otroci so kljub svojim letom aktivno sodelovali pri izbiri imena in izbirali 

predvsem imena, ki jih poznajo, torej iz vrst svojih sovrstnikov. Prav tako smo skupaj ob 

pomoči stolpičnega diagrama izbrali barvo las, oči in material za našo punčko. 

Sam projekt nas je spodbudil, da smo se urili v fino motoriki skozi striženje volne in blaga ter 

spoznavali, kako se uporablja ravnilo, kot pripomoček za obris, načrt.. Otroci pa so v vsaki novi 

dejavnosti našli nov način in izziv, ki so ga rešavali skozi igro, posnemanje in učenje. 

Sam projekt nam je prinesel veliko novih izkušenj, ker smo spoznavali tudi poklic šivilje, saj 

nam je na pomoč priskočila naša sodelavka iz sosednje igralnice in nam predstavila poklic 

šivilje. Tako smo z njeno pomočjo sešili obleko za našo punčko in jo dodali  modni dodatek v 

obliki šala. 

Punčka iz cunj je resnično postala NAŠA punčka, ki se je z nami igrala, plesala v krogu in nas 

nagovarjala skozi dejavnosti preko celega leta. Veseli smo, da je našla nov dom in verjamem, 

da se bo še kdaj vrnila med nas in nas spodbudila k nadaljevanju projekta. 

Projekt PUNČKA IZ CUNJ nas je povezal tudi z drugimi skupinami, saj smo skupaj naredili 

razstavo in tako v širšem pomenu ozaveščali starše in otroke o pomenu samega projekta  

UNICEF- Punčka iz cunj. 



 

 

Skupina: MIŠKE  

3 – 5 let                                                     
Vzgojiteljici: Fani Kunavar, Mojca Firm 

 

 

UNICEF - PUNČKA IZ CUNJ 

V skupini Miške smo se v letošnjem šolskem letu vključili v Unicefov projekt Punčka iz cunj 

in v skupini s skupnimi močmi izdelali svojo punčko. 

V samem začetku smo pridobili še štiri posvojitelje, ki so svoje punčke izdelali doma in nam 

jih januarja in februarja prinesli začasno v vrtec, da so se nam pridružile pri dejavnostih in na 

koncu na naši razstavi, nato pa so se vrnile na domove svojih posvojiteljev. 

Delo z našo punčko pa je potekalo tako, da so na začetku otroci sodelovali pri krojenju in 

šivanju izrezanega blaga po kroju. Otroci so med več vzorci blaga izbrali blago za punčkino 

obleko. Na osnovi njihovih predlogov sva pripravili tabeli, kamor so otroci z risanjem križcev 

označili in tako izbrali barvo oči, barvo in dolžino las in na koncu tudi punčkino ime. Tako smo 

dobili Sofijo, za katero smo tudi kmalu dobili posvojitelja, vendar smo se dogovorili, da je z 

nami ostala vse šolsko leto. Sofija je z nami je brala zgodbe, risala, telovadila, plesala, računala, 

odšla na sprehod…skratka bila je prisotna ves čas in povsod. 

V mesecu februarju smo pripravili tudi skupno razstavo Punčk iz cunj vseh sodelujočih v naši 

enoti. V ta namen so otroci naše skupine narisali portret ene od petih punčk in podali vsak svojo 

izjavo, kaj si zanje želijo. Po razstavi je z nami ostala le Sofija, ostale pa so odšle v svoje nove 

domove. Naša Sofija pa nas je spremljala do maja in z nami odšla tudi v živalski vrt. 

 

 

 

 
Sofija                     Pia Lina                  Mia                       Elza                       Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skupina: MUCKI 

4 – 6 let                                                     
Vzgojiteljici: Maja Novak, Darja Iršič 

 

ODPADNO JE UPORABNO 

V letošnjem letu smo v skupini Mucki namenili igri z odpadnim materialom oz. uporabnosti le-

tega za didaktične igrače. Da si otrok razvije svojo osebnost, ne potrebuje vedno kupljene 

igrače, zato sva jim omogočili pestro izbiro. Igrali smo se s škatlami, škatlicami, si naredili 

raketo, televizijo, hišico za sprostitev. Uporabili smo plastične vrečke za izdelavo dekoracije in 

mask v pustnem času. Za treniranje fine motorike smo uporabili prazne stekleničke, jih 

oštevilčili in vanje s prsti ali klinčki vstavljali mini cofke. Iz pokrovčkov smo izdelali spomin 

in iz jogurtovih lončkov slušni spomin. Igrali smo se s tulci, volno in stiroporjem ter se sproščali 

s »pokanjem mehurčkov« v plastični embalaži. Pri vseh dejavnostih so otroci aktivno sodelovali 

in neznansko uživali. 

 

 

 

 

 

UNICEF – PUNČKA IZ CUNJ 

 

 

V letošnjem šolskem letu smo se v skupini Mucki prvič soočili s projektom Punčka ic cunj. 

Sledili smo navodilom in preko pravljice o šivilji Tinki spoznali, da vsi otroci nimajo svojih 

igrač. Pri tem smo začeli spoznavati otrokove pravice. Sprva so se otroci osredotočali bolj na 

svoje želje kot na nujne potrebščine. Manjša težava je bil tudi pogovor o cepljenju, saj se je v 

času korone omenjalo samo to cepivo.  

S pomočjo otrok in sodelavke Fani smo sešili punčko, ki smo ji izbrali oblačila, barvo las in oči 

ter jo poimenovali Rožica. Punčka se je takoj vključila v naše dejavnosti in se z nami igrala in 

poslušala pravljice. Z otroki smo se pogovarjali o tem v kakšnem svetu bi radi živeli oziroma 

kaj si želijo za našo Rožico. Skupaj smo izdelali raketo iz škatel in jo okrasili z risbami otrok, 

ki so predstavljale njihove želje za novi planet. Iz odpadnega materiala smo izdelali prijatelje 

za našo Rožico. S pomočjo dojenčkov smo ponazorili otrokove osnovne pravice, jih okopali in 

oblekli. V manjših skupinah smo iz različnih kock izdelali otroška igrišča. Na koncu smo skupaj 

s skupino Miške pripravili razstavo izdelkov in portretov punčke Rožice. Posvojili sva jo skupaj 

s sodelavko, tako da punčka ostaja z nama v skupini. 

 

 

 

 

 



 

ENOTA GAJ 

 

 

 

EVALVACIJA SKUPNIH PROJEKTOV ENOTE 

 

 
Projekt: EKOLOŠKI KOTIČEK  

 

 

V enoti so otroci tudi v letošnjem šolskem letu dobro ločevali odpadke.V mesecu maju smo 

organizirali odvoz papirja in tako nam je tudi letos s pomočjo staršev in otrok uspelo rešeti en 

del narave. Spomladi smo imeli čistilno akcijo, tako na zunanjem igrišču, kot znotraj vrtca, 

otroke na ta način osveščamo k eko zavesti, ter jih navajamo na delovno vzgojo. Skozi celo leto 

so otroci v vrtec prinašali različne »odpadne materiale«, iz katerih smo nato ustvarjali različne 

otroške umetnine, ki jih nato razstavljamo v vrtcu in na ta način poskušamo otrokom približati  

skrb za čistejše okolje, tudi preko ekoloških kotičkov. Veseli smo, da lahko s pomočjo tega 

projekta ozaveščamo otroke in starše, kako lahko s skupnimi močmi poskrbimo za lepši svet in 

bolj čisto naravo.  

Vzgojiteljica: Saša Šinkovec 

 

 

 

Projekt: IGRAJMO SE SKUPAJ 

 

Projekt, Igrajmo se skupaj, v okviru katerega so otroci razvijali sposobnost in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, smo 

izvajali od oktobra do junija. Zaradi številnih ukrepov preprečevanja epidemije je projekt 

potekal nekoliko drugače kot smo želeli; le na ravni posameznega oddelka. V vseh oddelkih 

smo organizirali igralne petke, ki smo jih prilagodili starostni stopnji otrok. V igralnicah, 

telovadnici, večnamenskem prostoru in na igrišču smo oblikovali različne igralne kotičke, kjer 



so imeli otroci možnost igre tako s strukturianimi igračami kot tudi z nestrukturiranim 

materialom. Zaradi sprostitve ukrepov smo meseca maja in junija realizirali tudi druženja med 

različnimi skupinami. Opazili smo, da so bili otroci delitve na posamezne oddelke tako vajeni, 

da so sprva potrebovali kar nekaj spodbude, da so ponovno začeli vzpostavljati stike tudi z 

otroki drugih skupin. Zelo si želimo, da bi se utrip vrtca vrnil na stare tire, da bi na ravni enote 

ponovno lahko organizirali npr. pustno rajanje, decembrsko srečanje itn.. Le to smo letos 

namreč pogrešali. Poletne mesece bomo vsekakor zelo izkoristili za druženje med skupinami, 

ki ga bomo v veliki meri realizirali na prostem, bodisi na igrišču, bodisi v obliki skupnih 

sprehodov.  

 

 

 
                                                                                          



 

Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar 

Projekt : ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

 
V naši enoti Gaj že vrsto let sodelujemo z društvom Vesele nogice, ki pomaga otrokom s 

posebnimi potrebami. Z otroki, starši, strokovnimi sodelavkami in sodelavcem zbiramo 

zamaške in na ta način otroke učimo solidarnosti, sočutja ter empatije.  

Na ta način želimo pokazati, da osebe (otroci) s posebnimi potrebami in njihovi starši (skrbniki), 

niso sami na tem svetu in da radi pomagamo na takšen ali drugačen način. 

Tako kot prejšnja leta, smo tudi letos zbrali veliko število zamaškov in na ta način pokazali, da 

lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem veliko pripomoremo k družbi in posamezniku. 

 

 

 

Vzgojiteljica: Barbara Modic  

 

EVALVACIJA PROJEKTOV V SKUPINI 

 

SKUPINA »JEŽKI« 
 

Oddelek: 3–5 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

PROJEKT: PUNČKA IZ CUNJ  

 

V letošnjem šolskem letu se je naša skupina z radovednostjo in navdušenjem vključila v projekt 

Punčka iz cunj. Projekta smo se lotili s pozitivnimi pričakovanji. Projekta smo se lotili 

postopoma in tako upoštevali kurikularno načelo postopnosti. Za uvod v projekt sem otrokom 

na njim razumljiv način prebrala zgodbo Šivilja Tinka. Preko zgodbe se je razvijal sociali odnos 

otrok v skupini. Prebirali smo tudi knjigo Šivilja in škarjice. Otroci so spoznavali šiviljski stroj 

in njegove sestavne dele. Z metodo aktivnega in izkustvenega učenja smo spoznavali in tipali 

različne vrste materiala: volna, blago, bombaž, itd. Z volno smo ustvarili novo socialno igro, ki 

smo jo poimenovali Podajanje volne. Z otroki smo ustvarili tabelo oz. barvni diagram, s katerim 

smo z načinom glasovanja izbrali barvo las, barvo kože in barvo oči. Na tkanino smo obrisali 

dani vzorec oz. kroj deklice in dečka. Ko so bili kroji dečkov in deklic zašiti, so jih otroci 

napolnili s polnilom. Pri tem so zelo uživali. Skupaj z otroki smo se odločili, da dečke in deklice 



naprej oblečemo v oblačila, jim narišemo usta in uredimo pričeske, nato pa jih poimenujemo. 

Imena smo izbrali z upoštevanjem predloga vsakega otroka (v jutranjem krogu).  

V projekt sva aktivno vključili tudi starše. Otroci so skupaj s starši v domačem okolju 

razmišljali o okolju, kjer bi dečki in deklice iz cunj lahko živeli. Nastale so zelo zanimive risbe, 

ki so jih podkrepile izjave otrok. Starši so z velikim veseljem posvojili vse štiri dečke in deklice 

iz cunj. Projekt je bil načrtovan postopno, preko postopnosti pa nam je uspelo ustvariti čudovite 

in unikatne deklice in dečke iz cunj. Vse dejavnosti so bile prilagojene starostnemu obdobju 

otrok (2 – 4 leta), prav tako so bile predstavljene na njim razumljiv način. Otroci so se tekom 

mesečnega projekta srečevali in spoznavali z okoljem v katerem živijo in s širšo družbo oz. 

svetom. Otrokom so bili vseskozi, tekom celotnega projekta na voljo različni kotički: kotiček 

dom (dojenčki), kotiček kuhinja in knjižni kotiček, v katerem so si ogledovali različne slikanice 

na dano tematiko. Veseli sva, da se je projekt, v katerega smo se kot skupina vključili prvič, 

tako dobro zaključil. S projektom se je poleg dobrodelnosti razvijalo tudi načelo sodelovanja s 

starši. Projekt bi z enim stavkom opisali: Dobrodelnost in sodelovanje za lepši in boljši jutri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Sandra Kregar  

Pomočnica vzgojiteljice: Brigita Žebaljec 



SKUPINA »LISICE« 

ODDELEK: 3–4  LETA 

 

 

PROJEKT: PUNČKA IZ CUNJ 

 

 

 

 

Obogatitveno dejavnost, Unicef – Punčka iz cunj, smo izvajali v sodelovanju z organizacijo 

Unicef. Izdelala sem punčko, oblačilo zanjo, ji dodala frizuro, Ana pa ji je narisala obraz. 

Skupaj z otroki smo jo poimenovali  TINKA. Družine sva povabili k sodelovanju na daljavo in   

Tinko so otroci po svojih zmožnostih doma narisali, povedali v kakšnem svetu želijo, da živi. 

Pred igralnico sva pripravili razstavo z njihovimi izdelki in posebej me veseli, da so jo posvojili, 

saj tako pomagamo otrokom v Afriki. 

 

 

Vzgojiteljica: Sonja Orešek 

                                                                                          Pomočnica vzgojiteljice: Ana Štrajhar 

 

 

 

 

 

 

 



SKUPINA »MIŠKE« 
 

 
 

Oddelek: 3–5 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU 

 

V okviru projekta, Zdravje v vrtcu, smo pod okriljem rdeče niti, Krepim (oblikujem) sebe in 

svojo skupnost, izvajali mnoge različne aktivnosti. V nadaljevanju izpostavljam pet aktivnosti, 

ki smo jim namenili posebno pozornost: 

 

1. MIŠKA PRAVI: »DOBER DAN.« 

Z otroki skupine Miške smo se vsako jutro zbrali v jutranjem krogu. Zapeli smo našo t.i. himno, 

pesem, Miška pravi, dober dan. Pesem smo si izmislili sami. Ob petju smo se gibalno izražali, 

od sedečega do stoječega položaja. V stoječem položaju smo se dobro pretegnili. Sledile so 

kratke gibalne minutke v okviru katerih smo izvajali različne naravne oblike gibanja. Gibalne 

naloge so pogosto predlagali tudi otroci. Sledilo je petje pesmi, Mišji koncert (J. Bitenc), ki 

nam je bila, glede na to, da se naša skupina imenuje Miške, še posebej všeč. Ob petju smo 

zaplesali na koreografijo, ki smo si jo izmislili skupaj z otroki.  

Ob naslednji pesmi, Živijo, lepo, da si tu, smo ob petju ploskali in poimensko pozdravili prav 

vsakega otroka, ki nam je, ko je zaslišal svoje ime pomahal. Po pesmi so se otroci lahko 

izpostavili in povedali kar so želelei deliti s celotno skupino; prigode iz vsakdanjega življenja, 

svoje občutke itn. Vzeli smo si tudi nekaj minut za pregled dneva oz. predstavitev dejavnosti, 

ki so sledile. Ob omenjenih aktivnostih smo se povezali kot skupina in namenili pozornost tudi 

posamezniku, kot pomembnemu delu skupine. 

 

 

 



2. PRI MIŠKAH POMETAMO IN GRABIMO 

Glede na letošnjo rdečo nit projekta, Zdravje v vrtcu, Krepim (oblikujem) sebe in svojo 

skupnost, smo v skupini Miške razmišljali, kako bi lahko nekaj prispevali k naši vrtčevski 

skupnosti. V mesecu oktobru in novembru smo tako vsak ponedeljek pometali in grabili na 

našem igrišču. Otroci so se seznanili z uporabo metle in grabelj. Pridobivali so delovne navade. 

Spoznavali so, da je kdaj dela tudi veliko, da se kdaj celo malo prepotiš. Vendar pa so odkrivali 

tudi zadovoljstvo po dobro opravljenem delu. V družbi prijateljev je bilo vedno zabavno.  

Dejavnost nam je omogočala tudi opazovanje narave in zaznavanje sprememb v naravi. Otroci 

so npr. opazili, da postaja vse hladneje, da je vetrovno, da je odpadlo veliko listja, da je po dežju 

blatno itn. 

Ob pometanju in grabljenju smo se dobro razgibali in tako skrbeli za našo fizično aktivnost. 

Rezultat naše aktivnosti pa je bilo pometeno in pograbljeno igrišče. V okviru dejavnosti smo 

realizirali letošnjo rdečo nit - krepili smo sebe in nekaj naredili tudi za našo najožjo, vrtčevsko 

skupnost. 

 

 

 

3. MIŠKE IN PTIČJA HIŠICA 

V skupini Miške je kar nekaj otrok kazalo veliko zanimanje za ptice, tako da smo se upoštevajoč 

interes otrok v mesecu januarju in februarju lotili tematskega sklopa Brin in ptičja hišica. 

Tematski sklop smo želeli povezati tudi z letošnjo rdečo nitjo projekta, Zdravje v vrtcu - Krepim 

(oblikujem) sebe in svojo skupnost. Z otroki smo ptice in življenje ptic spoznavali preko 

različnih virov; spleta, knjig, avdio posnetkov itn. Odšli smo tudi na mnoge sprehode in jih 

opazovali v naravi. S skupnimi močmi smo se lotili izdelovanja ptičje hišice. Otroci so pri 

izdelavi sodelovali od začetka do konca. Sodelovali so pri pripravi materiala in orodij, brusili, 

vrtali, lepili itn. Omenjene dejavnosti so nas povezovale kot skupnost naše skupine in nam 

omogočale, da smo krepili tudi sebe: znali počakati, paziti na druge, vztrajati pri npr. brušenju, 

biti natančni, se dogovarjati, sodelovati itn. Na veliko veselje vseh smo v naši ptičji hišici 

pogosto lahko opazovali vrabčke in liščke. 

 

4. NA LOVU ZA SMETMI 

V mesecu aprilu, mesecu, ko ima svoj dan tudi naš planet, Zemlja, smo v skupini Miške 

prebirali različne slikanice povezane s to tematiko npr.: Zemlja je dobila vročino (Škogalj), 

Zeleni otok in sivi otok (Gantschev), Lovro in Matej, Moj stari hrast (Vincent), Drevo Krištof 

(Gantschev), Zvedavčki, Zemlja (Kecir) itn. V povezavi z omenjenimi slikanicami sem za 

otroke pripravila tudi kratke predstave.  



Otroci so ob naših sprehodih, ki jih izvajamo večkrat tedensko, ugotavljali, da je na in ob poti 

po kateri se sprehajamo veliko smeti. Vedeli so, da to ni prav. Smeti so jih zelo motile.  Zavedali 

so se, da sodijo v smetnjak. Vse našteto nas je vodilo k odločitvi, da tudi sami naredimo nekaj, 

da bo naš planet lepši. Združili smo moči in se skupaj, opremljeni z rokavicami in vrečami za 

smeti, podali na t.i. lov za smetmi. Med sprehodom smo iskali smeti in jih pobirali v vrečo. No, 

žal ni bila dovolj le ena. Napolnili smo kar tri velike vreče. Žalostilo nas je, da smo v naravi 

našli toliko različnih odpadkov, po drugi strani pa smo bili tudi veseli, da jih ni več v naši bližnji 

okolici, na naši sprehajalni poti. 

V okviru aktivnosti smo realizirali tudi letošnjo rdečo nit projekta Zdravje v vrtcu – Krepim 

(oblikujem) sebe in svojo skupnost. Gibali smo se na svežem zraku. Otroci so se učili 

sodelovanja in spoznavali, da je delo, če združimo moči, lahko tudi zabavno. Obenem pa smo 

naredili še nekaj dobrega, da bo naš svet lepši. Otroci so spoznavali, da prav vsak lahko naredi 

nekaj, da bo naš svet, naša skupnost lepša. 

 

 

 

5. GIBANJE OB IGRALNEM PADALU 

V mesecu aprilu in maju smo si vadbene ure popestrili ob gibanju z igralnim padalom. Padalo 

smo najprej razprostrli pred sabo na tla in ga občudovali. Dogovorili smo se, da po padalu ne 

hodimo, tečemo ali skačemo, saj zelo drsi, lahko pa se plazimo, ležimo, kotalimo. Učili smo se 

pravilnega prijema padala. Padalo smo prijeli tako, da smo palec skrili pod padalo. Ob padalu 

smo šteli, ga 'peljali' na sprehod, ga spremenili v razburkano morje itn. Pri dvigovanju padala 

smo občudovali barve, ki so se razprostrle nad nami. Za še intenzivnejše doživljanje in 

sprostitev smo se razdelili v dve skupini. Eni so ležali na tleh in le opazovali dviganje in 

spuščanje padala, drugi pa so padalo dvigali in spuščali. Skupini sta se zamenjali. Ob padalu 

smo se igrali tudi različne gibalne igre npr. mačke in miši; skrivanje pod dežnik itn. Ob igrah 

leteči krožnik in mavrica so otroci spoznavali pomen upoštevanja dogovora in sodelovanja. S 

skupnimi močmi nam je uspelo, da je padalo poletelo kot leteči krožnik oz. naredilo lok, oz. se 

spremenilo v mavrico. 

Ob gibanju ob igralnem padalu smo se razgibali, se zabavali in učili sodelovati ter se še bolj 

povezali. V okviru omenjenih dejavnosti smo realizirali tudi rdečo nit letošnjega zdravja v vrtcu 

– Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost. 

 



 

 

     

PROJEKT: PUNČKA IZ CUNJ 

 

Tudi letos je projekt, UNICEF - Punčka iz cunj, potekal v nekoliko spremenjeni obliki. Pri 

izvajanju smo upoštevali vsa aktualna priporočila za zajezitev in širjenje virusa. 

Punčka tudi letos ni potovala na domove otrok, tudi dnevnika ni bilo. 

V vrtcu je projekt potekal tako: 

1. Branje pravljice o šivilji Tinki + pogovor (O čem govori pravljica? Katera je vaša najljubša 

igrača? Ali imajo vsi otroci po svetu igrače? Ali lahko pomagamo drugim otrokom itn.). 

Pravljico sem otrokom pogosto tudi pripovedovala in pripovedovanje povezala s tipanjem 

blaga, volne, šivanke, ogledom punčk v nastajanju in igro s punčkami. Poleg omenjene pravljice 

smo v vrtcu brali še slikanice v katerih nastopajo šivilije, krojači, gumbi npr. JAKEC ŠIVA (L. 

Klinting), ŠIVILJA IN ŠKARJICE (D. Kette), MUCA COPATARICA (E. Peroci), MOJCA 

POKRAJCULJA (Koroška pripovedka), KDO JE VIDKU NAPRAVIL SRAJČICO (F. 

Levstik), KROJAČEK HLAČEK (L. Suhadolčan), PRODAJAMO ZA GUMBE (V. Brest), 

ZLATA ŠIVANKA (J. Bitenc), ŠIVILJA AJDA (K. Soklič), PRAV POSEBNA NOČ (M. C. 

Butler) ... Otroci so se seznanili s poklicem šivilja/krojač. 

2. Sodelovanje z otroki pri izdelavi punčke.  

Otroci so sodelovali pri načrtovanju izdelave punčke iz cunj. Ugotovili so, kaj vse potrebujemo, 

da izdelamo punčko … Sodelovali so pri izbiri barve oči in las. Dejavnost smo povezali z 

matematiko. Otroci so se urili v štetju, se seznanili z grafičnim, stolpičnim prikazom. Izbrali 

so, da bo naša punčka dobila modre oči in rumene lase.  

3. Izdelava punčke. 

Punčko sem izdelala po navodilih otrok. Pri šivanju telesa mi je na pomoč priskočila sodelavka 

Petra. Otroci so sodelovali pri šivanju las; z veseljem so merili, kako dolge trakove volne 

potrebujemo in mi jih podajali. Ugotavljali so, da je šivanje kar dolgotrajen postopek, kar se mi 

je zdelo pomembno spoznanje. Predlagali so, kakšno bo imela punčka frizuro; tako je dobila 

fru fru in še kitko. Otroke učimo, da je tudi odpadno ali rabljeno lahko uporabno, tako je naša 

punčka dobila oblačila 'iz druge roke'. Otroci so ji izbrali kavbojke in vijoličastomodro tuniko. 

Po predlogu otrok smo ji izdelali še pas v barvi njenih las. Izakova babica Majda pa je punčki 

spletla še copatke in rokavičke.  

4. Izdelava osebne izkaznice.   

Pred izdelavo izkaznice smo punčki izbrali ime. Otroci so predlagali imena: Metka, Zoja, Ana 

Špela, Tina in Žana. Glasovanje je bilo kar pestro. Vsak otrok je pobarval en kvadratek. Vse 



punčke so dobile kar nekaj glasov, na koncu pa je bil najvišji zeleni stolpec, ki je ponazarjal 

ime Špela. Naša punčka je tako dobila ime Špela.  

Izkaznico smo izdelali po željah in predlogih otrok. Nanjo smo napisali vse potrebne podatke 

in dodali še fotografijo.  
 

 

 

+ SODELOVANJE S STARŠI – Otroci so doma ob spodbudi staršev narisali risbico na temo:   

Želim si, da (ime Punčke iz cunj) živi v svetu, kjer ..... npr. ima družino, je vesela, se smeji, 

se počuti varno, diha čist zrak, bi imela igrače, vidi mavrico itn. Kar so otroci povedali so starši 

napisali na že pripravljen priloženi dodatni list, na katerem je bilo napisano IME OTROKA 

(brez priimka) in starost. 

Otroci so povedali sledeleče: 

 

Želim si, da (Špela, punčka iz cunj) živi v svetu kjer: 

 

- GRE LAHKO V TOPLICE. (Nikolina) 

- V PIRANU, KJER JE LUNAPARK IN TARTINIJEV TRG, TAM SE LAHKO IGRA. (Zala) 

- SO SMREKE IN SE POČUTI DOBRO. (Vitan) 

- SO METULJI. (Marija) 

- ŽELIM SI, DA BI PUNČKA ŠPELA ŽIVELA ZRAVEN NAS. DA BI LOVILA METULJČKE IN 

NABIRALA ROŽICE. DA BI BILA NASMEJANA IN SREČNA. DA BI IMELA BRATCA, 

SESTRICO, KUŽKA, MAMICO IN ATIJA. DA BI ŽIVELA V LEPEM SVETU, HODILA PO 

HRIBIH, ŽIVALSKEM VRTU. ŽELIM SI, DA BI JO OBISKAL BOŽIČEK. (Dora) 

- JI JE V REDU. SE LAHKO DOTAKNE SLONOV, IMA ROŽICE, NI PUŠČAVE, NI JOKANJA, 

NISO PUNČKE SAME. (Lori) 

- JE VELIKO ROŽ. (Živa) 

- JE VELIKO METULJEV, ROŽIC IN GOBIC. ŽELIM SI, DA IMA NJEN SVET VLAKEC, KI JO 

ODPELJE V KAMNIK K MOJI BABICI. (Izak) 

- JE SNEG. (Brina) 

- JE VELIKO ROŽIC. (Julija) 

- SO METULJI. (Hana) 

- JE VELIKO KAČ. (Žan) 

- PRODAJAJO SLADOLEDE, KJER RASTEJO ROŽICE IN JE MORJE. (Mojca) 



- ŽELIM, DA BI PUNČKA ŽIVELA PRI DRUŽINI POLNI OTROK V HIŠKI BLIZU GOZDA. 

(Alen) 

- SO ČEBELICE IN METULJČKI, SE OTROCI IGRAJO NA PESKU, SO ŽABICE, SO MAJHNE 

HIŠKE. (Domen) 

- JE SLOVENIJA. SEM DOMA. (Val) 

 

V vrtcu smo iz vseh risb oblikovali razstavo  Punčko iz cunj in risbe otrok smo fotografirali 

in jih poslali na UNICEF. 

Naša Špela, punčka iz cunj, je dobila tudi štiri prijateljice, ki so jih izdelali starši. Poimenovali 

so jih: DORA, EMA, METKA in TINA. Vse punčke so že dobile posvojitelje. 

 

 

 

PROJEKT: MALI SONČEK, zeleni in oranžni 

 

 

 

V okviru dejavnosti smo omogočali in spodbujali gibalno dejavnost otrok. Otroci so gibanje 

doživljali kot nekaj prijetnega. Zaznavali so svoje telo, ugotavljali, kaj vse že zmorejo. Ob 

razvijajočih se sposobnostih in spretnostih so pridobivali zaupanje vase, gradili samozavest. 

Mlajši otroci so izvajali Mali sonček – zeleni (zeleni planinec, igre brez meja, mini kros, vožnja 

s triciklom oz. skirojem, igra z žogo, ustvarjanje z gibanjem in ritmom, izvajanje naravnih oblik 

gibanja), starejši pa Mali sonček – oranžni (oranžni planinec, igre brez meja, mini kros, vožnja 

s skirojem ali kolesarjenje, igra z žogo, ustvarjanje z gibanjem in ritmom, izvajanje naravnih 

oblik gibanja). Vsi otroci so opravili vsaj pet nalog in na koncu pridobili priznanje zelenega oz. 

oranžnega Malega sončka. 

                                                                                             

Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar 

                                                                                        Pomočnik vzgojiteljice: Peter Tomažin 



SKUPINA »PTIČKI« 
 

 
 

Oddelek: 5–6 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

 

PROJEKT: PASAVČEK 

 

S projektom smo začeli v mesecu decembru in ga zaključili konec aprila. 

Odvijal se je v igralnici, na igrišču vrtca, na prometnih poteh v ožji in širši okolici vrtca 

ter na poti do osnovne šole. Vanj so bili vključeni vsi otroci, njihovi starši, nekatere 

sodelavke in zunanji sodelavci (medicinska sestra, policija, reševalci).  

Otroci so se ob projektu učili, razmišljali, podajali ideje in rešitve, zbirali podatke, 

ustvarjali izdelke, se udeleževali dogodkov, reševali probleme in pridobivali nove 

veščine in spretnosti. Zastavili smo si naslednje cilje: 

 Spodbujanje dosledne in pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in pripetosti 

otrok med kratko in daljšo vožnjo. 

 Navajanje na varno prečkanje ceste in varno hojo po pločniku. 

 Utrjevanje varne hoje po poti od našega vrtca do šole. 

 Prepoznavanje osnovnih prometnih znakov in njihovega pomena. 

 Razvijanje spretnosti vožnje s kolesom. 

 Učenje varne vožnje s skiroji in rolerji. 

 Spoznavanje vloge policista v prometu. 

 Spoznavanje poklica reševalec in njegove vloge v prometu. 

 Otroci se naučijo živeti in ravnati varno v prometu. 

Otroci so skozi projekt ponotranjili pomen sedenja v otroškem varnostnem sedežu in 

privezovanja z varnostnim pasom. To se je lahko opazilo iz dveh tabel, ki smo ju 

izpolnjevali na začetku in ob koncu projekta. Pri prvi je bilo kar nekaj križcev, ki so 

pomenili, da otroci niso bili privezani, pri drugi sta bila le dva. Otroci so bili tisti, ki so 

svoje starše opozorili na svoje in njihovo privezovanje. Otroci so se naučili, kako se 

lahko sami privežejo, saj smo si to ogledali na video posnetku, nato pa smo isto vadili 

in utrjevali na pravem otroškem sedežu.  

Poleg tega so otroci pridobili ogromno znanja o prometnih znakih ter o varnem vedenju 

v prometu. Kot pešci, kolesarji in udeleženci v avtomobilih. Prometne znake smo 

opazovali v prometu, jih risali, upoštevali pri igrah z avtomobilčki in nazadnje izvedli 

tudi prometne dneve. Na zadnjem kolesarskem dnevu pa se nam je pridružila policistka, 

ki je otrokom podelila medalje za njihovo znanje in upoštevanje prometnih predpisov. 



Otroci so tekom projekta usvojili tudi pravila varne hoje po pločniku in varnega 

prečkanja ceste. Večkrat smo se sprehodili do osnovne šole, ki jo bo večina otrok jeseni 

začela obiskovati in na ta način utrjevali varno pot v šolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU 

 

Projekt je potekal od novembra do junija. Vključeval je številne dejavnosti, katerih rdeča nit 

je bila »počutim se dobro«. Najbolj uspešne so bile naslednje tri dejavnosti.  

Prvo smo poimenovali Pokaži, kaj znaš in je nastala kot pomoč in spodbuda otrokom, da se 

povežejo med seboj. To je posebej veljalo za pet otrok, ki so prišli kasneje v skupino, kjer so 

bila že oblikovana prijateljstva in zato je bila zanje vključitev v skupino težja. Dejavnost je 

večinoma potekala v večnamenskem prostoru, včasih pa tudi v telovadnici in na igrišču. Najprej 

so prišli na vrsto otroci, ki radi nastopajo in se brez težav izpostavijo. Ko so ostali videli dober 

in pozitiven odziv prijateljev, so se tudi oni začeli odločati za nastopanje. Tako smo imeli 

priložnost spoznavati, kaj vse znajo in zmorejo naši prijatelji. Največkrat so učili svoje prijatelje 

ali pa jim demonstrirali in prikazovali svoje veščine. Tako smo redno telovadili z eno deklico, 

ki je obiskovala atletsko šolo, trenirali nogomet in košarko z dvema dečkoma, se učilo hip hop 



plesnih korakov s tremi deklicami, usvajali osnove borilnih veščin, plesali balet, se igrali 

gasilce, izdelovali igrače iz odpadnega materiala in še in še. Dejavnost je rasla iz tedna v teden 

in sčasoma so prav vsi otroci želeli nekaj pokazati ali nas kaj naučiti. Večina otrok je tekom 

leta sodelovala večkrat. Med potekom dejavnosti so se otroci povezali med seboj in postali še 

boljši prijatelji. Nekateri otroci so postali opaženi in bolj priljubljeni. Med seboj so sodelovali, 

ter pridobivali na samozavesti in pozitivni samopodobi.  

Zelo priljubljeno je bilo tudi obiskovanje gozda. V naši neposreni bližini ni gozda, zato smo se 

morali zanj malce potruditi in prehoditi nekaj poti. Naš rek je bil, da je gozd naša igralnica. 

Predmeti v gozdu pa naše igrače. Svojih vanj nismo prinašali. V vsakem letnem času so se nam 

ponujale različne “igrače”. Jeseni smo imeli storže različnih oblik in velikosti, kupe jesenskega 

listja in cele zaplate posušenega zlatorjavega praprota. Ta nam je bil najljubši. Zima nam je 

ponudila belo podobo gozda. Ivje, sneg in led so nam ponujali nove priložnosti za igro. Pomlad 

je gozd obarvala zeleno in spet se je pojavil nam ljubi praprot. Tokrat smo se ga raje izogibali, 

saj so na njem rade najbolj nevarne živali in to so klopi. Sicer pa nam v gozdu nikoli ni 

zmanjkalo vej in vejic, hlodov, žaganja,, lubja in drevesnih korenin. Vse to smo izkoristili za 

premagovanje gozdnih poligonov, za raziskovanje, opazovanje in igro. Otroci so se v gozdu 

zelo dobro počutili. To je bil prostor brez prometa, asfalta in hrupa. Tega smo imeli v okolici 

vrtca zaradi gradnje cest in blokov zelo veliko. Zato nam je pobeg v gozd zelo veliko pomenil. 

Otroci so dejali, da v njem zelo uživajo. Včasih smo tam praznovali rojstni dan, brali pravljice, 

peli pesmi, ustvarjali in počivali. 

Veliko časa smo namenili prometni varnosti. Okolica vrtca se je v zadnjem letu močno 

spremenila z gradnjo novih cest, pločnikov, prehodov za pešce in tudi s povečanim prometom. 

Zato se nam je zdelo pomembno, da se naučimo ravnati in obnašati varno v prometu. Veliko 

smo se sprehajali po okolici vrtca in spoznavali prometne znake, opazovali prometne situacije, 

ter se učili varnega in pravilnega prečkanja ceste. To smo počeli pri prehodih brez in z 

semaforjem. Utrjevali smo tudi hojo po pločniku ob glavni cesti, ki je bil precej drugačna od 

sproščene hoje po gozdu. Tu so bila pravila jasna in odgovornost otrok večja. V igralnici smo 

z vozili igračami in lesenimi prometnimi znaki uprizarjali prometne situacije, se igrali voznike 

in policiste. Pripravili smo prometni poligon za kolesarje. Pri tem nas je spremljala in nam 

pomagala tudi policistka. Čeprav nam je sprva prometna okolica vrtca povzročala malce 

negotovosti, smo z učenjem in utrjevanjem usvojili znanje in veščine za varno in prijetno 

bivanje v prometu kot udeleženci pešci. 



PROJEKT: IGRAJMO SE SKUPAJ 

 

Projekt je potekal vsak petek od oktobra do junija v naši skupini, saj so večji del šolskega leta 

še veljali omejitveni ukrepi zaradi epidemije. Imeli smo različne oblike in načine naših igralnih 

petkov. Vsem je bil skupen cilj, da otroci skozi igro razvijajo sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih. Z igro so poleg socialnih veščin 

razvijali tudi kongitivne, ter pridobivali na samozavesti in pozitivni samopodobi. Veliko smo 

igrali namizne in družabne igre s pravili, pri katerih je bila sprva potrebna prisotnost 

vzgojiteljic, kasneje pa so otroci postali povsem samostojni pri igranju. Občasno smo imeli dan 

brez igrač, kar se je pokazalo za odlično idejo. Takrat smo se igrali gibalne igre, socialne igre, 

se pogovarjali, peli, ustvarjali z naravnim materialom, itd. Nekaj otrok je komaj čakalo na dan 

brez igrač, saj so takrat izdelovali različne stvari iz papirja, kartona, elastike, folije, itd. Igralni 

dnevi so potekali tudi na prostem, na primer v gozdu, ob reki, na travniku. Ugotovili smo, da 

nam narava ponuja svoje »igrače« in da vrtčevskih ne pogrešamo. Otroci so večkrat predlagali 

ideje in načine za preživljanje teh petkov. Ena ideja je bila tudi ta, da dečki izberejo igre za 

deklice in obratno. Oboji so najprej izbrali stereotipne igre za nasprotni spol, zato sem 

predlagala, da izberejo igre, za katere se sami ne bi odločili. Tako je bilo vse skupaj bolj 

zanimivo in zabavno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Vzgojiteljica: Tinkara Avsec 

                                                                                            Pomočnica vzgojiteljice: Lili Panič  

 

 

 



SKUPINA »SOVE« 
 

 
 

Oddelek: 4–6 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

 

PROJEKT: ZDRAVJE V VRTCU 

 

Rdeča nit projekta v tem šolskem letu so bili odnosi in povezovanje med vrstniki. V naši skupini 

se igramo različne socialne igre najmanj enkrat tedensko skozi celo šolsko leto v jutranjem 

krogu. Otrok ima na ta način možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, 

vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. V jutranjem krogu smo se 

večkrat igrali socialno igro Pokliči me. Izšteti otrok gre v sredino in miži. Eden od otrok pokliče 

po imenu otroka v sredini. Pri klicanju imena spremeni svoj glas. Otrok trikrat poskusi z 

ugibanjem in če ne ugotovi, kdo ga kliče, odpre oči in pogleda. Otrok, ki je poklical otroka v 

sredini v nadaljevanju ugiba. Igro se igramo toliko časa, da vsi otroci pridejo na vrsto v obeh 

vlogah. Igra dobro vpliva na otroke, saj morajo pozorno prisluhniti in prepoznati znan oziroma 

spremenjen glas. Skozi igro se učijo sodelovanja in sprejemanja različnosti. V socialno igro 

smo vedno vključene tudi vzgojiteljice. Zelo zanimivo se mi zdi, da se otroci vsakič zelo trudijo, 

da bi bil njihov glas spremenjen in da bi bili neprepoznavni. Velikokrat smo se nasmejali, saj 

so nekateri otroci presenetili s svojimi sposobnostmi in spremenjenimi glasovi. Otroci včasih 

celo pozabijo, da imajo strah pred skupino, nastopanjem in izpostavljanjem. Igra nas je 

povezovala in krepila pripadnost skupini. V okviru Zdravja v vrtcu smo v skupini Sove izvajali 

krajše in daljše sprehode. Sprehode smo v skupini izvajali v vseh letnih časih. Pomembno se 

mi zdi, da se otroke navaja na varno hojo in previdnost na cestišču, zato smo velikokrat hodili 

po poti, ki jo bo več otrok od septembra uporabljalo na poti v šolo. Sprehod je potekal po 

pločniku, kjer smo hodili v strnjeni koloni in ob bregu reke, kjer so otroci sproščeno hodili v 

gruči, med vzgojiteljico in pomočnico. Skrbim, da hodimo v strnjeni koloni in otroke opozarjam 

ter spodbujam, da opazujejo promet, ki se odvija na cesti. Otroci imajo slabo pozornost. 

Sprehod večkrat prekinemo s kratkimi postanki in opazovanjem bližnje okolice. Z zanimanjem 

opazujemo različne ptice ob reki, račke v reki... Otroke sprašujem po imenu rastlin in skupaj 

prepoznavamo: mačice, divji teloh, podlesek, zvončke pred hišami. Bližnji ranč s konji otroke 

vedno znova navduši in jih umiri ob opazovanju živali. Cilji našega sprehoda so bili sproščeno 

izvajanje naravnih oblik gibanja, spoznavanje domačega okolja in druženje ter povezovanje z 

vrstniki. 

 



 

 

 

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj 

Pomočnica vzgojiteljice: Kaja Radulović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA KEKEC 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA PROJEKTOV V ENOTI KEKEC 

 

 »SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE« 

CILJI PROJEKTA SO BILI: 

- Spoznavanje značilnosti ljudske pravljice (pravljična števila, bitja, predmeti; dobro 

zmaga nad zlim, pravica nad krivico, resnica nad lažjo) 

- 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 

EVALVACIJA: 

Pravljicam je bil namenjen en dan v tednu, navadno torek. Vsako smo prebirali in se o njej 

pogovarjali daljše obdobje. Ob ilustracijah so jih otroci tudi samostojno pripovedovali. Največ 

pozornosti smo namenili nauku, ki nam ga je ponudila posamezna pravljica. Proti koncu so ga 

otroci že sami poiskali. 

Veliko ljudskih pravljic (ne samo slovenskih) smo slišali tudi pri projektu Pravljični palček, ki 

je potekal v sodelovanju s knjižnico Domžale. 

 

                                                                                                     Martina Pavlič  

 

 



»KEKČEVI IN MLINČKOVI MELJEMO PRIJATELJSTVO« 

 

  Projekt iz prejšnjega leta, smo nadaljevali po epidemioloških smernicah NIJZ ja. Tako smo si 

najprej preko pošte poslali in izmenjali risbice ter fotografije otrok. S pomočjo zoom aplikacije 

smo se videli preko ekrana in si ob srečanju zapeli nekaj pesmic. V mesecu septembru je bilo 

druženje med otroci še vedno odsvetovano, pa vendar so se ukrepi nekoliko sprostili, tako, da 

so si otroci iz vrtca Mlinček lahko v naši enoti ogledali predstavo Grdi raček. Na praznik 

Lucijinega v decembru, so nam otroci iz Mlinčka v znak prijateljstva prinesli lampijončke s 

svečkami. Po novem letu smo se še nekajkrat srečali na zoom aplikaciji, ter si preko pošte 

izmenjali pozdrave. Na pomlad, pa smo se  končno lahko srečali v živo. Za srečanje smo si 

izbrali igrišče na Škrjančevem, kjer smo se skupaj igrali na igralih. V spomladanskih mesecih 

so otroci iz Mlinčka večkrat prišli na naše igrišče, ker so njihovega prenavljali. Konec meseca 

maja  smo se tudi skupaj udeležili plavalnega tečaja v Ljubljani. 

  V času počitnic in dopustov, bodo otroci iz Mlinčka bivali v naši enoti in se družili s takrat 

prisotnimi vrstniki.  

 

                 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

vzg. Andreja Bigec 

                                                   pom. vzg. Saša Pogačar        



ENOTA KRTEK 

 

 

 

 

 

  

EVALVACIJA PROJEKTOV : ENOTA KRTEK,  šolsko leto 2021, 2022 

 

1.  VZGOJIMO IN POSADIMO DREVO 

 

SKUPINA: MRAVLJICE (2–3  leta, 14 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 smo se seznanjali s tem, da drevo zraste iz semena, kako počasi oz. hitro 

raste drevo, kakšne vrste dreves poznamo, opazovali smo drevesa v gozdu, poimenovali 

posamezne vrste dreves, tipali lubje, jih objemali. V novembru 2021 smo posadili semena 

različnih dreves – bor, smreko, jablano, hruško in slivo ter nato do marca 2022 opazovali ali 

naša posajena semena rastejo, skrbno smo zalivali posajena semena, opazovali rast (zrasli so 

zgolj semena jablane in hruške, ki pa so se po dveh tednih na našo žalost posušili) itn. Ugotovili 

smo, da je vzgojiti drevo iz semena zelo težko, saj nam to do sedaj še ni uspelo. Zato smo maja 

2022 ponovno posadili semena jablane, hruške in pomaranče v drugačno, bolj pognojeno 

zemljo, le-to bolj namočili, semena posadili zgolj en centimeter globoko ter zopet začeli 

opazovati ali kaj raste. Hkrati smo posadili še fižol in žitarice ter opazovali, kako hitro zrastejo 

druge rastline v primerjavi z drevesi. Smo pa na obiskih gozda opazili, da v naravi pa drevo 

zrase tudi kar samo od sebe, našli smo veliko malih sadik dreves (bukve, hrasta, male smreke, 

itn.) in opazili, da je narava veliko bolj uspešna pri vzgoji dreves kot smo to mi. Seveda pa to 

ne pomeni, da bomo s projektom odnehali, vztrajali bomo naprej in upamo, da nam bo kmalu 

uspelo vzgojiti vsaj eno do dve sadiki dreves, ki si jih želimo posaditi nekam v naravo, kjer tako 

radi bivamo in se igramo. Projekt je otroke zelo zanimal, opazili so, da tudi zalivanje ni lahka 

naloga, da hitro zalijemo preveč, spet drugič premalo in da vzgoja rastlin zahteva veliko truda, 

skrbi in veselja do vzgoje rastlin. Vendar pa otroci zelo radi sadijo, opazujejo rast rastlin, 

zalivajo, se igrajo z zemljo. Skoraj vse cilje smo uresničili, z izjemo cilja vzgojiti drevo iz 

semena. S projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 



 

2.MLADI TEHNIK 

SKUPINA POLŽI(3- 4 let:, 19 otrok) 

IZVAJALKI: Slavica Perpar Ibrčič, Valentina Lukan 

Cilj: Otrok pridobiva interes za tehnične izdelke, procese, pojave 

Vsebina: 

Poleg kotička s plastičnim orodjem, smo izdelali tudi tehnični kotiček z naravnimi in 

nestrukturiranimi materiali in pravim orodjem. Otroci se v njem zelo radi in neumorno igrajo. 

V našem tehničnem kotičku se lomi, lepi, udarja, barva, brusi, pili, vrta, vijači, meri, riše, 

sestavlja in konstruira. Seveda pa vedno prvo poskrbimo za varnost. Spoznavali smo tudi čisto 

prava orodja in rokovali z njimi. V okviru projekta smo tako spoznavali različne tehnike, 

materiale in sredstva. Še posebej so nam bila všeč sodelovanja s starši na Očkovi delavnici in 

Mamini ustvarjalnici. Na delavnici smo se preizkusili z izdelavo ptičjih hišic in hotelom za 

žuželke. Naše izdelke smo kasneje razstavili tudi v Knjižnici Domžale, v enoti Ihan. Na 

ustvarjalnici pa smo se sprostili z gnetenjem gline in ustvarjanjem poljubnih ploskovnih hiš in 

hišnih številk. Žal pa so se izdelki pri peki in prevozu uničili.  Z našimi izdelki pa se pravkar 

predstavljamo tudi na FORMA VIVI na prostem. 

 

 

 

 Slavica Perpar Ibrčič 

 

 



 ENOTA MLINČEK 

 

 

 

EVALVACIJA SKUPNIH PROJEKTOV / 2021 – 2022 

RIBICE, PTIČKI IN MIŠKE 

1. MALI SONČEK (MIŠKE) 

V okviru nacionalnega projekta Mali sonček, smo v oddelku letos izvajali program Mali sonček 

– modri. Izvedli smo vse naloge v okviru programa, ki so potekale  skozi celotno šolsko leto. 

Zaključili pa smo s športnim popoldnevom s starši, ko smo odšli na izlet okoli Gradiškega 

jezera. Izvedli smo dejavnosti v okviru »Malega planinca«, izvajali naravne oblike gibanja v 

notranjosti ter na prostem (gibalni poligoni), izvedli igre z različnimi žogami, ustvarjali z gibom 

in ritmom. Dejavnosti smo povezovali s posameznimi tematskimi sklopi. V mesecu maju smo 

izvedli še tridnevno  dejavnost vožnje s poganjalci in skiroji pri čemer so otroci spoznavali 

varnost pri vožnji, razvijali ravnotežje, vozili slalom in premagovali poligon z različnimi 

ovirami. Realizirali smo zastavljene cilje, predvsem so otroci razvijali gibalne sposobnosti ter 

pridobivali veselje do gibalnih dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                                 Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. Ped 

 

 

 



2. MALI SONČEK (PTIČKI) 

V skupini Ptičkov smo opravljali naloge zelenega in rumenega malega sončka. Otroci so 

spoznavali različna športna orodja, veliko smo telovadili in se razgibavali, posluževali smo se 

naravnih oblik gibanja in sicer otroci so tekli, hodili, skakali, se valjali, plezali po različnih 

terenih tako v igralnici kot zunaj na prostem. Spoznali smo gibalne igre, se igrali in telovadili 

z žogami, opravili preizkus vožnje s skiroji in poganjalci, polovica otrok iz skupine  otrok se je 

udeležila plavalnega tečaja. Nekaj zimskih in zasneženih dni nam je dalo možnost, da smo se 

na bližnjem hribu sankali in se igrali s snegom. Na izlete pa smo se odpravili na bližnje hribe 

in kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Damjana Rode, dipl. vzg. 

 

3. MALI SONČEK (RIBICE) 

Projekt mali sonček smo v skupini Ribice začeli izvajati že takoj jeseni. Pridobivanje spretnosti, 

utrjevanje in preverjanje znanja vožnje z rolerji in s kolesi smo izvedli že v septembru. 

Sodelovala je večina otrok iz skupine. Prav tako smo prvo toplo vreme izkoristili za daljše izlete 

v naravo in obenem spoznaval naš kraj. Obiskali smo vse kraje v radiju 3 kilometrov od vrtca. 

Obiskali smo novo učno pot na Homški hrib. Otroci so radi in dobro hodili, izletov so se vedno 

veselili. Po zaprtju zaradi COVID 19  so izvajanja zastala. Spomladi smo intenzivneje izvajali 

dejavnosti s področja gibanja, saj sva opazili velik upad gibalnih sposobnosti otrok. Ob 

zaključku šolskega leta z veseljem opažava velik napredek v gibalnih sposobnostih in 



spretnostih, 23 otrok je opravilo rumeni program malega sončka. Športno popoldne smo izvedli 

ob začetku šolskega leta kot skupno druženje na kolesarskem izletu s starši. 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Dragica Repanšek, dipl. vzg 

 

 

 

 

 

 

 



4. KEKČEVI IN MLINČKOVI SMO PRIJATELJI 

 

Projekt iz prejšnjega šolskega leta, 

smo nadaljevali po epidemioloških 

smernicah NIJZja. Tako smo si najprej 

preko pošte poslali in izmenjali risbice 

in fotografije otrok in strokovnih 

delavcev. Preko zoom aplikacije smo 

se videli preko ekrana in si ob srečanju 

zapeli nekaj pesmic. V mesecu 

decembru je bilo druženje med otroci 

še vedno odsvetovano, pa vendar so se 

ukrepi nekoliko sprostili, tako da smo 

si na podlagi tega lahko v Kekčevi 

enoti ogledali predstavo z naslovom 

Grdi raček. Na praznik Lucijinega v decembru, smo vsaki skupini iz Kekca v znak prijateljstva 

prinesli lampijončke s svečkami. Po novem letu smo se še nekajkrat srečali na zoom aplikaciji, 

si preko pošte izmenjali pozdrave. Na pomlad, pa smo se končno lahko srečali v živo. Tako 

smo se s prijatelji iz skupine Polži, srečali na igrišču na Škrjančevem, kjer smo se skupaj igrali 

na igralih. Večkrat smo obiskali tudi njihovo igrišče, ko so nam v Mlinčku prenavljali igrišče. 

V mesecu maju pa smo se skupaj udeležili plavalnega tečaja v Ljubljani. V času praznikov, 

počitnic in dopustov so naši otroci bivali v vrtcu Kekec in se družili s takrat prisotnimi vrstniki. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                                                         

             Damjana Rode, dipl. vzg. 

 



5. SPOZNAVAM MOJ KRAJ 

Projekt Moj kraj je bil celoletni projekt v katerega so bile vključeni vsi oddelki v enoti. Zaradi 

epidemioloških razmer tekom leta nismo mogli intenzivneje sodelovati med skupinami prav 

tako se nismo mogli aktivneje povezovati z lokalno skupnostjo (pevski zbor, društvo 

upokojencev...). Smo pa se  nato v mesecu maju skupaj sprehodili po okolici vrtca in spoznavali 

značilnosti kraja. V okviru projekta so se otroci seznanjali s svojim bližnjim družbenim 

okoljem, spoznavali kulturno dediščino kraja, običaje, značilnosti pomembne za kraj. V 

najmlajši skupini so se otroci prvič srečali s tem projektom, zato so najprej spoznavali enoto 

Mlinček (himna vrtca, simboli vrtca, slogan), se sprehodili in opazovali bližnjo okolico vrtca, 

opazovali Kamniško Bistrico ter življenje ob njej (rastline, živali), se sprehajali ter pot ob reki 

izkoristili za gibalni poligon, orientacijo... Ob poti smo nabirali različen naravni material, ki 

nam je služil za likovno ustvarjanje ter igro z nestrukturiranim materialom. V okviru projekta 

smo v vseh oddelkih tudi spoznavali ljudske pesmi in plese za otroke ter šege in navade naših 

krajev. Projekt Naš kraj poteka sicer v vrtcu že dlje časa, vendar je tema tako široka in zanimiva 

za otroke, da se bomo projektu posvetili tudi v prihodnje. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

                                               

 

   Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped 

 

 

 

 

 



6. EKOLOGIJA  

Področje ekologije je vedno bolj pomembno. Ker so ekološke teme vseobsegajoče, smo jih 

vpletali na vsa vzgojna področja. Začeli smo z varčevanjem z elektriko, ugašali smo luči, 

po nepotrebnem nismo puščali prižganih aparatov ali pripomočkov za delo. O tem smo se 

tudi pogovarjali in skupaj ugotovili, zakaj je to pomembno. Enako smo ravnali z vodo, 

opazovali na sprehodih, kako ljudje gradijo in pripravljajo zadrževalnike vode, opazovali 

smo, kako so uredili strugo reke kamniške Bistrice in spoznavali, kaj pomeni vodonosnik 

in kako dobimo pitno vodo, zakaj moramo skrbeti, da ostane čista. Ločevali smo odpadke, 

spoznavali različne zbiralnike odpadkov. Večkrat smo uporabljali odpadno embalažo za 

različne izdelke. Redno vsak ponedeljek smo pometali in urejali igrišče. Ob zaključku 

šolskega leta nas je obiskal tudi Grini, skupaj smo si ogledali odvoz smeti in sodelovali na 

Grinijevem kvizu. Ker smo uspešno rešili vse naloge kviza, je Grini otroke obdaril z eko 

vrečkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                          Dragica Repanšek, dipl. vzg 

 

 



EVALVACIJE PROJEKTOV SKUPINE RIBICE 

 

STAROST OTROK: 5 – 6  

NOSILEC IZVEDBE: Dragica Repanšek, Saša Starič 

1. PESEM NOSI VETER 

Projekt je bil izveden v nekaj manjši meri, kot smo sprva načrtovali, saj nam je bilo sodelovanje 

v večjem delo leta zaradi korone onemogočeno. Priredili smo ga tako, da smo se naučili pesmi, 

ki so jih otroci potem sami ali s pomočjo staršev zapeli starim staršem. Pripravili smo tudi 

nastop, ki so ga starši posneli in kasneje po željah predvajali starim staršem. Starši so poročali 

, da so manjkrat obiskovali stare starše zaradi nevarnosti prenosa okužbe s COVID 19. Nekateri 

so se posluževali telefonov, računalnikov in jim posredovali posnetke. Odziv starejših je bil 

majhen, tako se sodelovanje v nasprotni smeri ni razvilo. Tudi ob zaključku leta se nismo 

odločili za sodelovanje v obliki druženja, saj je bilo preveč vseh dogodkov, kar je že mejilo na 

rušenje pedagoškega miru v vrtcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. KULTURNA DEDIŠČINA RADOMELJ 

Radomlje smo letos prehodili po dolgem in po čez, kot bi lahko rekli. Zadali smo si naloge, ki 

smo jih povezali s projektom Mali sonček, da bomo obiskali vse kraje v naši okolici. Tako som 

se odpravili do zemljevida, ki stoji v centru Radomelj in določili točke, ki jih bomo obiskali. 

Določili smo : Rova, Češenik, Turnše, Količevo, Vir, Zgornje Jarše, Preserje, Homec, Šmarco, 

Arboretum Volčji potok, Hudo. Kraje smo obiskovali preko celega šolskega leta in ob poti 

spoznavali kulturno dediščino, posebnosti Radomelj, cestne povezave, naravo, s Homškega 

hriba tudi geografsko razporeditev krajev v okolici. Ogledali smo si zemljevid Slovenije in 

umestili naš kraj. S pomočjo računalnika smo spoznavali kraj tudi iz zraka. Prepoznavali smo 

oznake in zastave kraja Radomelj , občine Domžale, Republike Slovenije in Evrope. Razširjeno 

okolico našega kraja smo opazovali tudi na izletih z avtobusom do Ljubljane, ko smo spoznavali  

naše glavno mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRAVLJIČNI PALČEK 

V letošnjem letu je v skupini potekal projekt Pravljični palček. Sodelovali smo s knjižnico 

Domžale in v projekt prijavili vse otroke. Pravljičnega palčka je pridobilo 22 otrok. Dva otroka 

pa zaradi nesodelovanja staršev nista opravila zahtevanih nalog. 

Slikanice, revije in knjige smo vključevali v vsakodnevno raziskovanje vsebin. Otrokom so bile 

ponujene najrazličnejše knjige s pravljicami, slikami, po tematskih sklopih, informativne, s 

pesmimi…. Otroke sva navajali na pravilno ravnanje s knjigami in skrb za knjižni kotiček, ki 

so ga otroci večinoma urejali sami. Pridružili smo se tudi projektu Knjižnice Domžale, ki nam 

je v času COVIDA 19 pripravila potujoče knjige, ki smo si jih z veseljem ogledovali in po njih 

ustvarjali z različnimi materiali. Spodbujali sva »branje in pripovedovanje«, ki so ga otroci 

izvajali za svoje prijatelje tudi v času, ko se je projekt že zaključil. Otroci so tako pridobivali 

spretnosti bralca, pripovedovalca kot tudi poslušalca in spoznali veliko zelo kvalitetnih vsebin 

in ilustracij. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RASTI, RASTI MOJE DREVO 

S področja naravoslovja smo izvajali projekt, Kako vzgojiti drevo.S projektom, ki je potekal 

preko celega leta smo spodbujali  raziskovalne naravnanosti otrok. Otrokom sva dali 

odgovornost na ustrezni ravni – skrb za vzgojo rastline. Ob tem sva raziskovali povezanost 

človeka in narave. V jesenskem času smo odhajali na sprehod v bližnji gozd, kjer smo opazovali 

drevesa. Spoznavali smo njihove lastnosti, koristi za človeka in okolje in predvsem posledice 

pomanjkanja dreves. Raziskovali smo dele dreves, svoja spoznanja pa preverjali v knjigah in 

preko interneta. Otroci so tudi sami prinašali semena, plodove, knjige in aktivno sodelovali v 

procesu spoznavanja. Eden od otrok nam je prinesel semena smreke iz kočevskih gozdov. 

Semena smo shranili, posušili, dali v zamrzovalnik, da dobijo občutek zime in v januarju 

posadili v lončke.  Opazovali smo, kaj se z njimi dogaja. Obenem smo posadili tudi semena buč 

in opazovali razliko v kaljenju. Buče so kmalu kalile in zrasle, semena smrek pa niso kalila. 

Ker nam ni uspelo, smo odšli v gozd, kjer smo opazovali, kako pa kalijo semena v naravnem 

okolju in ugotovili, da je pod našim drevesom v gozdu mnogo mladih drevesc. Pustili smo jih 

v naravnem okolju, in jih med letom opazovali, kako počasi rastejo. V naše lončke smo 

spomladi posadili cvetlice, ki bodo krasile naše vrtove. Uredili smo si mini vrtiček z okrasnim 

cvetjem na našem igrišču, ga negovali in opazovali pri rasti. Na vrtčevskem igrišču smo našli 

semena javorje, ki jih bomo spet shranili in poskusili ponovno vzgojiti drevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

                                                     

 

 

 

 



 

5. RIBICA PRAZNUJE ROJSTNI DAN 

Naš cilj, razveselimo otroka, ki praznuje, je bil v celoti dosežen. Otroci so se že od prvega dne 

veselili svojega praznovanja, ki je bilo za vsakega otroka posebno. Razvijanje pozitivnih 

družabnih navad ob praznovanju rojstnega dne se je izrazilo pri vseh sodelujočih. Otroci so 

praznovanje vzeli za svoje in vedno poskrbeli tudi za dodatna presenečenja za slavljenca. Otroci 

so dobivali konkretne izkušnje o demokratičnih načelih, na katerih temelji sodobna družba in z 

delovanjem katere smo vsi povezani. Spoznavali so, da si morajo vsi ljudje v določeni družbi 

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

udobje. Vsak otrok je dobil didaktično igračko, ki sta je izdelali vzgojiteljici. Pripravili smo 

poseben dan za otroka, ki praznuje, dobil je risbice svojih prijateljev, zaključili pa smo z 

rajalnimi in družabnimi igrami po željah slavljenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Dragica Repanšek, dipl. vzg. 

 

 

 

 

 



EVALVACIJE PROJEKTOV SKUPINE PTIČKI 

 

STAROST OTROK: 3 – 5  

NOSILEC IZVEDBE: Damjana Rode, Gašper Cestnik 

1. ČUTIM, MISLIM 

Celo leto sva v dejavnosti vključevala veliko socialnih iger, ki se navezujejo na projekt, kar je 

izredno pozitivno delovalo na otroke. V jutranjem krogu smo se pogovarjali o svojih občutjih. 

Iskali smo dobre lastnosti prijateljev. Medsebojno spoštovanje pa smo gradili tako, da smo z 

drobnimi presenečenji osrečili »skritega« prijatelja, da smo se za negativne reakcije opravičili 

(agresivno dejanje...). Otroke sva vzpodbujala, da so izražali svoja čustva, tako pozitivna kot 

negativna. Otroci so preko projekta postajali vedno bolj pozorni na svojega prijatelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Damjana Rode, dipl. vzg. 

 

 

 

 



EVALVACIJA PROJEKTOV SKUPINE MIŠKE 

 

STAROST OTROK: 2 – 3  

NOSILEC IZVEDBE: Maja Cerar Jeretina, Petra Miklavc 

1. EN, DVA, TRI, TELOVADIMO VSI 

Čeprav smo vključeni v nacionalni gibalni projekt Mali sonček, smo v oddelku področju gibanja 

namenili tudi dejavnosti v okviru celoletnega projekta. Otroci so imeli možnost in spodbudo na 

zabaven način preko igre razvijati gibalne sposobnosti ter ob tem pridobivati veselje do gibanja. 

Vsak dan smo po zajtrku nekaj časa namenili jutranjim gibalnim minutkam, ki smo jih pogosto 

pospremili še z različnimi športnimi pripomočki (obroči, žoge..), kar je otroke še bolj motiviralo 

za sodelovanje. Veliko časa smo gibalnim dejavnostim namenili na prostem, hodili tudi na 

sprehode, ki so spomladi postali bolj pogosti saj so otroci zmogli prehoditi daljšo razdaljo. V 

času olimpijskih iger smo imeli tudi v oddelku »Miškine olimpijske igre« in se je za nekaj dni 

naša igralnica spremenila v olimpijsko prizorišče. Otroci so tako tudi preko različnih sredstev 

spoznali zimske športe. Iz različnega odpadnega materiala smo v igralnici izdelali smučarsko 

skakalnico, bob stezo, smučišče ter priredili hokejsko tekmo. Otroci so pri teh dejavnostih radi 

sodelovali, nikogar ni bilo potrebno dodatno spodbujati za sodelovanje. Spomladi, ko smo več 

časa namenili bivanju na prostem, so se otroci predvsem radi vozili s poganjalci in drugimi 

vozili. Prav tako smo se zunaj igrali različne gibalne igre s pravili in premagovali gibalne 

poligone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. GLEDALIŠČE PRI MALIH MIŠKAH 

 

Projekt je potekal skozi celotno šolsko leto, realizirali pa smo vse zastavljene cilje. V okviru 

projekta so se otroci seznanili z gledališko predstavo, sceno, rekviziti,  različnimi lutkami, 

kostumi. Zaradi epidemioloških razmer si nismo ogledali predstav v živo, sva pa vzgojiteljici 

otrokom v skupini vsak mesec zaigrali predstavo. Ogledali smo si tudi različne lutkovne ter 

druge predstave na platnu. Lutke so služile tudi za navezovanje stikov, saj so bili otroci 

večinoma septembra v skupini novinci. Otroci so se ob lutkah sprostili in nasmejali. V okviru 

projekta so otroci spoznavali različne lutke ter iz različnega materiala izdelovali različne 

preproste lutke. V igralnici smo postavili lutkovni kotiček, ki smo ga tekom leta spreminjali, 

predvsem glede na vsebino tematskih sklopov. V lutkovnem kotičku so imeli otroci na voljo 

ročne lutke, rekvizite ter improviziran oder kjer so se zelo radi igrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. IZ MAJHNEGA ZRASTE VELIKO 

 

V okviru celoletnega projekta smo namenili poudarek predvsem na pridobivanju samostojnosti. 

Ker je bila večina otrok letos prvo leto v vrtcu, so imeli možnost spoznavanja in okušanja 

različne hrane ter  ob tem pridobivali spretnosti samostojnega prehranjevanja. Pred obroki smo 

v drugi polovici leta uvajali tudi dežurstva, kar je pomenilo, da je dežurni otrok razdelil prtičke, 

pribor pred jedjo. Tekom leta se je nekaj otrok odvajalo od pleničk, se navajali na kahlice poleg 

tega pa se tudi navajali na samostojno brisanje nosu. Otroci so prepoznavali svoje simbole v 

garderobi ter na ležalnikih, se navajali na dnevno rutino, zaporedje dogodkov,  spoznavali 

pravila v skupini. Polega tega sva otroke spodbujali ter jim omogočili pridobivanje spretnosti 

samostojnega obuvanja in oblačenja ter medsebojne pomoči. V okviru projekta je tekom leta 

nastajal tudi dnevnik utrinkov o otroku  (fotografije, datumi, odzivi, otroške iskrice), ki ga bodo 

otroci ter starši imeli kot spomin na prvo leto v vrtcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped. 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA OSTRŽEK 

 

 

 

 

PROJEKTI ENOTE OSTRŽEK, VRTEC DOMŽALE 

 

IZVAJALI BOMO SKUPNE PROJEKTE  ZA VSE ENOTE VRTCA DOMŽALE:  

 

 MALI SONČEK (vse tri skupine enote);  v sodelovanju Zavoda za šport 

 

 ZDRAVJE V VRTCU (skupina Pikapolonice) 

 

 POSADIMO DREVO 

 

 

POSADIMO DREVO 

V tem šolskem letu smo v vseh skupinah v vseh letnih časih pridobivali znanja o 

drevesih. Drevesa so otroci opazovali in raziskovali na igrišču in na sprehodih.  

Na igrišču vrtca smo jeseni skupaj zasadili drevo. Jesensko drevo se je kljub skrbnemu 

ravnanju s sadiko osušilo,  zato smo  spomladi  posadili še leskov grm na dan delovne akcije. 

Obljubili smo si, da bomo skrbeli zanj po najboljših močeh, da bo zrasla v velik grm, ki 

bo morda rodil tudi lešnike.  

 

 

 

 

 

 



ŠOPEK S SPREHODA 

 

projekt skupine METULJI 

 

Letošnji projekt ŠOPEK S SPREHODA nam je predstavljal poseben izziv. Veliko časa 

smo namenili življenju v bližnjem naravnem okolju. Bolj pozorno kot prej smo opazovali 

rastlinski svet okoli nas. Na sprehodih smo iskali in izbirali rastline za primeren šopek, hkrati 

pa spoznavali, da strupene rastline v tak šopek v vrtcu ne sodijo. S šopki smo okrasili mizo pred 

našo igralnico in ga dokaj pogosto menjali. Spotoma smo spoznavali, da nekatere rastline 

obdržijo svežino dlje časa, nekatere pa zelo hitro ovenijo. Na naši mizi je bil tekom leta zastopan 

šopek s polja, travnika, z obrežja reke, pa tudi šopek z našega igrišča. Zelo zanimiva se nam je 

zdela tudi ugotovitev, da je največ šopkov nastalo iz vejic grmov in manj iz cvetlic, saj cvetja 

sploh ni bilo dosti, razen v zgodnje jesenskem in pozno pomladnem času. Šopke smo 

fotografirali in sproti vsak mesec izbrali najlepšega za naš koledar s šopki s sprehoda. 

Zastavljene cilje smo v celoti uresničili. S to vsebino smo med seboj povezovali vsa 

področja. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT MOJ KRAJ 

skupina Pikapolonice 

Z našim krajem smo se srečevali skozi celo leto. V jesenskem času smo se odpravili na daljši 

izlet na Šumberk. Hodili smo skozi naselje Rodica in nedaleč od vrtca opazili OŠ Rodica. Otroci 

so se ob pogledu na šolo spomnili, da bo to v prihodnosti njihova OŠ. Pot smo nadaljevali do 

Kamniške Bistrice, kjer smo zavili na sprehajalno pot. Spoznali smo, da na poti nismo sami. 

Mimo nas so se vozili kolesarji, hodili pešci in sprehajalci psov. Tako smo ozaveščali tudi varno 

hojo na sprehajalni poti. Zavili smo v podvoz, kjer je nad nami tekla glavna cesta, ki vodi proti 

Štajerski. Opazili smo lipov drevored in opazovali posebnosti lipovih listov. Otroci radi v tem 

drevoredu zavijejo na travnik, kjer tečejo med naravnimi ovirami v polžji labirint. V 

nadaljevanju poti smo videli veliko možnosti, kjer lahko gibalno razvijaš svoje sposobnosti. 

Opazili smo fitnes za odrasle, manjše hribčke, kjer lahko hodiš-tečeš v hrib in se igraš 

skrivalnice. Na poti je stala tudi maketa mlina za mletje moke, ki so ga uporabljali v daljni 

preteklosti. Otroci se zelo radi ustavljajo ob mlinskem kolesu in preizkušajo vrtenje kolesa, ter 

si poizkušajo vizualizirati  kako teče voda, ter poganja kolo. Ob prečkanju Kamniške Bistrice 

smo opazili tudi sončno uro, opazovali smo senco, ter odčitavali koliko je ura. Ob vstopu v 

gozd smo se spoznali z zvitorepko s slamnikom, ki nas je popeljala skozi Pravljični Šumberk. 

Ustavili smo se na razgledni točki in opazovali Domžale z okolico. Otroci so se le s težka še 

orientirali, zato sva jih s sodelavko nekoliko spodbujali k opazovanju in podajali namige. 

Spoznavali smo gozd, drevesa in druge skrivnosti. Ustavili smo se ob škratovem drevesu in mu 

prisluhnili. On njem smo dobili nalogo, da nadaljujemo pot, si krepimo moči in razvijamo 

gibalne spretnosti. Prispeli smo do jame, kjer menda živi jamski škrat Domželc iz Domželdoma. 

Na poti smo opazili simbolno sliko klobuka iz slame. Lisička je nadaljevala s pripovedovanjem 

zgodbe o Slamnikarskem muzeju nekoč in danes. Spoznali smo, da se lahko tudi mi naučimo 

plesti kite in izdelovati slamnik. Ob opazovanju klasja so se otroci spomnili, da so ga nekje že 

videli. Klasje krasi domžalski grb. Hrošče nas je učil kako se v pravljičnem gozdu obnašamo. 

S pomočjo slikopisa smo ozaveščali gozdni bonton. Ker pa so poti na Šumberku razvejane v 

vse smeri, lisičkinega pravega slamnika nismo našli. Odločili smo se, da bomo raziskovanje 

nadaljevali v naši pravljični sobi, kjer bomo prebrali zgodbico o Pravljičnem Šumberku. 

                                  
 

 



 

Skozi leto smo pogosto zahajali na atletsko stezo ob OŠ Rodica in razvijali atletske sposobnosti. 

Spoznali smo različno prometno ureditev, ki smo jo tudi  upoštevali. Tako nas je pot večkrat 

vodila čez železniško progo v Mengeški drevored. Otroci so se sprostili ob prostem teku med 

drevesi in raziskovanju narave. S pomočjo mestnega zemljevida smo spoznali pot, ki je vodila 

skozi mesto do mestne knjižnice in jo spoznali tudi od znotraj. Ogledali smo si razstavo 

Potujoče knjižne zbirke za otroke, kjer smo tudi mi sodelovali. Na poti smo srečali ljudsko 

pevko Maro, ki nam je zapela eno od ljudskih pesmi. Tudi otroci so jo nagradili s pesmijo o 

Pehti. Na poti nazaj v vrtec smo opazili tudi vrtec Urša, Domžalsko srednjo/OŠ. Otroci so ob 

poti prepoznali svoj dom in z veseljem pripovedovali, kje so doma. Od daleč smo opazovali 

tudi slaščičarno Razpotnik in bližnje trgovine, ter najbolj atraktivno otroško Mcdonalc 

ponudbo. 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENOTA PALČEK 

 

 

 

ŠOLSKO LETO 2021/22 

EVALVACIJA PROJEKTOV 

 

SKUPINA MEDVEDKI  

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. 

EVALVACIJA: 



Letos smo nadaljevali s projektom masaže v naši skupini. Otroci so stari 5-6 let. V začetku smo 

najprej ponovili masažne prijeme, ki so jih otroci že poznali, nato pa sem postopoma dodala še 

preostale, ki jih doslej še nismo izvajali. Že kmalu so otroci poznali vseh 15 masažnih prijemov. 

Moj cilj je bil, da vsi otroci dobro usvojijo posamezni prijem in ga čimbolj pravilno izvajajo. 

Otroci so se postopoma učili slediti masiranemu otroku v moči prijema. V projektu je 

sodelovalo vseh 24 otrok in masažo so sprejeli kot del vsakdana. Projekt smo izvajali približno 

vsakih 14 dni. Zadnjo masažo smo izvedli v večnamenskem prostoru našega vrtca, kar je bila 

idealna lokacija, saj so imeli otroci veliko prostora za izvajanje. Tokrat sem otrokom predvajala 

sproščujočo glasbo preko CD predvajalnika in otroci so v tišini izvajali posamezne prijeme. 

Večina otrok je brez moje pomoči izvajala prijeme, saj so se jih v tokratnih ponovitvah že dobro 

zapomnili. Le redki otroci so potrebovali pomoč pri posameznem prijemu (kako postaviti roke 

ali dlani). V zadnji masaži je bila med masažo popolna tišina, slišati je bilo le posamezna 

vprašanja in odgovore otrok, otroci so sledili navodilom in cilj je bil tokrat v celoti dosežen. To 

je praktični dokaz, koliko so otroci zmožni izvajanja otroške masaže, če jih dovolj zgodaj (s 4. 

letom) vpeljemo v projekt, ki ga izvajamo v rednih presledkih. Otroci so po masaži umirjeni, 

sproščeni. Dolgoročno se v skupini čuti sodelovalnost, sočutnost, prijaznost in sposobnost 

pomagati pomoči potrebnemu. Tekmovalnosti naša skupina skoraj da ne pozna, kar verjamem 

da je tudi zasluga tovrstnega projekta. Otroci bodo ob koncu šolskega leta in vstopu v šolo 

dobili tudi pohvale za uspešno izvajanje projekta. 

 

SKUPINA ZAJCI 

PUNČKA IZ CUNJ 

 

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; 

 

EVALVACIJA 

V skupini Zajci, smo se letos odločili pridružiti projektu Punčka iz cunj. V njem je sodelovalo 

23 otrok pod vodstvom vzgojiteljic Katje in Anje. 

Sam projekt smo začeli s prebiranjem pravljice o šivilji Tinki. Ob pogovoru o prebranem, so se 

otroci navezali na dobrodelnost v Afriki, saj je ne dolgo nazaj naša deklica odpotovala tja z 

namenom, da pomagajo tamkajšnjim otrokom z darovanjem zbranih sredstev. O tematiki otrok 

po svetu, ter o tem, da ni vsem dano tako kot nam, da imamo osnovne življenjske potrebe 

zagotovljene, smo z otroki veliko govorili. Dobro vedo, da nimajo vsi otroci na svetu igrač, 

hrane in hiše, v kateri bi živeli, zato jih je vsebina te pravljice še toliko bolj pritegnila k 

sodelovanju o prebranem. Ob vprašanju, če bi tudi mi izdelali punčko iz cunj, tako kot je to v 

pravljici storila šivilja Tinka, so vsi otroci navdušeno pritrdili.  

Sprva smo se pogovorili o tem, kaj vse sploh potrebujemo za izdelavo punčke. Ker so otroci že 

v pravljici slišali, da je potrebno blago, so ta element hitro uganili. Našteli so tudi šivanko in 

nit. Anja je v vrtec prinesla šivalni stroj in otrokom predstavila njegovo delovanje. Vsak od 

otrok je imel priložnost z njim sešiti eno majhno vrečko iz blaga 

Izdelavo naše 'punčke', smo nadaljevali z izbiro njenih telesnih značilnosti, ki so jih otroci 

izglasovali s štampiljkami. Skupaj smo naredili stolpčni diagram z možnostjo odločanja glede 

spola, barve in dolžine las, barve oči, in izbire oblačil.  

Tako smo imeli vse 'elemente', da smo lahko pričeli s šivanjem fantka. Ker je naša Anja 

mojstrica šivanja, je to vlogo prevzela ona. S šivanjem je začela v vrtcu, nadaljevala pa doma. 

Otroci so imeli možnost izbire blaga in striženja volne za izdelavo las.  Z glasovanjem smo 

fantu izbrali ime Svit.  

Sledilo je sodelovanje s starši, na način, da se z otroki doma pogovorijo o tem v kakšnem svetu 

si želijo, da bi ta naš fant Svit živel in narišejo risbo na to tematiko. Izdelali smo razstavo, ki je 

krasila našo garderobo. 

Posvojitelja smo našli takoj naslednji dan. Otroci so pri samem projektu radi in aktivno 

sodelovali. Pokazali so veliko zanimanja za to tematiko. Najini vtisi glede izvajanja projekta v 

vrtcu so pozitivni in z veseljem ga bova izvajali tudi v prihodnjih letih, saj je sam projekt 

zasnovan z vsebinami na način, da so otroci res veliko udeleženi pri samih aktivnostih. 

 

 



 

SKUPINA METULJI 

Vzgojiteljica: VERA KOLENC 

Pom. vzg. KATARINA VRAČAR GAVRILOVIĆ 

  

 

PUNČKA IZ CUNJ (UNICEF) 

CILJ: Preko punčke iz cunj vzpostaviti povezavo med vrtcem in domom; sodelovanje z 

UNICEF-om. 

 

1.dan 

Poslušamo pravljico o šivilji Tinki. Sledi razprava o vsebini in seznanitev otrok z Unicefovim 

projektom v katerem bomo sodelovali. Nato vsak otrok dobi karton, na katerem je narisano telo 

punčke oz. fantka (spol določi otrok sam) in ga izreže. 

 

 

2. dan  

V  jutranjem krogu se igramo socialno interakcijsko igro: Želim, da pri meni sedi nekdo (ki ima 

dolge lase, ki ima modre oči…) 

Nato sledita dejavnosti v dveh skupinah, ki se čez čas zamenjata. Prva skupina  iz volne oblikuje  

pričeske za svoje punčke oz. fantke iz kartona. Ker jim otroci naredijo pisane pričeske, takšno 

dobita tudi fantek in punčka iz cunj. 



 

Druga skupina pri dejavnosti Biba pleše odpotuje v Afriko. Ob zaključku plesne dejavnosti 

otroci prvikrat dobijo v roke pravo punčko iz cunj. Punčko si podajajo iz rok v roke in 

pripovedujejo v kakšnem svetu želijo, da bi živela. 

 

3. dan  

Ogledamo si predstavitev Afrike, ki jo je pripravila družina Culiberg. Pred odhodom  družine 

Culiberg v Afriko, smo bili povabljeni k zbiranju humanitarnih sredstev. Otroci so tako dobili 

konkretno izkušnjo kako lahko tudi sami prispevajo h graditvi lepšega sveta. 

4. dan 

Otroci na svoje modele narišejo oči. Skupaj ugotovimo katero barvo oči so največkrat narisali 

punčki in katero fantku, ter enake oči narišemo na telesce punčke in fantka iz cunj. 

 

5. dan  

Poslušamo pravljico  D. Kette; Šivilja in škarjice. Poslužimo se zvočne pravljice iz YouTub-a.  

Spoznamo poklic šivilje in krojača. 

Sledi ustvarjanje oblačil za fantke in punčke iz kartona. Otroci dobijo kroj, ki ga prerišejo na 

izbrano barvo kartona, ga izrežejo in prilepijo na svoj model. Oblačilu dodajo gumbe, žepe… 



Ko so vsi modeli oblečeni, ugotovimo katera barva oblačil se najpogosteje pojavi pri punčkah 

in katera pri fantkih. Oblačila v tej barvi dobita tudi fantek in punčka iz cunj. 

 

6. dan  

V jutranjem krogu  se pogovarjamo o čustvih. Otroci pripovedujejo kdaj doživljajo posamezno 

čustvo. Povemo, da so vsa čustva prava, pomembno je le kako jih izrazimo. Nato otroci narišejo 

usta svojim modelom. Izkaže se, da večina otrok upodobi na svojem modelu vesela usta, zato 

narišemo vesela usta tudi fantku in punčki iz cunj. 

Ta dan si ogledamo še drugi prispevek družine Culiberg in spoznamo Afriško pleme Himbi. 

Ter izobesimo izdelke otrok na panoju v igralnici. 

 

Nato sledi šivanje oblačil za fantka in punčko iz cunj. Ko so oblačila narejena,  pripravimo 

škatli s prozorno sprednjo stranjo in vanjo pospravimo lutki, ter ju postavimo na vidno mesto v 

igralnici. 

V januarju nadaljujejo s projektom. Otroci izberejo ime  za fantka in punčko, tako da vsak otrok 

pove svoj predlog. Na koncu izberemo najpogosteje predlagano ime za fantka, za deklico med 

mnogimi različnimi predlogi ime izberemo z žrebom. Nato naredimo osebni izkaznici. 

Ta dan otroci dobijo domačo nalogo. Doma narišejo risbico, starši pripišejo besedilo (pripoved 

otrok o tem v kakšnem svetu želijo, da bi živela punčka in fantek). Ko prinesejo risbice nazaj, 

se ob njih pogovarjamo in pripravimo razstavo v vrtcu. 



 

 

 

 

 

Punčko iz cunj posvoji deklica iz sosednje skupine, fantka pa deček iz naše skupine. 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V VRTCU 

DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

  



ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI, KI 

POVEZUJEJO VSE ENOTE 

 

IGRE NA SNEGU 

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom 2021/2022 smo tudi letošnjo zimo v  vseh enotah Vrtca 

Domžale organizirali obogatitveno dejavnost Igre na snegu. Dejavnost  je potekala meseca 

decembra na igriščih vseh enot pod vodstvom strokovnih delavcev. Žal nas je letos pomanjkanje 

snega v osrednji Sloveniji malce prikrajšala za brezskrbne igre na snegu, vendar so vzgojiteljice 

kljub temu poskrbele, da so se otroci zabavali na snegu, pa čeprav le za kratek čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUST 

 

Juhuhu, pust je spet tu.  

Pustni teden je čas, ko se z veseljem našemimo in rajamo v različnih maskah. Po dveh letih so 

se otroci v vrtcu zopet razveselili pustnega rajanja, ki je bilo 1. marca 2022. Zaradi ukrepov 

vsaka skupina zase, a veselje ni bilo nič manjše. Otroci in vzgojiteljice so zaplesali, se 

fotografirali, odšli na sprehod v maskah in se pokazali tudi izven vrtca. Skupaj smo preganjali 

zimo in priklicali pomlad. Pustno rajanje je bilo izvedeno v vseh oddelkih Vrtca Domžale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNEVI ROLANJA 

 

Rolanje je izjemno zabaven, sproščujoč in zdrav šport. Krepi mišice in pomaga pri razvijanju 

vzdržljivosti in funkcionalnih sposobnosti vsakega. Rolanje pozitivno vpliva na razvoj 

ravnotežja, ki je ena od osnovnih motoričnih sposobnosti. Ravnotežje je tesno povezano s 

sposobnostjo skladnosti gibanja in razvoju intelektualnih sposobnosti pri otroku v zgodnjem 

otroštvu. Rolanje je koristno tudi zato, ker povečuje odpornost in kostno maso. Rolanje spada 

med ravnotežnostne športe, ki pozitivno vplivajo na učenje drugih športom, na primer drsanja, 

kolesarjenja, smučanja… 

V vseh enotah Vrtca Domžale smo imeli v skupinah, starosti od 5 do 6 let, dneve rolanja. 

Rolanje je trajalo 5 dni. Otroci so se najprej seznanili o varnosti, to je o primernem obuvalu, 

pravilna namestitev rolerjev, zaščita za kolena, komolce in dlani ter čeladi. Otroke smo 

spodbujali k čim večji samostojnosti, seveda pa je bila odrasla oseba ves čas na voljo in nudila 

pomoč otrokom, ki so jo potrebovali. Kasneje so otroci izvajali različne vaje na poligonih za 

učenje rolanja.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ENOTA SKUPINA TERMIN 

IZVEDBE 

ŠTEVILO 
SODELUJOČI

H OTROK 

IZVAJALCI 

CICIDOM MUCKI 6.9.-10.9.2022 7 MAJA NOVAK 

DARJA IRŠIČ 

GAJ SOVE 13.4.-20.4.2022 21 MIRANDA GROŠELJ 

KAJA RADULOVIĆ 

GAJ PTIČKI 11.5-18.5.2022 23 TINKARA AVSEC 

LILI PANIČ 

KEKEC METULJI 27.9.-1.10.2022 20 MRTINA PAVLIČ 

MOJCA NOVAK 

KRTEK ČEBELE 20.9.-24.9.2021 8 JANA STROJAN 

JASMINA TREBUŠAK 

KRTEK  ŽABE 23.5-27.5.2022 19 ANA KRŽIŠNIK 

SIMONA KUNAVAR 

KRTEK  ČMRLJI 9.5.-13.5.2022 23 KARIN ROPOTAR 

KOVIČ 

DRAGANA RISTIĆ 

KRTEK ŽABICE 23.5-27.5.2022 19 SIMONA KUNAVAR 

 

MLINČEK RIBICE 6.9.-10.9.2021 23 DRAGICA REPANŠEK 

SAŠA STARIČ 

OSTRŽEK PIKAPOLO

NICE 

9.5-12.5.2022 16 TADEJA LAVTIŽAR 

NEVENKA OREHOV 

PALČEK ZAJCI 9.5-19.5.2022 23 KATJA LAH 

ANJA MUSEK 

RACMAN ŽELVE 9.5-13.5.2022 23 URŠKA BALOH 

JANA KOTNIK 

SKUPAJ 225 OTROK    

 

 

 

 



SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM 

 

Kolesarjenje je precej zahtevna motorična naloga, zlasti za otroka, ki se privaja na učenje vožnje 

s kolesom. Zato je prav, da se vožnje s kolesom lotimo postopoma.  

V letošnjem letu so v sklopu obogatitvenih dejavnosti potekali dnevi kolesarjenja oziroma 

spretnostne vožnje s kolesom. Izvajale so se v vseh enotah Vrtca Domžale v jesenskem in/ali v 

pomladanskem času. Otroci so kolo in potrebno opremo pripeljali od doma, lahko pa so si jo 

tudi sposodili v vrtcu. Dejavnost se je izvajala za otroke, letnike 2015, 2016 in 2017. Dejavnost 

je potekala  5 dni v dopoldanskem času. Otroci so se seznanili z varnostjo, varnim 

kolesarjenjem, in varno opremo, katera je pogoj za varnost. Otroci so se spretnosti vožnje s 

kolesom učili na različnih poligonih, ki so ga strokovne delavke pripravile na igriščih in 

parkiriščih vrtcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA SKUPINA TERMIN 

IZVEDBE 

ŠTEVILO 

OTROK 

IZVAJALCI 

CICIDOM MUCKI 19.4.-25.4.2022 18 MAJA NOVAK 

DARJA IRŠIČ 

GAJ MIŠKE 6.9.–10.9.2022 16 MIRA VLADIMIRA 

VRANKAR 

PETER TOMAŽIN 

GAJ SOVE 9.5.-13.5.2022 21 MIRANDA GROŠELJ 

KAJA RADULOVIĆ 

GAJ PTIČKI 13.4.-21.4.2022 23 TINKARA AVSEC 

LILI PANIČ 

KEKEC METULJI 14.3.–18.3.2022 21 MRTINA PAVLIČ 

MOJCA NOVAK 

KRTEK ČEBELE 13.9-17.9.2022 21 JANA STROJAN 

JASMINA TREBUŠAK 

KRTEK  ŽABE 13.9.-22.9.2022 19 ANA KRŽIŠNIK 

SIMONA KUNAVAR 

KRTEK  ČMRLJI 27.9-1.10.2022 19 KARIN ROPOTAR KOVIČ 

DRAGANA RISTIĆ 

KRTEK KRESNIČKE 16.5-20.5.2022 10 ŠPELA ZELJIČ KOCIPER 

MAJA NOVAK 

MLINČEK RIBICE 13.9-16.9.2022 18 DRAGICA REPANŠEK 

SAŠA STARIČ 

OSTRŽEK PIKAPOLONICE 29.4-6.5.2022 18 TADEJA LAVTIŽAR 

NEVENKA OREHOV 

PALČEK ZAJCI 20.9.-24.9.2022 22 KATJA LAH 

ANJA MUSEK 

PALČEK PTIČKI 25.5.-1.6.2022 12 ALENKA KOS 

VESNA PESTOTNIK 

PALČEK METULJI 23.9-29.9.2022 18 VERA KOLENC 

KATARINA VRAČAR 

GAVRILOVIČ 

RACMAN ŽELVE 16.5.-20.5.2022 23 URŠKA BALOH 

JANA KOTNIK 

SKUPAJ 279 OTROK    



DNEVI VOŽNJE S SKIROJI IN POGANJALCI 

 

V sklopu obogatitvenih dejavnosti je za vse otroke, starejše od 2 let, v letošnjem letu potekala 

dejavnost DNEVI VOŽNJE – S SKIROJEM, POGANJALCEM, TRICIKLOM. Dejavnosti so 

se vključile vse enote, ene v jesenskem času, druge v pomladanskem. Glavni cilj dejavnosti je 

pridobivanje spretnosti, razvijanje stabilnosti, spodbujanje razvoja ravnotežja. Otroci so 

pridobili tudi znanje o tem, kako se varno vključiti v promet in seveda znanje o varnostni 

opremi. Vse to so strokovni delavci Vrtca Domžale dosegli preko igre z otroki in različnimi 

dejavnostmi, prilagojenimi otrokovi starosti, znanju, spretnosti in razvoju.  

 

ENOTA SKUPINA TERMIN 

IZVEDBE 

ŠTEVILO 

SODELUJOČI

H OTROK 

IZVAJALCI 

CICIDOM MUCKI 7.3.-25.3.2022 

 

21 MAJA NOVAK 

DARJA IRŠIČ 

CICIDOM MIŠKE 22.3-25.3.2022 19 FANI KUNAVAR 

MOJCA FIRM 

GAJ MIŠKE 6.9-8.9.2021 5 MIRA VLADIMIRA 

VRANKAR 



PETER TOMAŽIN 

GAJ LISIČKE 27.9-29.9.2021 14 SONJA OREŠEK 

ANA ŠTRAJHAR 

KEKEC MEDVEDI 11.3.-16.3.2022 18 MIRANDA KRIŠTOF 

MARTINA SVETLIN 

KEKEC POLŽI 14.3.-16.3.2022 16 ANDREJA BIGEC 

SAŠA POGAČAR 

KRTEK POLŽI 3.,6.,7.10.2021 14 SLAVICA PERPAR 

IBRČIČ 

VALENTINA LUKAN 

KRTEK  ČEBELE 7.9-9.9.2022 21 JANA STROJAN 

JASMINA TREBUŠAK 

KRTEK KRESNIČKE 16.,18.,20.5.2022 8 ŠPELA ZELJIČ 

KOCIPER 

MAJA NOVAK 

MLINČEK MIŠKE 11.-13.5.2022 12 MAJA CERAR 

JERETINA 

PETRA MIKLAVC 

OSTRŽEK PIKAPOLONICE 3.5-5.5.2022 3 TADEJA LAVTIŽAR 

NEVENKA OREHOV 

PALČEK PTIČKI 25.5.-27.5.2022 6 ALENKA KOS 

VESNA PESTOTNIK 

 

PALČEK 

 

 

POLŽKI 4.5.-6.5.2022 19 ANITA KERN 

KATARINA NOVAK 

PALČEK PIKAPOLONICE 10.5-12.5.2022 14 URŠKA DRAGAR 

PETRA KERŽAN 

PALČEK ŽABICE 11.5-13.5.2022 13 ŽIVA SPREITZER 

MELITA VOLF 

RACMAN ŽABICE 10.5.-12.5.2022 20 MATEJA VUK 

NATALIJA LUKMAN 

SKUPAJ 198 OTROK    

 



PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC 

 

V skladu z letnim delovnim načrtom smo letos obeležili mesec kulture s posebnim dogodkom 

PRIPOVEDOVAKLA PRAVLJIC. Zaradi COVID situacije smo dogodek izpeljali na daljavo 

za vse skupine Vrtca Domžale. Vzgojiteljica Vesna Pestotnik je otrokom predstavila pravljico, 

z naslovom ČRNI PES, avtorja Levija Pinfolda. Kljub drugačni predstavitvi je bil dogodek 

dobro sprejet, vsi pa smo mnenja, da so nam taki dogodki v živo bolj prijetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRAVLJIČARKA VESNA PRIPOVEDUJE 

 

V TOREK, 15. FEBRUARJA,  

OB 9. URI IN 15 MINUT,  

 

STE VABLJENI K POSLUŠANJU PRAVLJICE 

 ČRNI PES 

Pravljico bomo posredovali preko zooma v živo. Povezavo vam bomo poslali na e-

asistenta. Vabljeni vsi oddelki od 3. leta naprej.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravljičarka:                                                                V. d. ravnatelja: 

Vesna Pestotnik                                                           Nina Mav Hrovat      

 

 



  

RAZPORED PREDSTAV V MESECU DECEMBERU 

( KD BERNIK) 

  

ENOTA SKUPINA DATUM URA 

    

PALČEK RAČKE, PTIČKI Sreda   

8. 12. 2021 

9. 00 

PALČEK METULJI, MEDVEDI, ZAJCI Sreda  

8. 12. 2021 

10. 00 

KRTEK ŽABE, POLŽI, ČEBELE Petek  

10. 12. 2021 

9. 00 

KRTEK KRESNIČKE, ČMRLJI Petek  

10. 12. 2021 

10. 00 

OSTRŽEK METULJI, PIKAPOLONICE Ponedeljek  

13. 12. 2021 

9. 00 

RACMAN ŽABE, ŽELVE Ponedeljek  

13. 12. 2021 

10. 30 

GAJ SOVICE, PTIČKI, MIŠKE Torek 

14. 12. 2021 

9. 00 

CICIDOM MUCKI, MIŠKE Torek   

14. 12. 2021 

10. 30 

KEKEC METULJI, POLŽI Petek  

17. 12. 2021 

9. 00 

MLINČEK V 

KEKCU 

PTIČKI, RIBICE Petek  

17. 12. 2021 

10. 00 

- Prostor naj bo prezračen in očiščen, 

- med skupinami naj bo zagotovljena razdalja (vsaj 3 metre), 

- poskrbite, da se otroci pred, med in po predstavi ne družijo. 
V PRIMERU ZAOSTROVANJA UKREPOV, BOSTE Z NAVODILI SEZNANJENI NAKNADNO! 

 

V. d. ravnatelja 

NINA MAV HROVAT 



OBISK BOŽIČKA  

 

S skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah in v vseh oddelkih vrtca Domžale 

obiskal Božiček. Tokrat je prišel na dvorišča in igrišča vseh enot Vrtca Domžale. Covid 

situacija še ni dopuščala združevanj skupin in obiskov zunanjih obiskovalcev, zato jih je 

Božiček obiskal na igriščih, atrijih in dvoriščih vrtcev. Kot običajno so se tudi tokrat otroci 

Božička zelo razveselili, kar je bil tudi glavni namen obiska. Skupaj so prepevali otroške 

pesmice, zaplesali, se z njim pogovorili. Ob koncu obiska je vse otroke čakalo presenečenje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBISK BOŽIČKA PO ENOTAH 
 

TOREK, 7. 12 2021 

 9. 00 KEKEC (4 SKUPINE) 
 10. 00 MLINČEK (3 SKUPINE) 

 

SREDA, 8. 12. 2021 

 9. 30 GAJ (8 SKUPIN) 
 

PONEDELJEK, 13. 12. 2021 

 9. 00 KRTEK ( 11 SKUPIN) 
 

TOREK, 14. 12. 2021 

 9. 00 PALČEK (10 SKUPIN) 
 

SREDA, 15. 12. 2021 

 9. 00 CICIDOM ( 4 SKUPINE) 
 10. 15 OSTRŽEK ( 3 SKUPINE) 

 

ČETRTEK, 16. 12. 2021 

 9. 30 RACMAN ( 4 SKUPINE) 
 
 

 

 

 

 



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN OBISK ČEBELARJA V 

VRTCU DOMŽALE  

 

V Vrtcu Domžale dajemo velik poudarek na zdravju in ohranjanju le tega. Tradicionalni 

slovenski zajtrk je dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh 

enotah in vseh oddelkih Vrtca Domžale. Letos smo imeli TRADICIONALNI SLOVENSKI 

ZAJTRK 19. 11. 2021. Zajtrk sestavljajo: kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Pri vsem tem pa 

ne manjkajo tudi slavnostni, posebej za ta dogodek pripravljeni pogrinjki. Sestavine so iz 

lokalne, domače, biološko in ekološke pridelave, kar pripomore k ohranjanju kvalitete živil in 

pozitivnemu odnosu do okolja, v katerem bivamo. Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred 

tradicionalnim zajtrkom izvajajo z otroki, so v povezavi z zdravo prehrano in ohranjanjem 

zdravja. Zelo se zavedamo pomena čebel, ki s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo 

na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot tudi za živali, različnih industrijskih surovin, kakor 

tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja. Večina enot ima v bližini čebelnjake, 

tako, da si jih gredo lahko prav vsi otroci ogledati. Otroci spoznavajo tudi avtohtono vrsto 

čebele – KRANJSKO ČEBELO. Ker so otroci v najnežnejših letih, še posebej senzibilni, v 

veliki meri izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji, 

kmetovanjem  in vsem kar je povezano z naravo. Prav tako pri ostalih ekoloških vsebinah 

ugotavljajo, kako pomembna je samooskrba in sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko 

srečno in zdravo živeli v sožitju in zdravem okolju. Tako krepimo zavedanje, da smo vsi, narava 

in ljudje, povezani.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTRINKI TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA V VRTCU 

DOMŽALE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DELOVNA AKCIJA 

 

Vse enote Vrtca Domžale so pripravile delovno akcijo, tako kot vsako pomlad.  Letos smo v 

delovno akcijo vključili tudi vzdrževalce, tako, da so skupaj uredili okolico vrtca. Otrokom je 

bilo sodelovanje z njimi zelo všeč. Delovne akcije so po enotah potekale od marca naprej, v 

dopoldanskem času. Očistili in uredili igrišča, okolico vrtca, atrije, igrala, dvorišča ter vrtičke 

in gredice. Z omenjenimi akcijami spodbujamo delovne navade,  ozaveščamo otroke na pomen 

dobrega počutja v povezavi z urejenim bivalnim okoljem, ločevanja odpadkov in navajamo 

otroke na odgovoren odnos do  narave. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU 

 

OBISK POLICISTA V ENOTAH VRTCA DOMŽALE 

 

V prometu se predšolski otroci pojavljajo vsakodnevno. Pojavljajo se kot pešci, kolesarji, 

potniki v vozilu in so eni od najbolj ogroženih udeležencev v prometu. Zato je potrebno otroke 

čim prej pripraviti in seznaniti na sodelovanje in vključevanje v promet.  

V skladu z Letnim delovnim načrtom so v tednu od 20. 4. do 25. 4. 2022 v Vrtec Domžale prišli 

na obisk policisti iz policijske postaje Domžale. Obiskali so vse enote Vrtca Domžale in 

otrokom podali veliko informacij o delu policista, o varnosti v prometu in še in še. Otrokom so 

razkazali in jih podučili o opremi policista in razkazali policijski avto. Policisti so bili zelo 

prijazni, vsebine so bile prilagojene in razložene otrokovemu razumevanju in starosti. Otrokom 

so odgovarjali na zastavljena vprašanja in se z njimi pogovarjali.  

 

 

 

RAZPORED:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRTEC DATUM URA 

CICIDOM 20. 4. 2022 9.00 

PALČEK 20. 4. 2022 10.00 

OSTRŽEK 21. 4. 2022 9.00 

GAJ 21. 4. 2022 10.00 

MLINČEK 22. 4. 2022 9.00 

KEKEC 22. 4. 2022 10.00 

KRTEK 25. 4. 2022 9.00 

RACMAN 25. 4. 2022 10.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SODELOVANJE Z GASILCI IN EVAKUACIJSKA VAJA 

 

V Vrtcu Domžale potekajo različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Sledimo smernicam 

in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo. V mesecu oktobru izvajamo 

tudi vaje evakuacije, z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je uspešno 

izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo vsi uporabniki, torej vsi otroci in 

osebje vrtca. Vzgojitelji na tak način pridobijo informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo 

otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in podobno – vse z namenom, da bi v morebitni 

nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano. 

V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci in sicer predstavniki CZR in predstavniki lokalnih 

prostovoljnih gasilskih društev. Skupaj z otroki in zaposlenimi izvedejo evakuacijsko vajo, 

otroke seznanijo s svojim poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, 

kako ravnati v primeru naravnih in drugih nesreč (poplav, požara, potresa, prometnih nesreč).  

Skupne evakuacijske vaje so otrokom zanimive, hkrati pa so zelo poučne. Seznanijo se z 

opremo gasilcev, njihovim delom, ravnanjem v primeru določenih nesreč, kako se nudi prva 

pomoč in kako se dogovarjajo s centrom in reševalci. Vzgojitelji se z otroki o vsem tem 

pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih. Otroci  

znanje pridobivajo in utrjujejo preko igre.  

Sodelovanje s PGD in CZR pomeni tudi dodatno varnost za vse uporabnike vrtca, saj ob obisku 

preverijo tudi ustreznost evakuacijskih poti, požarnih načrtov, oznak, gasilnih aparatov in 

hidrantov. 



POVEZANI V GIBANJU 

Gibalna dejavnost je pri otrocih ena najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z 

ustreznimi dejavnostmi, gibalnimi dejavnostmi, si otrok razvija gibalne sposobnosti, 

funkcionalne sposobnosti, razvija pa tudi socialne, spoznavne in čustvene sposobnosti lastnosti. 

Z različnimi dejavnostmi pridobiva zaupanje v svoje telo, zaupanje v svoje gibalne sposobnosti 

in si s tem gradi ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in ustvarja vez med okoljem in telesom.  

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba in ko obvlada svoje telo, občuti veselje, 

zadovoljstvo, ugodje in varnost. Pridobiva občutek samozavesti in samozaupanja. Ker se v 

Vrtcu Domžale zavedamo pomena gibanja, smo letos dodali nekaj novega. Izvajali dejavnost 

POVEZANI V GIBANJU. Enkrat na mesec smo se z otroki preko aplikacije ZOOM skupaj 

razgibali oziroma smo skupaj telovadili. Uporabljali smo različne pripomočke, kot so na primer 

obroči, plastenke, žoge, lastna teža. Otroci so na ekranih videli še ostale otroke, otroke iz drugih 

enot. Med seboj so si povedali kaj lepega, in mislimo, da je bila dejavnost za njih zelo zanimiva. 

Bila je  dobro sprejeta, tako s strani otrok, kot s strani vzgojiteljev. Sodelovale so vse enote 

Vrtca Domžale. Z otroki smo izvajali različne vadbene zvrsti, kjer so razvijali koordinacijo, 

stabilizacijo, moč, vzdržljivost in še in še.  

Mislimo, da smo našli zelo dober način gibanja skupaj in hkrati narazen. Prav je, da se otroke 

spodbuja h gibalnim aktivnostim, prav je, da se otroci, sploh v predšolskem obdobju, veliko 

gibajo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORTNO POPOLDNE 

 

V vseh enotah Vrtca Domžale smo izvedli ŠPORTNO POPOLDNE. Zaradi situacije covidnih 

ukrepov športnega popoldneva v tem šolskem letu nismo izvedli v vseh enotah na isti dan.  

Izvedba športnega popoldneva je potekala v jesenskem in pomladnem času. Vsak oddelek je 

izvedel različne dejavnosti, prilagojene otrokovim gibalnim, razvojnim zmožnostim. Strokovni 

delavci  vrtca (vzgojitelji) so pripravili pestre aktivnosti, od poligonov, postaj, različnih gibalnih 

iger, štafetnih iger, pohodov in še in še. 

Cilji takšnih dejavnosti so predvsem sodelovanje s starši in otroki, aktivno preživljanje prostega 

časa staršev z otroki, povezovanje vrtca in otrokove družine, doživljanje vrtca kot okolja, v 

katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje. Otroci in starši 

sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja in gibalnih spretnosti ter spoznavajo in ohranjajo 

gibanje kot nekaj zdravega in koristnega.  

 

 

 

 

 

 



SKRB ZA ZDRAVJE-OBISK MEDICINSKE SESTRE  

 

Vrtec Domžale že četrto leto sodeluje s sestrami iz ZD Domžale, ki so zadolžene za zdravstveno 

preventivo med najmlajšimi. Sestri Marjana in Saša sta obiskali vse predšolske oddelke našega 

vrtca. Dejavnost smo izvedli v mesecu marcu. Otroke sta s pomočjo lutke seznanjali o pomenu 

zdrave prehrane, gibanja in spanja. Velik poudarek je bil na higieni rok, varovanjem sebe in 

drugih pred novodobnimi virusi, ki nam zadnje čase zelo močno posegajo v naš vrtčevski vsak 

dan. Obiski medicinskih sester so namenjeni tudi za premagovanje strahu pred obiskom 

zdravnika. 

Že več let uspešno sodelujemo tudi z oddelkom za zobno preventivo. Sestre prihajajo v vrtec in 

otroke na zabaven, poučen način s pomočjo posebnih lutk in knjig učijo pravilnega umivanja 

zob. Z otroki se pogovarjajo o zdravi prehrani, ki ne škoduje zobem ter pomagajo premagovati 

strah pred zobozdravnikom . Dejavnost poteka v oddelkih od treh let naprej, za obisk v skupini 

se vzgojiteljice dogovorijo same. Dejavnost je letos potekala od oktobra naprej v vseh enotah 

našega vrtca. 

 



OBISK MEDICINSKE SESTRE MAREC 2022 

                 

 

ENOTA SKUPINA STAROST VZGOJITELJICA DATUM URA 

MLINČEK RIBICE 5 – 6 DRAGICA 

REPANŠEK 

14.3.2022 9.00 

KEKEC 

 

METULJI 5 – 6 MARTINA PAVLIČ 14.3.2022 10.00 

CICIDOM 

 

MUCKI 4 – 6 MAJA NOVAK 14.3.2022 9.00 

OSTRŽEK PIKAPOLONICE 4 - 6 TADEJA 

LAVTIŽAR 

14.3.2022 10.00 

PALČEK 

 

ZAJCI 5 - 6 KATJA LAH 15.3.2022 9.00 

PALČEK MEDVEDI 5 - 6 BRABARA 

KUNILO 

15.3.2022 10.00 

GAJ 

 

PTIČKI 4 - 6 TINKARA AVSEC 15.3.2022 9.00 

GAJ SOVE 5 - 6 MIRANDA 

GROŠELJ 

15.3.2022 10.00 

KRTEK 

 

ČMRLJI 4 - 6 KARIN ROPOTAR 16.3.2022 9. 00 

KRTEK 

 

ŽABICE 5 - 6 ANA KRŽIŠNIK 16.3.2022 10.00 

KRTEK 

 

ČEBELICE 4 - 5 JANA STROJAN 16.3.2022 9. 00 

RACMAN 

 

ŽELVE 5 - 6 URŠKA BALOH 16.3.2022 10.00 



TEDEN OTROKA 

 

»Teden otroka je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek 

v mesecu oktobru in traja 7 dni. Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, 

ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodna zveza za 

varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef, pa sta od leta 1957 skrbela za 

obeleževanje tega dne…(povzeto po http://www.zpms.si)« 

 

Tudi v Vrtcu Domžale vsako leto praznujemo teden otroka. Vsak oddelek je praznoval teden 

na svoj način. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zpms.si)/


BIBA PLEŠE IN MALA BIBA PLEŠE 

PLESNA DEJAVNOST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENOTA CICIDOM 

 

MALA BIBA PLEŠE 

 

Skozi obogatitveno dejavnost Mala biba pleše so otroci v naši skupini razvijali veselje do plesa, 

poslušanja glasbe in se seznanjali z malimi inštrumenti. Projekt nas je popeljal v svet glasbe in 

plesa in nam omogočal druženje in ples ob različnih zvrsteh glasbe in plesa. Spoznavali in 

naučili smo se tudi veliko bibarij, ki so razmigale naše prstke in nas ob posebnih priložnostih 

učile strpnosti  nam nudile varnost in zaupanje. Pomagale so nam pri navezovanju telesnega 

stika s prstki, dlanjo in v nas zbujale prijetno pričakovanje. 

V samo obogatitveno dejavnost smo vključevali poleg bibarij tudi male inštrumente, ki so 

otrokom zelo blizu in nas nagovarjajo na različne načine. Otroci so radi posegali po 

inštrumentih in poskušali z njimi rokovati, ponavljati in spontano se izražati. Velikokrat smo 

jih uporabljali ob utrjevanju naših pesmic in spoznavali pravilne prijeme, držo, uporabo samega 

inštrumenta. Veliko veselja pa so nam nudile rajalno - gibalne igre , ki so nas sprostile, 

nasmejale in negovale odnose znotraj skupine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jasna Bizjak in Monika Krvina 

BIBA PLEŠE 



Letošnje šolsko leto smo si obogatili s številnimi rajalnimi in gibalnimi igrami, plesali plese, 

kjer so si lahko otroci sami izmišljali gibe, gibalna zaporedja in telesni položaj. Izvajali smo 

različne vrste plesa, tako skupinske, kot individualne, z rekviziti in brez njih. Plesali smo v 

različnem tempu in ritmu, kateremu smo namenili še poseben poudarek. Ob tem smo 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. Otroci so osvojili veliko novega, se v plesu sproščali in veselili. 

 

Fani Kunavar in Mojca Firm 

 

BIBA PLEŠE 

V skupini smo letos utrdili plesanje v paru, krogu in koloni. Raziskovali  smo gib, si izmišljali 

svoje, jih ustvarjali in tako oblikovali plesno gibanje. Pripravili smo plesno pravljico Čudežni 

gozd za starše in ostale oddelke naše enote. Plesali smo s trakovi, utežmi in obroči. Spoznali 

smo nekaj ljudskih plesov, balet in grški ples Sirtaki. 

 

 

Maja Novak in Darja Iršič 

 

 

 



ENOTA GAJ 

Vrtec Domžale, enota GAJ 

 

ANALIZA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

BIBA PLEŠE pri MIŠKAH 

 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

 

 

Brezplačna obogatitvena dejavnost, Biba pleše, je letos, zaradi epidemije, potekala le v našem 

oddelku, brez vključevanja drugih skupin. V dejavnost so se vključili vsi otroci naše skupine. 

Potekala je vsak petek dopoldne. Z otroki smo v okviru plesne dejavnosti plesali ob glasbi in 

petju, se gibalno, ustvarjalno izražali ter izvajali tudi elemente iz pravljične joge. V ples smo 

vključevali male instrumente in druge rekvizite npr. časopis, trakove, žoge itn. Pri načrtovanju 

in izvajanju dejavnosti so mi bili glavno vodilo otroci. V kar največji meri sem skušala 

upoštevati njihove želje, predloge, interese.  Naši plesni petki so bili tako res pestri. Otroci so 

se sezanili z različnimi plesi, glasbo, plesnimi formacijami ter se imeli možnost plesno, gibalno 

izražati na različne načine. Petkovega plesnega dopoldneva smo se znova in znova veselili tako 

otroci, kot tudi jaz. Ker imamo ples zelo radi bo plesno obarvano tudi naše poletje. 

      

 

                      Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar 

 

 



SKUPINA »JEŽKI« 

 

 

Oddelek: 2–4 leta 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: BIBA PLEŠE 

 

V okviru obogatitvene dejavnosti Biba pleše, smo tekom celotnega šolskega leta z otroki plesali 

ter se glasbeno izražali v igralnici, telovadnici, večnamenskem prostoru vrtca in v naravi. 

Obogatitveno dejavnost smo poimenovali Ježek pleše. Dejavnosti so vključevale aktivno 

participacijo otrok. Pri otrocih sva preko raznolikih dejavnosti in pripomočkov razvijali veselje 

do plesa in petja, veselje do gibanja ter sodelovanja v plesno – gibalnih dejavnostih. Pri otrocih 

se je s pomočjo plesnih dejavnosti razvijal tudi ritem. Dejavnost je bila obogatena z različnimi 

pripomočki, preko in s katerimi so otroci izražali svoja občutenja ob plesu in petju. Dejavnosti 

so bile velikokrat načrtovane iz želja in potreb otrok. S tem sva otrokom še bolj približali ples 

in petje. Otroke sva tekom dejavnosti opazovali in na podlagi opazovanj nadgrajevali plesno – 

gibalne dejavnosti v okviru obogatitvene dejavnosti. Glavna nit, ki nas je vodila pri celoletnem 

izvajanju obogatitvene dejavnosti je bila poleg aktivne participacije otrok še razvijanje in 

razumevanje ter izhajanje iz otrokovih občutkov ob izvajanju dejavnosti na sproščen in igriv 

način.  

 

 

SKUPINA »LISICE« 

Oddelek: 3–4 leta 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: BIBA PLEŠE 

 

Od jeseni do pozne pomladi smo vsak torek dopoldan izvajali v večnamenskem prostoru vrtca 

obogatitveno dejavnost Biba pleše, nekaj plesov pa so kasneje otroci staršem zaplesali na  

Pomladnem druženju. Otroci zelo radi plešejo in vidi se, da tudi uživajo pri tem. V vseh teh 

tednih so dobro utrdili  ples v krogu, prosti ples, ples v paru, zelo dobro pa tudi vijejo kačo. 

Ples smo vključili tudi v vsa praznovanja otroških rojstnih dni.  

 



 

Vzgojiteljica: Sonja Orešek 

                                                                                          Pomočnica vzgojiteljice: Ana Štrajhar 

 

Skupina Ptički (5-6 let) 

Šol. leto: 2021/2022 

Izvajalka: vzg. Tinkara Avsec 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

BIBA PLEŠE 

 

Obogatitvena dejavnost je potekala enkrat tedensko, od decembra do konca maja. Zaradi moje 

odsotnosti smo z dejavnostjo začeli kasneje, kot sem sprva načrtovala. Potekala je vsak 

ponedeljek v večnamenskem prostoru, kjer so odlični pogoji za gibalne in plesne aktivnosti. 

Sodelovali so vsi otroci; občasno v dveh skupinah, največkrat pa vsi skupaj. Vrhunec naših 

plesnih uric sta bila dva nastopa. Prvi je bil v aprilu za starše, drugi pa v maju za babice in 

dedke. Z nastopom je marsikateri otrok premagal strah in tremo pred nastopanjem ter presegel 

pričakovanja staršev in starih staršev. Nekateri se kar niso mogli načuditi, kaj vse znajo in 

zmorejo njihovi otroci.  

Biba pleše je združevala več plesnih zvrsti - od ljudskih do bolj modernih. Otroci so uživali 

tako pri ljudskih pesmih in plesu kot pri zabavnih plesih (hip hop in show dance). Za slednja 

sta nas navdušili dve naši deklici, ki sta obiskovali popoldanske plesne vaje ter nas učili 

plesnih koreografij. Seveda pa nismo pozabili na tisti osnovni, izrazni ples, ki je govorica 

telesa in se izraža skozi ritem glasbe. To je pravzaprav temelj vsakega plesa in plesnega 

izražanja ob glasbi. Tudi sicer smo pri Biba pleše največkrat plesali ob glasbi, občasno pa smo 

tudi sami prepevali pesmi ter se gibali ob njih. Različni otroci so uživali v različnih plesih oz. 



zvrsteh. Nekateri so bilo zelo navdušeni nad sodobnimi plesi in glasbo, nekateri nad ljudskimi 

plesi, nekateri pa so imeli najraje rajalne oz. gibalno-glasbene igre.  

Z obogatitveno dejavnostjo Biba pleše smo poskrbeli, da se je za vsakega otroka našlo nekaj, 

pri čemer je užival in razvijal svoje sposobnosti in talente.  

 

 

                                  Vzgojiteljica:   

                                                                     Tinkara Avsec 

 

SKUPINA »SOVE« 

 

Oddelek: 4–6 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: BIBA PLEŠE 

Obogatitvena dejavnost Biba pleše je v naši skupini občasno potekala ob četrtkih dopoldne. V 

mesecu marcu in aprilu pa smo redno plesali večkrat tedensko: v igralnici, telovadnici in 

večnamenskem prostoru. Plesali smo ljudske plese in se igrali ljudske plesne igre. Velik 

poudarek sem dala izraznemu plesu. Otroci so  glasbo poslušali z zaprtimi očmi. Pri izraznem 

plesu so otroci ustvarjalni, saj izhajajo iz poslušanja svojega telesa in giba. Zelo zanimivo je 

opazovati skupino otrok, ki se na isto glasbo zelo različno odziva.  Otroci so sproščeni in radi 

plesno ustvarjajo, ko se v skupini počutijo dobro in sprejeto. Otroke sem ves čas spodbujala, 

jih opogumljala in jih usmerjala k svobodnemu izražanju. Izrazni ples je odlična oblika 

ustvarjanja pri starejših otrocih v vrtcu. Otroci so se s plesom predstavili staršem na pomladnem 

nastopu. Na občinskem prazniku občine, so se v Češminovem parku, predstavili z izraznim 

plesom in navdušili občinstvo. 

 

 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj 

                                                                                    Pomočnica vzgojiteljice: Kaja Radulović                 



ENOTA KEKEC 

 

MALA BIBA PLEŠE 

Medvedi zelo radi plešejo, rajajo in pojejo. Enkrat tedensko smo se srečevali v njihovi igralnici 

in se učili novih pesmi skupaj s plesom, včasih pa smo pesmi, ki so jo že poznali, dodali še ples. 

Ker gre za starostno skupino 2-4 leta, smo večinoma plesali v krogu in individualno. Ob plesih 

in bansih so otroci izražali svoja čustva, občutke in razvijali občutek za ritem, ter se ustvarjalno 

izražali. Manjkale niso niti izštevanke in rajalni plesi. Glede na interes in motiviranost otrok je 

bilo potrebno včasih dejavnost tudi malo prilagoditi, vendar pa so večinoma sodelovali vsi 

otroci. Užitek jih je bilo opazovati in poslušati, ko so ples in pesem usvojili in jo tudi sami 

izvedli. 

 

BIBA PLEŠE 

Dejavnost Biba pleše, smo s skupino Metulji izvajali enkrat tedensko, v času počitka ostalih 

treh skupin. Vreme nam je bilo letos naklonjeno, saj smo lahko večino stvari izvedli na zunanji 

ploščadi, kjer je imel vsak otrok več prostora, hkrati pa nismo motili ostalih skupin. Utrjevali 

in nadgrajevali smo že znane vsebine, veliko pa smo se tudi naučili na novo. Plesali in peli smo 

ob spremljavi malih inštrumentov, ustvarjali glasbo z lastnimi inštrumenti, se učili novih 

izštevank, ki smo jih potem uporabili pri deljenju v skupine. Skozi celo šolsko leto je bila 

prisotna večina otrok, zato smo naša druženja res lahko tedensko nadgrajevali in izpopolnjevali. 

Veliko smo plesali v parih in po opazovanju, so bili pari skoraj vedno isti. Tudi pri skupinskih 

plesih so zelo dobro medsebojno sodelovali. Manjkale niso niti rajalne igre, ki jih imajo otroci 

zelo radi. Tudi to skupino je bilo užitek opazovati ob vsakem na novo usvojenem koraku. 

 

     
 

Tanja Koščak 



 

BIBA PLEŠE 

 

V naši skupini polži je skozi celo leto potekala obogatitvena dejavnost Biba pleše. Dejavnost je 

potekala enkrat tedensko, in sicer ob torkih. V dejavnost je bilo vključenih 20 otrok starih od 3 

do 5 let.  

Vsebina in čas dejavnosti sta bili prilagojeni glede na interes in motiviranost otrok. 

Poudarek smo dali tudi na plesne igre in sprostitvene dejavnosti. Pri uvodnem delu dejavnosti 

smo se ogreli z različnimi glasbeno-didaktičnimi in plesnimi igrami. V glavnem delu smo se 

učili in utrjevali nove in že poznane plese. Otroci so tako skozi celo leto spoznavali različne 

vrste plesov. Plesali so individualno, v parih ali pa skupinsko. Plesno dejavnost smo zaključili 

s sproščanjem ob mirni glasbi ali pa sprostitveno masažo. Le ta je bila otrokom še posebej všeč 

in so v njej res zelo uživali. Otroci so se med plesom zabavali in sprostili. Preizkušali so različne 

gibe in na ta način spoznavali svoje telesne sposobnosti. 

 

Cilji, ki so bili zastavljeni, so bili realizirani. 

    

 

 

 

 

 

    Saša Pogačar 

 

 

 

 

ENOTA KRTEK 

 

SKUPINA POLŽI (3 - 4 let) 

Cilj: razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, 

plesnem,... 

V tem šolskem letu smo v skupini “Polži” spoznavali plesne gibe s pomočjo različnih živali. 

Tako smo  imeli  včasih pripomočke, igrače s katerimi smo ponazorili gibe živali. Na začetku 

smo spoznavali gozdne živali, medved, jež, veverica,...Nadaljevali z račkami, zajčki,...Na 

koncu pa smo spoznali še “Dinov ples”, saj smo imeli načrtovan tematski sklop v katerem  smo 

spoznavali  dinozavre. Spoznali smo veliko različnih plesnih gibov, ki so ponazarjali gibe 

določenih živali. Tako smo vsak mesec od oktobra do maja, razen meseca decembra uživali v 

novih plesnih ritmih in gibih. Predvsem so otroci sproščeno uživali v spoznavanju novih gibov, 

ter tako tudi spoznali značilnosti živali. Za konec pa so otroci dobili tudi medalje, za trud in 

vztrajnost skozi celo šolsko leto. 



     

 

Valentina Lukan 

 

SKUPINA ŽABICE (5-6 let) 

Obogatitvene dejavnosti Biba pleše se je letos udeležilo 22 otrok. V večnamenskem prostoru 

smo spoznavali gibanje povezano z glasbo. Sprva smo se posvečali improvizaciji in 

spoznavanju svojih sposobnosti, nato pa, med drugim,  usvojili »polžka« in ples v paru. Začetno 

ogrevanje (Hiša, Pingvin in Petelinček je na goro šel), glavni del (Plesni vlak, Benček, Huda 

mravljica ipd.) ter zaključek (Zima) smo predstavili na zaključnem srečanju staršem. Le-tega 

so se udeležili skoraj vsi (21 družin). 

 

 

Ana Kržišnik 

 

 



 

SKUPINA GOSENICE (2-3 let) 

 

 

 

V plesni dejavnosti z naslovom BIBA PLEŠE, ki je potekala od oktobra do maja je bilo 

vključenih 14 otrok iz skupine Gosenice.  

 

Plesna dejavnost je potekala enkrat tedensko, v dopoldanskem času. Plesne igre smo povezovali 

z vsebinami iz sklopa. Poleg tega so bile vključene tudi rajalne igre, plesna dramatizacija in 

plesno gibalne igre (gibanje povezano z glasbo in besedilom). 

Pri naših urah plesa smo dosegli tri pomembne učinke: čustveno sprostitev, gibanje in prijetno 

doživetje.  

 

Janja Dragar Ribič 

SKUPINA MRAVLJICE( 2-3 leta)  

Mala biba pleše je v naši skupini Mravljice v tem šolskem letu potekala od oktobra 2021 do 

maja 2022. Plesne urice smo imeli enkrat do dvakrat mesečno, otroci pa so aktivno sodelovali 

ter se plesnih uric veselili. Koreografije sem izbirala glede na temo, letni čas, glede na besedila 

ter razvijala različne oblike plesa (skupno, individualno), organizacijo skupin (krog, kolona …), 

nivoje plesa (nizko, srednje, visoko), hitrost (hitro – počasi), gibčnost, spretnost, koordinacijo 

v prostoru ter ritmični posluh in motorični spomin.  



 

 

 

Alenka Lovšin 

 

SKUPINA MIŠKE (2-4let) 

Dejavnost Biba pleše sem vodila enkrat mesečno od meseca oktobra do meseca maja. V 

dejavnost je bilo vključenih 18 otrok starih od 2 – 4 let. Plesne dejavnosti so se navezovale na 

tematski sklop. Otroci so Biba pleše poznali že iz prejšnjih let in pri tem radi sodelovali. 

Seznanili smo se z različnimi možnostmi plesnega izražanja. S pomočjo malih instrumentov 

smo zaznavali ritem, gibali smo se ob bibarijah in plesali ob petju in glasbi. Otrokom sem 

pripravila sproščeno in prijetno vzdušje, jih želela zbližati med seboj in v njih vzpodbuditi 

veselje in zanimanje za ples in glasbo. Izhajala sem predvsem iz otrok in plesno gibanje 

prilagodila zanimanju otrok. 

Cilji, ki so bili zastavljeni, so bili realizirani. 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

Melita Šumić 

 

 



SKUPINA ČEBELE(4-5let) 

Otroci so se preko celega leta veselili prav vsake plesne dejavnosti. Skupaj smo si izmislili nek 

začetni in končni pozdrav. Navadno smo plesali v dveh skupinah.  

Otroke sem navajal na to, da mes samim plesom začutijo svoje telo, da ugotovijo kako s giblje 

in da pozorno poslušajo glasbo. Največ smo ob glasbi čisto sproščeno ustvarjali vsak s svojim 

telesom. Naučili pa smo se tudi nekaj plesov ob glasbi in nekaj plesov, ki smo jih povezali s 

petjem. Na koncu smo naše plesno znanje tudi predstavili staršem na zaključnem druženju. 

Jana Strojan 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI: 

MALA BIBA PLEŠE (Skupina Čmrlji) 

V letošnjem šolskem letu sem vodila obogatitveno dejavnost Mala biba pleše za našo skupino. 

Tako kot vsako leto smo tudi letos v sklopu izvedbe sledili rdeči niti, ki je bila v tem letu 

Fičifikova sled. Spoznali smo čarovnika Fičifika, ki nam jo je skozi leto večkrat zagodel. Skupaj 

smo ga iskali in na poti srečali različne glasbene podlage (peta pesem, melodija, zvočni 

posnetek). Otroke sem spodbujala da so se preizkusili v različnih plesnih nivojih in plesali sami, 

v paru, krogu in manjših skupinah. Pogosto smo se seznanili tudi z vlogo vodenja, pri kateri so 

se odlično znašli čisto vsi otroci. Vsako uro Bibe pleše smo začeli z uganko ali presenečenjem, 

ki ga je za nas pripravil/pustil Fičifik. Nadaljevali smo z ogrevalnimi vajami. Te smo največkrat 

izvedli že na sami poti do večnamenskega prostora in čas tako res dobro izkoristili. Po koncu 

glavne aktivnosti smo se umirjali preko vodenih vizualizacij, Fičifikovih  ugank ali pravljice, 

ki nam jo je prebral. 

Kot lansko leto so bili tudi tokrat otroci zelo motivirani že zaradi zgodbe same. Fičifikovega 

prihoda so se izjemno veselili. Vsi skupaj smo Fičifika iskali tudi v preostalem času bivanja v 

vrtcu. Otroci so spoznali ples Čaj, čaj kulej, Pobiranje zvezd, ljudski ples Sijaj, sijaj sončece, 

Ob bistrem potoku je mlin, Z avtobusom, Pleši, pleši deklica… Otroci so svojo umetniško 

plesno izraznost spoznali tudi skozi glasbene spodbude (glasba za različna čustva), uporabili 

smo tudi različne nestrukturirane materiale (mehurčke, rutke, palice). 

Namen Male bibe pleše je predvsem, da otrok spozna in doživi umetnost ter ples skozi prijetno 

in zabavno doživetje, kar mi je, glede na njihove odzive in končni zaključek, kjer smo Malo 

bibo pleše pokazali, tudi uspelo. 

 

IZVAJALKA: Karin Ropotar Kovič, dipl. vzg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI: 

MALA BIBA PLEŠE 

(šol. leto 2021/22, SKUPINA KRESNIČKE) 

V letošnjem šolskem letu sem Bibo pleše izvajala enkrat mesečno. Tudi tokrat sem povezala 

dejavnosti v smiselno celoto. Med seboj so se povezovale z vsebino izmišljene pravljice. 

Potovali smo med letnimi časi in se preizkusili tudi v izraznem plesu. Med drugim smo se 

naučili plese: Ču-ču-va, Urica, Babica Zima, Bela lilija-Rdeči tulipan (plesna igra), Dinozavrov 

ples, Od glave do peta, Pujs v mlaki in druge ljudske plese. Otroci so ob vsakokratni dejavnosti 

izjemno uživali in se sprostili. Vsako aktivnost smo začeli z uvodom in ogrevalno aktivnostjo. 

Nadaljevali smo z gibi, ki so bili vključeni tudi v glavnem plesu. Otroci so spoznali različne 

plesne nivoje in se preizkusili v plesu po taktu. Skupaj smo se naučili plesati v paru, krogu, 

koloni in v različnih telesnih položajih. 

Spoznala sem, da otroci ob plesnih aktivnostih neizmerno uživajo in predvsem se sprostijo. 

Skupaj smo spoznali da je ples prijetno in družabno doživetje. 

Izvajalka: Maja Novak, vzg. 

 



ENOTA MLINČEK 

 

EVALVACIJA BIBA PLEŠE 

 

- Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ribice vodila Maja Cerar Jeretina vsak  

- Obogatitveno dejavnost Biba pleše bo v skupini Ptičkov vodila Saša Starič vsak petek 

od 9.00 – 9.45 

- Obogatitveno dejavnost mala Biba pleše v skupini Miške bo vodila Damjana Rode vsak 

petek dopoldne od 9.00 – 9.45. 

 

1. SKUPINA RIBICE: BIBA PLEŠE 

V najstarejši skupini je ob petkih potekala 

obogatitvena dejavnost Biba pleše. Otroci so pri 

dejavnostih radi sodelovali. Spoznali smo 

najrazličnejše rajalne igre, stare ljudske plese in  se 

zabavali ob plesih, kjer se  je bilo  potrebno naučiti 

koreografijo. Večkrat smo skupaj s plesom 

uporabili tudi najrazličnejše instrumente in se 

povezali z instrumentalnimi Murenčki. Ob plesu so 

se otroci sprostili,  večkrat pa smo se ob ritmih 

glasbe tudi umirjali. Ob glasbi so se otroci še bolj 

povezali. Ob zvokih najrazličnejših ritmov se otroci 

z gibanjem in plesom izražajo, komunicirajo in 

ustvarjajo na svoj način. Glasba je pomemben del 

za otrokov razvoj, zato otroke 

spodbujamo k vključevanju glasbe v 

njihovo dnevno rutino. 

                                         

 

                                    Saša Starič, 

vzgojiteljica 



 

 

 

 

2. SKUPINA PTIČKI: BIBA PLEŠE 

Brezplačna obogatitvena dejavnost Biba pleše je potekala skoraj vsak petek ali ponedeljek 

dopoldne. Število otrok je sovpadalo številu otrok tistega dne, ko sem dejavnost izvajala. Skoraj 

vedno so sodelovali vsi prisotni otroci. Otroke sem ponudila različne zvrsti glasbe, preko 

projekcije smo si ogledali različne nastope plesnih skupin (folklorne skupine, otroške plesne 

skupine, tradicionalne plese različnih držav…). Spoznali smo veliko gibalnih iger, ki sem jih 

uporabila za uvodni del, nove plese ob katerih smo spoznavali tudi besedila pesmi ter igre in 

plese za umirjanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Damjana Rode, dipl. vzg. 

 

3. SKUPINA MIŠKE: MALA BIBA PLEŠE 

V oddelku (2 – 3 leta) smo letos izvajali obogatitveno plesno dejavnost Mala biba pleše. 

Cilji so bili predvsem plesno ustvarjanje, razvijanje koordinacije, povezovanje gibanja z 

elementi časa, ritma in prostora, spoznavali osnovne prvine ljudskih rajalnih in drugih 

plesnih iger. Enkrat tedensko smo imeli dejavnost, ki smo jo začeli z uvodnim pozdravom. 

Imenovali smo ga »Bibin pozdrav«. Dejavnost je bila razdeljena na tri dele in sicer uvod, 

osrednji del ter zaključek. V uvodnem delu smo se ogreli, izvajali gibalne igre, banse. V 



osrednjem delu smo spoznavali ljudske plese za otroke, plesali ob spodbudah, ustvarjalno 

plesali ob glasbi. V zaključnem delu dejavnosti pa smo izvajali različne sprostitvene igre 

ter igre za umirjanje. Ob vsaki dejavnosti so plese izbirali tudi otroci in tako imeli možnost 

participacije. V okviru dejavnosti smo plesali različne ljudske plese za otroke, plesali plese 

s preprostimi koreografijami, ustvarjalno plesali ob spodbudah (rutke, časopisni papir, 

trakovi, igrače...), plesali ob spremljavi malih in lastnih inštrumentov. Ogledali smo si tudi 

plesne predstave, balet na platnu. Osrednja tema dejavnosti je bila pogosto v povezavi s 

tematskimi sklopi, ki so potekali v oddelku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped. 

 

ENOTA OSTRŽEK 

 

MALA BIBA PLEŠE 

skupina Medvedki 

V obogatitveni dejavnosti Mala biba pleše so se povezovala področja glasbe, plesa in jezika. 

Otroci so usvajali rajalne plese, bibarije, plesali ob glasbi s trakovi, med milnimi mehurčki… 

Z gibanjem smo uprizarjali gibanja živali, kotaljenje žoge, zimske športe, gibanje z 

vozli....Dejavnost je obogatilo igranje na lastne in male instrumente, ob katerih so otroci 

uprizarjali različna gibanja glede na zvok instrumenta, tempo in glasnost.  

V plesno dejavnost sem vključevala veliko čutnih zaznav (uporaba rekvizitov različnih struktur, 

pozornost na občutenje telesa). 



V dejavnost so bili vključeni vsi otroci skupine. Ker so bili vključeni otroci stari 1-3 leta, sva 

dejavnost občasno izvajali v dveh skupinah. 

 

 

Tadeja Mišmaš 

BIBA PLEŠE 

skupina Metulji 

Obogatitveno dejavnost BIBA PLEŠE smo izvajali en krat tedensko, ob sredah. Za udeležbo 

na dejavnosti so se otroci odločali sproti, glede na interes. Velikokrat so plesali prav vsi, zato 

smo lažje dosegli cilje. Plesno umetnost so otroci doživljali kot del družabnega in kulturnega 

življenja, pogosto so izražali željo po plesu ob drugih priložnostih. Veselje do plesne dejavnosti 

smo pogosto povezali z drugimi vrstami umetniških dejavnosti. Negovali, spodbujali in 

razvijali so čutno doživljanje z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa, poslušanje 

sebe ter izbranih virov iz okolja. 

      

Z otroki smo izvajali razne dejavnosti. Igrali smo na lastne instrumente, pa tudi na mala ritmična 

in melodična glasbila. Otroci so se z gibanjem in plesom izražali, komunicirali in ustvarjali. 

Zamišljali so si plesne elemente za dramatizacije po pravljicah ali drugih literarnih delih. 



Najboljše pa je bilo, da je bilo ob plesu vedno prijetno, veselo, lepo. Staršem smo predstavili 

plesno dejavnost  na raznih druženjih, največ pa  na zadnjem  srečanju v tem šolskem letu. 

                  

Marjeta Osolin 

BIBA PLEŠE 

skupina Pikapolonice 

 

GLOBALNA CILJA: 

*omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok; 

*zavedanje lastnega telesa in doživljanja ugodja v gibanju. 

OPERATIVNI CILJI: 

*usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

*razvijanje koordinacije oz. skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog); 

*usvajanje osnovih 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; 

*omogočanje in spodbujanje otrok pri ustvarjalnem gibu, plesu; 

*sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

*razvijanje plesne in glasbene ustvarjalnosti. 

VSEBINE, KI SMO JIH REALIZIRALI: 

*Ljudske rajalne in plesne igre: RDEČE ČEŠNJE RADA JEM…,  MAMKA PRIŠLA S 

KOLODVORA, MIŠKA IN MAČKA, POTUJEMO V RAKITNICO,  ALI SLIŠIŠ 

KUKAVICO?... 

*ples z rekviziti: rutice, baloni, kamenčki 

*izrazni ples ob instrumentalni glasbi 



*bans: KRANJSKI JANEZ GRE V PLANINE, SO PTIČKI SE ŽENILI, PETELINČEK JE NA 

GORO ŠEL…. 

*vodena vizualizacija: POMLADNI DAN NA TRAVNIKU, BARVE NA TRAVNIKU, 

POTOVANJE NA SONCE, V GOZDU… 

*igre zaupanja in sodelovanja v paru: zrcaljenje, samokolnica, plazenje, potiskanje, vlečenje… 

*improvizacija v plesu, prepuščanje glasbi, tempu in ritmu 

*masaža: RISANJE TRAVNIKA 

*gibalno plesne aktivnosti smo ob materinskem dnevu predstavili tudi mamicam            

 

 
 

 

 

Vzg.: Tadeja Lavtižar 

Pom. Vzg.: Nena Oreh 

 

 

 



ENOTA PALČEK 

 

ŠOLSKO LETO 2021/22 

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALA BIBA PLEŠE IN BIBA PLEŠE 

 

MALA BIBA PLEŠE 

SKUPINA SOVICE 

Izvajalki: NINA TRDIN in PETRA MOLK 

V dejavnost so bili vključeni vsi otroci iz skupine Sovice. Otroci so se prvič srečevali s plesno 

in glasbeno umetnostjo. Dejavnost sem izvajala 1x  do 2 x mesečno. Plesne dejavnosti so bile 

prilagojene starosti in razvojni stopnji otrok. Otroke sem spodbujala k radovednosti in veselju 

do plesnih dejavnosti in doživljanju ugodja ob plesu. Otroci so pri dejavnosti aktivno sodelovali 

in se zelo zabavali. Plesali smo ob instrumentalni glasbi, se naučili ljudsko – rajalno igro in 

spoznavali glasbila. Spoznavali smo različne bibarije, pri katerih smo se izražali z gibi, ter se 

igrali glasbeno – didaktične igre. 

Z obogatitveno dejavnostjo sem spodbujala razvoj splošne motorike ter  otrokom omogočala, 

da so razvijali pleno ustvarjalnost, ter doživljanje ugodja pri plesu.  

               
 

SKUPINA PIKAPOLONICE 

Izvajalki: URŠKA DRAGAR in PETRA KERŽAN 

V obogatitveni dejavnosti MALA BIBA PLEŠE je bilo vključenih 14 otrok. Dejavnost je 

potekala enkrat tedensko. Otrokom sva ponudili možnost za ustvarjanje in izražanje doživljanja 

skozi gib, njihove odzive pa sva spremljali. Otroci v predšolskem obdobju nosijo v sebi veliko 

»plesnosti«. Otrok v tem obdobju ne ločuje glasbe od plesa, ko zasliši glasbo, se spontano 

giblje, zato sva pri dejavnosti otroke spodbujali k lastnemu ustvarjanju, posnemanju živali,… 

 

Plesne dejavnosti so potekale tako, da so otroci raziskovali gib, si sami izmišljali gibe, jih 

ustvarjali, povezovali in tako oblikovali plesno gibanje. Pri plesu smo uporabljali tudi različne 

pripomočke, kot so plesni trakovi, časopis, blago, kartice… Ob tem so si otroci izmišljali gibe, 

ponavljali gibe za nama ter se ob gibanju opazovali v ogledalu. Izvedene plesne dejavnosti so 

od otrok zahtevale veliko mero ustvarjalnosti, univerzalnosti, eksperimentiranja z ustvarjalnimi 

elementi, povezovanja in prikazovanja lastnega plesnega izraza. Najbolj so otroci uživali pri 

uporabi didaktičnih kartic »Plešem«, na katerih je prikazan del telesa s katerim moraš plesati. 

Najprej je bila naloga zahtevna, a sčasoma, ko smo kartice večkrat uporabili, so ob teh 

dejavnosti najbolj uživali. Nismo pa pozabili na stare ljudske plese (Ob bistrem potoku je mlin, 



Potujemo v daljavo), katere smo ob različnih priložnostih radi zaplesali. Obogatitveno 

dejavnost smo zaključili z nastopom za starše, kjer smo jim prikazali, kaj vse zmoremo in 

znamo. 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA ŽABICE 

Izvajalka: ŽIVA SPREITZER 

Z otroki sem skozi celo leto plesala v telovadnici. Najbolj jim je bil všeč ples pred ogledalom. 

Uživali so, ko so se med plesom lahko gledali in opazovali. Imeli smo različne plesne urice. 

Plesali smo z rekviziti, izmišljali smo si različne gibe, se naučili ples na različne pesmice med 

drugimi tudi na pesem Tri majhne žabice, ki smo jo plesali večkrat na teden. Prepustili smo se 

tudi glasbi za različna razpoloženja. Vsakič pa smo imeli za sprostitev masažo ali vodeno 

vizualizacijo. Skozi ples smo izražali različna čustva ter se mu prepustili. Vsi so hitro osvojili 

tudi ljudski pesmi (Bela lilija in Rdeči tulipan).  

Globalni cilj zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju je bil dosežen. 

 

              

 

 



BIBA PLEŠE 

SKUPINA METULJI 

Izvajalka: KATARINA VRAČAR GAVRILOVIĆ 

Cilj: Otrok se seznanja z različnimi glasbenimi in plesnimi zvrstmi ter se ustvarjalno izraža z 

gibom. 

V skupino Metulji je bilo v izvajanje plesne dejavnosti  Biba pleše vključenih 23 otrok. Plesna 

dejavnost je potekala v dveh skupinah in sicer vsaka po 30-40 min glede na razpoložljivost 

telovadnice. Dejavnost je potekala vsako drugo sredo skozi celotno šolsko leto 2021/2022. 

Vsebine, ki so jih otroci tekom šolskega leta spoznali, so bile: ljudski plesi, rajalne igre, izrazni 

plesi, bansi ter joga za otroke. Od zgoraj omenjenih vsebin so bili deklicam najljubši izrazni 

plesi, medtem ko so dečki najbolj uživali v jogi. Oblike dela, ki smo jih ob tem izvajali, so 

potekale bodisi individualno bodisi skupinsko ali v parih. Glasbeno spremljavo ob dejavnostih 

sem otrokom zagotavljala na način igranja na inštrument tamburina ali pa ob predvajanju CD 

zgoščenke na radiu. Uvodne ogrevalne dejavnosti so po navadi potekale, kot posnemanje 

gibanja različnih bitij, predmetov ob glasbeni spremljavi. Glavni del so zavzemale plesne 

vsebine, kot so ljudski plesi (npr. Abraham ma sedem sinov), rajalne igre (npr. Trden most), 

izrazni plesi, bansi ali joga za otroke. Zaključni-sprostitveni del pa je dajal poudarek umiritvi 

bodisi z dihalnimi vajami, božanjem ali masiranjem prijatelja. Otroci so ob zgoraj omenjenih 

dejavnostih razvijali plesno-gibalne spretnosti. Prav tako so osvojili različne prostorske 

razporeditve (krog – kolona – prosto po prostoru ), kot koordinacijo giba v prostoru. 

Lahko zaključim, da je bil zastavljen cilj realiziran. Otroci so ob plesnih dejavnostih vidno 

uživali, zato se veselim prihodnjega izvajanja Bibe z njimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA ZAJCI 

Izvajalki: KATJA LAH in ANJA MUSEK 

 

GLOBALNI CILJ:  

 Omogočanje in spodbujanje plesne dejavnosti otrok; 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. 

 

OPERATIVNI CILJI: 

 Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

 Razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok 

in nog); 

 Razvijanje plesne in glasbene ustvarjalnosti; 

 Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa; 

 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. 

 

 

VSEBINE: 

 Rajalne in gibalne igre; 

 Izmišljanje gibov, gibalnih zaporedij in telesnih položajev; 

 Ples v različnem tempu in ritmu; 

 Bansi; 

 Improvizacije – ples z rekviziti; 

 Sproščanje ob glasbi; 

 Masaža, Tibetančki, Igre zaupanja in sodelovanja, Gibalne zgodbe; 

 Različne oblike plesa (skupne, individualne) – naučene in prosto ustvarjalne; 

 Pravljična joga; 

 Slovenski ljudski plesi in osnova folklore. 

 

 

EVALVACIJA 

 



V skupini Zajci, smo v šolskem letu 2021/2022 izvajali in nadgradili plesno dejavnost Biba 

pleše. V njej je sodelovalo vseh 23 otrok. Izvajalki sva bili Katja Lah in Anja Musek. Otroci so 

se tekom celega leta, preko različnih vsebin, srečevali z glasbeno in plesno umetnostjo. Izvajali 

smo različne rajalne igre, masaže in spoznali osnove folklore. Otroci so si ob instrumentalni 

glasbi izmišljali različne gibe in gibalna zaporedja. Na ta način sva spodbujali njihovo plesno 

ustvarjalnost. Plesali smo ob različnih ritmih in različnem glasbenem tempu. Otroci so se 

spoznali tudi z osnovami valčka, polke in rock'n'rola. Ob glasbi smo se večkrat sproščali in 

izvajali vodeno vizualizacijo. V času počitka smo poslušali meditacijske pravljice. Igrali smo 

se igre zaupanja in sodelovanja, preko katerih so otroci poglabljali prijateljske stike s svojimi 

sovrstniki. Dejavnost se je izvajala enkrat tedensko v dopoldanskem času. Vse plesne in 

glasbene dejavnosti sva prilagajali starosti in razvojnim zmožnostim otrok. 

 

 

SKUPINA MEDVEDI 

Izvajalka: DARIJA MOČNIK 

CILJI: 

• Doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti; 

• Spodbujanje radovednosti in veselja do plesnih dejavnosti; 

• Doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja; 

• Razvijanje plesne in glasbene ustvarjalnosti; 

• Pridobivanje in spoznavanje osnov plesa; 

• Razgibavanje, sprostitev in uživanje v plesu; 

• Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; 

• Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

• Usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

• Razvijanje izražanja skozi plesno umetnost; 

• Razvijanje prostorskih, časovnih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o 

umetnosti, komunikacij o sebi in drugih; 

• Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi- plesom in njegovim izraznimi lastnostmi. 

 

EVALVACIJA: 

Obogatitveno dejavnost Biba pleše, sem v šolskem letu 2021/2022 izvajala vsak drug teden. Pri 

plesni dejavnosti je sodelovalo vseh 24 otrok. Dejavnost sem izvajala Darja Močnik, sodelovali 

pa sta tudi Barbara Kunilo in Barbara Perša. Otroci so se preko različnih vsebin srečevali z 

glasbeno in plesno umetnostjo. Izvajali smo najrazličnejše rajalne in gibalne igre, pri katerih so 

otroci zelo radi sodelovali. Plesali smo v parih, individualno ali v skupini ter tako spoznali 

različne oblike plesa. Vključevala sem improvizacijo plesa, kjer so se otroci prepustili glasbi, 

njenemu tempu in ritmu ter si z ali brez rekvizitov izmišljali plesne gibe. Plesne in glasbene 

dejavnosti so bile prilagojene starosti in razvojni stopnji otrok.Vsebina se je navezovala na 

tematski sklop. Naučili smo se tudi nekaj otroških 

koreografij plesov, kot so: Ob bistrem potoku je mlin, Od glave do peta, Abraham, Deklica 

podaj roko, Lepši svet, Moja pravljica, Rdeče češnje in druge. Otroci so plesne dejavnosti 

predstavili na nastopu staršem ter sodelovali na občinski prireditvi v Češminovem parku ter na 

otvoritvi japonskih češenj na Viru. 

 

Skupina: PTIČKI 3-5 let, enota Palček 



Vzgojiteljica: Lili Jereb 

Pomočnica vzgojiteljice: Vesna Pestotnik 

OBOGATITVENA DEJAVNOST - BIBA PLEŠE 

 

 

CILJI:  

 Zbujanje interesa za ples in plesno izražanje. 

 Doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti. 

 Razvijanje ustvarjalnosti in plesne sposobnosti. 

  Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti 

v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja.  

VSEBINA: 

 RAJALNE IN GIBALNE IGRE 

 OTROŠKI IN LJUDSKI PLESI 

 PLES Z REKVIZITI 

 PLES OB SPODBUDI NARAVE 

 PLES OB KLASIČNI GLASBI….  

 SPROŠČANJE (BANSI, JOGA ZA OTROKE..) 

   

EVALVACIJA: 

Obogatitveno dejavnost Biba pleše smo izvajali skozi celo leto. Najpogostejša spodbuda, ki sva 

jo uporabljali, da bi spodbudili ples, je bila glasba. Z otroki sva na začetku skupaj plesali, saj 

otroci radi najprej posnemajo, tako dobijo zgled in podlago za lastno plesno izražanje. Kasneje 

so se že ob samih zvokih glasbe začeli sami od sebe premikati in plesati. Otroci so raziskovali 

gib, si izmišljali gibe, jih ustvarjali, povezovali in tako oblikovali plesno gibanje. K plesu sva 

otroke pritegnili tudi s prispodobami iz narave in z opazovanje okolice. Otroci so posnemali 

padanje dežnih kapelj, snežink, posnemali so gibanje živali, se premikali počasi kot drevesno 

listje, ki pada na tla v jeseni… Pri gibalno-rajalnih igrah sva ritem gibanja in petja prilagajali 

hitrosti otrok, da so tako lažje sledili gibom in posledično ob njih resnično uživali. Otrokom je 

bila zelo všeč tudi joga za otroke. Večkrat sva opazili, da so samoiniciativno izvajali vaje tudi 

med prosto igro. Če povzamem – otroci so z veseljem plesali, se smejali, se sproščali, se  

povezovali, skratka izkazali so velik interes. 

 



              

               

              

 

ENOTA PALČEK 

SKUPINA RAČKE 

 

Plesna dejavnost Biba pleše je bila namenjena vsem otrokom, ki radi plešejo, pojejo in se 

gibalno izražajo. V šolskem letu 2021/2022 sem enkrat tedensko izvajala plesno dejavnost 

Biba pleše. Naučili smo se kar nekaj plesov, izvajali smo gibalne, rajalne igre. Spoznavali 

ljudske plese. Otroci so zelo radi sodelovali pri ustvarjalnem gibanju z rekviziti ( s trakovi, 

stoli, obroči…) Ob koncu šolskega leta  smo zaplesali tudi staršem ter babicam in dedkom. 

Sodelovalo je vseh 19 otrok.  



Sanja Mikić 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

ENOTA RACMAN 

 

BIBA PLEŠE 

Račke, 2-4 leta 

Bibo pleše sem izvajala z otroki v eni ali dveh skupinah. Otroci so usvojili krog in razporeditev 

v prostoru. Izvajali smo rajalne igre, ljudski ples, družabni ples, bansi in se spontano gibali po 

prostoru ob različnih glasbenih zvrsteh. Pred plesom smo imeli razgibavanje ob glasbi, po 

plesni dejavnosti pa umirjanje ob inštrumentalni glasbi. Otroci so preko plesa razvijali veselje 

do plesa, se sproščali in razvijali občutek za ritem. Pri plesni dejavnosti so radi sodelovali, tudi 

tisti bolj sramežljivi, pri tem pa so opazovali sebe v ogledalu ter drug drugega. 

 

 

Maja Kerep 

BIBA PLEŠE 

Žabice, 3-5 let 

Otroci obogatitveno dejavnost Biba pleše že zelo dobro poznajo. Letos sem elementom plesa 

pogosto dodala še gibalne pripomočke kot so obroči, žoge, padalo, rutice ter plesne trakove. 

Otrokom je bil ples z rekviziti zelo všeč, zato so aktivno sodelovali pri vsaki zvrsti glasbe kot 

je klasična, afriška, indijska in kitajska glasba. Prav v vsaki zvrsti glasbe so uporabili 

domišljijo, s pripomočki ali brez. Za umirjanje smo pogosto namenili minutkam za pravljično 

jogo, vodeno vizualizacijo ali pa preprosto masažo v parih. 

Mateja Vuk 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBA PLEŠE 

Želve, 5-6 let 

 

Obogatitveno dejavnost Biba pleše sva v letošnjem šolskem letu 2021/2022 izvajali dvakrat 

mesečno. Dejavnost sva načrtovali tako, da je bila povezana s temo o kateri smo se pogovarjali 

v določenem mesecu in je zajemala več plesnih aktivnosti. Spoznavali smo plese, igre otrok iz 

celega sveta. Spoznavali in igrali na različne instrumente, ki so značilni za določen del sveta. 

Nekajkrat smo dejavnost izvedli v gozdu in na vrtčevskem igrišču. V mesecu decembru pa nas 

je s kratko animacijo presenetil tudi Božiček. V drugem delu šolskega leta smo spoznavali 

ljudske pesmi in plese. Z enim izmed njih smo se predstavili na prireditvi občine Domžale, v 

Češminovem parku. Za konec šolskega leta pa smo za starše priredili nastop, na  katerem smo 

pokazali kaj vse smo se naučili skozi šolsko leto. Otroci so plesno dejavnost zelo radi obiskovali 

in so pokazali velik interes ter zanimanje. Najbolj pomembno pa je bilo, da so se pri tem 

zabavali in naučili veliko novega. 

 

Urška Baloh in Jana Kotnik 

 

 

 

 



 

ANALIZA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI V 

POSAMEZNIH ENOTAH 

ENOTA CICIDOM 

 
   

 

 

 
PREDSTAVA 

Skupina: vse (1-6 let) 

V mesecu oktobru smo strokovne delavke v enoti otrokom vseh skupin zaigrale pravljico Mojca 

Pokrajculja. V zgodbo smo vnesle nekaj hudomušnih elementov v povezavi z glasbo in 

pesmicami. Otroci se vedno razveselijo predstave v kateri prepoznajo svoje vzgojiteljice. Zato 

smo se še kar nekaj časa odzivale na imena pravljičnih junakov. 

 

 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Skupina: vse (1-6 let) 

V vrtcu imamo celo leto na voljo bralni kotiček na prostem, ki ga večkrat letno dopolnjujemo 

in menjamo slikanice. V slabem vremenu smo varno skriti pod nadstreškom, v sončnem pa pod 

krošnjami dreves. Dnevno branje pravljic in zgodb otroke razveseljuje. Pogovori po poslušanju 

spodbujajo razvoj govora, razvijajo slušno pozornost in omogočajo različne govorne položaje. 

Otroci po knjigah posegajo sami, v skupini, včasih pa potrebujejo nekaj spodbude. Priljubljene 

so slikanice z ljudskimi pravljicami, klasične avtorske kot so Mojca Pokrajculja, Muca 

Copatarica, Grdi raček in druge. Radi posegajo tudi po kartonkah različnih vrst, knjige, ki 

ponujajo neke vrste animacijo npr. zvočnice, knjige tipanja, knjige z zavihki, z lutko. 

 



 
 

 

Skupina: MEDVEDI 

1 -2 leti   

Vzgojiteljice: Polona Kunstelj, Leja Habjan 

 

MEDVEDJE MODROSTI 

Obogatitvena dejavnost je bila izpeljana. Pripravili sva predstavitev 3 strokovnih knjig za 

starše: Zdravilna moč začimb za otroke (S. Topolovec), Z otrokom lahko sodelujete (Elizabeth 

Pantley) in Otroško spanje brez joka v sanje (Elizabeth Pantley). Predstavili sva tudi dva sklopa 

otroških slikanic. Prvi je bil namenjen odvajanju od plenic: Lahko pokukam v tvojo pleničko?, 

Rok ne potrebuje več pleničke, Medo jaka gre na kahlico. Z drugim sklopom sva želeli starše 

in otroke spodbuditi k odvajanju od dude: Mali medo, Rok ne potrebuje več dude, Medo jaka 

ne rabi več dude. Starši se niso posluževali zvezka vtisov, v njem je bil le en komentar. Vendar 

pa so v pogovoru povedal, da so si nekatere knjige prebrali, predvsem so večkrat posegli po 

otroških slikanicah. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Skupina: ZAJCI                                                                 

Vzgojiteljice: Jasna Bizjak, Monika Krvina           

 

PRIPOVEDUJ MI… 

 

Sam namen projekta je bil, da otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in spoznava 

slikanico na različne načine, ki so otrokom v tej starosti blizu in jih spodbujajo k razvoju govora. 

Slikanice smo skrbno izbirali in jih vključevali v vsakodnevne dejavnosti, teme in projekte. Ob 

samih slikanicah smo bogatili otroški domišljijski svet in spoznavali nove izraze, besede in 

glasove. Posegali smo po slikanicah, ki so nam pomagali pri razvoju govornega aparata in nas 

velikokrat zazibale v sladko spanje oz. počitek. Prav posebno mesto v naši skupini pa so imele 

slikanice brez besedila, ki so nas spodbujale k govornemu izražanju in širjenju besednega 

zaklada. 

V okviru projekta smo preko Zoom aplikacije spoznavali tudi skupine izven naše enote in se v 

spomladanskem času tudi srečali v živo ob druženju v naši enoti. Tako smo spoznavali tudi 

otroke iz enote Gaj in Racman in kljub korenskemu času uspeli navezovati stike in se družiti 

ob pesmicah, pripovedovanju in plesu. 

 

LUTKA NA OBISKU 

 

Lutka na obisku je bila obogatitvena dejavnost, ki nam je pomagala premagati marsikatero 

težavo in nam pomagala pri navezovanju stikov tako znotraj kot zunaj skupine. Naša lutka 

Zajčica nas je vsakodnevno obiskala in nam pomagala pri dejavnostih, kjer je bil prisoten ples, 

bibarija ali pesmica. Z nami je delila nasmehe in brisala solze in nam nudila varno zavetje, 

objem, tolažbo. V naši skupini smo velikokrat skupaj posegli po ročni lutki in tako spontano 

navezovali stike in komunikacijo med sovrstniki, vzgojiteljem in prirejali spontane lutkovne 

predstave. Lutka nam je bila tudi v veliko pomoč pri rešavnju stisk pogojenih z razvojnimi 

mejniki v tej starosti in nas učila empatije. Poleg ročnih lutk in naše Zajčice, ježka in tigra so 

otroci spoznali tudi ploskovno lutko in njeno izrazno moč ob zaigrani predstavi. S samimi 

lutkami so uspešno rokovali in spontano ustvarjali različne predstave. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina: MIŠKE                                                      



Vzgojiteljici: Fani Kunavar, Mojca Firm 

 
VESELO TELOVADIM 

Aktivnosti so bile izvedene v telovadnici in na prostem. V dejavnosti so bile vključene vse 

oblike naravnega gibanja, s pripomočki in brez njih. V naravi smo si poiskali naravne materiale 

in ovire, s pomočjo katerih smo izvajali dejavnosti in jih sproti prilagajali glede na dane 

možnosti. V dejavnosti smo vključili gozdno pedagogiko in se pri tem trudili, da si v naravi 

sami ustvarimo pogoje za izvedbo vnaprej načrtovanih dejavnosti. Naučili smo se več iger, kjer 

je potrebno poslušati in izvajati določena pravila. Otroci so izkazali za to dejavnost veliko 

veselja in dobro samoudeležbo. 

 

 

PRIPOVEDOVALKA PRAVLJIC 

Obiskala nas je vzgojiteljica sosednje igralnice, ki je otrokom naše skupine na svojstven način 

pripravila pravljice, jih pripovedovala in živo orisala pravljične like in jih tako približala 

otrokom.  

 

 



LUTKOVNA PREDSTAVA 

Otrokom sem s pomočjo lutk podala vsebino in dogajanje pravljičnih junakov dveh zgodb.V 

jeseni sem otrokom pripravila senčne lutke in zgodbo repe velikanke, spomladi pa sem s 

pomočjo ročnih lutk v gozdičku pripravila zgodbo Gozdni potepin in tako otrokom še približala 

gozdno pedagogiko. Obe vsebini sta otroke pritegnili k popolnivživitvi v pravljične like. Obe 

predstavi sta bili izvedeni tudi za druge otroke naše enote. Gozdnega potepina sem otrokom 

drugih skupin pripravila na našem igrišču. 

 

 

 

 

 

PRAVLJICE PRI MIŠKAH 

Pravljic ni nikoli preveč. Prebirali smo jih v jutranjem krogu, pred spanjem, med počitkom na 

sprehodu, večkrat je kateri od otrok za branje prinesel njemu zanimivo knjigo od doma, ali pa 

smo brali kar tako. Kar nekaj knjig sem imela mesečno vključenih v tematske sklope, vendar 

smo prebirali tudi druge knjige. Nekajkrat smo odšli v našo knjižnico, kjer so otroci izbrali 

nekaj knjig, ki sva jih kasneje prebrali. Tudi ko so posamezni otroci že zaključili Pravljičnega 

palčka, so še prinesli knjige od doma, da smo jih prebrali skupaj. Skozi vse leto pa smo po 

odlomkih vsake toliko časa prebrali del zgodbe iz knjige Miškolin. Skratka, pravljic našim 

otrokom ni nikoli preveč. 



 

 

PRAVLJIČNI PALČEK 

Otroci so tokrat lahko pripovedovali vsebino prebranih pravljic, ter povzemali vsebine ob 

knjigah in slikanicah vse do konca marca, ko se je projekt Pravljičnega palčka zaključil. V naši 

skupini smo pripravili skupinski izdelek, plakat naših prebranih knjig za razstavo, ki je bila 

pripravljena v knjižnici Domžale. Naš izdelek smo si obiskovalci knjižnice lahko ogledali od 

21. 3. do 3. 4. 2022 na tamkajšnjem razstavnem prostoru. Udeležili smo, za nas slavnostnega 

zaključka, delavnice v sklopu Pravljičnega palčka, kjer so otroci prejeli tudi priznanja za 

sodelovanje. Vse skupaj je potekalo v prostorih knjižnice Domžale, kamor smo se odpravili peš 

in si tako pripravili dodaten zanimiv dogodek.  

 

 

 

UNICEF – KAKO SE POČUTIŠ  

 

V letošnjem šolskem letu smo v naši skupini sodelovali tudi v projektu Kako se počutiš?, kjer 

so dejavnosti in pogovori temeljili predvsem na doživljanju, spremljanju in zavedanju naših 

občutkov in čustev. Izvajali smo delavnice, ki so nas še bolje povezovale in utrjevale 

prijateljstvo. Delali smo na spodbujanju empatije med nami in v odnosu z bližnjo in daljno 

okolico, se pogovarjali o revščini pri nas in po svetu. Preko igre smo se učili, kaj nujno 



potrebujemo za življenje. Tako smo se naučili razlikovati medtem, kaj je naša pravica in kaj so 

le želje, ki se nam v naših življenjskih pogojih včasih zdijo samoumevne. Ob občutku sprejetosti 

smo se trudili, da sprejeti najprej samega sebe in nato še druge. Prav tako smo se veliko 

pogovarjali in naredili različne delavnice in vaje, ki so nam omogočile razumeti in doživeti 

občutek sreče in zavedanje, da ta občutek ni odvisen od okolice, temveč lahko nanj vplivamo 

tudi sami. Vsebine so bile dokaj zahtevne, zato smo si pomagali z igrami, ki so nam približale 

določene situacije, prebirali smo mnogo zgodb na temo, si izdelali darila, risali, izdelovali 

plakate, telovadili s posebnimi vajami, predvsem pa smo se o vsem zelo veliko pogovarjali. 

 

 

 

 

 

Skupina: MUCKI                                                               

Vzgojiteljice: Maja Novak, Darja Iršič  

 

MIGAMO, ŠVIGAMO 

Gibalno uro smo izvajali enkrat tedensko v telovadnici ali na prostem. Spoznavali smo različne 

športe z žogo in spremljali zimske olimpijske igre ter v povezavi s tem spoznali zimske športe. 

Spodbujali smo naravne oblike gibanja z različnimi poligoni, se učili sodelovanja pri gibalnih 

igrah s pravili in štafetnih igrah. Na prostem smo urili moč, hitrost in koordinacijo gibanja 

stekom, gibalnimi nalogami in ovirami. Vse to je pripomoglo k večji sproščenosti in 

povezovanju skupine. 

 



 

 

 

PRAVLJIČARKA PRIPOVEDUJE 

V skupini nas je obiskala vzgojiteljica Fani Kunavar, ki je otrokom na hudomušen način 

predstavila pravljici Kdo je napravil Vidku srajčico in Hopek išče pomlad. Z otroki se je 

pogovarjala, jih spodbujala in na koncu so ji otroci narisali še risbe vtisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA GAJ 

 

SKUPINA »MEDVEDKI« 

Oddelek: 2–3 leta 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: ZVEZEK Z UTRINKI 

 

V šolskem letu 2021 /22 smo se s starši na sestanku za starše dogovorili, da nadaljujemo 

obogatitveno dejavnostjo zvezek z utrinki. Staršem sva dali tudi možnost, da nadaljujemo v 

zvezke od lanskega leta. Lahko pa kupijo nove brezčrtne zvezke. Skupaj s pomočnico 

vzgojiteljice Petro sva tedensko načrtovale katere izdelke in utrinke bomo ustvarjali v zvezek. 

Otroci radi pogledajo svoj zvezek in vedno v velikem številu želijo sodelovati in ustvarjati. 

Pogosto delamo individualno, ali v manjših skupinah. V zvezek smo nalepili pesmi , ki smo jih 

spoznali, ilustracije iz pravljic, likovne izdelke, posebne dogodke kot je praznovanje rojstnega 

dne, obisk Božička, striženje, pust, fotografije… Zvezki so bili tudi dobrodošli na pogovornih 

urah, starši so videli napredek svojih otrok in so si jih z veseljem ogledovali. Nama s Petro pa 

je bila to dobrodošla pomoč pri pogovoru. Za drugo leto pa sva se odločili, da bomo imeli mapo 

s trdimi platnicami, več bo otroških izdelkov. Bolj bodo že spretni in samostojni. 

 

 

                                                                           

 

Vzgojiteljica Maja Svetlin Ljubić 

Pomočnica vzgojiteljice: Petra Kociper 



 

SKUPINA »ZAJČKI« 

Oddelek: 2–3 leta 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRAVLJICE PRI ZAJČKIH 

 

V šolskem letu 2021/22 sva v najini skupini izvajali obogatitveno dejavnost z naslovom 

Pravljice pri Zajčkih. Cilj obogatitvene dejavnosti je imel poudarek na pozornem poslušanju 

pravljic ter samemu pripovedavanju in sodelovanju. Otroke sva skozi celo leto spodbujali, da 

so prinesli v vrtec tudi svojo pravljico, kjer sva jo nato prebrali in se ob slikanicah v knjigi 

pogovarjali ter na ta način spodbujali otroke k »pripovedovanju«. Na temo pravljic smo 

ustvarjali z različnimi materiali ter uporabljali različne likovne tehnike.  

Poleg pravljic pa smo se poslužili tudi poučnih literatur (živali na kmetiji, morske živali, zdrava 

prehrana itd) in nato izdelovali plakate na to temo. Skozi  leto sva opazovali in poslušali, kako 

otroke zanimajo različne teme in kako z veseljem in radoživostjo pripovedujejo tudi kakšno 

svojo dogodivščino z družino. 

 

 

 

Vzgojiteljica : Barbara Modic 

 

Pomočnica vzgojiteljice : Urška Miklavčič 

 

SKUPINA »JEŽKI« 



 

Oddelek: 2–4 leta 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: JEŽKI TELOVADIMO 

 

V okviru obogatitvene dejavnosti Ježki telovadimo, smo z otroki tekom celotnega šolskega leta 

tedensko telovadili v igralnici (gibalne minutke), v telovadnici in v naravi. Gibanje smo dnevno 

spodbujali preko vsakodnevnih gibalnih minut v naši igralnici. V telovadnici so otroci 

spoznavali in se rokovali z različnimi gibalnimi pripomočki. Otroci so tedensko spoznavali in 

utrjevali elementarne gibalne igre. V izvajanje gibalnih dejavnosti je bilo vključeno izvajanje 

naravnih oblik gibanja, usvajanja in utrjevanja koncepta z žogo ter lastnih poti pri reševanju 

gibalnih problemov. Otroci so bili tekom gibalnih dejavnosti vključeni tudi v sprostitvene 

dejavnosti pri katerih smo se osredotočili na spoznavanje delovanja in umiritev našega telesa. 

V kolikor nam je vreme dopuščalo smo gibalne dejavnosti preselili na prosto, v naravo. Gibalne 

dejavnosti smo izvajali v času sprehodov in bivanja v naravi. Pri dejavnosti je bilo skozi vse 

leto upoštevano načelo aktivne participacije otrok v skupini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE JEŽKI 

 



V letošnjem šolskem letu sva staršem preko mesečnih utrinkov želeli približati življenje v vrtcu. 

Starši so večkrat mesečno (preko eAsistenta)  prejemali fotografije, vezane na tematski sklop. 

Ob praznovanju rojstnega dne, so starši isti dan prejeli fotografije rajanja in praznovanja. Ob 

koncu šolskega leta za vsakega otroka zbereva njegove izdelke, risbe in komentarje ter jih 

poveževa v mapo utrinkov, katero otrok odnese domov. V jesenskih mesecih smo se s pesmijo 

in plesom predstavili staršem na našem jesenskem srečanju. Večkrat letno z otroki pogledamo 

e-galerijo fotografij, se ob tem pogovarjamo in obujamo spomine.   

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRIJATELJI IZ VRTCA RACMAN IN VRTCA 

CICIDOM 

 

V letošnjem šolskem letu smo se kljub zdravstvenim omejitvam mesečno srečevali in 

spoznavali s prijatelji kar dveh skupin iz dveh enot. Srečevali smo se s prijatelji skupine Račke, 

enota Racman in prijatelji iz skupine Zajčki, enota Cicidom. Otroci so si preko komunikacije 

preko računalnika in računalniškega programa Zoom pošiljali pozdrave, se predstavili ter 

skupinsko prepevali pesmi in deklamacije. Po vsakokratnem srečanju smo z otroki ustvarili 

trajen spomin za naše prijatelje in jih preko pošte poslali v drugo enoto oz. skupino. Otroci so 

bili nad obogatitveno dejavnostjo navdušeni. Dejavnost je v otrocih okrepila medsebojno 

sodelovanje. Glavna nit obogatitvene dejavnosti je bilo zavedanje, da kljub omenitvam otroci 

lahko spoznavajo in se preko digitalne komunikacije in izdelkov srečujejo s svojimi sovrstniki.  

     

 

 

 

 

Vzgojiteljici: Sandra Kregar in 

Brigita Žebaljec 

 

 



SKUPINA »MIŠKE« 
 

 
 

Oddelek: 3–5 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: DREVO, TAKO IN DRUGAČE 

 

       

 

Obogatitvena dejavnost, Drevo, tako in drugače, je potekala od oktobra 2021 do maja 2022. V 

okviru različnih dejavnosti smo spodbujali različne pristope spoznavanja narave, s tem, da smo 

se osredotočili na spoznavanje dreves. Spoznali smo približno eno drevo na mesec. Otroci so 

drevesa opazovali, jih tipali, vohali. Spoznavali tudi preko knjig, revij in spleta. Ozaveščali smo 

pomembnost dreves in se trudili biti varčni pri uporabi papirja; pri risanju risbic so otroci 

porisali obe strani lista. V okviru dejavnosti smo načrtovali, da vsak otrok posadi svojo jablano. 

Ugotovili smo, da naloga ni tako preprosta kot se je zdela. Zanimiva je bila ugotovitev, da kar 

nekaj jabolk nima pešk, tako je že samo zbiranje pešk trajalo kar nekaj časa. Ko smo peške 

posadili smo  ugotovili, da drevesa rastejo zelooo počasi, saj se dolgo časa ni zgodilo prav nič, 

kljub temu, da smo zagotovili zemljo, vodo in svetlobo. Prvih znakov rasti, zelenja smo bili vsi 

zelo veseli. Komaj smo čakali, da zrastejo vse jablane, a se to žal ni zgodilo. Bogatejši smo bili 

za spoznanje, da je narava nepredvidljiva, da včasih, kaj kar posadimo tudi ne zraste npr. 

jablana. Da pa so vsi otroci le dobili svoj lonček 'narave' smo se malo potolažili s sejanjem 

kreše; ta je zrasla zelo hitro. 

 

 



OBOGATITVENA DEJAVNOST: VZGOJITELJICA PRIPOVEDUJE 

 

 

 

V okviru obogatitvene dejavnosti, Vzgojiteljica pripoveduje, sem pri otrocih spodbujala veselje 

do pripovedovanja. Pripovedovala sem ob uporabi različnih pripomočkov npr. kamnov, tulcev, 

kronic, paličic, lutk. Kot izhodišče za pripovedovanje sem pogosto uporabila otrokom že znano 

slikanico. Otroci so tako spoznavali razliko med branjem slikanice in pripovedovanjem, ki nam 

pušča več svobode. Na osnovi slikanice, Anje Štefan, Medved in klobuk, smo se z otroki lotili 

tudi dramatizacije. Besedilo smo najprej reducirali, spoznavali, kaj je rdeča nit zgodbe. 

Razdelili smo si vloge. Poskrbeli smo, da so bili aktivni prav vsi otroci; bodisi tako, da so si 

nadeli kostum ali pa igrali na male instrumente. Vloge so lahko tudi zamenjali. Z dramatizacijo 

smo razveselili otroke skupine Zajčki, ki so bili zelo hvaležni gledalci. Tekom leta sem opažala, 

da imajo otroci pripovedovanje zelo radi, da se pogosto celo raje odločijo za pripovedovanje 

kot slikanico. Opažala sem, da so otroci pri tem, ko so imeli tudi sami možnost pripovedovanja, 

le to sem jim vedno omogočila, zelo napredovali. Z lahkoto so se izpostavili, niso imeli več 

toliko treme, oblikovali so čedalje lepše in tudi daljše stavke. Pripovedovanje nam je vsem 

nekako zlezlo pod kožo, tako da se že veselimo novega šolskega leta, ko bomo več pozornosti 

namenili ustvarjalnemu pripovedovanju. 

 

 

 

 

 

 

 



OBOGATITVENA DEJAVNOST: JURČKU BOMO POMAGALI ... 

 

 

 

 

Obogatitveno dejavnost, katere cilj je bil, seznanjanje in uvajanje elementov delovne vzgoje v 

življenje otrok v vrtcu, smo realizirali na dnevni, tedenski in mesečni ravni. Otroci so vsak dan 

sodelovali pri skupnem pospravljanju igrač ter skrbi za čisto umivalnico. Sodelovali so tudi pri 

pripravi na obroke: brisali mize, delili pribor, pometali. Enkrat tedensko smo se lotili pometanja 

igrišča, v jesenskem času pa tudi grabljenja. Otroci so sodelovali pri preoblačenju ležalnikov; 

vsak je preoblekel svojega. Mesečno smo organizirali mini delovno akcijo v okviru katere so 

otroci sodelovali pri čiščenju stolov, pohištva in blazin. Otroci so bili na opravljeno delo vsakič 

zelo ponosni. Zavedali so se pomena sodelovanja, pridobivali delovne navade in spoznavali, da 

je delo, če združimo moči, lahko tudi prav zabavno. 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: DAN MALO DRUGAČE 

 

 



 

Obogatitvena dejavnost, Dan malo drugače, je potekala ob torkih, v času med zajtrkom in 

kosilom. V okviru obogatitvene dejavnosti so imeli otroci možnost rokovanja z različnim 

nestrukturiranim materialom ter možnost spoznavanja različnih snovi, materialov npr. lesa, 

kamenja, mivke, plastelina, peska, blaga, odpadne embalaže itn. Spoznavali smo, da je odpadna 

embalaža lahko tudi uporabna in iz nje izdelali različne stvari: zabavne plastenke, snežake, 

semaforje, instrumente, rakete itn. Dejavnost smo pogosto realizirali tudi v naravi, v bližnji 

okolici; ob reki, na travi, ob gozdu. Otroci so se zelo radi igrali z naravnimi materiali; vejicami, 

kamni, travami. Vsak torek znova so dokazali, da domišljija res ne pozna meja in pri igri našli 

nove in nove igralne možnosti.  

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UNICEF-KAKO SE POČUTIŠ? 

 

      

 

Obogatitvena dejavnost je potekala v sodelovanju z UNICEF-om in sicer na osnovi mesečnih 

pisem, ki smo jih prejeli septembra, oktobra, novembra, decembra in marca. Pisma so se 

dotikala različnih tem npr. konflikti in čustva, revščina, otrokove pravice, sprejetost, sreča. Bila 

so vsebinsko bogata, ponujala so igre, zgodbe in različne delavnice, tako za mlajše, vrtčevske, 

kot tudi starejše, šolske otroke. Pisma so dajala možnost izbire in prilagoditev. V večini nam je 

uspelo realizirati aktivnosti predlagane za mlajše otroke, občasno pa smo si kaj tudi prilagodili 

npr. namesto predlagane slikanice izbrali drugo vsebinsko podobno, ki se nam je, glede na našo 

skupino, zdela ustreznejša. V okviru dejavnosti so otroci spoznavali kaj je prijateljstvo, 

sprejetost, samota, revščina itn. Spoznavali in izražali so različna čustva. Spoznavali razliko 

med potrebami in željami. Ugotavljali so, kaj nas dela srečne, spoznavali, da denar in materialna 

sredstva niso nujno povezani s srečo. Dejavnosti so nam ponujale veliko spodbud za pogovore 

o različnih temah. Otroci so imeli v okviru aktivnosti možnost, da so sami prišli do nekih 

ugotovitev in drugačnih spoznanj, kot so jih imeli pred izvajanjem.    

     

OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE MIŠKE 

 

Obogatitvena dejavnost, Utrinki skupine Miške, je potekala skozi celo šolsko leto. Cilj 

dejavnosti je bil staršem približati otrokovo življenje v vrtcu ter starše in otroke s tem 

razveseliti.  



V okviru dejavnosti so starši preko eAsistenta prejemali tematske foto utrinke dejavnosti iz 

vrtca. Tekom šolskega leta smo skupaj z otroki oblikovali tudi tako imenovane mape utrinkov. 

Vsak otrok je ob najini pomoči oblikoval svojo mapo. V mapi so bile zbrane izjave otrok, 

fotografije, likovni izdelki, pesmi in deklamacije, ki smo se jih učili. Celotna mapa je sestavljala 

lep pregled celotnega leta. Video utrinki so v letošnjem letu, zaradi velike odsotnosti otrok, 

nastajali precej dlje kot običajno, zato smo si jih namesto pozimi ogledali šele na koncu 

šolskega leta. Iz vseh utrinkov smo oblikovali pravi mali celovečerni film z 21 zvezdami. 

Ogleda na velikem platnu v našem večnamenskem prostoru so bili veseli tako starši kot tudi 

otroci. V okviru dejavnosti sva letos starše vabila tudi na tako imenovane skupne sprehode. 

Izvajali smo jih v dopoldanskem času. Navdušenje staršev je bilo sprva veliko, vendar pa je bil 

kasneje sam obisk manjši kot sva pričakovala. 

  

OBOGATITVENA DEJAVNOST: NMSB21 

 

 

 

V okviru  NMSB21 sva, strokovna delavca, otrokom v skupini Miške, vsak dan, tekom večih 

dni, prebirala slikanice v katerih nastopajo miške npr.: MIŠKA ŽELI PRIJATELJA (N. Mav 

Hrovat); O DVEH MIŠKAH (L. Petan); SAPRAMIŠKA (S. Makarovič); MALA MIŠKA IN 

VELIKO RDEČE JABOLKO (A. H. Benjamin); MIŠJA ABECEDA (T. Pregl Kobe); O 

MIŠKI, KI JE ISKALA SIR (M. Košmrlj); VELIKA SKRIVNOST (E. Battut); 

ARMSTRONG (T. Kuhlmann); MIŠKA MIMI & MAČEK HUBERT (T. Steiner); O MIŠKI, 

KI JE ZBIRALA POGUM (N. Mav Hrovat); MIŠJI RAZBOJNIK (J. Donaldson); O MIŠKI, 

KI JE BRALA PRAVLJICE ... IN ČEŠNJE (I. Mlakar); O SLONČKU, KI GA NI VEČ 

STRAH (T. Warnes); OTROK JE OTROK (B. Weninger); in druge. Otroke sva spodbudila, da 

so tudi doma pobrskali po knjižnih policah in poiskali slikanice o miškah. Njihov odziv je bil 

dober, tako da smo prebrali tudi kar nekaj slikanic, ki so jih otroci našli doma. 

Otroci so v vrtcu izdelovali miške iz papirja in iz odpadnih tulcev ter obenem spoznavali, da je 

odpadno lahko tudi uporabno. Pri ustvarjanju so bili zelo motivirani in samostojni. Na končni 

izdelek, ki smo ga postavili na ogled pred igralnico, so bili zelo ponosni. 

Vzgojiteljica sem za otroke skupine Miške (3–5 let) pripravila predstavo - kamišibaj, Velika 

skrivnost. Otroci so se seznanili z butajem in kamišibajem ter imeli možnost, da so se tudi sami 

preizkusili v vlogi pripovedovalcev. Ugotovili so, da pripovedovati ni tako lahko kot se zdi na 

prvi pogled, vendar to njihove želje po pripovedovanju ni zmanjšalo. V pripovedovanju oz. 

kamišibaju so se urili več dni. Njihov napredek je bil hitro opazen. 

Vloga vzgojitelja je bila: večkratno branje slikanic; priprava predstave; motiviranje otrok za 

ustvarjanje iz odpadnih materialov; seznanjanje otrok z butajem/kamišibajem; omogočanje 

otrokom, da so bili aktivni, tako ob pogovoru po branju slikanice, kot tudi pri pripovedovanju. 



Otroci so v okviru dejavnosti poslušali jezik, pridobivali pozitiven odnos do knjig, razvijali 

jezikovno zmožnost, sposobnost miselnega in čustvnega sodelovanja v literarnem svetu ter 

moralno-etične dimenzije. Ob knjigi (branju, ter skupnem pregledovanju) so doživljali ugodje 

ter se seznanjali s pravilnim rokovanjem s knjigami. Ob kamišibaju so se urili v samostojnem 

pripovedovanju.  

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: POVEZANI V GIBANJU 

 

 

   

 

Dejavnost, Povezani v gibanju, smo izvajali pod vodstvom naše pomočnice ravnateljice Katje 

Frol Štefan. V gibanju smo se povezali preko zooma, in sicer oktobra, novembra, januarja, 

februarja in marca. Začetno srečanje smo realizirali v igralnici, vendar pa se je izkazalo, da je 

igralnica premajhna za takšno obliko sodelovanja, saj vsi otroci niso videli na ekran, imeli so 

premalo prostora za gibanje, tako da smo naslednja srečanja izvedli v telovadnici, kjer so bili 

pogoji za gibanje ustrezni. Otroci so pod vodstvom Katje izvajali različne naravne oblike 

gibanja in razvijali različne gibalne spretnosti. Gibalne naloge so jim občasno predstavljale tudi 

prave gibalne izzive, vendar pa to njihove motivacije ni zmanjšalo. Se že veselimo našega 

skupnega gibanja v novem šolskem letu.     

 

 

     Vzgojiteljica: Mira Vladimira Vrankar 

                                                                                        Pomočnik vzgojiteljice: Peter Tomažin 

 

 



SKUPINA »PTIČKI« 
 

 
 

Oddelek: 5–6 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: IGRAJMO SE V ANGLEŠČINI 

 

Tudi to šolsko leto smo imeli angleščino v naši skupini. Ta je potekala enkrat tedensko, vsak 

torek. Ta dan sem z otroki komunicirala pretežno v angleškem jeziku, pomočnica vzgojiteljice 

pa je z njimi govorila slovensko. Tako so otroci poleg že znanih vsebin za spoznavanje 

angleškega jezika preko gibalnih iger, pravljic, glasbe in plesa, spoznavali angleščino tudi pri 

dnevni rutini. Sprva so mi vedno odgovarjali v slovenskem jeziku, proti koncu šolskega leta pa 

so začeli vedno večkrat odgovarjati tudi v angleškem. Otrokom je bilo zelo všeč, da smo si 

nadeli angleška imena in jih tudi zapisali na kartice. Te smo ob torkih postavili na mize in se 

klicali po teh imenih. Igrali smo različne igre predstavljanja v angleškem jeziku, dialoga med 

dvema oseba, ko se spoznata, ko se igrata, itd. Igrali smo se situacije, ki se bodo odvijale poleti, 

ko bodo na morju spoznavali nove prijatelje iz drugih držav in bodo potrebovali nekaj stavkov 

za sporazumevanje. Otrokom so bili naši angleški dnevi zelo všeč. Začeli so se že ob prihodu v 

vrtec s pozdravom v angleškem jeziku. Pri tem so vestno sodelovali tudi starši.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOGATITVENA DEJAVNOST: POTUJEMO PO SLOVENIJI IN RAZISKUJEMO 

SVET 

 

 

Projekt je potekal od novembra do junija. Naš cilj je bil spoznavanje svoje domovine in  

značilnosti slovenskih pokrajin ter značilnosti življenja drugih ljudi v različnih deželah sveta.  

Otroci so ob tem razvijali tudi interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj 

domačega okolja. Slovenijo smo raziskovali s pomočjo zemljevida, družabne igre in knjige iz 

zbirke »Medved Lovro raziskuje Slovenijo.« Oblikovali smo svoj zemljevid Slovenije ter ga 

dopolnjevali s kraji in znamenitostmi. Prav tako smo naredili zemljevid Sveta in ga opremili s 

kontinenti. Obiskali smo Etnografski muzej in si ogledali različne predmete z vseh koncev 

sveta. Izbrali smo si voden ogled z delavnico z naslovom Potujemo na vse strani sveta. V vrtcu 

smo izdelovali predmete, ki so najbolj značilni za določeno celino ali državo. Poslušali smo 

glasbo z vsega sveta in brali ljudske pravljice iz različnih držav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRIPOVEDUJ 

 

 

Za dejavnost me je navdušila sodelavka, ki je za strokovne delavke pripravila seminar in 

delavnico na to temo. Pokazala nam je načine in sredstva, s katerimi se lahko neka pravljica ali 

zgodba pripoveduje. Sprva sva bili vzgojiteljici v vlogi pripovedovalk, kasneje pa so to vlogo 

prevzeli otroci. Najprej je bilo treba dobro poznati pravljico, saj se ta pripoveduje in ne bere. 

Nekatere so otroci znali na pamet in jih niso spreminjali, nekatere pa so malce spreminjali in 

tako poleg učenja samostojnega nastopanja in pripovedovanja razvijali tudi jezikovno 

zmožnost. Pripovedovanje je potekalo z različnimi sredstvi, kot so kamenčki, tulci, lutke na 

paličici in kronice. Otrokom je bilo najbolj všeč pripovedovanje s kamenčki in tulci. To so 

največkrat izbrali, ko so nastopali. Sprva je pripovedovanje potekalo za celo skupino ob 

prisotnosti vzgojiteljice, kasneje pa so imeli otroci gledališki kotiček, kjer se je odvijala 

spontana igra, ki so jo organizirali in vodili sami. Zelo radi so naju povabili na predstavo in 

redno sva bili gledalki. Sočasno s pripovedovanjem je potekalo izdelovanje lutk. Te so otroci 



sami nabrali (v primeru kamenčkov) oz. jih izdelali iz papirja ali kartona. Dejavnost je bila zelo 

uspešna, saj so nastopali prav vsi otroci. 

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: SAM SVOJ MOJSTER 

 

Dejavnost je potekala od decembra do maja. Otroci so imeli na voljo veliko tehničnega 

materiala, ki se je tekom šolskega leta dopolnjeval in širil. To niso bili le plastične igrače, s 

katerimi otroci ne dosežejo učinka, temveč pravo orodje. Pri igri in delu so uporabljali matice 

in vijake, ključe za matice, kladivo, brusni papir, žeblje, izvijače, itd. Sprva so orodje 

uporabljali pri igri z lesom, kasneje pa smo izdelali kar nekaj igrač iz lesa. Zelo nam je bil v 

pomoč stroj za vrtanje lukenj, prilagojen otrokom. Skozi delo in proces so otroci spoznavali 

različna orodja in tehnična opravila. S pomočjo vzgojiteljic so naredili letalo, avto, vlak in ladjo. 

Ves čas so imeli v igralnici delavnico oz. tehnični kotiček. V kotičku so se zelo radi zadrževali 

tako dečki kot deklice. Poleg tega smo se učili tudi meriti z metrom (tako sebe kot predmete), 

tehtati s tehtnico (sebe in predmete), prepoznavati čas na uri, itd. V tej dejavnosti je našel mesto 

tudi eko kotiček. To je pomenilo, da so otroci iz odpadnega materiala izdelovali različne 

predmete in igrače. Mnogokrat so namesto v koš, materiali romali na mize, in otroci so iz njih 

ustvarjali hiše, garaže, kletke, itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRAVLJIČNI PALČEK 

 

 

Tudi letos je naša skupina sodelovala s Knjižnico Domžale pri obogatitveni dejavnosti 

Pravljični palček. Vsi otroci, ki gredo jeseni v šolo, so sodelovali in jo uspešno zaključili. Tudi 

starši so vzorno sodelovali in večinoma sledili seznamu knjig, ki ga vsako leto sestavi knjižnica. 

Prav vsi otroci so si za pripovedovanje izbrali nastop pred celo skupino. Všeč jim je bilo 

nastopanje ter pozornost, ki so jo takrat dobili od vseh svojih prijateljev. Ob zaključku smo 

naredili skupinski izdelek, ki je bil razstavljen v Knjižnici Domžale. Vsak otrok je prejel 

priznanje, skupina pa je dobila nagrado v obliki pravljice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                            

Vzgojiteljica: Tinkara Avsec 

                                                                                              Pomočnica vzgojiteljice: Lili Panič  



SKUPINA »SOVE« 

 

Oddelek: 4–6 let 

Šolsko leto: 2021/2022 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: PRAVLJIČNI PALČEK 

 

Spodbujanje k branju v družinskem okolju v sodelovanju s knjižnico Domžale je dolgoletni 

projekt, ki teče v starejših skupinah v vrtcu. V naši skupini so otroci do konca februarja 

zaključili s pripovedovanjem. Otroci doma berejo s starši in v vrtcu pripovedujejo ljudska in 

avtorska dela ter eno deklamacijo. Na pripovedovanje so se dobro pripravili in nekateri so me 

zelo presenetili s svojim odličnim nastopom. Razvijali so pozitiven odnos do knjig, saj so jih 

radi listali, »brali« in si jih skupaj ogledovali. Starši, ki prihajajo iz tujejezičnega okolja so se 

izogibali projektu. V knjižnico ne hodijo, zato smo težavo rešile tako, da smo tujejezičnim 

otrokom brale enostavne slikanice z bogatimi ilustracijami. Slikanice so čez vikend odnesli 

domov, da seznanijo z njimi starše. Ob zaključku projekta so otroci risali skupinski izdelek, ki 

je bil razstavljen v knjižnici Domžale. Motiv skupinske risbe je bil iz pravljice Rokavička, ki 

so jo otroci v zimskem času največkrat pripovedovali. Otroci so prejeli diplomo Pravljičnega 

palčka. 

 

 

 

 

 



OBOGATITVENA DEJAVNOST: UTRINKI SKUPINE SOVE 

 

Z utrinki skupine skušam staršem približati življenje otrok v vrtcu. Večkrat mesečno dobijo 

izbrane fotografije izvedene dejavnosti tematskega sklopa. Ob praznovanju rojstnih dni otrok, 

starši slavljenca prejmejo fotografije našega rajanja in praznovanja. Ob koncu šolskega leta za 

vsakega otroka zberemo njegove izdelke, risbe, komentarje in jih povežemo v knjigo utrinkov, 

ki jo otrok odnese domov. Na zaključnem srečanju so si starši skupaj z otroki, ogledali 

videoposnetek skupine. V njem so se otroci prepoznali v skupini Polžki, kjer so delali prve 

korake, do danes, ko se počasi poslavljajo od vrtca. Večkrat letno z otroki pogledamo e-galerijo 

zbranih fotografij in se ob tem pogovarjamo ter spominjamo preteklosti.  

 

 

 

OBOGATITVENA DEJAVNOST: RIŠEM, PIŠEM 

 

Otroci so imeli v tem šolskem letu v vrtcu brezčrtan zvezek, v katerem so reševali različne 

grafomotorične probleme, ki so izhajali iz tematskega sklopa. Otroci so imeli z zvezki veliko 

dela, saj ga je bilo potrebno znati listati in odpreti na pravi strani. Včasih se je zvezek postavil 

tudi na glavo. Otroci so se tako učili orientacije na listu, razvijali so prstno spretnost in 

natančnost pri reševanju problemov. Prijem pisala je postajal čedalje boljši,  pazili so na mejno 

črto in spoznavali različne tehnike barvanja. Uporabljali so različne vrste pisal: mehke 

svinčnike, suhe barvice, flomastre. Otroci so si radi ogledovali zvezeke, se ob tem pogovarjali 

in jih primerjali z vrstniki.  

 



 

    

OBOGATITVENA DEJAVNOST: SOVIN KROS 

V naši skupini večina otrok zelo rada teče. Teka se poslužujemo na vadbenih urah na igrišču, 

kjer imamo izbrano traso po kateri tečejo otroci.  Kros smo izvedli na peš poti ob Škrjančevem. 

Progo smo najprej označili in izmerili 300m. Najprej so tekli dečki in nato deklice. Spodbujali 

so eden drugega in se veselili, da so zmogli preteči vso dolžino. Otroci so nadaljevali s tekom 

v različnih kombinacijah: zmagovalci, dečki in deklice, najmlajše deklice..., tokrat so tekli le 

en krog. Na vrtčevskem igiršču so vsi sodelujoči dobili medaljo Sovinega krosa. 

 

 

 

 

 

 

Vzgojiteljica: Miranda Grošelj 

                                                                                     

Pomočnica vzgojiteljice: Kaja Radulović 

 

 

 

 



ENOTA KEKEC 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ENOTE 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  

Cilje, ki smo si jih v začetku leta zastavili smo dosegli z različnimi dejavnostmi: 

- izvedba nalog na različnih poligonih 

- izvedba naravnih oblik gibanja (hoja, tek, plazenje, plezanje….) 

- vadba po postajah 

- različne elementarne in druge igre z rekviziti 

- premagovanje ovir 

- čutne poti 

- igre in sprostitve z žogami 

- igre sproščanja  

 

Projekt je potekal vsak petek v garderobi vrtca, ki smo jo spremenili v telovadnico.  Pripravili 

smo več postaj, uporabili različna sredstva, pripomočke in orodja. Po vadbi vsake skupine smo 

prostor prezračili in sredstva  razkužili. Vadbo je vsaka vzgojiteljica prilagodila razvojni stopnji 

otrok. 

Zadaj za vrtcem- na asfaltirani ploščadi smo spomladi z barvami narisale veliko gibalnih 

izzivov. Tako je ob lepem vremenu potekala vadba zunaj, na prostem. 

         



ENOTA KRTEK 

 

 

 

 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

ENOTA KRTEK,  šolsko leto 2021 / 2022 

SKUPINA MRAVLJICE (2–3  leta) 

 

Izvajalki: Alenka Lovšin in Eva Jerman 

 

   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 so celo šolsko leto poslušali in po svojih zmožnostih peli veliko pesmi, primernih njihovi 

starosti ob spremljavi glasbenega inštrumenta (kitara, flavta, klaviature). Peli smo ljudske in 

otroške pesmi različnih skladateljev, se preizkusiti v igranju na Orffov inštrumentarij oz. smo 

pesmi spremljali s ploskanjem, topotanjem, udarjanjem itn. Najraje so peli sledeče pesmi: 

Pikapolonica, Marko skače, Sveti sveti zvezdica, Ringa raja, Kuža pazi, Z avtobusom k teti, 

Moj rdeči avto, Zajček Dolgoušček, ki jih bomo tudi zapeli staršem na zaključnem nastopu. 

Poleg omenjenih pesmi smo peli še veliko drugih pesmi. V letu smo imeli veliko glasbenih 

delavnic – igranje na bobne, cajone, klaviature, kitaro, male inštrumente. Glasbene urice smo 

zaključili konec maja z glasbeno delavnico s skupino Miške, na kateri smo se učili igrati 

različne ritme s kamni ter se preizkusili v igranju na klaviature, kitaro, bobne, ksilofone, 

glasbene cevi in druge male inštrumente. Otroci v glasbi zelo uživajo, melodije znajo zelo 

dobro, nekaj težav jim povzročajo besedila, radi se zibajo po ritmu, ploskajo po ritmu ali pa 

zgolj prisluhnejo glasbi in si pesmi pojejo kasneje, ko z glasbenimi dejavnostmi že zaključimo. 

Vse cilje smo uresničili. 

 

 

 

Alenka Lovšin 

 

 

 

 

 



SKUPINA SONČKI (1 - 3 let) 

Izvajalki:  Slađana Trapić, Tina Jordan 

 

 VITAMINSKI NAPITKI   

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. Cilj je bil seznanitev otrok z zdravim 

načinom življenja, ter spoznavanje različnega sadja in zelenjave. V skupini smo pripravljali 

različne sadne, zelenjavne napitke, otrokom ponujali različno sadje, zelenjavo na zanimive 

načine. Otroke sva seznanili s sadjem in zelenjavo preko aplikatov, knjig in poskušanja. Otroke 

sva vedno vključevali v dejavnosti, sodelovali so po svojih zmožnosti, kot so priprava prostora, 

priprava pogrinjkov, prtičkov,…  Ko sva umivali in rezali sadje in zelenjavo jim je bilo 

zanimivo spremljati kaj počneva. Včasih smo si naredili smutije iz enega sadeža, včasih iz več 

različnih sadežev, naredili smo si sadna nabodala, ki so otrokom zelo teknila.. Včasih se je 

zgodilo da sva pripravili  zelenjavni krožnik ali napitek, ki pa otroke ni najbolj pritegnil. Raje 

so pojedli narezano zelenjavo, ki sva jo zanimivo pripravili v kakšni obliki (metulj, gosenica, 

rožice…), kot pa spili zelenjavni napitek. V zimskih dnevih smo si pripravili pomarančne 

napitke in skuhali čaj z dodatkom meda in limone. Opaziti je, da so otroci začeli bolj pogosto 

posegati po zelenjavi, kot na začetku leta, sadje pa jim je še vedno bližje. Tudi s strani staršev 

sva dobili povratno informacijo, da so opazili, da so otroci začeli jesti oz. poizkušati zelenjavo 

tudi doma. Cilje, ki sva jih zastavili sva uresničili, otroci so začeli jesti raznoliko zelenjavo, ki 

je prej niso hoteli videti, kaj šele pojesti, tako, da napredek je viden in rezultat dosežen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UTRINKI SKUPINE SONČKI 

Obogatitvena dejavnost je potekala od oktobra do maja. Cilj dejavnosti je bil približati staršem 

življenje otroka v vrtcu, ter jih razveseliti z lepimi spomini otrok, ki so jih doživeli v vrtcu. 

Vsak otrok je na začetku leta prinesel zvezek, katerega sva opremili z imenom skupine, starost 

otroka,  podatki skupine,… Vanj sva skrbno lepili fotografije otrok, ki so nastajale tokom leta. 

Lepili sva tudi pesmice, deklamacije, risbice, ki smo jih imeli  glede na tematski sklop v skupini, 

napisali tudi kakšen komentar. Zvezek sem velikokrat uporabila na pogovornih urah, starši so  

si ga pogledali, dobili občutek kako delo v skupini poteka in kaj delamo. Videti so bili zelo 

veseli, zadovoljni.  Imava občutek, da je to zelo dragocen spomin, nekaj kar ti ostane za vedno, 

prvi samostojni koraki v svet, ki so jih naredili brez staršev.   

 

 

Slađana Trapić 

 

 

SKUPINA POLŽI (3 - 4 leta, 19 otrok) 

Izvajalki: Slavica Perpar Ibrčič, Valentina Lukan 

 

 PEDENJPOLŽI, SMO MI VSI! 

Cilj: razvijanje ustvarjalnosti, domišljije ter samostojnosti na vseh področjih. 

Vsebina: 

Slikanico z deklamacijami Pedenjpeda, Nika Grafenauerja, smo dobro spoznali. Številne 

deklamacije so otroci tudi usvojili. Še vedno jim je najbolj všeč prav deklamacija Pedenjped. 

Vse deklamacije smo natisnili, plastificirali in pritrdili na steno naše igralnice tako, da so nam 

vseskozi na ogled, hkrati pa nam približajo in nas usmerjajo na samostojnost. 



Na samostojnosti pri rutini in dejavnostih so otroci veliko pridobili. Izhajali smo iz dejanskih 

izkušenj, se veliko pogovarjali in dogovarjali ter reševali konfliktne situacije. Velik pomen sva 

dajali tudi samostojnosti pri razmišljanju, ustvarjanju in problemskemu reševanju nalog. 

Pedenjpeda so sprejeli za svojega in ga večkrat tudi posnemali. V našem knjižnem kotičku in v 

knjižnici smo spoznali številne pravljice, zgodbe, basni in deklamacije. S pomočjo glasbil iz 

našega glasbenega kovčka smo iz njih izvabljali različen ritem, zvok in glasbo. Ustvarjali smo 

z različnimi  sredstvi in materiali ter spoznavali tudi načelo Odpadno je uporabno. Navdušeni 

smo bili tudi nad vrtnarjenjem in čiščenjem okolice. S pomočjo Pedenjpeda smo premagovali 

tudi stiske, strahove in tožarjenje. Na glas smo razmišljali, kako bi se pa ta navihani deček lotil 

zadeve. Večkrat so otroci prišli do zelo zanimivih zaključkov in njihovim domislicam kar ni 

bilo konca. Seveda pa nam tudi smeha in razposajenosti ni manjkalo. 

Ja, res je! Postali smo pravi Pedenjpolži! 

 

 

Slavica Perpar Ibrčič 

 

SKUPINA ČEBELE(4-5 let) 

Izvajalki: Jana Strojan, Jasmina Trebušak 

 

 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 

 

Z otroki smo preko celotnega šolskega leta izvajali gibalne dejavnosti. Največji poudarek je bil 

na tem, da so si otroci tudi sami pripravljali različne gibalne poligone in gibalne ovire, ki so jih 

nato premagovali in pa vsakodnevna hoja ter veliko izletov (Brdo, Ajdovščina, Domžale, 

Križentaver, skakalnica…). Opažam, da imajo otroci v zadnjem času manj gibalnih vzpodbud 

doma in jim jih je tako potrebno ustvariti vsaj v vrtcu. Imeli so možnost hoditi po različnih 

podlagah, v gozdu premagovati naravne ovire (grmovje, klančina, korenine, skale, kamenje…). 

Otroci so na gibalnem področju napredovali v skladu s svojimi zmožnostmi in predvsem so se 

opogumili, razvijali pozitivno samopodobo tudi preko gibanja.  

Uživali so tudi pri igranju raznih gibalnih igric. Zanimivo je bilo, da smo se jih igrali skupaj, 

vodeno, potem so se pa pogosto tudi pri ne vodeni igri vse te igrice igrali kar sami. 

 

 

 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 

- 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 

 

Otroci so imeli na začetku šolskega leta kar nekaj težav (nekateri z navajanjem na novo 

igralnico, drugi z uvajanjem…). Da smo razvijali pozitivno skupinsko dinamiko in da so se 

otroci dobro počutili v skupini, v igralnici, smo morali kar veliko časa nameniti sproščanju in 

seveda povezovanju.  

Največ časa smo namenili dihalno sprostitvenim vajam. Otroci so jih hitro usvojili in kadar se 

nismo uspeli povezati, kadar so bili otroci nemirni, smo jih izvajali že zjutraj, v jutranjem krogu. 

Opazila sem, da vse dejavnosti po takšnih vajah potekajo bolj umirjeno in da so otroci bolj 

zbrani in bolj aktivni. 

Ker pa smo že v preteklih letih uživali ob sproščanju z zvokom, smo s tem nadaljevali tudi 

letos. Otroci so sami predlagali kdaj bi igrali na zvočne sklede in zvončke in tudi tisti najbolj 

nemirni so se ob poslušanju umirili in sprostili. 

Z dejavnostjo bomo nadaljevali tudi prihodnje leto. 

 

 

 

 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 

 

Deževne dneve smo izkoristili za bivanje zunaj z dežniki, škornji in dežnimi plašči. Starši so 

radi sodelovali in z veseljem v vrtec prinesli vse potrebno, otroci pa so seveda kot vedno 



neizmerno uživali med sprehodi, hojo po dežju, sproščenim skakanjem po dežju. Vsi so se tudi 

seznanili z varnim ravnanjem z dežniki in pri tem pazili na svojo varnost in na varnost ostalih 

otrok.  

 

 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 

 

Kot vsako leto smo si tudi letos z otroki v gozdu našli različne kotičke, kjer smo se redno 

zadrževali. Zanimivo je bilo to, da otroci v gozdu zelo radi raziskujejo in da so v veliki meri 

izrazili svojo ustvarjalnost. Že sam prostor in naravni materiali so jim bili dovolj velika 

motivacija za igro, za ustvarjanje, za preživljanje časa in tako smo le zelo redko s seboj nesli 

tudi kakšen pripomoček (knjigo, vrvi, liste za risanje…). Otroci so v gozdu razvijali različne 

zmožnosti, predvsem gibalne, ki pa smo jih seveda povezovali tudi z vsemi ostalimi področji. 

Predvsem pa so spoznali, da je gozd prostor, kjer se lahko sprostijo, igrajo, ustvarjajo… 

 

Jana Strojan 

 

 

SKUPINA ČMRLJI( 4-6 let) 

Izvajalke: Karin Ropotar, Mateja Kržič, Dragana Ristić 

 

 

 NAREDI DOBRO DELO IN SPREMENI SVET 

V sklopu obogatitvene dejavnosti smo skozi celo leto otroke spodbujali k razvijanju pozitivnega  

občutka do sovrstnikov, vzgojiteljic, družinskih članov in sebe. Pogosto smo izvajali elemente 



joge in vodenih meditacij. Predvsem v prvi polovici leta smo pogosto (preko e-asistenta) 

pošiljali dnevne zapise aktivnosti in lepih pozdravov vsem tistim, ki so manjkali dlje časa. Starši 

to aktivnost že nekaj let zaporedoma izjemno spodbujajo. Otroci po pripovedovanjih aktivnost 

doživljajo in sprejemajo z navdušenjem. Skupaj smo dnevno skrbeli za dobro počutje vseh 

otrok. Veliko časa smo namenili pogovoru o čustvih in se skrbno pripravljali na zavedanje da 

so okrog nas prijatelji. Te vezi smo negovali v največjem možnem obsegu. Na predlog otrok 

smo si izdelali zapestnice, se pogovarjali o večnosti zvezd in si pogosto podarjali risbice in 

številne druge izdelke. Z namenom krepitve dobrih odnosov smo po novem letu začeli zahajati 

v našo gozdno igralnico, kjer smo se počutili zelo dobro. Tam so nastajale nove nevidne niti na 

poti pri sodelovanju in krepitvi naših odnosov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BISTRA GLAVCA 

V letošnjem letu smo imeli v našem vrtcu prednostno nalogo s področja tehnike. V naši skupini 

smo se naloge lotili bolj poglobljeno in izvedli številne dejavnosti v povezavi narave in tehnike. 

Nastala je obogatitvena dejavnost Bistra glavca, katere rezultate smo skozi celo leto pokazali 

tudi našim staršem. Spoznali smo se s procesom šivanja. Vsak otrok je imel priložnost šivanja 

s šivanko in s pomočjo šivalnega stroja. Nastali so čudoviti obeski ob materinskem dnevu ter 

decembrski škornji za Božička. Spoznali smo različne tehnike obdelave lesa in izdelali 

gugalnico v naši gozdni igralnici. Da nas gozdna igralnica ne pozabi smo skupaj izdelali leseno 

tablo z napisom, ki ponazarja naše prihode. Izdelovali smo zapestnice prijateljstva in ob tem 

uporabljali različne pripomočke (šestilo, žebljičke…). Ob spoznavanju značilnosti čebel smo 

sestavili posebno zgibanko, kjer smo uporabljali pridobljeno znanje in tehnične pripomočke za 

izdelavo. Ob koncu šolskega leta smo skupaj od zasnove do ideje izdelali Fičifikovo stolpno 

uro. Najprej smo narisali idejno skico, sestavljali lesene elemente ter jih na koncu z žeblji tudi 

sestavili. Izdelali smo streho in pod njo obesili delujočo uro. Skozi celotno šolsko leto so se 

otroci Bistre glavce veselili. Kljub včasih težjemu poteku izvedbe so nam uspele realizirane 

številne dejavnosti, kjer smo povezovali elemente narave, skupaj s tehniko. Obogatitveno 

dejavnost so opazili tudi starši in o njej smo večkrat izmenjali tudi pogovor. Starši so nam 

pogosto pomagali z materialom iz katerega je na koncu nastala čudovita aktivnost. Velika 

spodbuda in dokaz, da so otroci Bistro glavco sprejeli za svojo je tudi njihova spontana 

aktivnost, pri kateri iz papirja, lepila in poljubnih materialov izdelujejo spontane kreacije 

(torbice, ogrlice, kape, klobuke, pasove…). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Ropotar Kovič 

 

 

SKUPINA METULJI(1-2 let) 

Izvajalke: Katarina Košenina, Saša Oštir Verbič, Melita Šumić 

 

 MALI EKOLOG 

 Otrokom sva preko igre predstavili različne odpadke. Spoznavali smo različne odpadke in jih 

ločevali v smetnjake. Otroci so sodelovali v čistilni akciji, saj so uredili in očistili igrala v atriju. 

Otroke sva navadili, da samostojno pospravijo robčke v smetnjak. Tudi slinčke sami pospravijo 

v za to namenjen koš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOP, HOP, POSKOK 

 Z otroci smo tekom leta vsakodnevno izvajali gibalne minutke in se vsaj enkrat tedensko 

bolj intenzivno gibali v večnamenskem prostoru. Otrokom smo pripravile različne poligone. Z 

različnimi zahtevnostmi, ki smo jih prilagodile njihovi starosti. Otroci so zelo radi plezali, 

tekali, se plazili, kotalili… Izvajali smo vse naravne oblike gibanja. Veliko časa smo preživeli 

tudi na prostem, kjer smo v spomladanskih mesecih že izvajali naravna gibanja tudi na 

sprehodih in na varnih poteh.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Košenina  

 

 

SKUPINA GOSENICE(2-3 let, 14 ) 

Izvajalki : Janja Dragar Ribič, Barbara Gorič 

 

 MALI RAZISKOVALEC 

 

Obogatitvena dejavnost Mali raziskovalec je potekala v šolskem letu 2021/ 2022. Namenjena 

je bila otrokom skupine Gosenice, starim dve do tri leta. 

 

      



Namen te dejavnosti je bila, da  so otroci spoznavali in raziskovali gozd na različne načine in z 

uporabo vseh čutil. Veliko pozornosti smo namenili raziskovanju, doživljajski igri v naravi, ter 

nabirali izkušnje preko nestrukturirane igre in materialov. Otroci so preko igre v naravi tudi 

pridobili pozitiven odnos do narave in zavedanje kako sta narava in človek povezana v 

sobivanju, povezovanju, učenju. Otroci so bili v naravi neizmerno pomirjeni, sproščeni in 

ustvarjalni. 

 

 GIBALNA IGRALNICA 
 

Obogatitvena dejavnost Gibalna igralnica je potekala v šolskem letu 2021/ 2022. 

Namenjena je bila otrokom skupine Gosenice, starim dve do tri leta. 

Dejavnost je  potekala enkrat tedensko v večnamenskem prostoru oziroma na prostem. 

Najraje, če nam je le vreme dopuščalo  smo gibalne minute izvajali v naravi, gozdu, 

travniku. Otroci so nadgrajevali, razvijali svoje gibalne sposobnosti in predvsem iskali 

lastne poti za reševanje gibalnih ovir. Veliko časa sva namenili tudi igranju različnih 

gibalnih iger, kjer je bil poudarek na tem, da so se otroci postopoma začeli držati pravil in 

da so se v igri tudi razgibali. Ob koncu vsake vadbene ure so se otroci umirili preko različnih 

sprostitvenih vaj, joge in masaž. 

 

Janja Dragar Ribič  

 

 

 

 



SKUPINA PIKAPOLONICE (1-2 let) 

Izvajalki : Anja Bešter, Mateja Vrhovnik 

 

 MOJ ALBUM 

  

Ob prvi izdelavi albuma za otroke pred leti, se je v najmlajši skupini izkazal za odlično zbiranje 

dogodkov, ki so se odvili skozi celo šolsko leto. S sodelavko sva se tako odločili, da  

ga izdelava tudi v skupini Pikapolonic in jim ga ob koncu leta podariva. Sam album je lep 

spomin na prvo leto bivanja v vrtcu. V album  sva vstavili mesečne opise dogodkov, fotografije, 

pesmice in deklamacije, ki smo jih spoznali skozi celotno leto. Otroci bodo zato lahko skupaj s 

svojimi starši prepevali pesmice in se spominjali dogodkov, ki smo jih skupaj preživeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Bešter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA MLINČEK 

 

 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 2021 – 2022 

VSE TRI SKUPINE: RIBICE, PTIČKI, MIŠKE 

1. DELOVNA VZGOJA – LENKA SE ŠETA METLA POMETA 

V tem  šolskem letu, smo nadaljevali z delovno vzgojo. V vseh treh skupinah smo takoj, ko so 

se epidemiološki ukrepi sprostili, začeli z dežurstvi pri različnih opravilih. Pri najmlajših so bile 

zadolžitve malo manj zahtevne, zahtevnost se je stopnjevala s starostjo otrok. Delovna vzgoja 

je bila prisotna tudi pri ostalih dejavnostih v igralnici: pri pospravljanju igrač, urejanju kotičkov, 

pometanju smeti po tleh ipd. Otroci so pri delu neizmerno uživali. Otroci so sodelovali tudi pri 

urejanju igrišča in sicer skupaj smo poskrbeli, da je bilo okrog peskovnika čisto, da so smeti v 

koših, da smo pograbili in pometli listje...Otroke smo spodbujali, da so pri opravilih pomagali 

tudi doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Damjana Rode, dipl. vzg. 

 

 

 



2. BRALNICE POD KROŠNJAMI 

Bralnice pod krošnjami, so postale naša stalnica. Nadaljevali smo z osnovnim namenom 

projekta, ki je spodbujanje bralnega opismenjevanja otrok in spodbujanje bralne kulture. Na 

igrišču so imeli otroci ves čas na razpolago košarice s knjigami, ki so jih prebirali, kjer so želeli. 

Smo pa v letošnjem letu pripravili bralni kotiček, ki je stalni in stoji pod nadstreškom na samem 

igrišču. Otroci so izražali željo po branju ali pripovedovanju pravljic. Pravljice smo brali vsi, 

poslušalci pa so bili iz vseh treh skupin. Na bližnji mizi smo pripravili barvice in liste, tako so 

otroci lahko likovno izrazili svoja doživetja ob poslušanju in gledanju knjig, revij, slikanic, 

slik…V zimskem času, smo košarice s knjigami prestavili v garderobo, kjer smo nadaljevali s 

projektom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Damjana Rode, dipl. vzg. 

 

SKUPINA MIŠKE: 

 

1. ME SMO MIŠKE, TRA LA LA 

Obogatitvena dejavnost s področja glasbe je v oddelku potekala skozi celo šolsko leto. Izvajali 

smo jo tedensko, en tematski sklop pa smo glasbi posvetili v celoti. V igralnici smo si uredili 

glasbeni kotiček. Glasbene dejavnosti smo povezovali tudi z dejavnostmi drugih kurikularnih 

področij. Realizirali smo cilje zastavljene v okviru LDN. Predvsem je bil poudarek na 

razvijanju umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem. Otroci so v 

okviru obogatitvene dejavnosti poslušali različno glasbo, glasbene pravljice, pravljice z glasbo, 

glasbo ustvarjali ter poustvarjali. Otroci so predvsem radi aktivno sodelovali pri gibalni 

spremljavi pesmi. Ob gibanju so si hitreje ter lažje zapomnili besedila. Spoznali in igrali smo 



na male in lastne inštumente. V okviru tematskega sklopa smo iz različnega odpadnega 

materiala izdelovali glasbila (tolkala, brenkala); z njimi pa spremljali izštevanke in različne 

pesmi. Zelo radi so otroci sodelovali pri izvajanju glasbeno-didaktičnih iger s katerimi smo urili 

in spodbujali razvijanje pozornega poslušanja, zaznavali ritem 

    

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                          Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped. 

 

SKUPINA PTIČKI: 

 

1. GIBALNA ABECEDA  

V naši skupini je skozi celo leto potekala obogatitvena 

dejavnost Gibalna abeceda. Dejavnost je potekala enkrat 

tedensko. V dejavnost je bilo vključenih 20 otrok, starih od 

3 do 5 let. Vsebina in čas dejavnosti sta bili prilagojeni 

glede na interes in motiviranost otrok. Poudarek smo dali 

predvsem na gibalne sposobnosti in spretnosti, ter 

emocionalni razvoj. Pri uvodnem delu dejavnosti smo se 

ogreli z različnimi vajami, žogami in športnimi igrami. V 

glavnem delu smo pridobivali gibalne spretnosti in 

razvijanje koordinacije (plezanje, plazenje, tek, hoja, 

skakanje,..). Otroci so tako skozi celo leto spoznavali 

različne motorične spretnosti in vrste gibalnih iger. Pri 

Gibalni abecedi smo uporabljali tudi različne rekvizite. 

Gibalno abecedo smo zaključili s sproščanjem ali 

sprostitveno masažo. Le ta je bila otrokom še posebej všeč in so v njej zelo uživali. Otroci so 

se med Gibalno abecedo zelo zabavali in se sprostili. Preizkušali so različne gibe in na ta način 

spoznavali svoje telesne  

sposobnosti. Cilji, ki so bili zastavljeni, so bili realizirani. 

 

 



 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

                                       

 

   Gašper Cestnik, vzgojitelj                                                                                                                           

 

SKUPINA RIBICE: 

1. GLASBENA DELAVNICA: MURNČKI  

Glasbeno delavnico Murnčki smo, tako kot vsa leta, izvajali ob petkih, v kombinaciji s 

plesno delavnico Biba pleše. Pogosto smo jih izvajali v zaporedju ali kombinirano, 

otroci so tako dobili možnost sodelovati v obeh dejavnostih v istem dnevu. Temu 

primerno smo tudi načrtovali vsebine delavnic, plesi in glasbeno ustvarjanje so se 

tematsko povezovali. Spoznavali smo veliko različnih pesmi, plesov, ritme, izrekali 

izštevanke, se igrali GDI, spoznali vaje orkestra z dirigentom, nastopali pred starši. 

Velik poudarek sem dala poslušanju zvokov in njihovemu prepoznavanju in 

razlikovanju, reproduciranju. Pripravili smo vajo orkestra in se pogosto posluževali tudi 

različnih posnetkov glasbe in izvajalcev, ter preko multimedije spoznavali posamezne 

instrumente. Vsak otrok si je izdelal svoj instrument, ki smo ga uporabili v glasbeni 

pravljici. Nastop pred starši je pokazal suverenost pri 

izvedbi, dobro poznavanje pesmic, melodij in besedil. 



 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Dragica Repanšek, dipl. vzg. 

 

2. GIBALNA ABECEDA  

V mesecu oktobru smo v naši skupini pričeli z gibalno abecedo. Skozi leto so se otroci srečali 

z različnimi gibalnimi pripomočki, ki so jim omogočili razvijanja koordinacije, sproščenega 

izvajanja naravnih oblik gibanja… Vsak ponedeljek so že z nestrpnostjo čakali s katerimi 

elementi se bomo srečali. Od različnih vrst poligona, gibanja ob glasbi, skakanja skozi 

kolebnico, vrtenje obročev in mnogo drugih dejavnosti so otrokom pričarale nepozabne gibalne 

dni. Od oktobra pa vse tja do konca meseca maja so otroci pridobili veliko novih izkušenj na 

področju gibanja. Prav vsi so pokazali precejšen napredek tako v gibalnem, kot tudi na drugih 

področjih. Skupaj so premagovali najrazličnejše ovire in se pri tem zabavali. Prav vsi otroci so 

zelo radi sodelovali pri gibalni abecedi in se učili novih oblik gibanja  

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 Saša Starič, vzgojiteljica 

 



ENOTA OSTRŽEK 

      

 

 

   

ABC GIBANJA 

 

obogatitvena dejavnost skupine MEDVEDKI 

Z izvedbo obogatitvene dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje: 

 Otrokom omogočiti gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive. 

 Ustvariti stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih 

problemov - poudarek  je na samostojnem reševanju problemov in spodbujanju  

ustvarjalnosti. 

 Igra kot motiv za delo.  Otrokov cilj naj bo uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri tem 

izvaja gibalne naloge, ki mu jih zastavi. 

 Predstavitev osnovnih elementov različnih športov preko igre, z uporabo ustreznih  športnih 

pripomočkov, ki so prilagojeni otrokovi razvojni stopnji.  

 Gibanje naj  daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, ponosa in zaupanja v svoje 

sposobnosti. 

 Razvoj otrokovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. 

 Otrok  postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. 

 Omogočanje različnih senzoričnih zaznav. 

 Spoznavanje delovanja lastnega telesa (kako hitro bije srce, kako se počutim…). 

 Spodbujanje sodelovanja in upoštevanje dogovorjenih pravil. 

 Spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

 

Cilje smo dosegli z različnimi dejavnosti in metodami dela: 

 izvedbe nalog na različnih poligonih, 

 vadba po postajah,  

 elementarne igre z naravnimi oblikami gibanja in uporabo športnih rekvizitov (osnovne 

prvine športnih iger), 

 čutne poti, 

 vaje sproščanja, 

 usvajanje vožnje s triciklom, poganjalcem in skirojem. 

 

 

Vadba je  potekala v večnamenskem prostoru vrtca in/ali na igrišču vrtca ali v atriju v 

dopoldanskem času. Vadba bo bila prilagojena razvojni stopnji otrok in njihovim interesom.  

 

             Tadeja Mišmaš 



PRAVLJIČNI PALČEK 

CILJ: otrok skupaj s starši prebira pravljice, pesmice in jih po svojih besedah predstavi 

prijateljem v skupini, krepi svojo samopodobo in samozavest 

Otroci so obnavljali prebrano ljudsko zgodbico, ki so jim jo doma prebirali starši ali njihovi 

sorojenci. Učili so se pesmice, izštevanke, uganke in jih samozavestno predstavljali v našem 

pravljičnem kotičku. Vedno smo pripravili prostor v knjižnem kotičku, saj so otroci z 

navdušenjem prisluhnili pravljičarju. Zelo so se vživeli v dogajanje v pravljici, ter se radi o 

vsebini pogovarjali. Razvozlali smo neznane besede, ki so bile otrokom nerazumljive. 

K prebiranju pravljic se je odločilo zelo malo družin, kljub vzpodbudi pripovedovalcev v 

skupini. V knjižnici smo skupaj s knjižničarko spoznavali različne nekoliko nenavadne knjige, 

s katerimi se otroci še niso srečevali. Uživali so ob ilustracijah in načinu pripovedovanja, ter ob 

tem radi sodelovali.  Ob koncu jih je čakala tudi ustvarjalna delavnica, kjer so izdelali kazalo 

za označevanje strani. 

 

 
 

 

 

 

 

 



OSTRŽKOVA GALERIJA 

obogatitvena dejavnost enote  

Ob Tednu otroka (oktobra) in v mesecu kulture (februar) smo v enoti razstavili izdelke otrok 

naše enote. 

 

 

MAJHEN VRT, VELIKO VESELJE 

 

skupina Metulji 

 

Z obogatitveno dejavnostjo »Majhen vrt, veliko veselje« smo v skupini Metulji začeli 

septembra, ko smo z vrta pobirali bučke, papriko in paradižnik. 

Zastavljene cilje smo tekom leta v celoti dosegli. 

Opazovali smo spremembe v naravi, na vrtu. Združili smo spoznanja prejšnjih let (semena, 

plodovi...). Jeseni smo opazili nekaj posebnega: zacvetele so vijolice. Ob lastnem 

pridelovanju sadik smo razmišljali o samooskrbi, čeprav smo uspeli ohraniti le delček od 

vloženega truda.  Zadovoljstvo ob opazovanju rasti je bilo veliko. Ob dejavnostih smo 

doživljali in spoznavali naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in 

estetskih razsežnostih. Razvijali smo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in 

nežive narave. Pusto pozno jesensko gredo smo okrasili z okrasnim zeljem. 

 

 

 

 



Spomladi smo kalili različna semena, ki smo jih shranili od lani.  

 

 

 

Nekaj rastlin je ovenelo, nekaj ostalo. Meseca maja smo med delovno akcijo na novo 

zasadili vrtnine. 

 

 

 

Sadike smo pridelali sami. Za začetek gojenja zeliščnega šopka smo dodali še meto. 

Kamne na igrišču redno nosimo na rob gredice, za prijeten izgled. Rast ves čas spremljamo 

in ljubeče  skrbimo za naš mali vrt, ki nam prinaša veliko veselja. 

 

Marjeta Osolin 

 

 



MOJI DNEVI V VRTCU 

skupina Pikapolonice 

 

GLOBALNI CILJ: doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vse. 

OPERATIVNI CILJI:  

-zbiranje in dokumentiranje otrokovih izdelkov, glede na temo v skupini, 

-učenje priprave različnih grafičnih tabel, spodbujanje podajanja idej, 

-staršem približati dneve otrok v vrtcu. 

REALIZIRANE VSEBINE: 

-v sodelovanju z otroki  smo oblikovali zvezek  z različnimi spodbudami na vseh področjih 

kurikula, 

(pesmice, deklamacije, uganke, risanje po vizualizaciji, pobarvanke, 

opismenjevalni/matematični/družboslovni/naravoslovni delovni listi, risanje ob predstavitvi 

pravljice…), 

-izdelava večjih map za likovne izdelke in samostojno vlaganje le teh v mapo, 

-priprava plakata v sodelovanju z otroki-ideje, predlogi in barvanje simbolov, samostojno 

označevanje dežurstva s pomočjo ščipalke pikapolonica, prirejanje označevanja simbolov, 

-priprava tedenskega koledarja s pikapolonicami-

risanje/barvanje/plastificiranje/lepljenje/preštevanje pik na pikapolonici, prirejanje števila in 

dnevno beleženje s ščipalko, učenje pojma danes, včeraj/jutri… 

-vrednota-jutranji pozdrav z izrekanjem DOBRO JUTRO, dotikom in očesnim kontaktom, se 

je v naši jutranji rutini zelo pozitivno razvijala, saj so se otroci medsebojno bolj poslušali, 

opazovali, razvijali empatijo do prijatelja, vzpostavljali strpnost in občutek pripadnosti v 

skupini, 

-spoznavanje mesecev s pomočjo slike,  otroci so opazovali dogajanje na sliki in poizkušali  

ugotoviti kateri mesec je trenutno. Dogajanje so povezovali s trenutno tematiko v skupini. 

Opazila sem,  da otroci  v tej starosti še menjavajo mesece z letnimi časi, tako da so včasih 

uganili, dostikrat pa so ugibali, 

-grafični prikaz z duplo kockami: DNEVNA ODSOTNOST/PRISOTNOST OTROK, najprej 

smo preštevali  dečke in deklice v skupini, za dečke so otroci pripravili modre kocke, za deklice 

rdeče kocke. Kocke so sestavili v stolpič in skupaj prešteli kocke. Tako so ugotovili koliko je 

vseh skupaj v skupini. Dežurna otroka sta vsakodnevno vzela iz poličke rdeči in modri stolpič, 

ter kocke razdelila med otroke. Nato sta sestavljala moder in rdeč stolpič, ter preštevala 

dečke/deklice. Ugotavljali so koliko je ostalo kock v košarici, ter poimenovala otroke, ki 

manjkajo. Otroci so se učili preprostega seštevanja, odštevanja, prirejanje in iskanja števil na 



papirju. Te stolpiče so imeli čez dopoldan na polički, kamor so se lahko večkrat vračali in se 

ob tem pogovarjali. 

-opismenjevanje: otroci so razvijali različne sposobnosti-pincetni prijem, postopnost, 

fino/grobo motoriko, štetje, prirejanje, spoznavanje različnih materialov, oblik, naravoslovnih 

pojmov, slikovnih prikazov, orientacijo na papirju, usvajanje prostora v celoti…. 

                                               
 

 

                                                   
 
 



 
                           

 
 

 

BRALNICE POD KROŠNJAMI 

skupina Pikapolonice 

CILJ: otrok spoznava različno literaturo, opazuje ilustracije, razvija domišljijo, pripoveduje in 

se ob tem sprosti 

Bralnice pod krošnjami smo pripravljali v vseh letnih časih. Jeseni smo poiskali v naravi 

bližnji gozd in si pripovedovali pravljice. V zimskem času so otroci samostojno pripravljali 

pravljično sobo. Izbirali so  med različnimi pravljicami, medsebojno opazovali ilustracije in si 

želeli tudi prebiranja pravljice. O vsebini pravljice smo se pogovarjali in prisluhnili 

podoživljanju življenjskih izkušenj otrok. Pomladi smo se pogosto usedli k mizam in ob 

opazovanju brstenja listov na naši brezi, prebirali različne pravljice iz Potujoče knjižne zbirke. 

Ko je postalo bolj toplo smo posegali po naravni senci pod krošnjo breze in se usedli na novo 

pridobljeno leseno klopco. Otroci so se prepustili pripovedovanju ali prebiranju pravljic in se 

moralno, etično vživeli v pravljično dogajanje.  

 

 

 

 

 

 

 



ENOTA PALČEK 

 

 

 

 

EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

 

SKUPINA SOVICE 

Vzgojiteljica NINA TRDIN 

Pom. vzg. PETRA MOLK 

 

 

 SOVICE POJEJO 

 

Obogatitvena dejavnost je bila namenjena vsem otrokom iz skupine. Dejavnost je potekala 

skozi celo šolsko leto. Otroci so imeli možnost glasbo poslušati in po svojih zmožnostih peti 

oz. pripevati otroške pesmi (primerne njihovi starosti). Otroke sva seznanili z malimi ritmičnimi 

instrumenti,  preizkusili so se v igranju na inštrumente in spoznavali lastne inštrumente 

(ploskanje, topotanje, udarjanje itn.). Izvajali smo glasbeno didaktične igre, izdelali inštrument, 

in poslušali različne zvrsti glasbe. Petje smo uporabili za zabavo in umirjanje. Rdeča nit 

dejavnosti Sovice pojejo je bilo vsakodnevno prepevanje in poslušanje glasbe.  

 

ZMOREM SAM 

Obogatitvena dejavnost je potekala  skozi celo leto. Otroke sva spodbujali in navajali na 

samostojnost, pri tem pa upoštevali individualne razlike med otroki. Do aprila so vsi otroci 

samostojno hodili.  

Otroci so se postopno odvajali od uporabe dude in stekleničke v vrtcu, navajali sva jih na 

samostojno pitje iz lončka.  

Otroci se v večini že samostojno hranijo z žlico. Pri slačenju so nekateri že uspešni, pri 

oblačenju potrebujejo pomoč. Otroci zelo dobro sodelujejo pri pospravljanju igrač, uspešno 

jih razvrščajo na ustrezna mesta.  



Spodbujali sva jih k sodelovanju pri negi telesa (umivanje rok, obraza).  

 

 

 

         

  

 

 

SKUPINA ČEBELICE 

Vzgojiteljica ALEKSANDRA ANDRIĆ 

Pom. vzg. DARJA SVETLIN KOVIČ 

 

365 DNI TELOVADIMO VSI 

Dnevno gibalno dejavnost sva v šol. letu 2021/2022 izvajali obe strokovni delavki. 

Globalni cilj - Zavedanje lastnega telesa  in doživljanje ugodja v gibanju, razvijanje gibalnih 

sposobnosti, ter usvajanje osnovnih gibalnih konceptov so bili primerno zastavljeni otrokovi 

starosti, razvojnim posebnostim posameznika ter v celoti doseženi. Otroke sva dnevno 

navduševali v gibalnih izzivih v katerih so postopno razvijali svoje spretnosti, se razgibali in  

prijetno počutili. 

Vsebine kot so žogarije, plazenje, lazenje, plezanje, hoja po čutni poti, mini gibalni poligoni 

gibalne vaje z rekviziti – trakovi, obroči, žogami, papirjem, lutko so se izvajale v igralnici in 

telovadnici. Tekalne, skakalne igre pa tudi na hodniku, v atriju ali na travnatih površinah. 

Sprehode v naravo, kjer so otroci sedeli v vozičku ali hodili ob njem smo izvajali v vseh letnih 

časih. 

 

ČIČKA ČAČKA 

Likovno dejavnost sva šol. letu 2021/2022 od februarja do maja izvajali obe strokovni delavki. 

Globalni cilj- Raziskovanje likovnih sredstev, ustvarjalno izražanje z barvo, opazovanje sledi. 

 V igrah z barvo in likovnimi rekviziti sva otrokom omogočali likovne dejavnosti, ki spodbujajo 

otroka k raziskovanju materialov, obenem pa tudi k ustvarjalnemu izražanju. Otroci so v 

likovnih dejavnosti zelo uživali, še posebej v packanju, tiskanju s prstnimi barvami. Seznanili 

so se tudi z različnimi podlagami. Ustvarjalni procesi so potekali individualno, kadar so 

uporabljali barvice, flomastre, svinčnike pa je bilo ustvarjanje tudi skupinsko. Likovno 

ustvarjanje otrok na različne likovne podlage z mokrimi in suhimi likovnimi tehnikami je 

zajemalo likovna področja kot so risanje, slikanje osnove odtiskovanja. 



 

BIBARIJE IN PRSTNE IGRE  

Jezikovno dejavnost sva v šol. letu 2021/2022 od septembra do maja izvajali obe strokovni 

delavki. 

           Globalni cilji- Doživljanje jezika kot vir ugodja v komunikaciji, sodelovanje       

odraslega.   

Spoznavanje in igranje bibarij, prstnih iger, izštevank in šaljivk je bila posebna vrsta igranja z 

otroki. Bibarije vključujejo dotik, očesni stik, ritem, zvok, smeh, toplino, igrivost. Otroci so 

skozi bibarije in druge prstne igre spoznavali jezik, ritem, krepili svoje socialne veščine ter 

sposobnosti komunikacije. Zaradi prijetnega počutja, varnosti, ki so jo začutili ter glasovne ter 

kazalne igrivosti so otroci izkazovali željo po ponavljanju in igranju njim zdaj znanih 

Voglarjevih  bibarij kot so Medved stopa, Boža, boža, Miška in krt, Miška kaško kuhala, Muha 

primaruha... 

                                                                                                                 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKUPINA PIKAPOLONICE 

Vzgojiteljica URŠKA DRAGAR 

Pom. vzg. PETRA KERŽAN 

 

GLASBENE URICE 

  

 

Enkrat tedensko sva z otroki izvajali različne glasbene vsebine, ki so se navezovale na tematiko, 

o kateri smo se pogovarjali. Naučili smo se veliko pesmi, katere smo dnevno prepevali. Otroci 

so velikokrat, spontano prepevali tudi ob igri. Pesmi smo občasno tudi dodali glasbene 

spremljavo. Otroci so z različnimi ritmičnimi vzorci na ritmične inštrumente izvajali glasbene 

spremljave in glasbene slike (gozd, travnik, ribnik,…). Otroci so imeli možnost glasbo 

doživljati na različne načine: poslušanje inštrumentalne, otroške in ljudske glasbe, poslušanje 

igranja na inštrumente v živo, poslušanje simfoničnega orkestra,… Igrali smo se različne 

glasbeno didaktične igre, kot so prepoznavanje zvokov, prepoznavanje inštrumentov, … Z 

otroci smo izdelali tudi inštrumente – ropotulje. Otroci so se prvič srečali tudi z glasbeno 

pravljico LUNINO KRALJESTVO. Glasbena pravljica je posebna vrsta pravljice, ki vsebuje 

glasbo, ritem, ponavljanje besed in zvočnost jezika, namenjena je predvsem petju pesmic, ki 

kot rdeča nit povezuje besedilo med seboj. Dogajalni čas je postavljen v sedanjost, s pridihom 

fantazije in pravljičnosti, kar daje zgodbi posebno noto, doživljanje otrok pa je zato še bolj 

intenzivno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V SVETU PRAVLJIC 

 

Pripovedovanju pravljic smo v letošnjem šolskem letu namenili velik del časa. Lahko bi rekli, 

da je bila  pravljica most med otrokom in odraslim, most med svetom realnosti, v katerem 

živimo odrasli in svetom domišljije, v katerem živi otrok. 

Pravljice so idealno sredstvo, da sva vzgojiteljici posvetili še več časa otrokom. Tempo življenja 

je postal takšen, da se nam vedno kam mudi in si preredko vzamemo čas za igro z otrokom. 

Kadar sva pripovedovali pravljico, so mali poslušalci dobro vedeli, da sva se takrat posvetili 

samo njim  in to jim je dajalo še večji občutek varnosti, ki ga nujno potrebujejo. Pri 

pripovedovanju pravljic je bilo izrednega pomena tudi spodbujanje smisla za humor pri otrocih. 

Smisel za humor je pri otrocih prirojen in je povezan z otrokovi intelektualnim razvojem. Za 

uspešen razvoj smisla za humor pri otrocih je pomembnih več stvari: ustrezen intelektualni 

razvoj, občutek varnosti, jasno začrtane meje in spodbude iz okolja. Smeh je znak otrokovega 

zdravja, veselost je normalno čustveno stanje otroka, ki se lepo razvija. S pravljicami sva 

nagovarjali otrokovo osebnost v celoti. Spodbujali njihovo domišljijo, negovali otrokovo 

potrebo po domišljijskem svetu, razvijali njihov intelekt, prav tako pa velikokrat pokazali 

rešitev problema, ki jih je vznemirjal. Spoznavali so tudi konkretne življenjske razmere ljudi, 

da so nekateri lačni, da ne zavržejo niti skorjice kruha, da pa so nekateri ljudje tudi bogati in do 

revežev skopi.  Otroci so zlasti v predšolskem obdobju pa še tudi v prvi triadi zelo nestrpni in 

neučakani. Odrasli jih največkrat poskušamo prepričati samo z besedami, vendar so otroci 

mnogo bolj dovzetni za vzgojo z zgodbami. S pravljicami sva otroke tudi učili, da mora 

počakati, da se stvari zgodijo v svojem naravnem redu. Ker je bil glavni junak ponavadi njihov 

idol, so mu prisluhnili in se tako naučili, da lahko obvladujejo tudi svoje negativne lastnosti. 

Pravljice sva večino časa pripovedovali, saj se le tako vzpostavi nepretrgan kontakt: 

pripovedovalec in poslušalec sta povezana z očmi, pripovedovalec lahko sproti stopnjuje ali 

pojenjuje s pripovedovanjem, poslušalec pa s svojo mimiko pokaže kaj si in česa si ne želi. 

Pripovedovanje nam je vzelo le nekaj več časa kot branje, vendar se ta čas najpogosteje zelo 

obrestuje, saj otrok takšno pravljico bolj globoko doživi in jo ohrani v spominu dalj časa. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKUPINA ŽABICE 

Vzgojiteljica ŽIVA SPREITZER 

Pom. vzg. MELITA VOLF 

 

GIBANJE NAŠ UŽITEK 

 

Z Melito sva preko leta izvedli vse zastavljene cilje ter vsebine. Otroci so navdušeni nad 

kakršnim koli gibanjem. Veliko smo hodili na sprehode. Otrokom so sprehodi hitro postali zelo 

všeč. Kmalu so ugotovili, da na sprehodu vidimo in doživimo veliko stvari. Sami so že kar pred 

zajtrkom spraševali: »Ali gremo danes pogledati račke? Ali gremo do kokošk? Bomo iskali 

izgubljeno mačko?« Na sprehodih smo videli veliko novih stvari ter se gibali na svežem zraku. 

Otroci so se naučili opazovati naravo in okolico. Sami so že opazili nove stvari in nama jih sami 

kazali. Zelo veliko so že prehodili. Poskusili smo tudi že sprehod brez vrvice, ki nam je odlično 

uspel. Seveda pa smo se gibali tudi v telovadnici. Imeli smo veliko različnih gibalnih uric. Iz 

papirja smo si naredili tudi drsalke ter drsali po telovadnici, si naredili kepe ter z njimi vadili 

ciljanje. Po vsaki vadbeni uri smo se umirili z vodeno vizualizacijo. Na začetku šolskega leta 

so imeli kar težavo ležati na blazini in zapreti oči ampak so se tekom leta na to privadili in 

postalo jim je všeč. Mislim, da se ob tem res umirijo. Zelo hitro so tudi osvojili rajalne igre 

(Ringa raja, rdeče češnje rada jem…). Naredili smo si tudi svojo čutno pot. Sedaj se kar sami 

postavijo v krog in začnejo plesati.  Zelo so naju presenetili pri vožnji s poganjalci. Vsi so jih 

že znali peljati, ter se ustaviti ob stop znaku. Hitro so se naučili, da je varnost na prvem mestu 

in da na poganjalca nikoli ne smejo brez čelade.  

Globalni cilj zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, je bil dosežen. 

                        

 

 

                                                                                                                                         

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLŽABJI VRT 

Na začetku šolskega leta smo si vrt razdelili s skupino Polžki ter ga pripravili na zimo. V 

začetku spomladi smo najprej iz vrta odstranili plevel, nato smo vrt prekopali. Pri puljenju 

plevela so pomagali otroci. Otroci so zemljo tudi zalili. Naslednji dan smo posadili korenje in 

jagode. Otroci so tedensko hodili vrt zalivati ter preveriti če je zrastlo kaj plevela in ga po 

potrebi odstranili. Korenje še vedno pridno zalivamo in opazujemo, kako počasi raste. Komaj 

čakamo, da ga bomo lahko poskusili. Jagode pa že rastejo in jih nabiramo. Seveda so najboljše, 

ker so naše. 

Globalni cilj doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih je bil dosežen. 

 

 

 

 

SKUPINA POLŽKI 

Vzgojiteljica: Anita KERN 

Pom. vzgojiteljice: Katarina NOVAK 

 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI GLASBO IN PLES 

Obogatitvena dejavnost Ljudsko izročilo skozi glasbo in ples je potekala skozi celo leto. 

Seznanili smo se z nekaterimi ljudskimi pesmicami, plesi, gibalno-rajalnimi plesi, igrami ter 

šalami in izštevankami. Otrokom je bila izredno všeč knjiga Enci benci na kamenci, saj so v 

njej zapisane izštevanke in šaljivke, ki so otroke nasmejale in jih hkrati popeljale v svet, v 

katerega so bile v preteklosti vpete njihove babice in dedki. Naučili smo se nekaj teh izštevank, 

ki jih radi uporabimo takrat, kadar moramo koga v igri izšteti (pri namiznih in gibalnih igrah). 



Skozi celo leto smo se srečevali z ljudsko glasbo, ki smo jo poslušali in tudi prepevali, predvsem 

pa so otroke pritegnile igre in gibalno-rajalni plesi. Tako smo pričeli s preprostimi plesi, 

nadaljevali pa z vedno težjimi. Zelo dobro smo se naučili Belo lilijo, Ambraham 'ma sedem 

sinov, Pleši črni kos, Potujemo v Rakitnico, Peričice…učimo pa se tudi Kovtre šivat, 

Rašpljo…Vse te plese in pesmi smo zapeli in zaplesali tudi našim staršem na nastopu za starše 

ter kasneje še našim malim prijateljem v vrtcu.  

Glasbo smo spremljali tudi z različnimi instrumenti, ki smo jih izdelali sami iz odpadne 

embalaže: ropotulje, strgala in bobne. 

Med gibalnimi igrami so si otroci najbolj zapomnili Slepe miši ter Lisička, kaj rada ješ? Ti dve 

igri se pogosto igramo, predvsem takrat, kadar se moramo pred gibalno dejavnostjo dobro 

ogreti, otroke pa tudi sprostijo in nasmejijo. 

 

 

 

 

 



 

 

POLŽABJI VRT 

S skupino Žabice si delimo vrtiček, ki smo ga jeseni prekopali, opleli in pripravili na zimski 

počitek. Ko pa se je začela prebujati pomlad in je tudi pri nas postalo toplo, smo se lotili dela 

in urejanja našega vrtička. Vrt smo zopet prekopali, pograbili, porezali vse, kar je bilo na vrtu 

odveč, potem pa se lotili sejanja. Od lanskega leta nam zelo dobro uspevajo jagode, ki so že 

zorele in s katerimi smo se tudi že veselo sladkali. Posejali smo redkvico, solato ter lubenice. 

Redkvica in solata že veselo rasteta, lubenice pa imamo zaenkrat še v lončkih, kasneje pa jih 

bomo presadili v naš vrtiček. 

Vsak dan preverimo, če je potrebno vrtiček tudi zaliti, kljub vsemu, da kar pogosto dežuje in je 

vrt zalit z deževnico.  

Prvi pridelek, sladke jagode, smo obrali v juniju. Otrokom sva pokazali, kako morajo prijeti 

jagodo, da je ne uničijo in nabrali smo kar velik krožnik sladkih jagod. Preden smo se lotili 

sladkanja, smo zapeli pesmico Jagode vabijo, potem pa smo jagode tudi poduhali, kako lepo 

dišijo. Ugotovili smo, da so sladke, rdeče in dišeče. 

Na našem vrtičku uspeva tudi sivka, ki privablja različne žuželke in predvsem čebele. 

Poleg dela na vrtu smo se o tem tudi pogovarjali ter izdelali plakat o sajenju semen, orodju, ki 

ga potrebujemo ter o rastlinah, ki na vrtu zrastejo. 

 

 



 

 

 

 



SKUPINA RAČKE 

Vzgojiteljica TINA VOZEL 

Pom. vzg. SANJA MIKIĆ 

 

 

RAČKA PRIPOVEDUJE 

 

CILJ: -     Otrok se uči samostojno pripovedovati 

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

procese z otroki in odraslimi  

-  Otrok se govorno izraža in pravilno izgovarja črke s pomočjo ročne lutke račke Rubi 

Omenjeno obogatitveno dejavnost sva izvajali skozi celo leto. Maskota skupine, RAČKA 

RUBI, je bila dnevno z nami.  Vsako jutro smo jo skupaj z otroki pozdravili. Nato nam je skozi 

celotno šolsko leto pripovedovala pravljice, zgodbice in nam govorila različne deklamacije, 

uganke in izštevanke. Te vsebine so se vedno skladale s takratnim tem. naslovom in vsebinami, 

ki smo jih v določenih obdobjih obravnavali. Račka Rubi je bila tudi odlična motivacija za tiste 

otroke, ki so bolj zadržani. Z njeno pomočjo so nam pripovedovali kaj so počeli, ali so kam 

odšli. Račka Rubi ni le pripovedovala pravljice. Otroci so se z njeno pomočjo naučili, da je 

potrebno počakati, če želiš kaj povedati.  Ko je otrok imel v roki račko je vedel, da lahko svojim 

prijateljem kaj pove, zapoje,… Ob njeni navzočnosti smo spontano urili izgovorjavo črke R, 

saj jo je vsak otok moral pozdraviti s stavkom : »Dobro jutro račka Rubi«. Skozi celo leto je 

kar nekaj otrokom s to jezikovno vajo uspelo in že izrečejo črko R.   

Tako naša račka Rubi ni bila le pripovedovalka pravljic, zgodbic, deklamacij,…. Bila je tudi 

motivacija za bolj zadržane otroke in zelo dobra jezikovna pomoč pri izgovorjavi črke R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETKOVO DRUŽENJE S PTIČKI 

 

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

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

 Omenjena obogatitvena dejavnost je bila med letom zelo okrnjena zaradi covidnih razmer. 

Kljub temu pa nam je uspelo izvesti : Modno revijo novoletnih frizur v prostorih telovadnice, 

Pustne maske se predstavijo, obisk Božička.  V mesecu marcu pa smo za skupino Ptičkov 

zaigrali igrico Mojca Pokrajculja. Ko se je zunaj ogrelo pa smo str. delavke obeh skupin  

izvajale različne dejavnosti, v katerih so lahko sodelovali otroci iz obeh omenjenih skupin. 

 

 
 

 

RAČKE POJEJO 

 

CILJ:  Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

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

tehnologijami) in njihovimi izraznimi lastnostmi. 

Otroci iz skupine Račke so skozi celo leto prepevali pesmi, ki so jih že poznali. Naučili pa smo 

se tudi kar nekaj novih pesmi, ki so bile vedno vezane na temo, ki smo jo obravnavali v 

določenih obdobjih. Otroci so zelo radi igrali tudi na MRI in peli pesmi ob spremljavi kitare.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SKUPINA PTIČKI   

Vzgojiteljica: Lili JEREB 

Pom. vzg.: Vesna PESTOTNIK 

 

STIK Z DREVESOM 

EVALVACIJA: 

Skozi letošnje šolsko leto smo z otroki posebno pozornost namenili drevesom , saj sva želeli, 
da otroci začutijo povezanost in  odvisnost človeka od narave. Na našem igrišču smo izbrali 
drevo- brezo, katero smo opazovali v vseh letnih časih in se pogovarjali o njenih spremembah. 
Pod njeno krošnjo smo izvajali različne dejavnosti – poslušali pravljice, peli, risali, telovadili, se 
sproščali, praznovali rojstne dni… 
Otroke sva povabili, da so objeli našo brezo, se z ušesom naslonili nanjo, zaprli oči ter ji 
prisluhnili. Spodbudili sva jih, da so pripovedovali, kaj jim je drevo sporočilo, naročilo, 
povedalo.. Ugotovili smo, da je prijetno objemati drevo, saj se le-ta objemu ne izmakne ter ti 
mirno in tiho prisluhne ali pa ti kaj zašepeta. 
Z branjem različnih zgodb, pravljic  smo se marsikaj naučili o drevesih. Ob pravljici »Drevo 
Krištof«( Ivan Gantschev) smo spoznali, da veliko živali najde zavetje in varnost na drevesu ter 
tako ugotovili, kako  pomembna so drevesa za življenje. V  zgodbi »Moja veja«( Mireille 
Messier) smo izvedeli, da lahko iz dreves nastane tudi kaj uporabnega; v pravljici »Nečimrno 
drevo«( Nicoletta Costa) smo spoznali čudovito  drevo, ki se v začetku ni zavedalo, da v 
življenju potrebujemo drug drugega, da nismo osamljeni; ob slikanici »Medved Jaka organizira 
čistilno akcijo« (Branka Hubman) pa smo izvedeli, da lahko prav vsak organizira čistilno akcijo 
in poskrbi za čisto okolje ter da odnosi krepijo življenje in da tudi majhne zaobljube prispevajo 
k spreminjanju sveta. 
Letos smo rojstne dni praznovali v vsakem vremenu pod našo brezo. Otroci so slavljencu 
okrasili krono z materialom, ki so ga nabrali pod brezo(listje, vejice, semena…) ter okrasili tudi 
kos debla, kjer smo ob prižiganju svečk skupaj šteli, koliko let ima slavljenec. Nato smo ob 
rajanju okoli breze zapeli še pesem: Danes smo vsi, hi-hi-hi, danes naš (npr.) Miha rojstni dan 
slavi… Slavljenec je dobil tudi risbice otrok ter praktično darilo. 
Poleg različnih likovnih dejavnostih smo izdelali  tudi drevo iz odpadnega materiala- tulcev, ter 
se ob tem učili sodelovanja, dogovarjanja v skupini. Otroci so bili ponosni ob skupnem 
končnem izdelku. Drevesu smo ob menjavi letnega časa na veje dodali izdelke primerne času( 
jesensko listje, snežinke, cvetove, zelene listke).  
Poleg naše breze smo spoznavali tudi drevesa na sprehodih, ugotavljali razlike med njimi, jih 
poimenovali ter se nadihali svežega zraka in se napolnili z energijo in mirom. 
 
 



                                
 

                                            
 
 
PETKOVA DRUŽENJA Z RAČKAMI 

EVALVACIJA: 

Petkova druženja s skupino Račk so bila letos žal zaradi covid situacije okrnjena, saj smo 
načrtovale, da bodo otroci ob petkih skozi celo leto lahko prehajali iz ene igralnice v drugo.  
Vendar smo kljub temu  v decembru izvedli modno revijo novoletnih frizur- otrokom smo v 
vsaki igralnici posebej urejale frizure, nato pa smo imeli skupaj v telovadnici modno revijo. 
Otrokom je bilo zelo všeč, da so se lahko pokazali svojim prijateljem, pa čeprav  z 
upoštevanjem varne razdalje. Prav tako smo se v varni razdalji pokazali drug drugemu, ko smo 
bili pustne šeme. V marcu so nam račke zaigrale igrico Mojca Pokraculja, ki so jo otroci zelo 
pozorno spremljali. V toplejših mesecih pa smo se družili na igrišču, kjer smo izvajale različne 
dejavnosti in so sodelovali otroci obeh skupin. Otroci se med seboj že dobro poznajo in se 
družijo tudi ob prosti igri. Naš cilj, da otroci stkejo prijateljske vezi ob druženju, smo kljub 
okrnjenosti petkovih druženj uspeli doseči. 



    
 
 

   
 

 

SKUPINA METULJI 

Vzgojiteljica VERA KOLENC 

Pom. Vzg. KATARINA VRAČAR GAVRILOVIČ 

 

 

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. 

 



 

 

 

-posadimo drevo v stare škornje (jesen: stare škornje kaširamo in pobarvamo, nato vanje 

posadimo kostanj. Skrbno zalivamo drevesa in opazujemo spremembe, ter se o njih 

pogovarjamo. Decembra otroci odnesejo škornje z drevesi domov. 

-ustvarjamo iz odpadne embalaže (instrumenti, klovni, rekviziti za dramatizacijo…) 

-spoznavamo žival meseca (jež, čebele, hišni ljubljenčki, ptice v naši bližini, živali na travniku, 

žival po izboru otrok) 



-ponedeljkove delovne akcije: skupno urejanje igralnice (brisanje prahu, zalivanje dreves, 

pometanje igrišča…) 

-čistilna akcija: 17. in 18. marec 

-razvrščanje odpadkov: celo leto, 25.5.2022 obisk Grinija 

-navajanje na primeren odnos do igrač in ostalih predmetov v vrtcu: celo leto 

-v sodelovanju s starši (starši prinesejo): 

                                      - vreče iz blaga za umazano perilo, 

 -papir za risanje in ustvarjanje, 

                           -odpadno embalažo.  

 

ROJSTNI DAN V VRTCU 

CILJI: 

Razveseljevanje otrok. 

Otroci sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi praznovanja rojstnega dne. 

 

 

 

-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…), 

-slavljenec izbere dejavnosti na prostem (sprehod, igrišče…), tu naredimo spominsko 

fotografijo 

-fotografije pošljemo staršu slavljenca na asistenta. 

 

 

 

 

 



SKUPINA ZAJCI 

Vzgojiteljica KATJA LAH 

Pom. vzg. ANJA MUSEK 

 

ZAJČKOVI UTRINKI 

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. 

 

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.  

 

 

EVALVACIJA 

V šolskem letu 2021/2022 smo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost z naslovom 

Zajčkovi utrinki. Tekom celotnega šolskega leta so otroci v svoje zvezke risali svoja doživetja 

ob raznih dogodkih v vrtcu in vanje zbirali svoje izdelke. Prav tako so vanje lepili izpolnjene 

delovne liste z grafo motoričnimi vajami. Tako sva imeli možnost spremljanja otrokovega 

razvoja, otroci pa so se navajali na pravilno rabo zvezka. Naučili so se tudi skrbnega rokovanja 

z njim in pa orientacije v njem (risanje na naslednjo prazno stran, pisanje od leve proti desni, 

lepljenje v zvezek). S pomočjo zvezka sva spodbujali otrokovo splošno ustvarjalnost. Otroci so 

podanim navodilom glede izpolnjevanja svojih zvezkov dobro sledili.  

 

IGRAJMO SE KOT NAŠE BABICE IN DEDKI 

 

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;  

 

EVALVACIJA 

V šolskem letu 2021/2022, smo v skupini Zajci izvajali obogatitveno dejavnost z naslovom 

Igrajmo se kot naše babice in dedki. Namen dejavnosti je bil prikazati otrokom kako so se 

nekoč, na čisto preprost način in brez kupljenih igrač znali zabavati naši predniki. V samo 

dejavnost smo vpletali stare slovenske igre, elemente folklore, spoznavali pa smo tudi predmete 

in igrače naših prednikov. Naučili smo se igri A je kruh že pečen in Kovtre šivat. Usvajali smo 

tudi različne rajalne in plesne igre kot so A je kaj trden most, Rdeče češnje rada jem, Jakob Izak 

Abraham in druge. Izdelali preprosto igro Križci in krožci, papirnata letala, igrali smo se z 

naravnim materialom.. 

Veliko smo se pogovarjali o igri naših prednikov, na kakšen način je potekala, s kakšnimi 

predmeti so se igrali naši predniki, koliko igrač so imeli včasih otroci in jo primerjali z igro 

danes. Odpravili smo se tudi na ogled Menačnikove domačije, kjer smo si lahko ogledali hišo 

iz časa naših prednikov, spoznali nekatere stare predmete, se pogovarjali o življenju nekoč, ter 

ga primerjali s kvaliteto življenja v današnjem času. Ogledali smo si tudi Slamnikarski muzej 

v Domžalah in se seznanili s staro obrtjo izdelovanja slamnikov. Otroci so za samo tematiko 

pokazali veliko zanimanja. Pri pogovoru in deljenju svojih izkušenj pa so aktivno sodelovali. 

 

SKUPINA MEDVEDI 

Vzgojiteljici BARBARA KUNILO, DARIJA MOČNIK 

Pom. vzg. BARBARA PERŠA 

MEDVEDEK TELOVADI 

CILJI: 

• 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. 

 



EVALVACIJA: 

Obogatitveno dejavnost, Medvedek telovadi, smo izvajali vsak petek v telovadnici vrtca ali na 

prostem. Dejavnost smo izvajale vse strokovne delavke v skupini. Sodelovali so vsi otroci. 

Spoznavali smo športne pripomočke in njihovo uporabo. Otroci so se tekom šolskega leta 

seznanili z različnimi gibalnimi vajami in igrami. Dejavnosti so se z veseljem udeleževali, 

upoštevali pravila športnega obnašanja in varnega gibanja po telovadnici in po različnih 

športnih orodjih. Izvedli smo veliko krajših in daljši sprehodov v bližnjo okolico vrtca, 

pridobivali gibalne sposobnosti na poligonih v naravi in spodbujali različne oblike naravnega 

gibanja. Telovadbo v telovadnici smo izvajali v obliki poligona, vaj po postajah ali metode igre. 

Zastavljene cilje smo dosegali tudi z gibalnimi zgodbami in elementarnimi igrami. V jesenskem 

in pomladnem času so se otroci vozili z različnimi otroškimi vozili: skiro, tricikli, poganjalci, 

kolesa. Izvajali smo igre z žogo. V dejavnost smo vključili tudi različne elemente atletskih in 

gimnastičnih vaj. 

 

 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2021 

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. 

 

EVALVACIJA: 

Vzgojiteljice in otroci skupine Medvedi, smo se pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega 

branja, ki je potekal od 8. 9. do 10. 10. 2021. V tem obdobju smo se intenzivnejše srečevali z 

različnimi zvrstmi literature in se seznanjali s pomenom bralne pismenosti. Vsakodnevno smo 

brali različne pravljice, uganjali uganke in spoznavali kratke izštevanke. Obogatitvena 

dejavnost je potekala v času sprejemanja otrok, v dopoldanskem času ali v času oddajanja otrok. 

Na sprehodih smo v okolici vrtca iskali in odkrivali knjigobežnice in se seznanili z njihovim 

pomenom in vsebino. Prebirali smo kratke zgodbe v naravi in si tako popestrili cilj sprehoda ali 

pohoda. Vključili smo različne družabne in didaktične igre s katerimi so otroci bogatili besedni 

zaklad, si izmišljali svoje zgodbe in jih samostojno pripovedovali. Vsakodnevno so listali knjige 

v knjižnem kotičku, se ob njih pogovarjali in ogledovali ilustracije ali fotografije. Ogledali smo 

si knjižnico v vrtcu ter v Domžalah in se seznanili z njihovim pomenom. 

 

 

 



ENOTA RACMAN 

 

 

 

 

HODIM, PLEZAM, PLAZIM 

Polžki, 2-3 leta 

Dejavnost je potekala dvakrat na mesec. Obogatitveno dejavnost sem izvajala  v naši igralnici 

ali v večnamenskem prostoru, ob lepem vremenu pa tudi na igrišču vrtca. Pri izvajanju gibalne 

dejavnosti sem upoštevala različne potrebe, interese in sposobnosti otrok. Spoznavali smo 

skupinske igre, ki temeljijo na pravilih, ter se učili razumevati pravila in socialne dogovore (kdo 

je na vrsti, delitev športnih igral in  pripomočkov z drugimi). 

Pri gibanju in gibalnih igrah so otroci uživali. Glede na moj načrt ob začetku šolskega leta, smo 

imeli najprej ogreli z gibalnimi igrami, ob igri z različnimi rekviziti (obroči, žoge, rutice), 

večkrat smo zraven ponavljali znane bibarije in z gibi celega telesa ponazarjali vsebino.  

 

Sledil je poligon, vadba po postajah ali gibanje ob pripovedovanju zgodbe. 



                                

Otroci so se seznanjali z igrami z žogo, baloni, izvajali naravne oblike gibanja, ponazarjali 

gibanje živali, se vozili s poganjalci, tricikli, spoznavali gibalne igre. 

Ob koncu dejavnosti je sledilo sproščanje s sprostitveno igro, da smo se umirili. Včasih pa tudi 

ob umirjeni glasbi z vodeno vizualizacijo, za zavedanje delov telesa. Otroci so, kadar je bilo 

mogoče, sodelovali tudi pri pripravi prostora in pri pospravljanju rekvizitov. 

 

Otroci so pri gibalni dejavnosti zelo uživali in se zabavali. 

 

 

Anamarija Kermavnar 



RAZMIGAJMO JEZIČKE 

Polžki, 2-3 leta 

Obogatitvena dejavnost je potekala preko celega leta, enkrat do dvakrat tedensko. Otroci so 

dobili spodbudo ob različnem slikovnem materialu in aplikacijah, ki so jih zelo navduševali. Z 

otroki smo izvajali vaje za boljše delovanje mehkega neba, igrali smo se različne igra za 

izpihovanje, razgibavali jezik ob glasovnih in prstnih igrah. Igrali smo se tudi igre pri katerih 

smo s premikanjem ustnic oponašali različne glasove iz okolja ter izvajali dihalne vaje. 

Otrokom so bile ponujene dejavnosti zelo všeč, vsi so vedno radi sodelovali in se trudili, da so 

čimbolj natančno ponavljali prikazano vajo ali igro.  

Ob zgodbi v rimah Jezična Lučka, so otroci razgibavali in krepili govorni aparat. 

Z različnimi glasovnimi igrami sem spodbujala govor otrok v prvem starostnem obdobju. 

Otroci so razgibavali govorni aparat in razvijali artikulacijo.            

 

 

 

Na začetku šolskega leta sem pri nekaterih otrocih opazila določene primanjkljaje v razvoju 

govora. Spodbujala sem jih in jim ponujala dejavnosti, ki so pripomogle k izboljšanju. Z njimi 

sem vaje pogosteje izvajala tudi med igro in drugimi dejavnostmi. Kljub pogostejšim igram in 

vajam je napredek skromen. Tudi otroci, ki so govorno bolj spretni so se radi pridružili 

govornim igram, ki so spremljale druge dejavnosti, npr. igra z vozili, igra z živalmi, 

ogledovanje knjig, poskakovanje,… Všeč jim je bilo, da so igro spremljali z izgovorjavo 

različnih glasov. Obogatitveno dejavnost bom otrokom ponudila tudi v naslednjem šolskem 

letu.  

 

Anamarija Kermavnar  

 



RACMANOVA DOŽIVETJA 

Račke, 2-4 leta 

Skozi vso leto smo beležile napredek in razvoj otrok preko njihovih risbic ob posameznih 

dogodkih v vrtcu, odtise rok, lepile smo pesmice in deklamacije, ki smo se jih učili tekom leta 

ter slike otrok pri dejavnostih ter napisale o tem, kaj je otrok povedal o sebi. V zvezek so otroci 

tudi risali dogodke, ki smo jih doživeli v vrtcu. Otroci so si občasno ogledovali zvezek, slike in 

se ob tem pogovarjali. Otroci bodo dobili zvezke ob koncu šolskega leta domov na vpogled. 

Preko ogledovanja zvezka bodo otroci spoznavali samega sebe. 

 

 

 

 

 

Maja Kerep  



PRIJATELJI IZ VRTCA GAJ 

Račke, 2-4 leta 

Preko aplikacije Zoom smo se spoznali z otroki in vzgojiteljici iz vrtca Gaj iz skupine Ježki. 

Drug drugemu smo se predstavili, zapeli smo znane pesmice, deklamacije, prstne igre. Ob 

novem letu smo jim po pošti poslali voščilnico in risbice ter prav tako dobili tudi od njih. Otroci 

so se med pogovorom in gledanjem zabavali ter poskušali drug z drugim vzpostaviti 

komunikacijo. Spomladi je Ježkova vzgojiteljica prišla kot vzgojiteljica v našo skupino in otroci 

so jo prepoznali.  

  

  

 

Maja Kerep 

  

 



POVEZANI V GIBANJU – GIBANJE Z MAJO 

Račke, 2-4 leta 

Obogatitveno dejavnost smo izvajali samo z našo skupino in ne z ostalimi skupinami preko 

Zooma, saj je bilo to namenjeno starejšim otrokom. Gibalne dejavnosti smo izvajali v mali 

telovadnici, v dveh skupinah in vsak drugi teden. Otroci so se srečevali z različnimi gibalnimi 

vajami, gibalnimi igrami in sprostitvenimi dejavnostmi. Pri uvodnem razgibavanju so 

velikokrat sami kazali vaje, kar jih je še bolj motiviralo za nadaljevanje izvajanja različnih 

gibalnih dejavnosti. Gibanje smo popestrili z različnimi gibalnimi pripomočki kot so žoge, 

obroči, blazine, baloni, gibanje pa je spremljala tudi glasba. Ob primernem vremenu smo 

gibanje izvajali tudi na igrišču. 

 

 

 

 

 

Maja Kerep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽABICE MIGAMO Z JEZIČKI 

Žabice, 3-5 let 

Za obogatitveno dejavnost Žabice migamo z jezički sem se odločila zato, ker sem v prejšnjem 

šolskem letu opazila pri večini otrok manjši govorni zaostanek, težave pri izgovorjavi in 

govornem razumevanju nasploh. Tako smo dnevno urili jezičke, se igrali igre za slušno 

pozornost, se igrali igre za razvoj govora in brali ter poslušali logopedske pravljice. Najbolj 

aktivno so sodelovali pri pravljici Larino potovanje, zato smo jo predelali večkrat kot druge. Z 

njimi sem dejavnosti izvajala v manjših skupinah, saj sem se lahko tako lažje posvetila vsakemu 

posamezniku. Na začetku šolskega leta, je imela večina otrok težave z izgovorjavo ter 

razumevanjem vaj in iger za razvoj govoril, vendar sva proti koncu opazili napredek. Naslednje 

šolsko leto bova z vajami nadaljevali, dodali težje in z njimi urili veščine izgovorjave, saj bodo 

otroci predšolski in jim bo razločen govor, boljše slušno razumevanje in lepša izgovorjava 

pomagala v šoli.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Vuk 

 

 

 



ŽABJE DOGODIVŠČINE 

Žabice, 3-5 let 

Obogatitvena dejavnost smo izvajale od septembra do junija. Staršem smo želele  približati 

otrokovo življenje v vrtcu. Otroke smo fotografirale pri igri, sprehodih in različnih dejavnostih. 

S tem želimo ustvariti nepozabne spomine na skupino in delo v njej. Otroci dobijo mapo z 

njihovimi fotografijami ob koncu šolskega leta. 

 

Natalija Lukman 

 

 

 

 

 

NOČ V VRTCU 

Žabice, 3-5 let 

Za noč v vrtcu smo se odločile v tednu otroka. Otroci so se tisti dan vrnili nazaj v vrtec okoli 

18.ure. Ob vrnitvi nazaj v vrtec jih je pričakala glasba in disco lučke, katere so bili izjemno 

veseli. Vsi so v igralnico odšli brez težav, vsi so se noči v vrtcu veselili že več dni prej. Ko so 

v vrtec prišli vsi otroci, sva začei s programom, ki sva ga pripravili za njih. Prvi na vrsti je bil 

lov na skriti zaklad. Otroci so z navdušenjem in vriskanjem sodelovali pri iskanju in nalogah, 

katere sva pripravili. Po najdenem skritem zakladu smo nadaljevali s plesom, medtem pa smo 

vzgojiteljice pripravile sladko presenečenje in tako s oeko palačink vse otroke zelo razveselile. 

Po sladkanju je sledilo urejanje v pižame, umivanje zob, ter kratka umirjena igra po želji otrok, 

a smo medtem pripravile igralnico na spanje. Sledila je pravljica in nežna glasba, otroci so vsi 

utrujeni zaspali. Noč je bila mirna, otroci so mirno spali. Vsem je bila noč v vrtcu všeč, vsi se 

večrat spomnijo nanjo in sprašujejo, kdaj bomo ponovno prenočili v vrtcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Vuk 

 

MIGAJMO Z JEZIČKI 

Želve, 5-6 let 

V mesecu septembru sva s pomočnico ugotovili, da imajo nekateri otroci še vedno nekaj težav 

pri izgovarjanju besed .Odločili sva se, da jim bova poskušali pomagati z različnimi vajami, 

nalogami in igrami za boljšo izgovorjavo. To dejavnost sva poimenovali Migajmo z jezički. 

Dejavnost sva izvajali večkrat tedensko. Največkrat v jutranjem krogu ali po kosilu, ko smo 

imeli umirjene dejavnosti, tako, da so otroci hitro usvojili čas dejavnosti, ki sva jo vpeljali v 

vsakodnevno rutino. Otroke sva povabili k dejavnosti z lutko, ki nam je pokazala nastavek 

posameznega glasu. Opazovali smo se v ogledalu, ležali na hrbtu, da smo lažje izgovarjali črko 

K in G, grgrali smo vodo, prebrali sva jim nekaj knjig, ki spodbujajo k boljšemu usvajanju črk, 

narisali sva jim vaje za razgibavanje ustne votline, in jih obesili na vidno mesto, da so otroci 

lahko vaje izvajali sami, se med seboj spodbujali, ali pa smo vaje izvedli v skupini. Otroci so 

se zelo trudili, da so pravilno izvajali vaje, hkrati pa so se pri izvedbi zabavali in sproščali. Najin 

cilj dejavnosti je bil dosežen in uspešen. 

 

 Urška Baloh in Jana Kotnik 

 

 



DAN EKSPERIMENTOV 

Želve, 5-6 let 

V letošnjem šolskem letu sva  želeli otrokom popestriti in obogatiti dni z različnimi 

eksperimenti. Eksperimente  smo izvajali enkrat mesečno. Spoznavali smo različne snovi, jih 

pretakali, mešali, vonjali, spoznavali različna agregatna stanja,… Trudili sva se, da so pri 

eksperimentih lahko sodelovali tudi otroci in jih spodbudili, da jih poskusijo izvesti tudi doma. 

Najbolj so bili navdušeni nad eksperimentom pri katerem smo ugotavljali kako se snov v posodi 

strdi, če pa smo jo prijeli v dlan pa se spremeni v tekoče stanje. Z svinčnikom smo prebadali 

vrečko napolnjeno z vodo in bili zelo presenečeni, da voda ni odtekla iz vrečke.  Pozimi smo 

zamrznili figure duplo kock in ugotovili, da so ostale ledene figure s katerimi smo uprizarjali 

zimske športe, dokler se ledena kocka ni stalila. Naredili smo eksperiment pri katerem smo 

spremljali kako se voda iz kozarcev pretaka v prazni kozarec, nekaj eksperimentov pri katerih 

smo ugotavljali, kako lahko dobijo prometna sredstva pogon, kako zadušimo ogenj. Otroci so 

pri izvajanju eksperimentov veliko spraševali, napovedali rezultat in ugotavljali kaj se bo  

zgodilo. Dobili sva veliko povratnih informacij, da so otroci tudi doma izvajali poizkuse skupaj 

s starši in se pri tem zabavali, družili in spoznavali nekaj novega. 

Urška Baloh in Jana Kotnik 

 

 

 

PREŽIVIMO NOČ V VRTCU 

Želve, 5-6 let 

Z odštevanjem dni do dogodka je pričakovanje naraščalo, in končno je prišel  četrtek. Otroci so 

se ob 18.00 uri vrnili nazaj v vrtec, vsak s svojo prtljago, in vsi nasmejani.  Nekateri so se od 

vznemirjenosti in pričakovanja skoraj pozabili posloviti od staršev. V naši igralnici smo prebrali 

palčkovo pismo in se po njegovih navodilih odpravili iskat palčkov skriti zaklad. Palček nas je 

napotil v gozd, zato smo si namestili naglavne lučke, saj se je zunaj že mračilo. Palček nam je 



pripravil nekaj gibalnih nalog, ugank in plesnih nalog, ki smo jih rešili, da smo lahko nadaljevali 

z iskanjem skritega zaklada. V gozdu pri največjem drevesu pa smo našli skrinjo v kateri je bil 

skriti zaklad. Presenečenj pa kar ni bilo konca. V vrtcu sva otrokom pripravili za večerjo 

palačinke, nato pa smo imeli večerni disko v pižamah. Plesali smo ob živahnih ritmih in ob 

svetlobnem  zvočniku. Po zabavi smo se pripravili k počitku in prisluhnili pravljici za lahko 

noč. Naslednje jutro smo se umili in pojedli zajtrk v pižamah. V pižamah smo si ogledali risanko 

na platnu, nato pa smo se počasi preoblekli v oblačila in se igrali do kosila. Če bi nas vprašali, 

kakšna je bila naša noč v vrtcu, bi odgovorili z besedo ČAROBNA. 

Urška Baloh in Jana Kotnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA DODATNIH DEJAVNOSTI V VRTCU 

DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABOR NA KMETIJI 

Domžale, 28. 2. 2022 

  

 
 
 
 
 
 

                                  
 

TABOR NA KMETIJI DAVČEN IN TAVČAR BO POTEKAL V ŠTIRIH TERMINIH: 
 

1. TERMIN: 4. 4. DO 6. 4. 2022 

2. TERMIN: 6. 4. DO 8. 4. 2022 

3. TERMIN: 11. 4. DO 13. 4. 2022 

4. TERMIN: 13. 4. DO 15. 4. 2022 

 
 

CENA : 130 EVROV 
 

Možnost plačila:  
1. OBROK – 50 EUR; pred odhodom v aprilu 

2. OBROK – 45 EUR; v mesecu maju pri obračunu oskrbnine 

3. OBROK – 35 EUR (ali manj); v mesecu maju na posebni položnici 
 

V ceno je vključeno:  

 Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan, 

 program in animacija,  

 avtobusni prevoz,  

 zavarovanje, 

 plačilo spremljevalcev. 
 

Prijavite lahko otroke rojene leta 2015 in 2016.  
 

Prijave zbiramo do PONEDELJKA, 7. MARCA, 2022! 
V primeru velikega števila vpisa otrok iz vseh enot Vrtca Domžale, je možna 

sprememba  termina ali dodatna lokacija. 
 

 

 

 



TABOR NA KMETIJI 

 

1. TERMIN; 28. – 30. 3. 2022 

KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

OŽBET PALČEK-M 

MLINČEK 

15 

21 

2 

3 

SKUPAJ:                                      36                                5                41          

               

2. TERMIN; 4. – 6. 4. 2022 

KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

TAVČAR 

 

KRTEK-Č 14 2 

DAVČEN 

 

RACMAN 23/-2 3 

SKUPAJ:    37    5                  42 

 

3. TERMIN; 6. – 8. 4. 2022 

KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

TAVČAR 

 

GAJ-S 19 3 

DAVČEN GAJ-P 17 2 

 

SKUPAJ:       36         5               41 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. TERMIN; 11. – 13. 4. 2022 

KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

TAVČAR 

 

PALČEK-z 16 3 

DAVČEN OSTRŽEK 

CICIDOM 

7 

9 

1 

2 

 

SKUPAJ: 32  6  38 

 

TERMIN; 13. – 15. 4. 2022 

KMETIJA ENOTA ŠTEVILO 

OTROK 

SPREMLJEVALCI 

TAVČAR 

 

KRTEK-ž 13 2 

DAVČEN KEKEC 18 3 

 

SKUPAJ: 31 5     36     

 

SKUPAJ: 172 OTROK IN 26 SPREMLJEVALCEV 

Zaradi velikega števila prijav smo dodali en dodaten termin na kmetiji 

Ožbet v mesecu marcu. 

Končna cena tabora na kmetiji je 103,53 evrov. 

 

 

 

 

 

 

 



TABOR NA KMETIJI OŽBET, DAVČEN IN TAVČAR 

 

 

 
1. TERMIN: 28.03. - 30.03. 2022 

Enota Palček: 15 otrok 

Enota Mlinček: 21 otrok 

 
Prvič na avtobus in tridnevno bivanje brez staršev, to je bil za otroke čisto poseben 

dogodek.  

Otroci skupine Medvedi iz enote Palček, so se vsi poslovili od staršev, se usedli na 

avtobus in odpeljali v Radomlje po prijatelje, skupino Ribe, iz enote Mlinček.  

Vzgojiteljice, ki smo spremljale otroke, smo bile Damjana Rode, Saša Starič in Irena 

Zupan ter Barbara Perša in Klara Flerin. 

 

Bivali smo na kmetiji Ožbet, vsaka skupina v svojem nadstropju, na igrišču pa smo se 

spoznali, se skupaj igrali in postali pravi prijatelji. 

In že kmalu so se začele aktivnosti. 



Sprehod do cerkve, kako nastane testo, jahanje, ogled hleva in kres. Vmes, med 

dejavnostmi, smo se igrali na igrišču.  

Zvečer smo bili utrujeni, prašni od zemlje in zadovoljni. Drugi dan je bil pohod skozi 

gozd, kjer smo iskali lesene skulpture živali, do Starega vrha, kjer smo si zaslužili malico. 

Po kosilu smo zgnetli testo, si ogledali koze, božali zajčke in nahranili krave. Zvečer, vsi 

v pižamah, smo odšli na druženje s skupino Ribe na pižama zabavo. Zadnji dan smo že 

spakirali prtljago, imeli druženje z lovcem, in čisto za konec nas je gospodar Janez 

odpeljal s traktorjem in vozom na vožnjo do Starega vrha.Za otroke to ni bil samo ogled 

kmetije in tamkajšnjega življenja, ampak tudi učenje samostojnosti. In vsak je odšel s 

svojimi novimi izkušnjami in vtisi. 

Vsi starši pa so bili navdušeni in zelo hvaležni.   

 

                                                                                                                      Barbara Perša 

 
2. TERMIN: 4. 4. – 6. 4. 2022 

Enota Krtek: 14 otrok 

Enot Racman: 23 otrok 

 

Na začetku meseca aprila smo odšli na pomladni tabor na kmetiji. Pot smo začeli z vožnjo z 

avtobusom, ki je bila otrokom (po daljši odsotnosti odhodov na izlete in letovanja) izjemno 

zanimiva. Med potjo so pogosto opisovali dogajanja, ki so jih lahko opazili. Na tabor smo 

skupaj odšli otroci in vzgojiteljice skupin Čmrlji in Želve. 

Tabor na kmetiji je otrokom približal delo in življenje na kmetiji. Otroci so imeli možnost 

spoznati skupno bivanje, življenje ljudi na kmetiji in skrb za živali ki na njej bivajo.  

Gospodarice kmetij so otrokom predale znanje o pripravi zeliščnega čaja, kuhanja in priprave 

ter peke kruha. Gospodarji so poskrbeli, da so otroci dobili prijetno izkušnjo z delom na kmetiji 

ter skrbi za živali. Pogledali smo si bližnja hleva, hranili in molzli krave, opazovali male zajčke, 

poimenovali nove teličke in se seznanili s pomembno nalogo čebel. Otroci so ves čas aktivno 

sodelovali s postavljanjem vprašanj in opazovanjem, ki so ga vedno podkrepili tudi z že 

pridobljenim znanjem. 

Prvi dan je z neba rahlo naletaval sneg, ki nam je pričaral tudi izjemno dogodivščino ob pohodu 

na Stari vrh. Otroci so morali pokazati veliko vztrajnosti, saj pot po snegu ni bila najbolj 

enostavna. Na poti smo spoznavali rastline in opazovali uničena mravljišča, ki so jih 

najverjetneje uničile divje živali. Otroci so čisto vsakega lastnika dobro poslušali in se veliko 

novega naučili. Prosti čas smo izkoristili za spoznavanje iger, ki so se jih otroci včasih igrali 

(Gnilo jajce, Ali je kaj trden most?, različne plesne igre).  

Zadnji dan nam je svoje znanje predal lovec, ki se je potrudil da so otroci dobili pomembno 

znanje glede bivanja v gozdu in ravnanja do živih živali. Zelo dobro so si zapomnili, da je ob 

bivanju v gozdu pomembna tudi zaščita proti klopom. 

Otroci so med počitkom z veseljem aktivno sodelovali na igrišču, ki so jih izdelale spretne roke 

vseh na kmetiji. Najpogosteje so se otroci posluževali vožnje z jeklenici in skupnimi 

gugalnicah. 



 

Urška Baloh in Karin Ropotar Kovič 

 

3. TERMIN: 6. 4. 2022 – 8. 4. 2022 

Enota Gaj: 36 otrok 

Tabor na kmetiji je potekal v kraju Četena Ravan nad Škofjo Loko, ki je le šeststo metrov 

oddaljen od smučišča Stari Vrh. Bivali smo na kmetiji Davčen in Tavčar. Tabora na kmetiji se 

je udeležilo 36 otrok in 5 spremljevalk (Tinkara, Mira, Alenka, Katja, Miranda) iz enote Gaj. 

Na obeh kmetijah so nas gostitelji prijazno sprejeli. Otroci so spoznavali kmetijo in kmečka 

opravila ter odkrivali bližnjo in daljno okolico. Ob našem prihodu nas je pričakal lovec, ki je 

otrokom predstavil celo vrsto nagačenih gozdnih živali iz svoje zbirke. Aktivnosti so se vrstile 

ena za drugo: v hlevu so otroci hranili koze, ovce in kokoši ter opazovali, kako se molze kravo. 

Vsak otrok je v spremstvu odraslega jezdil ponija. S traktorjem smo se peljali čez vas, do 

travnika, kjer so otroci skupaj s Klemnom pripravili kres. Zvečer smo se zbrali ob kresu, se 

greli in opazovali, kako hitro se je ogenj ob prisotnosti vetra vzpenjal in širil. Ko je kres pogorel, 

smo se podali na nočni sprehod z ročnimi svetilkami. Na daljšem pohodu smo opazovali zeleno 

in cvetočo okolico ter se ustavili v pustolovskem parku, kjer so otroci premagovali ovire na 

visečem in premikajočem poligonu. Na vrhu Starega Vrha smo imeli počitek in malico. Prosti 

čas med aktivnostmi smo preživljali na travnatem igrišču. Dečki so vsak dan igrali nogomet, 

deklice so se gugale na veliki leseni gugalnici ter uživale v spustih na otroškem ziplinu. V 

kuhinji smo ob demonstraciji in pomoči gospodinje spoznavali, kako se zamesi in oblikuje ter 

speče hlebček. Kruh smo odnesli domov.  Zabavo v pižamah so otroci težko čakali, zato je bila 

na vrsti že prvi večer. Dan pa nikoli ni minil brez pravljice, ki smo jo vsak večer izbrale in 

prebrale vzgojiteljice. Zadovoljni in polni prijetnih vtisov smo vrnili domov.  

 

          

                                                                                         

                                          

                                          Miranda Grošelj 

 

 

 

 

 

4. TERMIN: 11.4. – 13.4. 2022 

Enota Cicidom: 9 otrok 

Enota Ostržek: 7 otrok 



Enota Palček: 16 otrok 

 

V ponedeljek, 11.4.2022, smo ob pol enajstih prispeli na kmetijo Tavčar in Davčen. Pričakala 

nas je dobra malica nakar smo se poigrali na igrišču ob kmetiji. Sledil je ogled kmetije (hlev in 

orodje ). Potem spet igranje na igrišču ter sprehod do cerkve Sv. Brikcija. Že pošteno lačni smo 

pojedli slastno kosilo in se namestili v naše sobe. Igrali smo se družabne igre in risali prve vtise. 

Popoldne smo jahali ponija po imenu Lili in se peljali na kmečkem vozu. Zvečer smo se 

preizkusili v molži, za večerjo pa so nas presenetile palačinke. Pred spanjem smo priredili 

zabavo v pižamah in še pred deveto uro glasno smrčali. Drugi dan smo pričeli z izletom na Stari 

Vrh. Pot nas je vodila ob smučišču in čez gozdni predel, v katerem so se skrivali leseni kipi 

živali, ki bivajo v naših gozdovih. Malo pred vrhom smo se ustavili v adrenalinskem parku in 

preizkusili najnižjo pot. Na vrhu smo se okrepčali z malico. Po kosilu smo zamesili testo za 

kruh. Med vzhajanjem smo spoznali vse o čebelah in čebelarstvu, nato pa je vsak oblikoval 

hlebček kruha in ga položil v peharčke za ponovno vzhajanje. Po krajšem obisku igrišča smo 

dali kruh v krušno peč in počakali na večerjo. Potem smo ob pomoči gospodarja zgradili kres 

in ga zakurili. Ob ognju smo zapeli in zaplesali ter se pred spanjem odpravili še na pohod s 

svetilkami. Zadnji dan smo spakirali svoje kovčke ter odšli na srečanje z lovcem, ki nam je 

pokazal različne gozdne živali ter povedal nekaj zanimivih zgodb. Po kosilu pa še krajši sprehod 

in ogled pravljične hiše na bližnjem hribu. Zadovoljni in utrujeni smo se napokali na avtobus 

in se odpeljali domov. Spremljevalke: Maja Novak, Darja Iršič, Tadeja Lavtižar, Katja Lah, 

Anja Musek, Lucija Škrjanc. 

 

5. TERMIN: 13. 4. – 15. 4. 2022 

Enota Kekec: 18 otrok 

Enota Krtek: 13 otrok 

V sredo, 13. 4. 2022 smo se skupina Žabe iz enote Krtek in skupina Metulji iz enote 

Kekec odpravili na Tabor na kmetiji. Zbor in odhod sta potekala po načrtih. Sama pot 

je minila hitro in brez zapletov. 13 otrok skupine Žabe in obe spremljevalki smo bili nastanjeni 

pri Tavčarju, 18 otrok iz skupine Metulji in tri spremljevalke pa so bili pri Davčnu. Skupaj smo 

se pogovarjali z lovcem, ki nam je predstavil nekaj živali ter nam približal življenje le-teh in se 

odpravili po gozdu, kjer smo iskali gozdne živali iz lesa ter se okrepčali na Starem vrhu. Ne 

smemo pozabiti na stezo adrenalinskega parka, kjer smo se lotili gravitacije preko zapletenih 

gibalnih nalog. Skupaj smo se tudi zbrali pri kresu ter seveda odhodu domov. Vmes smo jedli, 

pekli kruh, čistili hlev, molzli kravo, sestavljali kres, se pogovarjali o čebelah, jedli, jahali 

konja, hranili živali, delali Pehtin čaj, jedli, počivali, se igrali, imeli zabavo v pižamah, 

pohajkovali s svetilkami in, ne smemo pozabiti, jedli.  

Gospodar Marko, gospodarica Silva in sin Klemen so nam dodobra približali življenje na 

kmetiji. Bili so izredno prijazni in polni znanja, ki so ga delili z nami. Sobe so bile čiste, hrana 

odlična. Za razliko od jesenskega bivanja na kmetiji…morda smo vzgojiteljice pogrešale 

pobiranje jabolk in izdelavo soka ter peko kostanja, vendar se je bilo treba prilagoditi letnemu 



času. Imeli smo tudi malo sreče z vremenom, nekaj kapelj je bilo pri odhodu. Imeli smo dovolj 

časa za igro zunaj, tako da so se lahko otroci dodobra spoznali z zipline-om. Otroke smo 

spremljale Martina Pavlič, Martina Svetlin, Mojca Novak, Ana Kržišnik in Simona Kunavar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAVALNI TEČAJ 

 

Plavanje je dandanes zelo razširjena dejavnost. Plavajo prav vsi, od dojenčkov pa do 

starostnikov. Učenje plavanja poteka od zaznavanja, ustvarjanja predstav o gibanju, pomnjenja, 

ponavljanja, utrjevanja in še in še. Voda za otroka predstavlja neko novo okolje, zato se je 

najprej treba na gibanje v vodi prilagoditi. Otroci se na vodo prilagajajo na igriv način, zato je 

zanje prilagajanje na vodo zanimivo. Prav je, da se otroci v predšolskem obdobju že srečajo s 

plavanjem oziroma s prilagoditvijo na vodo. Plavanje pozitivno vpliva na rast, razvoj in zdravje 

ljudi.  

V Vrtcu Domžale so se imeli letos, v okviru dodatnih dejavnosti, otroci od 4. leta dalje, možnost 

vključiti na plavalni tečaj. Tečaj je bil organiziran v sodelovanju z AZIMUT SPORT-om v 

Ljubljani (Atlantisu). Vključenih je bilo 314 otrok iz vseh osmih enot Vrtca Domžale. Otroci 

so se prilagajali na vodo z različnimi igrami. Prilagajali so se na upor vode, potapljali so glavo, 

izdihovali so v vodo, gledali pod vodo, privajali so se na plovnost in drsenje na vodi. 

 

 



ABONMA 

 

ORGAZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO 

ENOTAH 

 

 

ABONMAJI ZA MLAJŠE OTROKE V ENOTI:  

 

 

Enota Cicidom, MIŠKINO GLEDALIŠČE; tri abonmajske predstave; vključenih 68 otrok. 

10. 3. 2022  

 ČAROBNA VILILANDIJA 

7. 4. 2022  

 ZVEZDNI PLES 

5. 5. 2022   

 ZOO ZA LAHKONOČ 

Enota Krtek, Gledališče KUKUC, dve abonmajski predstavi, vključenih 189 otrok 

5.5.2022 

 ZAJČKOV ZVONČEK, 1. starostna skupina 

 ŠKRATKA SLADKA,   2. starostna skupina 

16.5.2022 

 DINO IN ČAROBNI TONI, 1. starostna skupina 

 ŽIV ŽAV,                              2. starostna skupina 

Enota Palček, Gledališče KU-KUC; 1 abonmajska predstava; vključenih 85 otrok. 

10.5.2022   

 MINI MONI 

Enota Racman, Lutkovno gledališče FRU FRU; dve abonmajski predstavi; 

vključenih 33 otrok. 

30. 3. 2022 

 KRTEK ZLATKO 

13. 5. 2022  

 MUCA COPATARICA 

 

ABONMA V KULTURNEM DOMU FRANCA BERNIKA V DOMŽALAH: 

 

Abonma zaradi ukrepov covid-19 ni bil realiziran.  

 

 

 

 

 



GLEDALIŠČE V VRTCU 

 

V skladu z LDN in dogovorom s KD Franca Bernika smo od 8 .12. do 17. 12. 2021 organizirali 

predstavo za otroke v vseh enotah Vrtca Domžale. Otroci so si ogledali lutkovno predstavo 

GRDI RAČEK. 

Lutkovna predstava po literarni predlogi pravljice o Grdem račku je zgodba o labodu, ki ga 

zaradi telesne drugačnosti nihče ne ceni dokler je mladič, čeprav s svojo življenjsko držo ves 

čas dokazuje, da je vreden ljubezni in pozornosti, celo bolj kot tisti, ki se mu posmehujejo in se 

iz njega norčujejo. Grdi raček je kot mladič majhen in šibak, prepuščen na milost in nemilost 

življenjskim okoliščinam. Usoda ga potiska iz nevarnosti v nevarnost. Nima podpore 

sorodnikov in prijateljev, a se s svojim neomajnim upanjem in voljo do sprejetosti vedno znova 

rešuje iz težav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


