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1. IZHODIŠČA ZA LETNI DELOVNI NAČRT   
Letni delovni načrt (LDN) opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce posameznih nalog s področja 

vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, ki jih bomo realizirali v šolskem letu 2018/2019. 

Zagotavlja načrtno in poglobljeno delo strokovnih organov vrtca pri uresničevanju vzgojnih 

ciljev vrtca in povezovanju vrtca z okoljem.  

Namenjen je delavcem vrtca, otrokom in staršem, članom organov upravljanja vrtca in 

upravnim organom s področja vzgoje in izobraževanja.  

Enota vrtec deluje pod okriljem OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in opravlja javno službo vzgoje in 

izobraževanja za predšolske otroke po programih, ki jih določa Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje. S svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu otrok na območju 

občine Ljutomer.  
 

1. 1 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

• Zakon o vrtcih. 

• Zakon o zavodih 

• Pravilnik o dokumentaciji vrtca. 

• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih  pogojih za prostor in opremo vrtca. 

• Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

• Kurikulum za vrtce. 

• Konvencija o otrokovih pravicah. 

• Potrebe in programi družbenega okolja. 

• LDN namenjen posameznemu oddelku in LDN vrtca. 

• Materialni in kadrovski pogoji ter možnosti. 

• Evalvacija LDN preteklega leta.  
 

1. 2  ZASNOVE IN FAZE NASTAJANJA LDN  
• Nastajanje LDN vodi ravnateljica, pomočnica ravnateljice za vrtec in vodja vrtca, pri čemer  

  sodelujejo vsi strokovni delavci vrtca. 

• Smernice vzgojnega dela programa in nalog se oblikujejo na vzgojiteljskem zboru.  

• Predloge in pobude posredujejo tudi starši na roditeljskih sestankih in svetu staršev. 

• LDN sprejme Svet zavoda po predhodni obravnavi na roditeljskem sestanku vrtca in Svetu  

  staršev.   
 

2. VIZIJA,  RAZVOJNI CILJI, CILJI IN NALOGE  VRTCA   
2. 1  VIZIJA 
»Z nasmehom na obrazu vstopamo v širni svet.« 
Naša vizija je otroke čim bolje pripraviti za življenje, da bodo s pogumom, samozavestjo in 

trdnostjo vstopili v življenje. Želimo si, in zato bomo tudi gradili na tem, da bodo z nasmehom 

na obrazu povedali od kod prihajajo in se radi vračali nazaj v rodne kraje. Prav tako bomo 

otrokom preko dejavnosti poskušali približati vrednote, ki se v tempu življenja nekako 

izgubljajo (sočutje, razumevanje, nasmeh, lepa beseda…). 

  

2. 2  RAZVOJNI CILJI 
 Vrtec novih priložnosti – urediti prostore vrtca na način, ki bo skladen z vizijo vrtca in 

bo spodbujal celosten razvoj otrok. 
 Vrtec inovativne vzgojne prakse – vzpodbujanje inovativne vzgojne prakse, ter stalno 

strokovno izpopolnjevanje strokovnega kadra. 
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 Vrtec kot prostor medsebojne izmenjave, sodelovanja in povezovanja – ustvariti 

vzgojno okolje z bogato izmenjavo izkušenj in znanj, z vrednoto medsebojnega 

sodelovanja in povezovanja. 
 Vrtec kot prostor igralnega raziskovanja na prostem – obogatiti vzgojno-

izobraževalni program z dejavnostmi, ki bodo omogočile doživljanje in raziskovanje 

bližnjih naravnih življenjskih prostorov. 
 Vrtec diha z okoljem – spodbujanje spoštljivega odnosa do pripadnosti kraja, okolja in 

ohranjevanje kulturne dediščine. 
 

2. 3  CILJI KURIKULA ZA VRTCE  
 Odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke. 

 Uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje  v vrtcih, ki 

hkrati omogoča poglobljenost na določenih področjih. 

 Omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino. 

 Oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (sprejetost ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, 

telesno in duševno zgradbo). 

 Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok. 

 Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu. 

 Posodabljanje in reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu. 

 Večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev. 

 Vloga evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu. 

 Informiranje in sodelovanje s starši.  

Sodobne smeri predšolske vzgoje so usmerjene k otroku in izhajajo iz različnih teorij njegovega 

razvoja. Zato pri zastavljanju ciljev in nalog ne moremo mimo razvojnih specifičnosti 

predšolskega otroka ter potrebnih pogojev za njegov razvoj. 

Zaposleni v vrtcu se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se odgovornosti, 

ki jih s tem sprejemamo, do otrok, staršev oz. družine in hkrati tudi do družbe.  

 
2. 4  NALOGE VRTCA 
Naši programi temeljijo na sodobnih konceptih dela, ki v ospredje postavljajo dejavnosti 

otroka in njegovo počutje v vrtcu.  Ker želimo v vrtcu ustvariti prijetno in spontano vzdušje, 

pri čemer bo otrok dejaven in bo iz tega pridobival tudi izkušnje, ki so pomembne za življenje 

so naše naloge naslednje: 

 z dejavnostmi vplivati na celoten otrokov razvoj, 

 z gibalnimi dejavnostmi vplivati na motorični in funkcionalni razvoj otroka, 

 z dejavnostmi vzpodbujati otrokovo samostojnost in pridobivati otrokovo 

samozavest, 

 poskrbeti za uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti predšolske 

vzgoje, 

 spodbujati govorno in bralno kompetentnost otrok v vrtcu (obisk knjižnice, 

knjižni nahrbtnik, bralna značka, govorne vaje, vaje za opismenjevanje), 

 dvigovati kvaliteto priprave in uživanja zdrave hrane, 

 sodelovanje z drugimi vrtci in povezovanje s strokovnimi institucijami (MIZŠ, 

Zavod RS za šolstvo, GFML, Univerza v Mariboru).  
 

3. OBRATOVALNI ČAS 
3. 1  POSLOVNI ČAS  
Dnevni poslovni čas je prilagojen potrebam staršev in je bil potrjen na Svetu zavoda. V primeru, 

da je praznik med tednom, bomo za ostale delovne dni zbrali prijave in na osnovi števila prijav 
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organizirali dežurne skupine.  Do združevanja lahko prihaja ob praznikih in med šolskimi 

počitnicami, to so predvidoma jesenske počitnice, božično – novoletni prazniki, zimske 

počitnice, prvomajski počitnice, poletne počitnice (julij, avgust).  

Pridržujemo si pravico, da je v poletnih počitnicah vrtec en teden zaprt (ko je prijavljenih 

najmanj otrok). 
 

3. 2  DNEVNI URNIK  
 
Tabela 1: Urnik dela v vrtcu 

5.30 Odpiranje vrtca. 

5:30 – 7:00 Prihajanje otrok, igra v kotičkih, upoštevanje individualnih želja otrok. 

7.00 - 8.00 Odhod v matične igralnice in pričetek usmerjenih dejavnosti. 

8.00 – 8.30 Zajtrk in urejanje po tem. 

8.30 – 12.00 Izvajanje usmerjenih dejavnosti v igralnici in na prostem, ter igra v kotičkih. 

11.00 – 

12.30 

Kosilo in urejanje po tem. 

12.30 – 

14.30 

Počitek (12:00 – 13:30), dejavnosti za otroke ki ne počivajo in dejavnosti po 

počitku. 

14.30 – 

15.45 

Popoldansko združevanje otrok, odhodi otrok. 

 

4. PROGRAMI VRTCA   
4. 1  STANDARDNI PROGRAMI 
 
Tabela 2: Programi v vrtcu 

DNEVNI PROGRAM (6–9 UR) ŠTEVILO ODDELKOV 

Oddelek prvega starostnega obdobja (heterogeni 1-2) 1 

Kombinirani oddelek (2-3) 1 

Oddelek drugega starostnega obdobja (homogeni 3-4) 1 

Oddelek drugega starostnega obdobja (heterogeni 4-6) 1 

 

5. ORGANIZACIJA DELA 
5. 1  ODDELKI 
Enota vrtca ima s 1. septembrom letošnjega šolskega leta oblikovane štiri oddelke dnevnega 

varstva: 

 en oddelek dnevnega varstva otrok prvega starostnega obdobja, 

 en oddelek dnevnega varstva otrok prvega in drugega starostnega obdobja – 

kombinirani oddelek, 
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 dva oddelka dnevnega varstva otrok drugega starostnega obdobja.  
 

5. 2  ŠTEVILO OTROK IN STROKOVNIH DELAVCEV   
 
Tabela 3: Tabela števila vpisanih otrok na dan, 1. 9. 2018 

VRSTA 

ODDELKA 

ŠTEVILO 

ODDELKOV 

ŠTEVILO 

OTROK 

DIPL. 

VZGOJITELJICA 

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK - 

POMOČNICA 

Oddelek 1-2 

let 

1 11 1 1 

Oddelek 2-3 

let 

1 16 1 1 

Oddelek 3-4 

let 

1 16 1 1 

Oddelek 4-6 1 19 1 1 

 

5. 3  STROKOVNI DELAVCI VRTCA  
Delavci so razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v soglasju z 

ustanoviteljem – Občino Ljutomer.   
 
Tabela 4: Tabela strokovnih delavcev v posameznem oddelku vrtca 

ODDELEK 

  

ŠTEVILO 

ODDELKOV 

  

DIPL. 

VZGOJITELJICA 

  

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH OTROK 

- POMOČNICA 

I. starostno   obdobje 

1 do 2 let 

1 Katja 

Novak/Simona 

Trstenjak 

Gabrijela Marič 

Kombinirani 

oddelek 2 do 3 let 

1 

  

Irena Magdič Simona Juterša 

II.  starostno obdobje 

3 do 4 let 

1 Nina Kosi Nina Krajnc 

II. starostno obdobje 

4 do 6 let 

1 Jasna Lipovec Ines Luknjar 

V skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 278, z dne 12. 6. 2018, se lahko 

zgornja meja oblikovanja oddelkov poveča za 2 otroka, če ni mogoče novo vpisanih otrok 

vključiti v obstoječe oddelke. 
 

5. 4  URNIK STROKOVNIH DELAVK VRTCA   
Polna delovna obveznost strokovnih delavk je razporejena na naslednji način:  

 Diplomirane vzgojiteljice:  6 ur neposrednega dela z otroki,  0,5 ure odmor,  1 ura 

pedagoškega dela v vrtcu v sklopu strnjenega delovnega časa,    pisna in materialna 

priprava na vzgojno delo, drugo pedagoško delo,  0,5 ure pedagoškega dela izven 

strnjenega delovnega časa v vrtcu. 

 Vzgojiteljice - pomočnice:  7 ur neposrednega dela z otroki,  0,5 ure odmor,  0,5 ure 

pedagoškega dela izven strnjenega delovnega časa. 

Glede na različno prihajanje otrok v vrtec in odhajanje domov, po potrebi, oddelke v jutranjem 

in popoldanskem času združimo (do 7:00 ure in od 15:00 ure dalje ali glede na število otrok). 
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Vzgojiteljica in vzgojiteljica – pomočnica prilagajata delovni čas tako, da je zagotovljena 

sočasnost v oddelku takrat, ko je prisotna večina otrok in vplivata na enakomerno razpršitev 

vzgojnih dejavnosti skozi ves dan. 
 
Tabela 5: Delovni čas strokovnih delavcev vrtca 

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ČAS NEPOSREDNEGA DELA, VMESNIM 

ČASOM ZA MALICO IN ČASOM 

POSREDNEGA DELA 

Katja 

Novak/Simona 

Trstenjak 

Irena Magdič,  

Nina Kosi,  

Jasna Lipovec 

Diplomirana 

vzgojiteljica 

7:30 – 14:30 

7:15 – 14:15 

8:00 – 15:00 

7:00 – 14:00 

Gabrijela Marič,  

Nina Krajnc,  

Simona Juterša,  

Ines Luknjar 

Vzgojiteljica 

predšolskih otrok -

pomočnica 

7:45 – 15:15 

8:15 – 15:45 

7:30 – 15:00 

5:30 – 13:00 

 

Strokovne delavke se v šolskem letu 2018/2019 izmenjujejo v štirinajst dnevnih presledkih.  
 

6. OSTALI ZAPOSLENI 
6. 1 SISTEMATIZACIJA ZAPOSLENIH 
 
Tabela 6: Sistematizacija delovnih mest v vrtcu 

DELOVNO MESTO DELEŽ ZAPOSLITVE 

ravnatelj / 

vzgojiteljice 4 

pomočnice vzgojiteljic 4 

svetovalni delavec 0,13 

kuharica, perica 1,49 

čistilka 1,37 

administrativno računovodska služba 0,53 

hišnik  0,22 

organizator prehrane 0,07 

organizator zdravstveno-higienskega režima 0,07 

pedagoško vodenje 0,20 

SKUPAJ 12,08 

 

7. PREDNOSTNA NALOGA VRTCA    
Prednostna naloga vrtca je v šolskem letu 2018/2019 naravnana na področje gibanja, narave 

in družbe. Povezovali bodo letne čase z družbenimi dogodki, ki se dogajajo v bližnji okolici in 

tako živeli s časom in okoljem. Takšen je tudi naslov prednostne naloge za šolsko leto 

2018/2019 - “V DRUŽBI S ČASOM IN OKOLJEM.” 
 

7. 1 PREDNOSTNA NALOGA ODDELKOV  
Vsak tandem strokovnih delavk, bo v oddelku izvajal primerne aktivnosti glede na starostno 

stopnjo otrok.  Akcijski načrti posameznih oddelkov bodo strokovne delavke dodale v LDN 

oddelkov. 
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8. PROJEKTI 
MALI SONČEK – projekt iz področja gibanja, pri katerem sodelujejo otroci od drugega leta 

starosti. 

 Nosilec projekta: Zavod za šport RS, zavod Planica. 

 Koordinator: Irena Magdič  

 
Tabela 7: Tabela dejavnosti za projekt Mali sonček po posameznih oddelkih 

ODDELEK  DEJAVNOSTI, KI SE BODO 

IZVAJALE 

DATUMI IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

Oddelek ne sodeluje v projektu. Kljub 

temu pa se bodo izvajale dejavnosti kot 

so igre z žogo, igre na prostem, naravne 

oblike gibanja, daljši sprehodi itd. 

Skozi celo šolsko leto. 

Kombinirani oddelek 

od 2 do 3 let 

MODRI SONČEK ( 2 DO 3 LET) 

Modri planinec (4 izleti: 2 daljša 

sprehoda in 2 izleta). 

Igre brez meja (športno popoldne s 

starši). 
 
 

Naravne oblike gibanja na prostem ali 

dejavnosti na trim stezi na igrišču. 

Igre na prostem - pozimi. 
 

Vožnja s poganjalcem. 

Igre z žogo. 

Ustvarjanje z gibom in ritmom. 

Naravne oblike gibanja. 
 

ZELENI SONČEK (od 3 do 4 let) 

-        Zeleni planinec: 4 izleti (3 izleti 

jeseni, pozimi, spomladi in 1 orientacijski 

pohod).  

-        Igre brez meja. 

-        Mini kros. 

-        Igre z žogo. 

-     Igre na prostem pozimi 

-        Vožnja s triciklom ali skirojem. 

-        Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

-        Naravne oblike gibanja. 

Otrok mora ob koncu šolskega leta 

opraviti vsaj pet od zgoraj naštetih nalog. 

 

Daljši sprehodi tedensko. 

Kolesarjenje s starši 

november in maj, gibalno 

dopoldne s starimi starši 

v aprilu. 

Ob tednu športa in tednu 

otroka. 

V zimskem  času v 

primeru snega. 

 Ob tednu  mobilnosti in v 

maju. 

 Skozi celotno šolsko leto 

gibalnih dejavnostih. 
 

enaki časi kot pri  modrem 

sončku. 
 
 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 3 do 4 let 

ZELENI SONČEK (od 3 do 4 let) 

-        Zeleni planinec: 4 izleti (3 izleti 

jeseni, pozimi, spomladi in 1 orientacijski 

pohod). 

  

Izleti v različnih letnih 

časih (jesen, zima, 

pomlad); orientacijski 

pohod jeseni. 
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-        Igre brez meja. 

-        Mini kros. 

-        Igre z žogo. 

-        Vožnja s triciklom ali skirojem. 

-        Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

-        Naravne oblike gibanja. 

  

ORANŽNI SONČEK (od 4 do 5 let) 

-        Oranžni planinec. 

-        Igre brez meja. 

-        Mini kros ali trim steza. 

-        Igre z žogo. 

-        Vožnja s skirojem ali kolesarjenje. 

-        Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

-        Naravne oblike gibanja. 

  

Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog. 

Športno popoldne s starši 

spomladi. 

Evropski teden športa. 

Skozi celotno leto. 

Jeseni in spomladi. 

Skozi celotno leto. 

Skozi celotno leto. 

  

  

Enaki časi dejavnosti, kot 

pri zelenem sončku. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let 

RUMENI SONČEK (4 - 5 let) 

  

Rumeni planinec- 5 izletov: 4 izleti (en 

izlet opravi jeseni, en pozimi ter dva 

spomladi) in orientacijski pohod, ki se 

izvede poljubno, ne glede na letni čas. 

  

Igre brez meja - športno popoldne s starši. 

Mini kros. 

Igre na prostem s smučmi. 

Kolesarjenje. 
 

Rolanje. 

Drsanje. 

Igre z žogo. 

Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

Elementi atletske in gimnastične abecede. 

Igre z vodo, ob vodi in v vodi. 

  

Otroci morajo opraviti vsaj 7 nalog. 

  

  

  

Izlet: jeseni, pozimi 

sankanje na Arehu, 

spomladi pohodi, 

orientacijski pohod 

jeseni. 

Kolesarski dan s starši 

V času ETŠ. 

V zimskem času 

Jesenski in pomladni 

čas. 

  

Zimski čas 

Skozi vso leto 

Skozi vso leto 
 

Skozi vso leto 
 

Pomladni čas (plavalni 

tečaj) 

 

VARNO S SONCEM – namen projekta je otroke in odrasle, seznaniti z varnim načinom 

bivanja na prostem v poletnih mesecih. V projektu sodelujejo vsi oddelki vrtca. 

 Nosilec projekta: NIJZ 

 Koordinator: Nina Kosi 

 
Tabela 8:Tabela dejavnosti za projekt Varno s soncem  po posameznih oddelkih 

ODDELEK  DEJAVNOSTI, KI SE BODO 

IZVAJALE 

DATUM IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 



11 
 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja  od 1 do 2 

let 

Otroci se seznanijo kako se zaščitimo 

pred močnim soncem. V vrtec si 

prinašajo zaščitne kape za sonce, sončna 

očala. Pogovarjamo se o pomembnosti 

zaščite pred soncem in kako to vpliva na 

naše zdravje. 

Opazujemo sence in položaj sonca.  

Junij, julij, avgust 

Kombinirani oddelek 

od 2 do 3 let 

Obeležili bomo dan sonca na prostem – 

ustvarjali bomo sonce in se igrali s 

sencami. Otroke bomo seznanjali z 

škodljivimi in koristnimi vplivi sonca na 

naše telo. Spoznavali bomo primerna 

oblačila za vroče dni in ravnanja ob 

pripeki sonca. Z otroki bomo izvajali čim 

več dejavnosti na prostem v senci gozda 

ali umetni senci, ob vodi. Igra vlog na 

temo plaža. Navajali otroke na zadostno 

pitje vode. Masaža za otroke – mažemo 

se s sončno kremo, poletni dež. 

Junij, julij, avgust 

Oddelek drugega 

starostnega 

obdobja  od 3 do 4 

let 

V oddelku bodo z aktivnostmi na to 

tematiko pričeli na dan sonca, ob plakatu 

in slikovnih gradivih se bodo pogovarjali 

o soncu, o koristnih in škodljivih učinkih 

sonca ter o pravilni zaščiti pred UV 

sevanjem. O tem bodo s pomočjo zloženk 

seznanjeni tudi starši otrok. 

Otroci bodo ob bivanju na prostem nosili 

pokrivala, zadrževali se bodo v naravni 

senci in se igrali igre z lastno senco. 
 

 

Junij, julij in avgust. 

Oddelek drugega 

starostnega 

obdobja  od 4 do 6 

let 

Otroke bodo ob toplejših dneh začeli 

seznanjati z varnim načinom bivanja na 

soncu. Opozorili jih bodo tako na 

pozitivne kot negativne vplive sonca. 

Prav tako bodo o tem seznanili starše in 

skrbnike. Dnevno rutino bodo prilagodili 

vremenskim pogojem. Ustvarjali bodo s 

sencami, likovne dejavnosti pa bodo 

namenili tudi tematiki sonca. 

Junij, julij in avgust. 

 

 

 

ZDRAV VRTEC – namen projekta je, da otrokom ponudimo tako zdravo prehrano kot tudi 

celoten zdrav način življenja, kar pomeni veliko gibalnih aktivnosti, bivanja na prostem itd. 

 Nosilec projekta: NIJZ 

 Koordinator: Jasna Lipovec 
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Tabela 9:Tabela dejavnosti za projekt Zdrav vrtec po posameznih oddelkih 

ODDELEK  DEJAVNOSTI, KI SE BODO 

IZVAJALE 

DATUM IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

Vsakodnevno gibanje na prostem, 

jutranje razgibavanje, gibalna minutka. 

Vsak ponedeljek vadbena ura.  

Pogovor o zdravi prehrani, uživanje 

zdrave prehrane, skrb za higieno rok, ust 

in skrb za čistočo igralnice.  

Skozi celotno šolsko leto. 

 Kombinirani 

oddelek od 2 do 3 let 

1x mesečno bomo ščetkali zobke. 

Vsaj 1x tedensko se bomo odpravili na 

daljši  pohod – Z  majhnimi koraki na 

dolgo pot.  Dnevno bomo izvajali gibalne 

dejavnosti z otroki. 

Dan zdravja – gibalno srečanje s starimi 

starši: Pol zdravja sta smeh in ljubezen. 

Ogled video filma – Čiste roke za zdrave 

otroke – in s tem navajanje otrok na 

pravilno umivanje rok in  samostojnost 

pri osebni negi. 

Varno v mojem okolju – varne poti, 

uporaba rumene rutice, sprehod v koloni, 

prehod za pešce, vožnja po poligonu s 

poganjalci in tricikli. 

 Skozi celotno šolsko 

leto. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 3 do 4 let  

Tekom celotnega leta bodo otroci 

seznanjeni o vseh tematikah zdravega 

načina življenja: 

Higiena: 

Pogovor o tem, kako je potrebno skrbeti 

za svoje telo in s tem za svoje zdravje. 

Otroci bodo seznanjeni s pravilno nego 

telesa, predvsem s pravilnim umivanjem 

rok in zob, kar bo otrokom tudi večkrat 

demonstrirano. Enkrat mesečno bo tudi 

ščetkanje. 

Prehrana: 

Pogovor o zdravi in nezdravi prehrani. 

Listanje reklamnih letakov, izdelava 

plakata na to tematiko. Pitje čim več vode 

in okušanje raznolike hrane. 

Gibanje: 

Vadbene ure v telovadnici in na prostem, 

različne gibalne igre in naloge, izleti in 

pohodi. 

Počitek: 

 

Skozi celotno leto. 
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Otroci bodo seznanjeni, da je tudi počitek 

pomemben za ohranjanje našega zdravja. 

Vsi otroci bodo po kosilu tudi počivali. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let  

Z otroki se bodo pogovarjali o naslednjih 

tematikah: 

 zdrava prehrana (količina, način 

prehranjevanja), 

 pomen gibanja za ohranitev 

zdravja, 

 osebna higiena, 

 pomen počitka za ohranitev 

zdravja. 

Skozi vso leto. 

 

 ZOBNI ALARM – namen projekta je, da otroke navajamo na vsakodnevno umivanje 

zob in da starše seznanjamo o njihovih nalogah (dnevno ščetkanje zob zjutraj in 

zvečer). Prav tako s projektom želimo pri otrocih vplivati na pozitiven odnos do 

zobozdravstvene oskrbe. 
Nosilec projekta: ZD Ljutomer 

Koordinator: Jasna Lipovec 
 
Tabela 10:Tabela dejavnosti za projekt Zobni alarm po posameznih oddelkih 

ODDELEK  DEJAVNOSTI, KI SE BODO 

IZVAJALE 

DATUM IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let  

Oddelek ne sodeluje v projektu. 
 

 Kombinirani 

oddelek od 2 do 3 let 

Oddelek ne sodeluje v projektu. 

Sodelujemo pa v preventivnem ščetkanju 

zob - 1x mesečno ob prisotnosti 

medicinske sestre iz ZD Ljutomer oz. 

sami. 

 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 3 do 4 let  

Oddelek ne sodeluje v projektu. 

Enkrat mesečno pa sodeluje v 

preventivnem ščetkanju zob. 

 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let  

Izvedli bodo štiri srečanja z medicinsko 

sestro: pogovorili se bodo  o zdravju, 

higieni, gibanju in zobozdravstvu. Ob tem 

bodo pridobivali veščine pravilnega 

ščetkanja zob, pod vodstvom medicinske 

sestre. V sklopu projekta si bomo ogledali 

Zobozdravstveno ambulanto v Ljutomeru. 

12. 10. 2018 

24. 10. 2018 

7. 11. 2018 

23. 11. 2018 - 

zaključek projekta, kjer 

bodo prisotni vsi 

oddelki vrtca. 
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9. DEJAVNOSTI, KI JIH BOMO URESNIČEVALI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 
Navedene so vse dejavnosti, ki se bodo izvajale v posameznih oddelkih glede na starostno 

stopnjo otrok.  Dejavnosti se bodo odvijale vso šolsko leto, točni datumi pa bodo določeni na 

mesečnih strokovnih aktivih. Odvijale se bodo dejavnosti, ki se nam zdijo za vrtec zanimive 

in koristne. 
 
Tabela 11: Dejavnosti, ki jih bomo uresničevali skozi vse leto 

DEJAVNOST OKVIRNI NAČRT DATUMSKA 

OPREDELITEV 

NAJBOLJ ŠPORTNI 

VRTEC  

(vodja dejavnosti: Jasna 

Lipovec) 

Vrtec bo vključen  v natečaj pod 

okriljem programa Šport mladih. 

Natečaj zajema športne aktivnosti 

izvedene skozi celotno šolsko leto in 

sicer: Mali sonček, Naučimo se plavati, 

vrtčevska športna tekmovanja in 

prireditve. 
 

Skozi celo šolsko leto. 

Športne igre v vrtcu 

Cezanjevci (28. 9. 

2018) 

Cicibaniada (30. 1. 

2019) 

Dan športa (19. 10. 

2018) 

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA  

(vodja dejavnosti: Nina 

Krajnc) 

Skupne gibalne minutke na trim stezi - 

krog prijateljstva. V primeru slabega 

vremena izvajamo tibetanske vaje v 

večnamenskem prostoru vrtca. 

Dejavnosti se izvajajo od ponedeljka do 

četrtka. 

  

23. 9. 2018 – 30. 9. 

2018 (28. 9. 2018 

druge športne igre v 

vrtcu Cezanjevci) 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI  

(vodja dejavnosti: Ines 

Luknjar) 

17. 9. 2018 bomo izvedli skupno 

dejavnost - Beli zajček. Izvedli bomo 

pohod s skupnim začetkom ter, 

umazanega zajčka ob koncu nagradili z 

belo (čisto) nalepko.  

  

Udeležili se bomo Lotmerškega trail 

teka. 

16. 9. 2018 – 22. 9. 

2018 
 

 

 

 

22. 9. 2018 

ŠPORTNE IGRE V 

VRTCU CEZANJEVCI 

(vodja dejavnosti: Jasna 

Lipovec, Nina Krajnc 

in Ines Luknjar) 

Izvedli bomo dejavnost v obliki 

oviratlona in tako sledili naši prednostni 

nalogi – gibanje, narava v kateri živimo. 

V dejavnosti bodo tekmovali otroci 

drugega starostnega obdobja (4-6 let). 

Ostali oddelki se bodo dejavnosti 

udeležili kot gledalci in navijači. 

Športne igre so namenjene okoliškim 

vrtcem, na katere jih bomo s pomočjo 

vabila povabili. Prav tako bo na športnih 

igrah poskrbljeno za varnost, prisotni 

bodo tudi reševalci iz ZD Ljutomer. 

28. 9. 2018 

VRTEC PRAZNUJE Praznovanja se bomo udeležili vsi otroci 

in strokovni delavci vrtca. Pripravili 

bomo krajši kulturni program, ne bo pa 

5. 10. 2018 
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manjkalo igre na napihljivih igralih in 

slavnostne torte. 

ODPRIMO VRATA 

NA STEŽAJ 

Vsak oddelek enkrat v šolskem letu 

izvede dejavnost in nanjo povabi tudi 

ostale oddelke vrtca. Po dogovoru na 

strokovnem zboru si strokovne delavke 

pomagajo pri pripravi materiala in 

kasneje izvedbi dejavnosti. 

Vsak oddelek enkrat v 

šolskem letu. Datumi 

se določijo na 

strokovnih zborih. 

BRALNA 

PISMENOST 

Dejavnosti se po posameznih oddelkih 

načrtujejo in izvajajo tekom šolskega 

leta. Na Svetovni dan knjige povabimo 

učence OŠ, da se nam predstavijo s 

pravljico.  

23. 4. 2019 – svetovni 

dan knjige 

TEDEN OTROKA 

(vodja dejavnosti 

Gabrijela Marič in 

Simona Trstenjak) 

Tema: “Prosti čas” 

Skupna dejavnost: 

Izvedla se bo gibalna dejavnost v 

povezavi s glasbo.  

Ostale dejavnosti, ki se bodo izvajale po 

oddelkih so zapisane v LDN oddelka. 

1.10. 2018 - 7. 10. 

2018 

EVAKUACIJA 

(vodja dejavnosti: Jasna 

Lipovec) 

Tokrat se bomo evakuirali samostojno. 

Pri tem bomo izmerili evakuacijski čas 

in zapisali kakšne so bile reakcije 

zaposlenih in otrok.  

Mesec oktober. 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK  

(vodja dejavnosti: Irena 

Magdič) 

V tednu TSZ bodo otroci po 

posameznih oddelkih spoznavali eno 

sestavino zdravega zajtrka: zeleni - 

jabolko, oranžni - med, rdeči - maslo, 

mleko in vijolični - kruh. V petek bomo 

izvedli skupni zajtrk ter pripravili 

razstavo izdelkov s predstavitvijo. 

16. 11. 2018 

PRAZNIČNI 

DECEMBER 

(vodja dejavnosti: Nina 

Krajnc, Ines Luknjar in 

Tamara Jureš in Simona 

Trstenjak) 

Izvede se praznična prireditev, 

okraševanje jelke v skupnem prostoru, 

obisk dobrih mož,... 

December 

PRESPIMO NOČ V 

VRTCU  

(vodja dejavnosti: Jasna 

Lipovec in Ines 

Luknjar) 

Dejavnost je namenjena oddelku 

drugega starostnega obdobja (4-6 let). 

Noč bomo prespali v vrtcu, obogatili jo 

bomo z obiskom kina v Murski Soboti, 

kamor se bomo peljali z avtobusom. 

16. 5. 2019 - 17. 5. 

2019 

KOLESARSKI DAN: 

(vodja dejavnosti: Jasna 

Lipovec in Simona 

Trstenjak) 

Kolesarski dan bodo izvedli v 

sodelovanju s starši, policijo in Športno 

zvezo Ljutomer. Kolesarskega maratona 

se bodo tako lahko udeležili vsi otroci s 

starši. Organizirali bodo kolesarsko pot 

po kateri se bodo lahko vsi peljali varno 

in  brez ovir. 

Pomladni čas 
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PRAZNOVANJE 

ROJSTNIH DNI 

Otroku, ki praznuje rojstni dan bomo 

pozornost namenili s fotografijo na 

vratih. Le to si bo skupaj z balonom 

odnesel domov.  

Potek praznovanja po posameznih 

oddelkih je zapisan v LDN oddelka. 

Skozi vso leto. 

RAZSTAVE 

LIKOVNIH 

DEJAVNOSTI  

(zadolžitev: Simona 

Juterša) 

Likovne razstave se pripravljajo v 

prostorih NLB in občine Ljutomer. 

Tekom šolskega leta. 

Podrobni datumi bodo 

zapisani v evalvaciji 

LDN. 

DAN REFORMACIJE 
 

Pogovor ob fotografiji Primoža 

Trubarja, branje pravljic, urejanje 

knjižnega kotička.  

31. 10. 2018 

Govorne igre – vsi glasovi abecede. 

Rokopis in slika Trubarja na tabli v 

igralnici – odziv otrok. 

Risanje – pisanje s peresom in tušem. 

Ogled slike Primoža Trubarja;  

likovni kotiček - risanje z ogljem. 

Ogled dokumentarnega filma, 

pregledovanje leksikonov na to 

tematiko in udeležitev na slovesnosti pri 

spomeniku. 

PRVI NOVEMBER  Sprehod do Ribičevega mlina in prižig 

sveče.  

1.11. 2018 

Sprehod na pokopališče in pogovor z 

otroki o minljivosti in namenu 

pokopališča. 

Pogovor na to tematiko, sprehod do 

pokopališča. 

Pogovor o tematiki smrti. 

DAN STRPNOSTI  Pogovor o drugačnosti, sprejemanje 

drugačnosti in povezava na temo 

strpnost. Izdelava plakata - vsi smo 

prijatelji.  

16. 11. 2018 

Izdelava plakata – prvi korak k strpnosti 

in prijateljstvu: odtisi stopal otrok. 

Požgečkamo svoja čutila in vstopimo v 

svet slabovidnih in slepih. 

Socialne igre na temo prijateljstva in 

sprejemanje drugačnosti. 

Sem drugačen-sem strpen. 

SLOVENSKI 

KULTURNI PRAZNIK  

Otrokom predvajamo slovensko himno. 

Učimo se, da živimo v državi Sloveniji, 

ogledamo si slovensko zastavo, sliko 

Franceta Prešerna.  

8. 2. 2019 

Predstavitev učenca OŠ z glasbenim 

instrumentom - kulturni program. 
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Doktor »Fig, fig« - spoznamo suhe fige. 

Risanje črno bele risbe. 

Pogovor o Francetu Prešernu; 

Ogled fotografij povezanih s to 

tematiko; branje izbrane pesmi. 

Uporaba leksikonov na tematiko 

kulturnega praznika. Likovna dejavnost 

na tematiko in grafomotorični kotiček 

usmerjen v to tematiko. 

PUST  Pustno rajanje ob glasbi,  pustna 

povorka po vasi.   

5. 3. 2019 

Ta dan bodo igralnico zavzele pustne 

šeme. 

Z otroki bomo sodelovali na skupnem 

rajanju v vrtcu in se udeležili  del poti 

povorke po vasi. 

Pustno rajanje in pustna povorka po 

vasi. 

Udeležba na pustni povorki na Ptuju - 

skupinska maska. 

Pustna povorka v vrtcu - po naši vasi.  

MATERINSKI DAN  Izdelali bomo manjšo pozornost za 

mame. Petje pesmic na temo mama.  

25. 3. 2019 

Z otroki izdelamo pozornost za mamo 

in ji jo na ta dan izročimo. 

Tema: Moja družina. 

Ustvarjanje manjše pozornosti za 

mame, ki jo vsak otrok ob odhodu 

domov pokloni svoji mami. 

Mamam svoj otrok podari dobro  misel 

ob odhodu iz vrtca. 

VELIKA NOČ  Barvanje pirhov, gibalne igre na to 

tematiko.  

21. 4. 2019 - 22. 4. 

2019 

Ustvarjalnice na tematiko praznika. 

Velikonočna košara. Iskanje pisanic na 

travniku ob vrtcu. 

Velikonočne gibalne in ustvarjalne igre. 

Ogled dokumentarnega filma o 

prazničnih jedeh in pogovor o tem. 

Vadbena ura na prostem na tematiko 

velikonočnih jedi. 

SVETOVNI DAN 

ZDRAVJA  

Izdelovanje prehrambene piramide.  7. 4. 2019 

Gibalno srečanje s starimi starši: Pol 

zdravja sta smeh in ljubezen. 

Krajši pohod in različne gibalne naloge 

med potjo. 

Preživimo dan zdravo! (količina hrane. 

gibanja in počitka) 
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SVETOVNI DAN 

ZEMLJE  

Sodelovanje z učenci OŠ - igranje z 

zemljo in sejanje različnih semen.  

22. 4. 2019 

Sodelovanje z učenci OŠ - poskusi, igra 

z zemljo itd. 

Igra otrok z naravnim materialom na 

travniku in ploščadi ob vrtcu – slika iz 

naravnega materiala. 

Sodelovanje z učenci OŠ; igra z zemljo. 

Sodelovanje z učenci OŠ. Matematične 

igre z naravnim materialom v gozdu.  

SVETOVNI DAN 

ŠPORTA 

Podelitev priznanj projekta Mali sonček 

in sodelovanje s športnim pedagogom. 

31. 5. 2019 

POLETNE 

POČITNICE  

Izvedejo se tedenske dejavnosti, ki so 

naprej načrtovane na strokovnih zborih. 

Predlagane tematike: sladolednica - 

sadne malice, zajtrk v obliki tržnice, 

poletne zgodbe, igra z ledom, igra vlog 

na plaži in igra vlog na morju. 

Julij in avgust 

 
 

10. KO SE BOMO POTRUDILI ZA TISTE, KI JIH IMAMO RADI 
 

DECEMBRSKA PRIREDITEV 
Koordinator prireditve: Nina Krajnc, Ines Luknjar 

Prireditev bo namenjena vsem staršem, starim staršem, bratcem in sestricam, ter zunanjim 

obiskovalcem. Prireditev bo izvedena v decembrskem času. 

  

ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA 
Koordinator prireditve: Jasna Lipovec 

Prireditev bo namenjena vsem staršem, starim staršem, bratcem in sestricam, ter zunanjim 

obiskovalcem. Prireditev bo izvedena 31. 5. 2019. 
 

12. SODELOVANJE S STROKOVNJAKI, OKOLIŠKIMI VRTCI IN ŠOLAMI 
Vzgojiteljice organizirajo dejavnosti izven zgradbe in igrišča (prevozi z avtobusom, vlakom, 

spremstvo) v skladu s 43. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08).   
 
Tabela 12: Tabela dejavnosti, ki jih bomo izvajali v sodelovanju z drugimi institucijami 

DEJAVNOST NAZIV INSTITUCIJE, 

STROKOVNJAKA 

ALI VRTCA 

DATUM 

IZVEDBE 

ODDELEK, KI SODELUJE 

V DEJAVNOSTI 

Glasbena ura Glasbena šola Slavka 

Osterca Ljutomer 

1.2. 2019     Oddelek drugega starostnega 

obdobja (3-4) in (4-6) 

Dan športa Športna zveza 

Ljutomer 

19. 10. 2018 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6) 
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Ustvarjalne 

delavnice 

Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

6. 3. 2019 ali 

7. 3. 2019 

Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

Veselo 

pričakovanje 

Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

5. 12. 2018 ali 

6. 12. 2018 

Oddelka drugega starostnega 

obdobja (3-4 in 4-6) 

Pisani 

tobogan 

Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

6. 6. 2019 ali 

7.6. 2019 

Oddelka drugega starostnega 

obdobja (3-4 in 4-6) 

Mavrični 

vrtiljak 

Društvo prijateljev 

mladine in vrtec 

Razkrižje 

11. 4. 2019 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

Cicibanjada Športna zveza 

Ljutomer 

30. 1. 2019 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

Dan 

prijateljstva 

Vrtec Mala Nedelja 10. 5. 2019 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

Eko nahrbtnik Vrtec Stročja vas  26. 4. 2019 Oddelka drugega starostnega 

obdobja (3-4) 

Likovna 

kolonija 

Vrtec Ljutomer 6. 6. 2019 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

 

13. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
Obogatitvene dejavnosti so namenjene dopolnjevanju dela v oddelkih in interesom otrok ter 

željam staršev. Načrtujemo in izvajamo jih strokovni delavci vrtca v skladu s cilji in načeli 

kurikula. Vključeni so lahko tudi zunanji strokovnjaki, vendar je nosilec dejavnosti 

vzgojitelj.   
 

PLAVALNI TEČAJ 
 Izvajamo ga po predhodnih prijavah in sofinanciranju staršev za otroke stare 4–6 let. 

Plavalni tečaj traja deset ur, v izvedbi treh dni. 

Izvajalec:  plavalna šola Delfin. 

Kje: Predvidoma v Biotermah Mala Nedelja oziroma po dogovoru. 

Kdaj: 11. 3. 2019 - 13. 3. 2019 

Financiranje: občina Ljutomer in starši. 
 

LUTKOVNI ABONMA 
Organizira JSKD. Program obsega pet predstav. Starši prostovoljno vključijo otroka. Dejavnost 

je ponujena otrokom drugega starostnega obdobja (3-4 in 4-6 let). Dejavnosti se odvijajo 

dopoldne. 

Financiranje: starši. 

Otroški LGG abonma za leto 2018/2019 ponuja naslednje predstave: 

·         8. in 9. 10. 2018, Lutkovno gledališče Maribor s predstavo ŽOGICA MAROGICA, 

·         20. in 21. 11. 2018, Zavod KULT Ljubljana s predstavo BUTALCI, 

·         19. in 20. 12. 2018, Talija Ljubljana s predstavo VILINSKA PRAVLJICA, 

·         21. in 22. 1. 2019, Lea Maribor s predstavo TROBLJA IN KLJUČ, 

·         18. in 19. 3. 2019, Lutkovno gledališče Maribor s predstavo ŠČEPER IN MBA 
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14. DELO ORGANOV VRTCA     
14. 1  SVET STARŠEV VRTCA  
Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika 

(predstavnika sveta staršev in njegovega namestnika), ki ga starši izvolijo na roditeljskem 

sestanku oddelka v septembru. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj. 

 
14. 2  STROKOVNI ZBORI 
Zbor strokovnih delavk sestavljajo vzgojiteljice - pomočnice in diplomirane vzgojiteljice. To 

so delavke, ki izvajajo dejavnosti v oddelkih, skrbijo za uresničevanje otrokovih potreb, za 

sodelovanje s starši in zunanjimi sodelavci.  

Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo predloge za izboljšanje vzgojnega 

dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem 

načrtu.  

Aktivi se bodo izvajali vsak zadnji torek  v mesecu ob 15:45. 
 

14.3 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
V vrtcu opravlja 13% delovne obveze svetovalna delavka šole, Martina Cvetko. 

LDN svetovalnega dela v vrtcu je priloga LDN vrtca. 
 

15. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PEDAGOŠKEGA DELA   
Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela v vrtcu v šolskem letu 2018/2019 bomo 

opravljali na več nivojih: 

 pomočnica ravnatelja po pooblastilu ravnatelja, 

 ravnatelj – spremljanje strokovnih delavk.  

Skozi spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela dobi ravnatelj in pomočnik ravnatelja 

vpogled v:  

 vzgojni proces, 

 pedagoške probleme, 

 kakovost strokovnih delavcev, 

 načrtovanje izobraževanja strokovnih delavcev.  

S spremljanjem pedagoškega procesa želi ravnatelj in pomočnik ravnatelja doseči naslednje 

cilje:  

 spodbujati ustvarjalnost strokovnih delavcev, 

 spodbujati k novostim (vsebine, oblike, metode, izobraževalna tehnologija),  

 spodbujati k strokovni rasti posameznika, 

 pravočasno odpravljati pomanjkljivosti in napake,  

 povezovati izvajalce pedagoškega procesa v interesne skupine, 

 dobiti poglobljen vpogled v stanje in težave, ki jih poraja praksa, 

 ob pritožbi organizirati nadzor nad posameznikom, na katerega se pritožba nanaša.   

     
 

16. SODELOVANJE S STARŠI   
Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. 

Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju, omogočiti optimalno vzgojo in 

razvoj otroka. Zato je dobro partnersko sodelovanje med starši in vzgojitelji zelo pomembno.   

Oblike sodelovanja  
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 Vsakodnevni kontakti in pogovor s strokovnimi delavkami ob sprejemanju in 

oddajanju otroka omogočajo sprotno posredovanje informacij o otroku in vzgojni 

dejavnosti.  

 Govorilne ure, ki bodo potekale enkrat mesečno ( prvi torek v mesecu oziroma po 

dogovoru s starši) v  oddelku: redna komunikacija, poglobljen pogovor o otroku – 

poznavanje in razumevanje otrokovega razvoja – so pogoj za obojestransko reševanje 

problemov, kar je v dobrobit otrok.  

 Roditeljski sestanki: starši se seznanijo s strokovno vsebino in se aktivno vključujejo v 

vzgojno dejavnost oddelka z vprašanji, razmišljanji, predlogi …  

 Druženja otrok, staršev in strokovnih delavk – različne vsebine.  

 Postopno vključevanje otroka v vrtec: starši so ob otroku in ga postopno navajajo na 

novo okolje in ločevanje od njih, kar je za otroka, ki gre prvič od doma, veliko bolj 

prijazno in manj stresno.   
 
Tabela 13: Tabela oblik srečanj s starši 

VSEBINA 

SREČANJ 

ODDELEK ČAS 

Govorilne ure vsi oddelki Vsak prvi torek v mesecu oziroma po dogovoru s 

starši. 

Roditeljski sestanek vsi oddelki september, po potrebi glede informiranja staršev 

 

17. SODELOVANJE Z DRUŠTVI, INSTITUCIJAMI IN  VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI     
17.1 POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI  
 
Tabela 14: Tabela sodelovanja na lokalni ravni 

Občina Ljutomer Oblikovanje in potrjevanje cene programov, obravnava in 

potrjevanje sistematizacije delovnih mest, uskladitev LDN … 

ZD Ljutomer Zobozdravstvena preventiva, sodelovanje z logopedinjo, 

zdravniški pregledi otrok pred vstopom v šolo, ogled 

zobozdravstvene ambulante, sodelovanje v projektu Zobni alarm. 

ŠZ Ljutomer Dan športa v športni dvorani ŠIC, Cicibanijada, Lotmerški trail tek, 

kolesarski dan. 

Vrtci pri OŠ Mavrični vrtiljak, Dan prijateljstva (vrtec Mala Nedelja), likovna 

kolonija in zaključek Malega sončka (vrtec Ljutomer), eko 

nahrbtnik (vrtec Stročja vas).  

Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

Ustvarjalne delavnice, Pisani tobogan, Veselo pričakovanje, dijaki 

na usposabljanju, 20. let predšolske vzgoje (9. 11. 2018), projektni 

teden - Otrok v vrtcu (25. 3. 2019 - 29. 3. 2019), projekt MUNERA 

- možnost izobraževanj. 

DPM Ljutomer Februarska predstava ob kulturnem prazniku (4. 2. 2019), 

Mavrični vrtiljak (11. 4. 2019) 

OŠ Janka 

Ribiča  Cezanjevci 

Sodelovanje na področju gibanja, ob svetovnem dnevu knjige, 

svetovnem dnevu zemlje, vrtec praznuje, obiski knjižnice, skupno 

dopoldne na segu,... 

Policija, Svet za 

preventivo in vzgojo 

Kolesarski dan - varovanje in spremstvo policije. 

ŠD Kostanjevica Športno popoldne. 
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TD Stara Cesta Po poteh stare ceste. 

 

17.2 POVEZOVANJE NA REGIJSKI RAVNI 
Tabela 15: Tabela sodelovanja na regijski ravni 

ZRSŠ OE Murska 

Sobota in Maribor 

Sodelovanje pri razvrščanju otrok s posebnimi potrebami, delovna 

srečanja z vodstvenimi delavci, izobraževanje, seminarji, 

strokovne konzultacije, svetovanja. 

Zavod za zdravstveno 

varstvo Murska Sobota 

Redni odvzemi vzorcev živil, brisov in analiza vode. 

Izvajanje posebnih ukrepov. 

Vrtci Pomurja Sodelovanje in povezovanje strokovnih delavcev, obiski 

prireditev, predstavitev. 
 Tabela 18 : Tabela sodelovanja in povezovanja na regijski ravni   
 

17.3 SODELOVANJE  NA DRŽAVNI RAVNI      
 
Tabela 16: Tabela sodelovanja na državni ravni 

Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport 

Informiranje – okrožnice, izvajanje rednega pripravništva, 

napredovanje delavcev v plačne razrede in nazive. 

 

18. IZOBRAŽEVANJE 
Strokovne delavke vrtca so bodo izobraževale na različne načine: 

 sodelovanje na študijskih srečanjih; 
 sodelovanje na različnih seminarjih, ki jih bodo strokovne delavke izbirale po potrebi 

in zanimanju (vsaj eno izobraževanje v šolskem letu); 
 izobraževanje preko strokovne literature. 

Strokovne delavke bodo tekom šolskega leta imele možnost vključevati se v različne seminarje 

in izobraževanja, ki jim dobo ponujena. Strokovne delavke bodo le te izbrale po lastni iniciativi 

in glede na potrebo po izobraževanju na svojem delovnem mestu. 
 

19. MATERIALNI POGOJI 
Za nabavo potrošnih stvari (likovni pripomočki in podobno), se bomo strokovne delavke 

obračale na vodstvo šole oziroma vrtca. Prav tako za ostale stvari, ki so povezane s 

financiranjem. 
 

20. PRILOGE 
 Priloga 1: Akcijski načrt vrtca 

 Priloga 2: Akcijski načrt svetovalnega dela v vrtcu. 

 Priloga 3: Stroškovnik za dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2018/2019. 
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Letni delovni načrt je bil usklajen z Občinsko upravo občine Ljutomer 13. 9. 2018. 

 

Po pooblastilu županje: 

Damijana BELCL, 

Vodja Upravno-splošnega oddelka, 

višja svetovalka 

 
 
 

Ravnateljica:                  Predsednica Sveta zavoda: 

Brigita Hojnik                        Manja Gospodarič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer 
telefon: 02 580 11 15, fax: 02 580 14 45 

e-mail: o-jrcezanj.ms@guest.arnes.si, http://www.o-cezanjevci.si 
 

 

AKCIJSKI NAČRT VRTCA – » V DRUŽBI S ČASOM IN OKOLJEM« 

 

Področje izboljšav: Pri otrocih vzpodbujati in graditi socialne odnose z okoljem in družbo v kateri živijo v vseh letnih časih. Pri tem se 

osredotočati na otrokove osnovne potrebe po gibanju, igri in druženju, predvsem v naravnem okolju. S tem želimo graditi boljše gibalne in 

socialne sposobnosti, ter ob enem tudi skrb za živo in neživo naravo.  

Problem: Čeprav smo zasledili že nekaj pozitivnih povratnih informacij na področju gibanja, smo mnenja, da je potrebno le te še naprej razvijati. 

Opažamo, da se otroci vedno manj družijo z okolico v kateri živimo, čeprav imamo v njej veliko dejavnosti. Prav tako opažamo, da otroci ne 

ločujejo posameznih letnih časov saj so vremenski pogoji zelo različni in včasih neprimerni letnemu času. Zato menimo, da ni pomemben samo 

prvi jesenski, zimski, pomladni ali poletni dan, temveč vso obdobje v letnem času (trimesečje).  

 

Strategije: Večino gibalnih dejavnosti bomo pokušali izvajati na prostem, v vseh letnih časih. K sodelovanju bomo povabili tudi okoliška 

turistična društva, športna društva, lokalno skupnost, učence osnovne šole in tako gradili na socialnem področju otrokovega razvoja. V vsakem 

letnem času bomo po posameznih oddelkih pripravili dramsko igro z značilnostmi določenega letnega časa in se posvetili tudi športu.  

Cilj:  

 Otrok skozi šolsko leto začuti prehajanje in raznolikost med letnimi časi, ne samo prvi dan letnega časa ampak celotno obdobje (posnetek 

kaj vse so si otroci zapomnili oziroma kaj jim je najbolj ostalo v spominu v posameznem letnem času).  

 Skozi sodelovanje gradimo otrokovo samopodobo in ga vključujemo v širšo družbo.  

 Razvijanje in pridobivanje motoričnih in funkcionalnih gibalnih sposobnosti (testiranje le teh v vsakem trimesečju).  

 

 

 

 

 

mailto:o-jrcezanj.ms@guest.arnes.si
http://www.o-cezanjevci.si/
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LETNI ČAS USMERJENA DEJAVNOST VKLJUČENOST 

V DEJAVNOST 

ČAS 

IZVAJANJA 

MERILA  OPOMBE 

JESEN 
Družba Dramska igra (vijoličen oddelek) Strokovne delavke, 

otroci. 

21. 9. 2018 

 

Odziv otrok. / 

Vrtec praznuje drugi rojstni dan Strokovne delavke, 

otroci, zunanji 

sodelavci 

5. 10. 2018 Odziv otrok. / 

Gibanje Druge športne igre v vrtcu Cezanjevci Strokovne delavke, 

otroci in okoliški 

vrtci 

28. 9. 2018 

(datum selitve v 

vrtec) 

Število sodelujočih 

vrtcev 

/ 

Prvo testiranje (tek, hoja vzvratno, 

plazenje, hoja po vseh štirih) 

Strokovne delavke, 

otroci. 

Zadnji teden v 

mesecu 

septembru (24. 

9. 2018 – 28. 9. 

2018). 

Čas se meri 

posameznemu otroku. 

Razdalje se 

določene za 

vse oddelke. 

Narava Sodelovanje s TD Stara Cesta - Od 

mlake do mlake. 

Strokovne delavke, 

otroci. 

Oktober 2018. Število sodelujočih iz 

TD in odzivi otrok. 

/ 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku prvega 

starostnega 

obdobja (1-2 let) 

UMETNOST 

-ustvarjanje likovnih izdelkov na 

temo jesen in gozda (prstne barve) 

 

MATEMATIKA 

- razvrščanje želodov, kostanjev, 

listov,.. 

 

NARAVA 

- spoznavanje gozdnih živali  

- obisk bližnjega gozda in 

raziskovanje v njem 

Otroci, strokovne 

delavke.  

 

 

Otroci, strokovne 

delavke. 

 

 

Otroci, strokovne 

delavke.  

Jesenski meseci.  

 

 

 

Jesenski meseci.  

 

 

 

Jesenski meseci. 

Odziv otrok, vztrajnost.  

 

 

 

Pravilno in nepravilno 

razvrščanje.  

 

 

Sodelovanje in odziv 

otrok.  

 

/ 
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Specifične 

dejavnosti v 

kombiniranem 

oddelku (2-3 let) 

MATEMATIKA, UMETNOST IN 

NARAVA: Barve jeseni v gozdu  in 

sadovnjaku. 

  

DRUŽBA IN NARAVA:   

Povabilo čebelarja v oddelek. 

  

DRUŽBA, GIBANJE IN NARAVA:  

Kolesarski izlet s starši – ustvarjanje 

kolesa iz naravnega materiala na 

ploščadi vrtca ( po dogovoru na rod. 

sestanku). 

 

JEZIK IN UMETNOST: 

Besedne igre, deklamacije  in pesmi 

na tematiko jesen. 

Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

Strokovni delavki, 

otroci, čebelar. 

 

Strokovni delavki, 

otroci, starši. 

 

 

 

 

Strokovni delavki, 

otroci. 

Vso jesen. 

  

  

  

 November – 

teden pred TSZ. 

  

 Teden otroka.  

 

 

 

 

 

Vso jesen. 

Poznavanje barv, počutje 

in odziv otrok v gozdu in 

sadovnjaku. 

  

Odziv otrok  in 

zadovoljstvo čebelarja. 

  

Število udeleženih 

družin in odziv. 

 

 

 

 

Osvojeno besedilo, 

melodija  pri otrocih. 

/ 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (3-4 let) 

Spoznavanje značilnosti letnega časa 

jesen skozi različne jesenske 

tematike: 

 

NARAVA, GIBANJE: 

Sprehodi v naravi, raziskovanje v 

gozdu, iskanje gozdnih plodov in igra 

z njimi. 

  

MATEMATIKA: 

Klasificiranje naravnega materiala 

(pojmi: enako-drugačno; večje-

manjše). 

  

LIKOVNA UMETNOST: 

 

 

 

 

Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

 

Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

  

Strokovni delavki, 

 

 

 

 

Jesenski čas. 

  

  

  

  

Jesenski čas. 

  

  

  

  

Jesenski čas. 

 

 

 

 

Aktivno sodelovanje in 

odziv otrok. 

  

  

 

Poznavanje različnih 

pojmov; sodelovanje 

otrok. 

 

/ 
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Barve jeseni – likovno jesensko 

ustvarjanje (različne likovne tehnike). 

  

GLASBENA UMETNOST: 

Odprimo vrata na stežaj: 

Ustvarjalni glasbeni dan v rdeči 

igralnici. 

 

otroci. 

  

  

Strokovne delavke, 

in otroci vseh 

oddelkov. 

 

  

  

  

 Jesenski čas. 

Odziv otrok, 

ustvarjalnost posameznih 

otrok. 

Odziv otrok glede 

sodelovanja pri 

dejavnosti. 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (4-6 let) 

LIKOVNA UMETNOST: 

 Uporaba bučnih semen in 

koruznih delov. 

 

MATEMATIKA: 

 razvrščanje 

 

JEZIK: 

 slikopisi na jesensko 

tematiko     

 

GLASBENA UMETNOST: 

 uporaba lastnega telesa, kot 

instrumenta 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

Jesenski meseci. 

 

 

 

Jesenski meseci. 

 

 

Jesenski meseci. 

 

 

 

Jesenski meseci. 

Število likovnih izdelkov 

in odziv otrok. 

 

Pravilno ali nepravilno 

po barvi, obliki. 

 

Pravilna raba sklanjatev 

(da ali ne). 

 

 

Ali je otrok osvojil 

dvočetrtinski vzorec 

ritma na svojem telesu. 

/ 

 

ZIMA 
Družba Dramska igra (rdeči oddelek) Strokovne delavke, 

otroci. 

21. 12. 2018 Odziv otrok. / 

Gibanje  Zimske igre na snegu v sodelovanju s 

ŠD Kostanjevica. 

Strokovne delavke, 

otroci, tete in strici. 

V zimskem 

času. 

Število sodelujočih. / 

Drugo testiranje (tek, hoja vzvratno, 

plazenje, hoja po vseh štirih) 

Strokovne delavke, 

otroci. 

Drugi teden v 

januarju 2019 

(7. 1. 2019 – 11. 

1. 2019). 

Čas se meri 

posameznemu otroku. 

Razdalje so 

določena za 

vse oddelke. 
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Narava  Na snegu in ledu z učenci OŠ. Strokovne delavke, 

otroci in učenci 

OŠ. 

V zimskem 

času. 

Odzivi otrok in učencev. / 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku prvega 

starostnega 

obdobja (1-2 let) 

UMETNOST 

- skupno ustvarjanje zime na velik 

format  

- ustvarjanje s slanim testom 

 

MATEMATIKA 

- spoznavanje nasprotja majhno - 

veliko  

 

NARAVA 

- eksperimentiranje s snegom in 

ledom 

- igre na snegu 

 

DRUŽBA 

- otrok spoznava praznike in običaje 

(Dobri možje v decembru, 

pustovanje, slovenski kulturni 

praznik) 

Otroci, strokovne 

delavke.  

 

 

 

Otroci, strokovne 

delavke.  

 

 

Otroci, strokovne 

delavke.  

 

 

 

Otroci, strokovne 

delavke.  

Zimski meseci. 

 

 

 

 

Zimski meseci. 

 

 

 

Zimski meseci. 

 

 

 

 

Zimski meseci.  

Odziv  otrok in 

vztrajnost.  

 

 

 

Dojemanje, 

razumevanje.  

 

 

Odziv otrok. 

 

 

 

 

Sodelovanje in odziv 

otrok.  

/ 

Specifične 

dejavnosti v 

kombiniranem 

oddelku (2-3 let) 

MATEMATIKA,  UMETNOST IN 

NARAVA: Barve zime na 

vrtčevskem igrišču in na hribu. 

  

DRUŽBA IN NARAVA: 

Odprimo vrata na stežaj: svetloba – 

tema. 

 

strokovni delavki, 

otroci. 

 

 

strokovni delavki, 

otroci, ostali 

oddelki vrtca. 

 

Vso zimo 

  

  

  

Januar. 

  

  

  

 

Februar. 

Poznavanje barv in 

počutje otrok na 

vrtčevskem igrišču in 

hribu. 

Počutje in sodelovanje 

otrok pri dejavnosti. 

  

  

 

/ 
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GIBANJE: Vadbena ura  z učenci 

prvega razreda OŠ – sodelovanje s 

starši – Karla Ramšak. 

 

UMETNOST IN JEZIK: 

Besedne igre, deklamacije  in pesmi 

na tematiko zima. 

 

Strokovni delavki, 

otroci, učiteljica, 

učenci. 

 

Strokovni delavki, 

otroci. 

 

 

 

Vso zimo. 

Sodelovanje  otrok in 

učencev, odziv. 

 

 

osvojeno besedilo in 

melodija pri otrocih. 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (3-4 let) 

Spoznavanje značilnosti letnega časa 

zima skozi različne zimske tematike: 

NARAVA, GIBANJE: 

Sprehodi in opazovanje narave 

pozimi, 

raziskovanje na snegu, igra s snegom. 

  

JEZIK, DRUŽBA: 

Pogovori o zimi in značilnostih zime; 

Skrb za naše zdravje pozimi. 

  

LIKOVNA UMETNOST: 

Barve zime – likovno zimsko 

ustvarjanje (različne likovne tehnike). 

  

GLASBENA 

UMETNOST: 

Spoznavanje in petje zimskih pesmi 

ob igranju na lastne instrumente. 

Usvajanje ritma. 

  

  

 Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

  

 Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

 Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

 Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

 Zimski čas 

  

  

  

  

 Zimski čas 

  

  

  

 Zimski čas 

  

  

  

 Zimski čas 

  

  

 Aktivno sodelovanje in 

odziv otrok. 

  

  

  

Aktivno sodelovanje pri 

pogovoru, poznavanje 

tematike. 

  

Odziv otrok, 

ustvarjalnost posameznih 

otrok. 

  

 Besedno, ritmično in 

pevsko sodelovanje 

otrok. 

  

  

/ 



30 
 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (4-6 let) 

LIKOVNA UMETNOST: 

 ustvarjanje z ledom in snegom 

 

MATEMATIKA: 

 grafični prikazi 

 

JEZIK: 

 slikopisi na zimsko tematiko     

 

GLASBENA UMETNOST: 

 uporaba ritmičnih 

instrumentov 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

Zimski meseci. 

 

 

Zimski meseci. 

 

 

Zimski meseci. 

 

 

Zimski meseci. 

Število likovnih izdelkov 

in odziv otrok. 

 

Kateri grafični prikaz 

smo uporabili najbolj 

pogosto in katerega so 

otroci najlažje odčitavali. 

Pravilna raba sklanjatev 

(da ali ne). 

Ali je otrok osvojil 

dvočetrtinski vzorec 

ritma na ritmičnih 

instrumentih. 

/ 

 

POMLAD 

Družba Dramska igra (oranžni oddelek) Strokovne 

delavke, otroci. 

21. 3. 2019 Odzivi otrok. / 

Zaključna prireditev vrtca Strokovne 

delavke, otroci, 

starši. 

31. 5. 2019 / /  

Gibanje Tretje testiranje (tek, hoja vzvratno, 

plazenje, hoja po vseh tirih) 

 

Vrtec kolesari 

Strokovne delavke, 

otroci. 

Zadnji teden v 

marcu 2019 (25. 

3. 2019 – 29. 3. 

2019). 

Čas se meri 

posameznemu otroku. 

Razdalje so 

določene za 

vse oddelke. 

Narava  Svetovni dan zemlje – sodelovanje z 

OŠ na prostem 

Otroci, učenci, 

strokovni delavci. 

22. 4. 2019 Odzivi otrok. / 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku prvega 

UMETNOST 

- barvanje pirhov, slikanje pomladi 

- učenje pesmic, igranje na Orffove 

instrumente  

 

Otroci, strokovne 

delavke. 

 

Pomladni 

meseci. 

 

Odziv otrok, vztrajnost.  

 

 

/ 
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starostnega 

obdobja (1-2 let) 

- odprimo vrata na stežaj: zapojmo in 

zaigrajmo skupaj 

 

NARAVA 

- spoznavanje in razvrščanje različne 

prehrane, izdelovanje prehrambene 

piramide 

- spoznavanje sebe, svoje telo, 

njegove dele in njihovo funkcijo 

 

JEZIK 

- branje slikanic (na temo Velika noč 

in pomlad) 

 

 

 

Otroci, strokovne 

delavke.  

 

 

 

 

 

Otroci, strokovne 

delavke. 

 

 

 

Mesec Marec. 

 

 

 

 

 

 

Pomladni 

meseci.  

 

 

Sodelovanje in odziv 

otrok. 

 

Sodelovanje, 

razumevanje, dojemanje, 

odziv otrok.  

 

 

 

 

Poslušnost, vztrajnost.  

Specifične 

dejavnosti v 

kombiniranem 

oddelku (2-3 let) 

MATEMATIKA, UMETNOST IN 

NARAVA: Barve pomladi na 

travniku. 

  

DRUŽBA IN GIBANJE:  

Povabilo starih staršev v vrtec – 

gibalno dopoldne, predstavitev otrok. 

/ travnik ob vrtcu 

 

UMETNOST IN JEZIK: 

Besedne igre, deklamacije  in pesmi 

na tematiko pomlad. 

Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

Strokovni delavki, 

otroci, stari starši. 

 

 

 

Strokovni delavki 

in otroci. 

Vso pomlad. 

  

  

  

Dan zdravja – 7. 

4. 2019 

 

 

 

Vso pomlad. 

Poznavanje  barv  in 

počutje otrok na 

travniku. 

  

Odziv starih staršev na 

povabilo in počutje ter 

sodelovanje otrok. 

 

 

Osvojeno besedilo in 

melodija pri otrocih. 

/ 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (3-4 let) 

Spoznavanje značilnosti letnega časa 

pomlad skozi različne pomladne 

tematike: 

NARAVA, GIBANJE: 

  

  

  

Strokovni delavki, 

otroci. 

 

 

 

Pomladni čas. 

  

 

 

 

Aktivno sodelovanje in 

odziv otrok. 

/ 
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Sprehodi in opazovanje narave 

spomladi, 

raziskovanje in igra na travniku, 

znanilci pomladi. 

  

MATEMATIKA: 

Igramo se z barvami – socialne in 

ustvarjalne igre, igre klasificiranja. 

  

LIKOVNA UMETNOST: 

Barve pomladi – likovno pomladno 

ustvarjanje (različne likovne tehnike). 

  

DRUŽBA, GIBANJE: 

Skupne gibalne, elementarne in 

štafetne igre v naravi. 

  

  

  

  

  

Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

 Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

 Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

  

  

  

Pomladni čas. 

  

  

  

 Pomladni čas. 

  

  

  

 Pomladni čas 

  

 

  

  

  

  

 

Poznavanje različnih 

pojmov; sodelovanje 

otrok. 

  

Odziv otrok, 

ustvarjalnost posameznih 

otrok. 

  

 Odziv in sodelovanje 

otrok. 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (4-6 let) 

LIKOVNA UMETNOST: 

 modeliranje z pomladnim 

naravnim materialom 

 

MATEMATIKA: 

 prirejanje 

 

JEZIK: 

 slikopisi na pomladno 

tematiko     

 

GLASBENA UMETNOST: 

 izdelava in uporaba 

improviziranih instrumentov. 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

Pomladni 

meseci. 

 

 

Pomladni 

meseci. 

 

Pomladni 

meseci. 

 

 

Pomladni 

meseci. 

Število likovnih izdelkov 

in odziv otrok. 

 

 

Ali otrok razume pomen 

prirejanja ali ne. 

 

Pravilna raba sklanjatev 

(da ali ne). 

 

 

Ali je otrok osvojil 

dvočetrtinski vzorec 

ritma na improviziranih 

instrumentih. 

/ 
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POLETJE 
Družba Dramska igra (zeleni oddelek) Strokovne 

delavke, otroci 

21. 6. 2019 Odziv otrok. / 

Gibanje Zadnje testiranje (tek, hoja 

vzvratno, plazenje, hoja po vseh 

tirih) 

Strokovne 

delavke, otroci. 

Zadnji teden v 

juniju 2019 

(24. 6. 2019 – 

28. 6. 2019). 

Čas se meri 

posameznemu otroku. 

Skupaj z 

otroki 

pregledamo 

podatke. 

Narava  Varno bivanje na soncu – Zdrav vrtec. Strokovne delavke, 

otroci. 

Skozi vso 

poletje. 

/ / 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku prvega 

starostnega 

obdobja (1-2 let) 

NARAVA: 

- igranje in eksperimentiranje z vodo, 

mivko, senco 

- spoznavanje in opazovanje 

značilnosti poletja  

 

JEZIK: 

- branje slikanic o poletju, počitnicah, 

morju, … 

- izštevanke  

 

UMETNOST: 

- likovno in plesno ustvarjanje na 

prostem  

Otroci, strokovne 

delavke. 

 

 

 

 

 

Otroci, strokovne 

delavke. 

 

 

 

Otroci, strokovne 

delavke.  

Poletni meseci. 

 

 

 

 

 

 

Poletni meseci.  

 

 

 

 

Poletni meseci.   

Sodelovanje in odziv 

otrok. 

 

 

 

 

 

Poslušnost, vztrajnost, 

pomnenje.  

 

 

 

Sodelovanje in odziv 

otrok.  

/ 

Specifične 

dejavnosti v 

kombiniranem 

oddelku (2-3 let) 

MATEMATIKA, UMETNOST IN 

NARAVA: Barve poletja na polju in 

ob vodi. 

  

DRUŽBA, NARAVA: Ogled kmetije 

Nushol v Cezanjevcih. 

 

Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

Strokovni delavki, 

otroci, lastniki 

kmetije. 

Vso poletje. 

  

  

  

 

Konec junija. 

 

Poznavanje barv in 

počutje otrok na polju in 

ob vodi. 

  

 

Odziv otrok na obisk 

/ 
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JEZIK, UMETNOST:Besedne igre, 

deklamacije  in pesmi na tematiko 

poletje. 

 

 

 

Strokovni delavki, 

otroci. 

Vso poletje. 

 

 

 

 

Osvojeno besedilo in 

melodija pri otrocih. 

Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (3-4 let) 

Spoznavanje značilnosti letnega časa 

poletje skozi različne poletne 

tematike: 

NARAVA, GIBANJE: 

Sprehodi in opazovanje narave poleti, 

igra v naravni senci. 

  

NARAVA, DRUŽBA: 

Spoznavanje značilnosti vode, vodne 

igre na prostem, eksperimenti. 

  

LIKOVNI KOTIČEK: 

Barve poletja – likovno poletno 

ustvarjanje (različne likovne tehnike). 

  

UMETNOST, DRUŽBA: 

Gibalne, rajalne, socialne in družabne 

igre na prostem. 

 

 

 

Strokovni delavki, 

otroci 

  

  

Strokovni delavki, 

otroci 

  

  

Strokovni delavki, 

otroci. 

  

  

Strokovni delavki, 

otroci. 

 

 

 

Poletni čas. 

  

  

  

 Poletni čas. 

  

  

  

 Poletni čas. 

  

  

  

 Poletni čas. 

 

 

 

Aktivno sodelovanje in 

odziv otrok. 

  

  

Odziv in aktivno 

sodelovanje otrok. 

  

  

Odziv otrok, 

ustvarjalnost posameznih 

otrok. 

  

 Odziv in sodelovanje 

otrok. 

/ 
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Specifične 

dejavnosti v 

oddelku drugega 

starostnega 

obdobja (4-6 let) 

LIKOVNA UMETNOST: 

 ustvarjanje z vodo in senco 

 

MATEMATIKA: 

 raba imen in simbolov za 

števila 

 

JEZIK: 

 slikopisi na poletno tematiko     

 

GLASBENA UMETNOST: 

 Igranje na Orffove 

instrumente 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

 

Otroci in strokovne 

delavke. 

Poletni meseci. 

 

 

Poletni meseci. 

 

 

 

Poletni meseci. 

 

 

Poletni meseci. 

Število likovnih izdelkov 

in odziv otrok. 

 

Ali otrok rabi ime in 

simbole za števila. 

 

 

Pravilna raba sklanjatev 

(da ali ne). 

 

Ali je otrok osvojil 

dvočetrtinski vzorec 

ritma na Orfovih 

instrumentih. 

/ 

 

 

 



 Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer 
telefon: 02 580 11 15, fax: 02 580 14 45 

e-mail: o-jrcezanj.ms@guest.arnes.si, http://www.o-cezanjevci.si 
 

Stroškovnik dejavnosti, ki se bodo okvirno izvajale v šolskem letu 2018/2019. 

 

DEJAVNOST STROŠEK NA OTROKA OPOMBE 

Plavalni tečaj   

Noč v vrtcu   

Lutkovni abonma   

Prevozi na različne dejavnosti    

 

mailto:o-jrcezanj.ms@guest.arnes.si
http://www.o-cezanjevci.si/

