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1.    UVOD 
V zaključnem poročilu je predstavljen pregled dogajanja in stanja na področju pedagoškega 

dela, izobraževanja strokovnih delavcev ter izvajanja obogatitvenih in dodatnih dejavnosti za 

otroke. Ključni dokumenti za oceno stanja in pripravo predlogov za naslednje šolsko leto so: 

Letni delovni načrt in zaključna poročila strokovnih delavcev za šolsko leto 2017/18. 

V tem šolskem letu je bilo naše »krovno« ministrstvo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport – MIZŠ.    

  

Temeljni strokovni okvir za naše delo je Kurikulum za vrtce (v nadaljnjem besedilu 

kurikulum). Kurikulum je osnovna vzgojno izobraževalna usmeritev za pripravo Letnega 

delovnega načrta (v nadaljnjem besedilu LDN) vrtca in letnih delovnih načrtov vsakega 

oddelka. 

  

Pregled realizacije za preteklo leto je opravljen glede na: 

●  Kurikulum za vrtce in 

●  LDN vrtca za 2017/18. 

  

Ob upoštevanju zgoraj naštetih dokumentov je opravljena evalvacija:   

·         Organizacijski in strukturni vidiki vrtca. 

·         Realizacija programov in dejavnosti. 

  

Vrtec je skozi šolsko leto sledil svojemu poslanstvu in skupaj s strokovnimi delavci otrokom 

nudil varen vrtec, staršem in skrbnikom pa  pomoč pri kvalitetnem odraščanju.   

  

2.    PREDSTAVITEV VRTCA IN ORGANIZACIJA 

DELA 
Vrtec je skozi šolsko leto 2017/2018 deloval na lokaciji Cezanjevci 61 a, kjer je izvajal 

dnevni program. Z 1. 9. 2017 je vrtec začel delovati z tremi in pol oddelki. Od tega en 

oddelek prvega starostnega obdobja, en kombinirani oddelek in dva oddelka drugega 

starostnega obdobja (oddelek 3-4 let, ki je bil polovični in oddelek 4-6 let). 

S 1. 9. 2017 je bilo v vrtec vključenih 48 otrok. Med šolskim letom je bilo kar nekaj 

sprememb (te so opisane pod posameznimi oddelki) in v vrtec je bilo tako z 1. 6. 2018 

vključenih 51 otrok. 

 

Delo v oddelkih se je organiziralo glede na normative in standarde za oblikovanje oddelkov v 

vrtcu. Vrtec je obratoval od 5:30 do 15:45. Druge potrebe med šolskim letom niso začutili, 

prav tako pa potrebe po drugačnem obratovalnem času niso izpostavili starši vključenih otrok.  

 

V jesenskih počitnicah je bil vrtec, 30. 10. 2017 zaradi majhnega števila vpisanih otrok zaprt. 

Dne 2. 11. 2017 in 3. 11. 2017 pa so bili oddelki združeni. V času božično-novoletnih 

praznikov so bili dne, 27. 12. 2017, 18. 12. 2017 in 29. 12. 2017 oddelki združeni, zaradi 

manjšega števila vpisanih otrok. V času zimskih počitnic so bili oddelki prav tako zaradi 

manjšega števila vpisanih otrok združeni. Delovala sta dva oddelka. In sicer en oddelek 

prvega in en oddelek drugega starostnega obdobja. V času prvomajskih počitnic je zaradi 

majhnega števila vpisanih otrok bil vrtec dne, 30. 4. 2018, zaprt. 
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3.    ZAPOSLENI V VRTCU 
 

Tabela 1: Delovna mesta zaposlenih v šolskem letu 2017/2018 

DELOVNO MESTO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

Vzgojiteljica predšolskih otrok 4  

Mateja Stajnko (1. 9. 2017 - 1. 2. 2018) 

Nina Kosi (od 2. 2. 2018 dalje) 

Sandra Šajnovič (1. 9. 2017 - 17.5.2018) 

Katja Novak ( od 18.5.2018 dalje) 

Irena Magdič 

Jasna Lipovec 

Vzgojiteljica – pomočnica  3  

Svetovalni delavec 0,12 

Kuharji, perica  1,24 

Snažilka 1,37 

Hišnik  0,21 

Ravnateljica  / 

Administrativno računovodska služba 0,50 

Organizator prehrane 0,06 

Organizator zdravstveno-higienskega režima 0,06 

Pedagoško vodenje 0,18 

SKUPAJ 10,74 

  

4.    RAZPORED OTROK IN STROKOVNIH 

DELAVCEV V VRTCU 

 
4.1 ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 1 – 2 let 
V mesecu septembru je oddelek začelo obiskovati 10 otrok, od tega 8 novincev. Konec 

septembra je eden od otrok na željo staršev bil premeščen v kombiniran oddelek. Konec 

oktobra je bil eden izmed otrok izpisan. V mesecu decembru se je pridružil deček, prav tako 

se je še en deček pridružil v mesecu maju . Od meseca maja je bilo tako v oddelku skupaj 10 

otrok, 6 dečkov in 4 deklice. 
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Od 1. septembra do 1. februarja je bila v oddelku na delovnem mestu vzgojiteljice Mateja 

Stajnko, ki je nadomeščala vzgojiteljico Nino Kosi (porodniški dopust). Od 2. februarja dalje 

pa je bila v oddelku Nina Kosi, na delovnem mestu vzgojiteljice in Gabrijela Marič, na 

delovnem mestu vzgojiteljice - pomočnice. 

 

Delovni čas strokovnih delavk: 

Vzgojiteljica: 7.00 do 14.00, 7.30 do 14.30, 7.45 do 14.45. 

Vzgojiteljica - pomočnica: 5.30 do 13.00, 7.45 do 15.15 8.15 do 15.45. 

 

Zadolžitve strokovnih delavk. 

Vzgojiteljica: 

-        pisanje tematskih sklopov, tedenskih priprav in dnevnih priprav ter evalvacij, 

-        vnašanje vsebin, odsotnosti otrok, priprav in dogodkov v Lopolis, 

-        priprava člankov dejavnosti oddelka za objavo na spletni strani vrtca, 

-        opazovanje in zapisovanje razvoja, napredka in posebnosti posameznega otroka, 

-        priprava in vodenje pogovora na pogovornih urah s starši.  

Vzgojiteljica - pomočnica: 

-        sodelovanje pri pogovornih urah s starši, 

-        skrb za čistočo igralnice, pripomočkov in igrač; enkrat mesečno, 

menjava posteljnine na otroških ležalnikih, 

-        naročanje sanitarnega materiala in čistilnih sredstev za vrtec, 

-        skrb za zbornico in kuhinjo v zbornici. 

 

4.2 KOMBINIRANI ODDELEK  2 – 4 let 
V šolskem letu 2017/2018 je kombinirani oddelek pričelo obiskovati 16 otrok, od tega 9 

dečkov in 7 deklic. Z 12. 9 .2017 so izpisali eno deklico, tako je bilo v oddelku 15 otrok. 2. 10 

2017 sta v oddelek prišli dve deklici novinki, zato sta bila 2. 10. 2017 in 4. 10. 2017 dva fanta 

premeščena v polovični oddelek drugega starostnega obdobja, iz oddelka prvega starostnega 

obdobja pa je v kombinirani oddelek prišel en fant. Tako je bilo v oddelku spet 16 otrok. 12. 

2. 2018 je v oddelek prišel fant novinec, nato je s 5. 3. 2018 prišel v oddelek še en fant. Tako 

je bilo ob koncu šolskega leta 18 otrok, od tega  10 fantov in 8 deklic. 

S 1. 9. 2017 sta pričeli svojo delovno obvezo v oddelku  opravljati vzgojiteljica Sandra 

Šajnovič in vzgojiteljica - pomočnica Simona Juterša. Z 18. 5. 2018 se je Katja Novak vrnila s 

porodniškega dopusta in prevzela delo vzgojiteljice v oddelku. 

Vzgojni tandem v oddelku se je mesečno menjeval skozi tri delovne čase vzgojnega dela. 

Vzgojiteljica Sandra Šajnovič/Katja Novak je imela delovni čas od 7.30 do 14.30, od 7.45 do 

14.45 in od 7.00 do 14.00. Vzgojiteljica - pomočnica, Simona Juterša je imela delovni čas od 

8.15 do 15.45, od 5.30 do 13.00 in od 7.45 do 15.15. 

Strokovni delavki sta v oddelku skrbeli za varnost in dobro počutje otrok v oddelku, za 

pripravo spodbudnega učnega okolja ter za urejenost igralnice. Obe strokovni delavki sta 

skrbeli za dopolnjevanje in urejanje kotičkov, za razkuževanje igrač v njih ter za potrošni 

material ki se potrebuje v oddelku (prtički, robčki, plenice, papir za roke, wc papir).  

Vzgojiteljica je skrbela za urejenost zapisov tematskih sklopov in evalvacij tematskih 

sklopov, za tedenske in dnevne priprave, zapisovala je opazovanja in napredek otrok v 

oddelku, vodila pogovorne ure s starši ter dnevno zapisovala in urejala dnevnik oddelka v 

Lopolisu. Skrbela je za urejenost vrtčevske knjižnice in za ustrezno označevanje gradiva v 
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njej. Bila je tudi koordinator programa Varno s soncem. Pripravljala je članke za objavo 

dejavnosti v oddelku za spletno stran vrtca.  

Vzgojiteljica - pomočnica je skrbela za  urejenost športnih rekvizitov v kabinetu in za 

urejenost zunanjega kabineta z igračami in rekviziti. Sodelovala je pri pogovornih urah s 

starši ter sodelovala pri načrtovanju in evalviranju z vzgojiteljico. Otrokom vseh oddelkov je 

pripravila dejavnosti ob prvem pomladnem dnevu.   

 

4.3 ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA  3 – 4 let 
Oddelek je pričel šolsko leto  s sedmimi  otroki. S 1. 10. 2017  je bi izveden prehod enega 

otroka iz kombiniranega oddelka v polovični oddelek in s tem prehod enega  izmed otrok iz 

polovičnega oddelka v  oddelek II. star. obdobja 4-6 let.  S 4. 10. 2017 se je oddelek povečal 

na osem otrok in ostal v takem številu  do konca meseca junija. Noben izmed otrok ni bil v 

tem letu novinec. V času poletnih počitnic noben izmed otrok ni bil izpisan. 

Struktura otrok v oddelku je bila enakomerno porazdeljena, štirje dečki in štiri deklice. En 

deček v oddelku je izstopal v vedenju. V mesecu marcu je  prejel odločbo o usmeritvi in z 28. 

3. 2018 mu je bila dodeljena tri urna dodatna strokovna pomoč s strani specialnega pedagoga 

( torek – 8.20 do 9.05 – Sara Ferlin) in svetovalno delo ( četrtek - 8.30 do 9.15 ure –Martina 

Cvetko). V oddelku so veliko časa namenili gibanju v naravi, likovnem ustvarjanju - fina 

motorika, besednim igram, igram vlog, usvajanju vrednot, spoznavanju ožje in širše okolice 

vrtca. Otroci so na vseh področjih razvoja napredovali, postali samozavestnejši, spretnejši, 

predvsem pa postali samostojnejši pri skrbi zase. 

 

Zaradi polovičnega oddelka je skozi celotno šolsko leto svojo obveznost kot diplomirana 

vzgojiteljica v oddelku  samostojno izvajala Irena Magdič. 

Vzgojiteljica je svoje delovno obvezo  opravljala od 8.00 do 15.00 ure. 

Naloga vzgojiteljice oddelka je bila skrb za dobrobit in varnost otrok, priprava LDN oddelka 

in  načrtovanje ter vodenje dejavnosti skozi vso vrtčevsko leto, pisanje tematskih sklopov, 

tedenskih načrtov in dnevnih priprav ( vsebinska, metodična, in motivacijska priprava, 

priprava sredstev), vnos odsotnosti, dogodkov, dnevnih vsebin in priprav v Lopolis oddelka, 

vodenje pogovornih ur s starši. 

Vzgojiteljica oddelka je bila vodja strokovnega aktiva v tem šolskem letu, koordinatorica 

projekta Mali sonček in mentorica dijakinji  2. letnika Gimnazije Ljutomer. 

Sodelovala pri dramatizaciji strokovnih delavk, predstavila otrokom vsebino na prvi poletni 

dan, dala idejno pobudo prireditve za stare starše. Prav tako je skrbela za fotografije otrok, ki 

so nastale skozi leto. 

Vzgojiteljica v oddelku je skrbela tudi za urejenost igralnice, pripravljala potreben material, 

poskrbela za higienski material v igralnici, razkuževala igrače, preoblačila posteljnino. 

 

4.4 ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 4 - 6 let 
S 1. 9. 2017 je v oddelku drugega starostnega obdobja (4 – 6 let) bilo vključenih 14 otrok. 

Oktobra 2017 je iz oddelka drugega starostnega obdobja (3-4 let) bil v oddelke drugega 

starostnega obdobja (4-6 let) premeščen en otrok. Tako je od meseca oktobra 2017 do 31. 5. 

2018 oddelek obiskovalo 15 otrok. Od tega osem deklic in sedem dečkov. 

V oddelku sta bila dva dečka z odloženim šolanjem. Izmed teh dveh je eden bil deležen DSP s 

strani logopedinje Kaje Plohl. Dvakrat tedensko (45min) je prihajala v oddelek, kjer je 

izvajala individualne dejavnosti z dečkom. 

Razvojnih značilnosti otrok v oddelku, razen zgoraj omenjenega dečka, ni bilo nobenih večjih 

odstopanj. Skozi vso šolsko leto so razvijali tako grobo kot fino motoriko, razvijali 
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intelektualne sposobnosti otrok, izvajali govorne vaje in s tem vplivali na govorni razvoj pri 

otokih, pridobivali sposobnosti na čustvenem področju in zaznavanju. Vsi otroci so od 

začetka do konca šolskega leta bistveno napredovali. 

 

V oddelku sta skozi vse šolsko leto bili prisotni diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Jasna Lipovec in vzgojiteljica – pomočnica, Nina Krajnc. 

Delo vzgojnega tandema je bilo urejeno, tako kot smo načrtovali v LDN. Pri tem smo 

upoštevali mesečne menjave obeh strokovnih delavk. V času počitnic, ko so se oddelki 

združevali se je delovni čas strokovnih delavk prilagodil potrebam izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela. 

 

Zadolžitve vzgojiteljice – pomočnice Nine Krajnc: 

 Tedensko čiščenje igralnice (brisanje praha), razkuževanje in preoblačenje 

posteljnine. 

 Razstave likovnih del na NLB in občini Ljutomer. 

  Skrb za likovni material in urejenost skupnega kabineta. 

 Priprava potrebnega materiala za izvajanje dejavnosti. 

  Predstavitev prvega jesenskega dne. 

 Zadolžitve diplomirane vzgojiteljice Jasne Lipovec: 

 Organizacija dela v vrtcu in vodenje vrtca. 

  Koordiniranje projektov: Zdrav vrtec, Najbolj športni vrtec, Mreža gozdnih 

vrtcev, TVU, Živimo zdravo. 

 Priprava materiala za izvajanje dejavnosti. 

  Urejanje spletne strani vrtca. 

  

Tabela 2: Tabela otrok v posameznem oddelku v začetku in ob koncu šolskega leta 

  

ODDELEK 

ŠTEVILO OTROK 

VKLJUČENIH V 

ODDELEK S 1. 9. 2017 

ŠTEVILO OTROK 

VKLJUČENIH V 

ODDELEK S 1. 6. 2018 

PRVO STAROSTNO 

OBDOBJE 1-2 let 

10  10  

KOMBINIRANI ODDELEK 2-

4 let 

16  18  

DRUGO STAROSTNO 

OBDOBJE 3-4 let 

7  8  

DRUGO STAROSTNO 

OBDOBJE 5-6 let 

14  15  
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5.    NAČRTOVANJE IN EVALVIRANJE 
 

5.1 ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA  1 - 2 let 
Vzgojiteljica in vzgojiteljica - pomočnica sta skupaj načrtovali tematske sklope in posamezne 

dejavnosti. Skupaj sta razmišljali o dejavnostih, ki so jih izvajali v posameznem tematskem 

sklopu in o ciljih, ki sta jih želeli doseči. 

Vsak petek v času počitka otrok sta se pogovarjali o dejavnostih, ki jih je vzgojiteljica nato 

zapisala na tedensko pripravo. Ob koncu tematskega sklopa sta analizirali tematski sklop v 

celoti. Pogovarjali sta se, kaj jima je uspelo dobro izvesti in ali so bile dejavnosti primerne, 

kakšna je bila zainteresiranost otrok in ali sta dosegli zastavljene cilje. 

 

 

5.2 KOMBINIRANI ODDELEK  2 - 4 let 
V tandemu sta vzgojiteljica in vzgojiteljica - pomočnica načrtovali tematski sklop in evalvirali 

končani tematski sklop ob četrtkih ob koncu meseca oziroma ob koncu tematskega sklopa, 

prav tako sta ob četrtkih načrtovali tedenske priprave. Dnevno načrtovanje in evalvacijo je 

zapisala vzgojiteljica po tedenskem načrtu in po skupnem pogovoru z vzgojiteljico - 

pomočnico v času posrednega dela oziroma doma.   

 

5.3 ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 3-4 leta 
Čas v oddelku je bilo potrebno čim bolj racionalno izkoristiti, da je lahko bil načrt dela 

uresničljiv. Upoštevala se je zakonodaja, starost otrok, potrebe in želje otrok in staršev, urnik 

delovanja, sodelovanje z okoljem ….  Vzgojiteljica je načrtovala sama. Pri načrtovanju se je  

čim bolj aktivno vključevalo otroke ter uporabljalo različne strategije dela, kjer je poudarjena 

aktivna vloga otrok. Vzgojiteljica je glede na izbrano temo načrtovala mesečne ali tedenske 

tematske sklope. Evalvacija tematskih sklopov je potekala ob koncu izvajanja določene teme. 

Evalviralo se je doseženost ciljev in  osvojenost novih  znanj in sposobnosti otrok ter zapis 

vsebin in nalog, katere bi se naj vključile  v naslednje sklope. 

 

5.4 ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 4-6 leta 
Tematske sklope sta strokovni delavki v grobem načrtovali zadnji teden v mesecu. Takrat sta 

zbirale ideje in jih zabeležile na skupen seznam. Zadnji petek v mesecu sta ideje pregledale in 

oblikovale dokončen tematski sklop, ki ga je Jasna Lipovec zapisala in preko elektronske 

pošte posredovala Nini Krajnc. 

Prav tako sta tedenske priprave načrtovali ob petkih, za naslednji teden. Glede na to, da so 

tematski sklopi bili v večini že razdeljeni na tedenske dejavnosti, sta se dogovarjali še zgolj o 

podrobnostih, potrebnem materialu in podobno. Prav tako je tedenske priprave zapisala Jasna 

Lipovec in jih preko elektronske pošte posredovala Nini Krajnc. 

Dnevne priprave je zapisovala Jasna Lipovec, glede na tedenski dogovor. Strokovni delavki 

pa sta ob koncu dneva evalvirali dejavnosti, ki jih je vzgojiteljica kasneje tudi zabeležila. 

Evalvacije so v letošnjem šolskem letu bil zares kratke in jasne, zgolj s posebnostmi ali 

pozitivnimi reakcijami otrok. 
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6.    PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE 
Vrtec je izvajal dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Strokovno podlago za 

načrtovanje in izvajanje dnevnega programa predstavlja Kurikulum za vrtce, ki je podlaga za 

izvedbene kurikulume vrtca in oddelkov. 

 

6.1 DNEVNI  RED V VRTCU 
Dnevni red so tekom šolskega leta izvajali po načrtovanem LDN, razen kosila v oddelku 

drugega starostnega obdobja, katerega so zaradi načrtovanih dejavnosti prestavili na 11.30 uro 

in v drugem starostnem obdobju (4-6 let) na 12 uro. Prav tako so v času po popoldanski 

malici od 15.00 do 15.45 otroci v lepem vremenu bivali na prostem (vrtčevsko igrišče, terase 

vrtca).  Nasploh so vsi oddelki veliko časa preživeli na prostem in izkoristili naravne danosti v 

okolici vrtca. V poletnih mesecih se je dnevni red v vrtcu nekoliko spremenil, saj so na 

prostem bivali v dopoldanskem času, nato pa so izvajali dejavnosti v igralnici ali v naravni 

senci. Takšna prilagoditev se je zdela smiselna zaradi vremenskih vplivov na zdravje in 

počutje otrok. Vse ostalo je bilo izvedeno kot se je  načrtovalo v LDN. 

  

7.    PREDNOSTNE NALOGE IN CELOLETNI 

PROJEKTI 
 

7.1 IZVAJANJE PREDNOSTNE NALOGE 

»Gibanje si s glasbo roko podaja«. 
  

Prednostno nalogo so izvajali vsi oddelki vrtca. Vsak oddelek je imel svoj akcijski načrt po 

katerem je deloval skozi vso šolsko leto. Poročila akcijskih načrtov oddelkov in vrtca 

prilagamo k poročilu LDN. 

 

Poročila prednostnih nalog oddelkov so priloga poročilom LDN oddelkov in se nahajajo v 

arhivu šole/vrtca. 

 

Priloga 1: Poročila o izvajanju prednostne naloge vrtca. 

  

8.     PROJEKTI 
 

8.1 MALI SONČEK 
V projektu Mali sonček so sodelovali trije oddelki vrtca. Vso  šolsko leto so na področju 

gibanja bili zelo aktivni. Dnevno izvajajo jutranja razgibavanja in gibalne minutke, tedensko v 

posameznih oddelkih vadbene ure – telovadnica vrtca. Ker so podeželski vrtec, z otroki veliko 

časa preživijo na prostem: sprehodi in pohodi, poligon v gozdu, orientacijski pohodi, vadbene 

ure na športnem igrišču ob vrtcu, igre na snegu. Preko gibanja veliko sodelujejo med oddelki. 

Tako so izvedli skupni poligon po igralnicah, športno popoldne za družine, športno dopoldne 

z učiteljem športne vzgoje, skupno gibalno minutko, prometni dan s kolesarjenjem. Vrtec 

premore veliko število športnih pripomočkov, s pomočjo katerih  vadbo otrok popestrijo in 

nadgradijo. Veliko dejavnosti so to šolsko leto namenili gibanju v povezavi z ritmom in 

ostalimi glasbenimi dejavnostmi. Skozi vse dejavnosti pa so dajali poudarek na igri in vadbi, 

ki sta prijetni in prilagojeni starosti otrok. Preko vseh dejavnosti skušajo pozitiven odnos do 
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gibanja in zdravega načina življenja prenašati tudi na starše, z namenom aktivnega  

preživljanja prostega časa, ne glede na vremenske razmere. 

Pri izvajanju gibalnih dejavnosti so upoštevali didaktična načela, zlasti načelo sistematičnosti 

in postopnosti, načelo individualnega obravnavanja otrok in načelo varnosti. 

 

Vsi otroci, ki so naloge skozi šolsko leto opravljali, so priznanja in medalje ob koncu šolskega 

leta tudi usvojili. Na dan športa, 31. 5. 2018 je le te podelil športni pedagog Damijan Šumak. 

Prav tako so nagradili najmlajše v vrtcu, saj so se tudi oni skozi vso šolsko leto pridno gibali. 

 

8.2 VARNO S SONCEM 
Tabela 3: Dejavnosti izvedene v sklopu projekta Varno s soncem 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE 

  

Oddelek prvega 

starostnega obdobja od 

1 do 2 let 

 V oddelku so z aktivnostmi na to tematiko pričeli na dan sonca, 

ob plakatu in slikovnih gradivih so se pogovarjali o soncu, sonce 

so si ogledali tudi na fotografiji in ga poiskali zunaj; otroci so 

vsak dan prikazali vreme na vremenski urici.  

O koristnih in škodljivih učinkih sonca ter o pravilni zaščiti pred 

UV sevanjem, so se pogovarjali ob slikah različnih aktivnosti, 

seveda na primeren način glede na starost otrok. O tem so z 

zloženkami seznanili tudi starše otrok. 

Otroci so ob bivanju na prostem nosili pokrivala, zadrževali so se 

v naravni senci. 

Kombinirani oddelek od 

2 do 4 let 

Svetovi dan sonca je 28. 5. 2018, zato so v oddelku prav na ta dan 

pričeli z izvajanjem usmerjenih dejavnosti na temo sonca. Z 

otroki so se pogovorili o značilnostih sonca, o pozitivnih in 

negativnih učinkih na živa bitja ter se preko slikovnih gradiv 

pogovorili o pravilni zaščiti pred soncem. Izdelali so si tabelo v 

kateri dnevno označujejo uporabo pokrival otrok v oddelku, otroci 

so sami izrezovali slikovno gradivo iz različnih revij in izdelali 

plakat, igrali so se različne prstne igre in se naučili pesem o 

soncu. Z otroki so dejavnosti na prostem izvajali v dopoldanskem 

času ali v senci, veliko so otroci bivali v bližnjem gozdu, ki je 

otrokom ponudil odlično naravno senco. Tam so izvedli različne 

dejavnosti, otroci so slikali z velikimi čopiči na velik format 

papirja, iz naravnega materiala so izdelali sonce, in se igrali 

različne igre. Otroci so se v toplih dneh tudi osvežili z vodnim 

kotičkom, izdelali pa so si tudi kape iz papirja.   

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 

3 do 4 let 

Z otroki so se na dan sonca  ( 28. 5. 2018) pogovorili o pomenu 

sonca za naš planet. So pa spoznali tudi negativne učinke sončnih 

žarkov in ukrepe kako se zaščitimo. Vse to so prikazali na 

plakatu, ob izdelavi knjižice varno s soncem. Več so se  igrali z 

vodo in s svojo senco.  O zaščitnih ukrepih so preko zloženke 

seznanili tudi starše.  Ritem odhajanja na prosto so prilagodili 

glede na zunanje temperature in se zadrževali v senci gozda in 
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vrtca. Spodbujali so otroke k zadostnemu  pitju  vode.  

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 

4 do 6 let. 

Dnevno rutino v poletnih dneh so prilagodili, tako da so na prostem 

bivali do enajste ure. Prav tako so otroke seznanili tako z 

pozitivnimi kot negativnimi vplivi sonca. O tem so s pomočjo 

zloženk seznanili tudi starše. Otroci so ves čas bivanja na prostem 

imeli zaščitne kape, veliko so se posluževali naravne sence. Prav 

tako pa so se posluževali iger z vodo in si tako prilagajali dnevno 

rutino v vrtcu.   

 

8.3 ZDRAV VRTEC 
Tabela 4: Dejavnosti izvedene v sklopu projekta Zdrav vrtec 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE 

  

Oddelek prvega 

starostnega obdobja od 

1 do 2 let 

Otroci so se skozi celotno leto navajali na pravilno in čim bolj 

samostojno umivanje rok in higieno telesa. V tematskem sklopu 

Jaz in moje telo, so otroci spoznavali svoje telo preko različnih 

dejavnosti, povezanih z vsemi področji. Spoznavali in 

poimenovali so različne dele telesa, se igrali različne prstne igrice 

in v slikanicah opazovali ilustracije na to tematiko. 

Igrali so se tudi različne gibalne igre na tematiko zdrav način 

življenja - hrana, gibanje, higiena, počitek.  

Ob praznovanju rojstnih dni otrok so si pripravili sadne prigrizke 

iz različnih vrst sadja, ob tem pa sadje tudi spoznavali, ga 

poimenovali in spoznavali različne okuse - sladko, kislo, grenko. 

Navajali so se na pitje vode. 

 Kombinirani oddelek 

od 2 do 4 let 

V oddelku so strokovne delavke skozi vse leto skrbele za ustrezno 

higieno otrok ter jih navajale na samostojnost pri higieni, ogledali 

so si video posnetek o pravilnem umivanju rok z naslovom Čiste 

roke za zdrave otroke. Otroci so mesečno ščetkali zobe ob 

vodenju medicinske sestre Mihaele ali strokovnih delavk v 

oddelku, spoznavali so pomen ščetkanja in se ob demonstraciji 

učili pravilno umivati zobe, ogledali so si tudi posnetek 

pravilnega ščetkanja zob. Otrokom je bil vedno na voljo 

nesladkan napitek (čaj ali voda),  rojstne dni otrok so  v oddelku 

praznovali na zdrav način, saj so si iz različnega sadja mešali 

različne sadne napitke. V mesecu aprilu so se z otroki v okviru 

tematskega sklopa o zdravem načinu življenja veliko pogovarjali 

o zdravju, ustrezno razvrščali slikovno gradivo na tematiko 

zdravja, imeli posebno vadbeno uro na temo zdravje, odpravili so 

se na krajše in daljše pohode, katere so otroci s pogumom 

premagovali in z nasmehom prišli do cilja. Otroci so sodelovali 

pri celotni izdelavi prehranske piramide, saj so sami risali, 

izrezovali in lepili slikovno gradivo. Ogledali so si veliko 

strokovne literature, preko katere so otroci veliko novega 
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spoznali. Otrokom je mamica fanta iz oddelka, diplomirana 

medicinska sestra, predstavila delo in odgovornost medicinske 

sestre ter otrokom približala delo zdravstvenih delavcev. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 

3 do 4 let 

Skozi celotno leto so spoznavali različne pristope in 

načine  ohranjanja zdravja. Veliko so se gibali v naravi, izdelali so 

si prehransko piramido, katera jih skozi vso leto opozarja na 

uživanje zdrave hrane, pitje vode in gibanje. Vsi skupaj so se 

igrali igro vlog – zdravnik, spoznavali svoje telo. Sodelovali pri 

zdravem slovenskem zajtrku, zdravo praznovali rojstne dni, 

mesečno ščetkali zobe. Ogledali so si video film Čiste roke za 

zdrave otroke in sodelovali v likovnem natečaju  splošne 

bolnišnice MS -  Čista roka je varna roka. 10. 11. 2017 so si 

ogledali ZD – zobozdravstveno ordinacijo in laboratorij v 

Ljutomeru. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 

4 do 6 let. 

Skozi vso leto so otrokom ponujali vodo iz pipe. V zimskem času 

so se veliko pogovarjali o zdravem načinu življenja. Zajeli so vse 

tematike, ki so pomembne na zdravje. Higieno, gibanje, zdravo 

prehrano in počitek. V sklopu te tematike, so izdelovali plakate, 

likovno ustvarjali, prav tako pa so na to tematiko izvajali jutranja 

razgibavanja, gibalne minutke in prilagojene vadbeno uro - 

usmerjeno v tematiko zdravje.  

Obiskovala jih je tudi medicinska sestra iz ZD Ljutomer, ki jim je 

predstavljala pravilno higieno ust, podrobneje pa jim je 

predstavila ščetkanje zob. Kako so zobje zgrajeni, koliko jih 

imajo, kakšna je zdrava prehrana, kaj je pomembno za njihove 

zobe itd. 

  

8.4 ZOBNI ALARM 
Opravili so štiri srečanja z medicinsko sestro Mihaelo Senčar iz ZD Ljutomer. In sicer 4. 10. 

2017, 18. 10. 2017, 8. 11. 2017, 21. 11. 2017. Poleg pravilnega umivanja zob so spoznali 

sestavo zoba, kakšna je pravilna zobna ščetka, koliko zob imamo, kako se imenujejo, kdo nam 

pomaga pri ščetkanju zob,… V oddelku so zraven tega še mesečno ščetkali in tako otroke 

navajali na pravilno ustno higieno. Projekt so skupaj zaključili 24. 5. 2018, ko so bili prisotni 

vsi oddelki vrtca, osebje in direktor ZD Ljutomer, predstavnica projekta Zobni alarm in 

predstavnica podjetja Flegis. 

 
8.5 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
V projektu teden vseživljenjskega učenja so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

 11. 5. 2018, Zakaj zato o prometu (skupna dejavnost vrtca); 

 11. 5. 2018, Jurčku bomo pomagali hišico zgraditi (kombinirani oddelek);  

 14. 5. 2018, Obiščimo Gajševsko jezero (kombinirani oddelek); 

 14. 5. 2018 - 16. 5. 2018, Bivamo v naravi (oddelke drugega starostnega obdobja 

od 4 do 6 let); 

 16. 5. 2018, Po naši razgibani deželi (oddelke drugega starostnega obdobja od 4 do 

6 let); 
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 16. 5. 2018, Vadbena ura na ploščadi (oddelek prvega starostnega obdobja); 

 21. 5. 2018, Poligon in igra s prometnimi sredstvi (oddelek prvega starostnega 

obdobja); 

 22. 5. 2018, Ogled muzeja starodobnikov (oddelek II. star. obdobja 3-4); 

 23. 5. 2018, Udomačimo kolo (oddelek II. star. obdobja 3-4 let); 

 24. 5. 2018, Skrbimo za zdravje (skupna dejavnost vrtca); 

 31. 5. 2018, Zajček Timi in čarobni recept - zaključna prireditev vrtca (skupna 

dejavnost vrtca); 

 8. 6. 2018, Velik sem odhajam v šolo (oddelek drugega starostnega obdobja od 4 

do 6 let); 

 6. 2018. Ogled lovskega doma LD Ljutomer (skupna dejavnost vrtca). 

 

Podrobni opisi izvedenih dejavnosti se nahajajo v arhivu šole/vrtca. 

 

8.6 MREŽA GOZDNIH VRTCEV 
 Tabela 5: Dejavnosti izvedene v sklopu projekta Mreža gozdnih vrtcev 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE 

  

Oddelek prvega 

starostnega obdobja od 

1 do 2 let 

V oddelku prvega starostnega obdobja so veliko časa preživeli na 

prostem. Otroci so na prostem vedno zelo uživali in naravno 

okolje jih je še dodatno motiviralo pri aktivnem sodelovanju. 

Izvedli so veliko dejavnosti na prostem, ki so bile poleg narave in 

gibanja povezane še z drugimi področji. Velikokrat so obiskali 

bližnji gozd, ga opazovali in raziskovali. Opazovali so različne 

gozdne poti in se pogumno odpravili po različnih izbranih poteh. 

Poiskali so kotiček v gozdu, kjer so se otroci igrali z listi, prstjo, 

vejicami in drugim naravnim materialom. Pri igri v gozdu so 

uporabili tudi lopatke in posodice. Spoznavali in poimenovali so 

različne gozdne plodove in drevesa. Spomnili so se živali, ki 

živijo v gozdu in njegovi okolici, nekatere od njih so tudi srečali. 

Prisluhnili so gozdnim zvokom. V gozdu so izvajali vadbene ure, 

ob tem premagovali različne naravne ovire in se igrali gibalne 

igre. V gozdu so tudi ustvarjali in brali zgodbice. Poleg gozda pa 

so obiskali še bližnje travnike in polje in tako v celotnem šolskem 

letu raziskali kar veliko bližnje okolice vrtca. 

Kombinirani oddelek od 

2 do 4 let 

 V kombiniranem oddelku so otroci skozi vse leto čim več 

dejavnosti iz različnih področij izvedli v gozdu, ki se nahaja v 

naši bližini ter v drugih gozdovih v okolici. Otroci so v gozdu 

likovno ustvarjali in plesali ob glasbi. Bili so gibalno aktivni, saj 

so velikokrat tekli po gozdni poti,  preizkušali svoje sposobnosti 

in premagovali poligon v gozdu,  se igrali različne gibalne in 

rajalne igre. Otroci so se spremenili v prave raziskovalce, saj so 

iskali in opazovali živali v gozdu in bližnji naravi, jih poskušali 

opisovati in poimenovati. Sodelovali so v natečaju Jurčku bomo 
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pomagali, hišico zgraditi, zato so si otroci ob pomoči vzgojiteljic 

iz naravnega materiala izdelali veliko hišico iz vej, katero so 

pozneje večkrat obiskali in se ob njej igrali. V toplejših dneh je 

bližnji gozd služil kot naravna senca, ki je v toplih dneh zelo 

dobrodošla.   

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 

3 do 4 let 

V oddelku so zelo veliko časa preživeli  na prostem, v objemu 

narave, v vseh letnih časih. Ponedeljki sobili rezervirani za 

bivanje v gozdu. V tem šolskem letu so tako izvedli  vrsto 

zanimivih, ustvarjalnih in za otrokov razvoj pomembnih 

aktivnosti: orientacijski pohod skozi gozd, vadbena ura v gozdu, 

pletenje pajkovih mrež, pravljica v gozdu, sprehodi po poljskih 

poteh, bivanje na travniku… Ob igri na poligonu v gozdu ob vrtcu 

si  otroci razvijajo gibalne spretnosti. V igralnici so si uredili 

kotičke z naravnim materialom – senzorične škatle, da so lahko 

povezani z naravo tudi takrat, ko niso neposredno z njo. Otrokom 

so približali domača opravila: luščenje koruze, trebljenje buč,… 

Si izdelali pravo gozdno bitje. Medse so povabili lovca in skupaj 

so postavili krmišče za živali v gozdu. Otroci so spoznali kaj vse 

nam lahko gozd nudi ( senco v vročih dneh, dežnik v dežju, 

toploto v zimskih dneh). Razmišljanja otrok o gozdu so se zelo 

spremenila. Otroci  zelo radi bivajo  v gozdu in pripovedujejo tudi 

o sprehodih v naravi s starši doma.    

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 

4 do 6 let. 

Skozi vso leto so se veliko zadrževali na prostem. Bivali so na 

travniku, poljih in gozdu. V jesenskem času so sodelovali z 

vaščani, katerim so pomagali pri spravilu buč in koruze. Prav tako 

so v zimskem času izkoristili sneg in se veliko zadrževali na 

prostem. Na bližnjem hribu so se z veseljem sankali in bili zelo 

aktivni. Pomladni čas jim je bil zelo naklonjen, saj so se 

sprehodili skozi vse naše bližnje gozdove, kjer so tudi posneli 

krajši filmček. Otroci so v gozdu zares radi in vedno si najdejo 

naravni material s katerim se lahko igrajo. V tem času so 

sodelovali tudi v natečaju Jurčku bomo pomagali, hišico zgraditi. 

V gozdu ob vrtcu so naredili pravo vasico za Jurčka. 

Tako so res skozi vso šolsko leto veliko bili na prostem in se tam 

tudi največ novega naučili, spoznali, se igrali in bili tudi gibalno 

aktivni, kar pa jim je tudi v veliko veselje. Otroci so si s tem 

pridobili vzdržljivost, pozitiven odnos do narave in živali, ki 

bivajo v njej, prav tako pa so pridobili kakšno novo informacijo. 

  

8.7 ŽIVIMO ZDRAVO 
V vseh oddelkih vrtca so se veliko pogovarjali o zdravem načinu življenja. V to tematiko so 

skozi celo šolsko leto zajeli tako zdravo prehrano, kot gibanja, prav tako počitek in osebno 

higieno. Povezovali so se s športnim pedagogom Damijanom Šumakom, osebjem ZD 

Ljutomer in šolsko kuhinjo, ki je ves čas skrbela da so obroki bili raznoliki, pestri in v večji 

meri zdravi. 
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17. 11. 2017 so z društvom Sobivanje izvedli delavnice s področja gibanja, prav tako pa jih je 

pod okriljem zgoraj omenjenega društva obiskala mlečna kraljica, ki jim je povedala marsikaj 

zanimivega o mleku in mlečnih izdelkih in pomenu le teh za njihovo zdravje. Delavnic, ki so 

jih načrtovali z omenjenim društvom, na dan, 4. 4. 2018 niso izvedli saj organizatorji zaradi 

prevelikega števila sodelujočih vrtcev niso uspeli izvesti vseh delavnic. So pa v vrtcu skozi 

vso šolo letu sledili zdravemu življenjskemu slogu. 

 

9.    DEJAVNOSTI, KI SMO JIH URESNIČEVALI 

TEKOM ŠOLSKEGA LETA 
 

Tabela 6: Dejavnosti izvedene pod naslovom otroštvo v pravljicah 

OTROŠTVO V PRAVLJICAH 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Branje izbranih slikanic iz knjižnega kotička; obnova vsebine ob ilustracijah. 

Govorne vaje v jutranjem krogu. 

Dramske igre strokovni delavk. 

Svetovni dan knjige: sodelovanje s knjižničarko Karmen Rauter. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

Izvajanje dejavnosti Bralnega nahrbtnika, govorne vaje, mesečni obisk šolske knjižnice in 

pravljične ure v knjižnici, 23. 4. 2018 druženje s knjižničarko Karmen ob Svetovnem dnevu 

knjige, dramatizacije strokovnih delavk z naslovom Mali zajček išče svojo mamico in Miška, 

ki je iskala pogum. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Izvajanje dejavnosti pravljične torbice, govorne vaje in besedne igre, pravljica ob sredah v 

knjižnici vrtca, pripovedovanje s strani knjižničark - 11. 12. 2017 - Aleksandra Šomen in 

dramatizacije strokovnih delavk za vse otroke vrtca - 15. in 16.2.2018 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Izvajanje dejavnosti za Bralnega Ostržka. Izvajanje dejavnost bralnega nahrbtnika. Govorne 

vaje so izvajali skozi vso šolsko leto. Šolsko knjižnico so skupaj obiskali več krat v šolskem 

letu. Mestno knjižnico so si ogledali 1. 2. 2018. 

Pravljico jim je knjižničarka in Mestne knjižnice Ljutomer pripovedovala 11. 12. 2017. 

Knjižničarka Karmen Rautre iz šolske knjižnice pa je ob svetovnem dnevu knjige 23. 4. 2018 

skupaj z učenkami pripovedovala pravljico Oprosti.  

Dramske igre s strani strokovnih delavk so se izvedle 15. 2. 2018, 16. 2. 2018. 

 

Tabela 7: Dejavnosti izvedene pod naslovom narava jaz in ti 

NARAVA JAZ IN TI 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Iskanje in spoznavanje naravnega materiala v naravi, igra in ustvarjanje z naravnim 

materialom. 
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Gibalne igre in druge gibalne aktivnosti v gozdu, na travniku in igrišču. Igra z različnimi 

snovmi (sneg, zemlja, pesek, voda, kamenčki …). 

KOMBINIRANI ODDELEK 

Igra z naravnim materialom, ustvarjanje z različnimi snovmi, igra v bližnjih gozdovih in 

izvajanje gibalnih nalog v gozdu. Daljši sprehodi in pohodi v okolici vrtca. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Igra in ustvarjanje iz naravnega materiala, igra  in gibanje v bližnjih gozdovih, ustvarjanje 

sončnega gozdnega bitja, obisk kmetije - 2. 3. 2018, igra z različnimi snovmi skozi vse letne 

čase, ustvarjanje senzoričnih škatel z naravnimi materiali. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Bivali na prostem in igra z naravnim materialom. Likovno ustvarjanje z naravnim materialom. 

Prav tako so se veliko posluževali materialov, ki so jih otroci lahko gnetli, mečkali in 

oblikovali z njimi. Na prostem so si s pomočjo različnih palic krepili tudi fino motoriko, 

medtem ko so risali po pesku. 

 

Tabela 8: Dejavnosti izvedene pod naslovom Evropski teden športa 

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 

V tem tednu so izvedli nekaj skupnih dejavnosti, ki so se jih udeležili vsi oddelki vrtca: 

 skupna gibalna minutka (25. 9. 2017); 

 telovadimo s športnim pedagogom Damijanom Šumakom (26. 9. 2017); 

 skupna igra v gozdu (27. 9. 2017); 

 poligoni po igralnicah (28. 9. 2017). 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Sprehod do pokopališča in gibalno izražanje ob glasbi. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

29. 9. 2017 daljši sprehod do gozda - Gomajne. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

      26. 9. 2017 dan za osnove košarke. Dan za osnove nogometa – sreda, 27. 9. 2017. 28. 9. 2017  

dan za kolesarjenje. Pohod v gozd na Gomajni – petek, 29. 9. 2017. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

      Aerobika, 27. 9. 2017. Pohod do Gajševskega jezera, 29. 9. 2017. 

 

Tabela 9: Dejavnosti izvedene pod naslovom Evropski teden mobilnosti 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Strokovni delavki sta se trudil biti zgled otrokom in na delovno mesto prihajati brez 

avtomobila. O tem so se z otroki tudi pogovarjali. 

Igrali so se različne gibalne igre. 
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KOMBINIRANI ODDELEK 

Strokovni delavki v oddelku sta bili otrokom in staršem vzgled, saj sta na delovno mesto prišli 

peš oziroma vsaj del poti prišli peš. Otroci so v oddelku izrezovali in lepili na temo 

mobilnost-izrezali so avtomobil, katerega so pobarvali in prilepili ter ga prečrtali. Izdelali so 

si tudi igro iz škatel na temo mobilnost. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

V tem tednu se je   strokovna delavka potrudila, da je bila vzgled otrokom in staršem. Na 

delovno mesto je del poti prihajala peš. Z otroki so se  o tem tudi pogovarjali, prav tako pa o 

tem obvestili tudi starše preko obvestila na oglasni deski in napisa na oboku ob vhodu v vrtec. 

22. 9. 2017 so se  v okviru tega udeležili zaključka tedna mobilnosti in aktivno sodelovali pri 

gibalnih igrah na Glavnem trgu v Ljutomeru. Aktivnosti je pripravila občina v sodelovanju z 

gimnazijo Ljutomer. V Ljutomer so se odpravili peš. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

 V času tedna mobilnosti 16. 9. 2017 – 22. 9. 2017 so strokovne delavke oddelka prihajale na 

delovno mesto s kolesom in na to vzpodbujale in bile vzgled tako otrokom kot staršem. 22. 9. 

2017 so se peš odpravili v Ljutomer, kjer je na glavnem trgu potekala zaključna prireditev ob 

tednu mobilnosti. Preizkusili so se v poligonih z žogo, s poganjalci, zaplesali s plesno šolo 

Urška, spoznali delo gasilcev in reševalcev, ter se preizkusili v prometnem kvizu. 

 

Tabela 10: Dejavnosti izvedene pod naslovom Teden otroka 

 TEDEN OTROKA  

Tematika je bila Povabimo sonce v šolo/vrtec. Izvedli so kar nekaj skupnih dejavnosti: 

 3. 10. 2017, iz odtisov dlani in stopal so v večnamenskem prostoru ustvarili skupno 

sonce; 

 4. 10. 2017, so izvedli evakuacijo v vrtcu; 

 5. 10. 2017, so izvedli sončkov tek: 

 6. 10. 2017, so praznovali prvi rojstni dan vrtca. Pripravili so krajši kulturni program, 

nato pa se igrali na napihljivih igralih in se posladkali s torto. Pridružila se jim je 

ravnateljica Brigita Hojnik in podžupan občine Ljutomer, gospod Janko Špindler. 

 

KOMBINIRANI ODDELEK 

2. 10. 2017 pripovedovanje zgodbe ob sveči v modri igralnici z naslovom Najlepše darilo. 

 ODDELEK DRUGEGA STAROSTENGA OBDOBJA (3-4) 

Oddelek otrok  s strokovno delavko je pripravil motiv sonca za fotografiranje otrok ob vhodu 

v vrtec. 

 

Tabela 11: Dejavnosti izvedene pod naslovom Požar, sirena, gasilci 

POŽAR, SIRENA, GASILCI 

4. 10. 2017 so izvedli evakuacijo. Pridružili so se gasilci PGD Cezanjevci in gasilci PGD 

okoliških vasi. Prav tako so se pridružili reševalci iz ZD Ljutomer. Evakuacija je bila 

izvedena v zadovoljivem času, otroci so to izvedi brez večjih posebnosti prav tako pa so 

strokovne delavke reagirale zelo umirjeno in dosledno. 
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ODDELEK DRUGEGA STAROSTENGA OBDOBJA (3-4) 

Otroci oddelka so si  24. 10. 2017 ogledali  GD v Ljutomeru. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTENGA OBDOBJA (4-6) 

24. 10. 2017 so si ogledali gasilski dom v Ljutomeru, kjer so jim predstavili vso opremo in 

vozila, ki jih potrebujejo pri odpravljanju svojega dela. 

 

Tabela 12: Dejavnosti izvedene pod naslovom Pomagajmo živalim pozimi 

POMAGAJMO ŽIVALIM POZIMI 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

V mesecu januarju so otroci skozi tematski sklop Živali pozimi - ptice; spoznavali, kako je 

potrebno skrbeti za živali v zimskem času. Skupaj so pripravili lojne pogače za ptičke, ki so 

jih obesili v okolici vrtca in ob tem opazovali ptičke. 

V oddelku je otroke obiskal tudi lovec. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

 V mesecu januarju so otroci skozi tematski sklop Na ledenem polju južnega tečaja spoznavali 

živali, ki živijo v snegu in ledu, ter primerjali življenje živali, ki pozimi potrebujejo pomoč, 

saj jim primanjkuje hrane. Tako so otroci ob robu gozda obešali pogačice za ptice in ptice 

opazovali. 16. 1. 2018 je otroke obiskal lovec, ki je otrokom predstavil delo lovca ter skupaj z 

otroki v gozdu postavil krmišče za živali. 1. 6. 2018 so si otroci ogledali lovski dom na 

Podgradju.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

 Ker je bila zima dokaj mila so dejavnost skrbi za živali pozimi pomaknili v mesec januar. 

Tako jih je 16. 1. 2018 obiskal lovec  Ivan Gaube, skupaj so postavili krmišče in hrano za 

živali v gozdu. V oddelku so izvedli dejavnosti teme Od jabolka do kljunčka in ob robu gozda 

izobesili jabolka kot hrano ptičkom. 

Je pa na pobudo  lovca Ivana bil,  dne 1. 6. 2018 izveden izlet z avtobusom in ogled lovskega 

doma na Podgradju, kjer so jim člani lovskega društva podrobneje predstavili njihove 

aktivnosti in skrb za živali skozi celotno leto. 

ODDELEK DRUGEGA STARSOSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

 V okviru tega so se pogovarjali o pripravi krmišča. Obiskal jih je tudi lovec (16. 1. 2018), ki 

jim je predstavil svoje delo in jim v bližnjem gozdu postavil krmišče. V le tega so odnašali 

hrano za živali pozimi in opazovali, koliko živali pojejo. 1. 6. 2018 so si ogledali lovski dom 

LD Ljutomer, kjer so tudi izvedeli marsikaj novega o skrb za živali. 

 

Tabela 13: Dejavnosti izvedene pod naslovom Praznični december 

PRAZNIČNI  DECEMBER 

Odvilo se je nekaj skupnih dejavnosti, ki so se jih udeležili vsi oddelki v vrtcu. To so: 

 6. 12. 2017, obisk Miklavža; 

 22. 12. 2017, obisk Božička in glasbeno rajanje s plesno šolo Urška; 

 11. 12. 2017, krašenje novoletne jelke in obisk učencev OŠ ter knjižničarke iz Mestne 

knjižnice Ljutomer – pravljična ura. 
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 14. 12. 2017, krašenje vrtca (snežaki iz škatel) in decembrska prireditev (Prižig lučk); 

 21. 12. 2017, praznovanje prvega zimskega dne. 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Izdelovanje in barvanje božičkov iz slanega testa. Čajanka po oddelkih. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

V mesecu decembru so otroci vsakodnevno odpirali adventni koledar, na katerem so bile 

zapisane dnevne dejavnosti, veliko so likovno ustvarjali ter si pripravili praznični kino. Imeli 

so vadbeno uro na temo Iščemo Božička. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Čajanko v odelku so izvedli 18. 12. 2017. Otrokom  se je ponudil praznični čaj v posebnih 

skodelicah, s piškoti in z različnimi dodatki. Vsak dan so imenovali po svoje in vsak je bil 

poseben: sladki, slani, ležerni, igralni, lutkovni, glasbeni, umirjeni, pravljični, veseli, 

praznični, delovni december. 

ODDELEK DRUGEGA STARSOSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

- 1 12. 12. 2017 so si ogledali predstavo Veselo pričakovanje v Kulturnem domu v Ljutomeru, v 

izvedbi GFML. V oddelku so si pripravili čajanko in jo popestrili z lutkovno predstavo v 

izvedbi strokovnih delavk v oddelku. 

 

Tabela 14: Dejavnosti izvedene pod naslovom Zakaj, zato o prometu 

ZAKAJ, ZATO O PROMETU 

17. 5. 2018 so se pogovarjali o varnosti v prometu, o prevoznih sredstvih ter o varnostnih 

ukrepih. Prav tako so se preizkusili v vožnji s kolesi in poganjalci. Policisti PP Ljutomer, so 

jim predstavili svoje delo. Prav tako pa so se pridružili člani društva za ohranitev tehnične 

kulture in dediščine Johann Janez Puch, ki so predstavili starodobnike. Otroci so se preizkusili 

v poligonih, ki so jih premagovali s pomočjo koles, poganjalcev, skirojev itd. Najstarejši 

oddelek se preizkusil v vožnji s kolesi po poljski poti. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

23. 5. 2018 so si otroci oddelka, v sklopu teme o prometu, ogledali muzej starodobnikov pri 

Vihrovih v Mekotnjaku.  

 

Tabela 15: Dejavnosti izvedene pod naslovom praznovanje rojstnih dni 

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

V igralnici so ob praznovanju pripravi veselo vzdušje, ta dan je bil slavljenec v središču 

pozornosti. Vsi otroci so ob praznovanju uživali in bili nasmejani ter veseli. Otroci, ki imajo 

rojstni dan v poletnih mesecih, so v vrtcu praznovali v mesecu juniju. Peli so pesmi, se skupaj 

fotografirali ob izdelani torti in svečki ter plesali ob veseli glasbi. Posladkali so se s sadnimi 

prigrizki.  Slavljenec je dobil tudi manjšo pozornost. Poskušali so doseči, da vsak otrok svoj 

rojstni dan doživlja kot pomemben dan v svojem življenju. 
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KOMBINIRANI ODDELEK 

Ob praznovanju rojstnih dni je bila na vratih izobešena fotografija otroka, ki je ta dan 

praznoval.  Otroci so pomagali okrasiti igralnico z baloni in napisom ter barvnim 

reflektorjem. Iz različnega sadja so si mešali različne sadne napitke s katerimi so se osvežili. 

Slavljenec se je fotografiral z obrisom glave na veliki torti, okrog katere so se zbrali vsi 

otroci.  Slavljenec je prejel darilo-žogo, ki je bila zavita v papir v obliki bombona. Otroci so 

slavljencu voščili lepe želje, nato pa so ob plesni glasbi zaplesali.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

S praznovanjem  rojstnih dni  otrok so v oddelku želeli  predvsem  izpostaviti vlogo 

slavljenca. Otrok si je tako sam izbral način praznovanja: prostor, kotički, sredstva. Večina 

otrok se je odločila za igro v igralnici v kotičkih, kateri so tudi čez leto bili najbolj obiskani: 

dom, zdravnik, promet in gradniki. Starši otrok za praznovanje niso imeli nobenih dolžnosti, 

torej otroci niso ničesar  prinesli v vrtec. So pa si pripravili  sadno solato v kornetu, s sadjem 

iz kuhinje in  si uredili igralnico z baloni in glasbo. 

Otroci, kateri praznujejo rojstne dni v poletnih mesecih, so  jih v vrtcu praznovali zadnji teden 

v mesecu juniju. 

Vsak otrok je prejel za darilo ob rojstnem dnevu osebno voščilo vseh otrok in žogo. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Rojstne dni so praznovali na prostem. Otrok si je na ta dan izbral kje na prostem bi se na ta 

dan zadrževali. Otroku smo voščili in mu podarili manjšo pozornost s strani vrtca. 

 

Tabela 16: Dejavnosti izvedene pod naslovom spoznavanje poklicev 

SPOZNAVANJE POKLICEV 

KOMBINIRANI ODDELEK 

8. 4. 2018 poklic šivilja: Tamara Jureš. 

24. 4. 2018 poklic diplomirana medicinska sestra: Andreja Jurša.   

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Hobi - igranje na harmoniko, dedek: Marjan  Jelen 

 

Tabela 17: Dejavnosti izvedene pod naslovom Tradicionalni slovenski zajtrk 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  
Skozi cel teden so se pogovarjali o hrani, ki jo zaužijemo na dan Tradicionalnega slovenskega 

zajtrka. Prav tako so se pogovarjali o pomenu lokalno pridelane hrane. Na dan, 17. 11. 2017 

pa so v večnamenskem prostoru imeli skupni zajtrk, kjer so se jim pridružili kuhar, 

ravnateljica in tajnica. 
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Tabela 18: Dejavnosti izvedene pod naslovom Ambasadorji narave in živali 

AMBASADORJI NARAVE IN ŽIVALI  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

V sklopu projekta so sodelovali v natečaju s pisnim izdelkom: Dejavnosti v in z naravo 

ter  likovnimi izdelki, kjer so otroci iz volne izdelali ovce in jih z odtisom dlani pobožali. 

Kajti v zimskem času so spoznali prav te živali na kmetiji Nushol in  jih imeli možnost tudi 

pobožati. Na kmetiji so zraven ovac spoznali še osla, konja, zajce,  perjad, psa, mačke. 

Skrbnica živali  je otrokom razložila, kako se je potrebno do živali obnašati. Spoštljivo, biti 

umirjen, poskrbeti zanje in jih preprosto imeti rad. Ob tem so se tudi nekateri naši nemirni in 

prestrašeni otroci umirili, opogumili in se ob živalih počutili prijetno in sproščeno. 

Menijo, da so kot vrtec dober ambasador narave in strokovne delavke svoje izkušnje in znanja 

skrbno prenašajo na otroke v vrtcu. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Pri otrocih so tekom šolskega leta vzpodbujali pozitiven odnos do žive in nežive narava. 

Veliko so bivali na prostem in otroke veliko krat vzpodnujali, da so opazovali tiste najmanjše 

živali, ki so še kako pomembne za naše okolje. Otroci so največkrat opazili deževnike ali 

mravlje. Deževnikov od začetka niso upali prijeti ali jih odnesti v rosno travo, ob koncu 

šolskega leta, to zmore narediti večina otrok. Prav tako se je to lepo pokazalo ko so bili v 

vrtcu v naravi. Otroci so tam opazili veliko živali. Najbolj všeč pa jim je bil močerad. Menijo, 

da so tekom šolskega leta naredili veliko, da so pri otrocih vzpodbudili pozitiven odnos do 

narave in živali. 

Prav tako so v sklopu projekta sodelovali v natečaju, kjer so s prstki ustvarjali drevo v gozdu 

in v njem ravno te majhne živali, na katere so še posebej pozorni. Nastali so zanimivi likovni 

izdelki, za katere so trije otroci bili tudi nagrajeni. Podelitev nagrad sta se strokovni delavki 

tudi udeležili in si tako pridobili še nekaj novih informacij, ki jih bodo lahko uporabljali pri 

svojem delu. 

 

Tabela 19: Dejavnosti izvedene pod naslovom Noč, ko vrtec ne spi sam 

NOČ, KO VRTEC NE SPI SAM 

Dejavnost je bila izvedena iz četrtka na petek, 3. 5. 2018 – 4. 5. 2018. V vrtcu so noč prespali 

vsi otroci oddelka (3-4 let) in trinajst otrok (4-6 let), noben izmed otrok ni imel težav. V vrtec 

so se otroci vrnili ob 17. 30 uri in se odpravili peš na sladoled v Ljutomer. Ob  vračanju nazaj 

v vrtec so preizkusili svoje svetilke in opazovali kaj vse se dogaja, ko pade noč. V vrtcu so se 

posladkali s palačinkami, opravili nočno toaleto in se ob pravljici zatopili v sanje.  Naslednji 

dan  so se izvajale načrtovane dnevne aktivnosti v oddelku.  

 

Tabela 20: Dejavnosti izvedene pod naslovom Prve športne igre v vrtcu Cezanjevci 

PRVE ŠPORTNE IGRE V VRTCU CEZANJEVCI  

Vrtec je v šolskem letu 2017/2018 prvič pripravil športne igre in k sodelovanju povabil vse 

otroke 2. starostnega obdobja iz okoliških vrtcev. Udeležili so se jih otroci s strokovnimi 

delavkami iz vrtca Stročja vas, Razkrižje, Mala Nedelja in Cezanjevec. Navzoče je z začetki 

aerobike ogrela Jasna Lipovec in jih pripravila na tekmovanje. Nadaljevali so z igro 

predajanja štafete. Za umirjanje pa so se preizkusili v koncentraciji. Ob koncu so podelili še 
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medalje.  

Prve športne igre so bile izvedene 19. 10. 2017 na šolskem športnem igrišču pred vrtcem 

Cezanjevci. 

 

Tabela 21: Dejavnosti izvedene pod naslovom Letni časi v naravi 

LETNI ČASI V NARAVI 

Pri vseh predstavitvah letnih časov so bili prisotni vsi oddelki vrtca. 

 

21. 6. 2018: MOKRO POLETJE – nosilka dejavnosti: Irena Magdič – otroci so se v senci 

gozda pogovorili o značilnostih poletja in ugotavljali, kaj  vse damo v kovček za poletno 

potovanje. Iz barvnih kamnov je vsak oddelek ustvaril motiv skupne slike morja na ploščadi 

vrtca. Igra z vodo v bazenih, mokri drči in obisk sladolednice na igrišču vrtca.  

 

21. 3. 2018 smo uradno obeležili PRVI POMLADNI DAN - nosilka dejavnosti: Simona 

Juterša. Ker je bilo zunaj mrzlo, so se oddelek prvega starostnega obdobja in kombinirani 

oddelek zbrali in to storili kar v večnamenskem prostoru. Najprej so se pogovorili, kaj je 

značilno za pomlad – katere rože so prvi znanilci pomladi in kaj potrebujejo, da lahko rastejo. 

Pogovarjali so se tudi o pticah, ki se vračajo iz južnih krajev. Nato so skupaj z otroki preko 

gibalnih dejavnosti in slik odkrivali značilnosti pomladi. Pozneje sta se zbrala še preostala dva 

oddelka, ki sta imela enake, vendar malo zahtevnejša naloge. Preživeli so prijetno dopoldne in 

pričarali so si pomlad na plakatu. 

 

21.9. 2018 V PRIČAKOVANJU JESENI- nosilka dejavnosti: Nina Krajnc - dan pred 

pričetkom jeseni so z otroki preživeli na prostem, kjer so preko gibalnih dejavnosti spoznavali 

naravo. Otroci so po igrišču vrtca iskali pripravljene buče iz papirja, na katerih so bile 

zapisane različne gibalne naloge, tekali so po poljski poti in skozi igro opazovali spreminjanje 

narave v tem letnem času. Tako so v pričakovanju jeseni vsi  skupaj preživeli prijetno in 

poučno dopoldne v naravi.  

 

21. 12. 2017 MRZLA ZIMA. Nosilka dejavnosti je bila Gabrijela Marič. Dejavnosti so bile 

izvedene zunaj na zelenici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke iz kombiniranega 

oddelka. Na igrišču vrtca pa za otroke iz oddelkov drugega starostnega obdobja. Ker ni bilo 

snega so bile snežinke narejene iz papirja na njih pa zapisane uganke o zimi. Otroci so uganke 

poiskali na travi in jih ugotovili. Pogovarjali so se o zimi in zapeli, sestavili snežake iz 

pripravljenih delov, ter se »kepali« z žogicami. Starejša skupina je imela enake dejavnosti, 

vendar zahtevnejše naloge. Snežaka so sestavili po vzorcu in se urili v natančnosti. Tako so si 

naredili zimo na travi. 
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Tabela 22: Dejavnosti izvedene pod naslovom Najbolj športni vrtec 

NAJBOLJ ŠPORTNI VRTEC 
Vso šolsko leto so sledili zdravemu načinu življenja in seveda v to vključevale veliko 

dejavnosti povezane s športnimi aktivnostmi. Sodelovali so v številnih športnih aktivnosti, ki 

so jih predlagali za najbolj športen vrtec: 

 Mali sonček (skozi vso šolsko leto, z zaključno podelitvijo priznanj dne, 31. 5. 2018). 

 Plavalni tečaj (v izvedbi plavalne šole Delfin v biotermah Mala Nedelja od 24. 4. 2018 

– 26. 4. 2018). 

 Bivamo v naravi (tridnevni tabor v naravi v CŠOD Planinka od 14. 5. 2018 – 18. 5. 

2018). 

 Cicibaniada (31. 1. 2018 – ŠIC Ljutomer). 

 Dan prijateljstva (4. 5. 2018 - vrtec Mala Nedelja). 

 Dan športa (13. 10. 2017 – ŠIC Ljutomer). 

 Kolesarimo (11. 5. 2018). 

 1. športne igre v vrtcu Cezanjevci (19. 10. 2017). 

 Športno popoldne s starši (6. 2. 2018). 

 Pohod v Ljutomer ob tednu mobilnosti (22. 9. 2017). 

 Telovadimo v šolski telovadnici (26. 9. 2017). 

 

 

Tabela 23: Dejavnosti izvedene pod naslovom Odprimo vrata na stežaj 

ODPRIMO VRATA NA STEŽAJ 
Vsak mesec so se   odprla vrata  igralnic in otrokom  ponudile  zanimive dejavnosti in skupna 

igra. Sodelovali so vsi oddelki vrtca. V igralnicah oddelkov so se izvajale naslednje vsebine: 

 6. 10. 2017: praznovanje prvega  rojstnega  dne vrtca, 

 10. 11. 2017: na temo TSZ -  maslo in mleko, med, jabolko, kruh 

 8. 12. 2017: igra po kotičkih igralnice, 

 5. 1. 2018: na temo gnetenje - oblikovanje z glino, slano testo, kinetični pesek, pesek, 

plastelin 

 2. 2. 2018: na vsebino prednostne naloge- ples ob narodni, moderni glasbi, 

 9. 3. 2018: na temo družina in kulturne ustanove – igra vlog  v kotičku dom, tehnični 

kotiček, gledališče, knjižnica, kino z dokumentarnimi filmi, galerija 

 6. 4. 2018: v povezavi z dnevom zdravja: na temo gibanje – obroči, prehrana - žoge in 

baloni, higiena - plavalne tube, počitek - padalo 

 11. 5. 2018: prometni dan - Zakaj, zato o prometu! 

 1. 6. 2018: lovec – izlet z avtobusom. 
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Tabela 24: Dejavnosti izvedene pod naslovom razstave likovnih del 

RAZSTAVE LIKOVNIH DEL  
 V šolskem letu 2017/2018 so urejali razstavo likovnih del na NLB Ljutomer in na Občini 

Ljutomer.  

Na NLB Ljutomer in občini Ljutomer so razstavljali naslednje: 

 6. 10. 2017,  Pisana jesen 

 17. 12. 2017, Veseli december 

 2. 2. 2018, Pust in kultura 

 9. 3. 2018, Naš vrtec se predstavi 

 19. 4. 2018, Pozdrav pomladi 

 25. 5. 2018, Cvetoča pomlad 

 26. 6. 2018, Sonce, morje in počitnice. 

V mesecu aprilu so na Občini Ljutomer prostor, ki je bil namenjen razstavi likovnih del 

uporabili za drug namen, zato tam od aprila 2018 več niso razstavljali likovnih izdelkov.  

 

10. PROGRAM  PRIREDITEV  
 

10.1 PRIREDITEV V DECEMBRU 
Prireditev je bila izvedena 14. 12. 2017. Predstavili so se vsi oddelki vrtca. Skozi kulturni 

program so prikazali, kako pomembno je da smo med prazniki skupaj, da se igramo in 

počnemo stvari ki nas veselijo. Prvo starostno odboje se je predstavilo s plesom snežink, 

kombinirani oddelek s plesom delamo snežaka, drugo starostno obdobje (3-4) s plesno točko 

krasimo jelko in drugo starostno obdobje (4-6) s plesno točko spomin. Vse plesne točke so 

izvajali na instrumentalno glasbo. Po kulturnem programu so prižgali lučke na smreki pred 

vrtcem.  

 

10.2  PRIREDITEV ZA DRUŽINE 
Prireditev so izvedli nekoliko drugače kot so načrtovali v LDN. In sicer niso izvedli skupne 

prireditve vseh oddelkov, ampak so oddelki izvajali posamezne delavnice s starši njihovih 

otrok. 

 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE 1-2 let 

V četrtek, 15. 3. 2018 so otroci skupaj s svojo družino preživeli aktivno popoldne v vrtcu. 

Druženje je potekalo ob prijetnem, sproščenem in veselem vzdušju. Skozi igro, gibanje in 

ples, so se tudi odrasli vrnili v otroštvo. 

Skupaj so se igrali gibalne igre ob spremljavi malih ritmičnih instrumentov, ob spremljavi 

glasbe zaplesali zabavno rajalno igro, na koncu pa so se igrali še prstno igro ob pesmi na temo 

družina. 

 

KOMBINIRANI ODDELEK 2-4 let 

V mesecu marcu so se otroci preko tematskega sklopa z naslovom Moja družina in igram se 

matematiko pogovarjali o družini. V ponedeljek, 19. 3. 2018 so v kombiniranem oddelku 

imeli aktivno srečanje družin. Srečanje je starše spet popeljalo v čase, ko so še sami hodili v 

vrtec.  Otroci in starši so se z veseljem vključili v vodeno igro, katera je ves čas potekala v 
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prijetnem, igrivem in sproščenem vzdušju. Strokovni delavki sta pripravili vadbeno uro s 

padalom. Otroci in starši so se najprej ogreli z gibalno igro Mačka in miši, nato so izvajali 

različne gibalne naloge po postajah, ki so bile opremljene s slikovnimi gradivi, ter se na koncu 

umirili z umirjeno igro Frizerski salon.   

 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBA (3-4) 

Temo meseca marca: Moj dom – moja vas so v oddelku zaključili s skupnim  popoldanskim 

druženjem družin – 20. 3. 2018 v večnamenskem prostoru vrtca. Starše so razveselili 

z  likovno razstavo in  dramsko igro Trije prašički. Izvedli so gibalno minutko. Družine so iz 

škatel ustvarile svoje hiše in jih na koncu  skupaj z vrtcem, kamenčki in  tablami vasi povezali  

v  skupnost.  V oddelku je osem otrok in vsak izmed njih prihaja iz svoje vasi. Otroci so 

ponosni na svojo vas, dom in še posebej na družino. In to so  ob vhodu v vrtec pokazali vsem 

ostalim obiskovalcem vrtca. 

 

ODDELEK DRUGEGA SAROSTENGA ODBODBJA (4-6) 

Mesec marec so posvetili temi družine. Z otroki so se veliko pogovarjali o vlogah v družinah 

predvsem pa o medsebojnih odnosih in pomoči družinskih članov. 13. 3. 2018 so izvedli 

športno druženje, kjer so se v uvodnem delu ogreli ob glasbi in izvedli nekaj gimnastičnih vaj. 

Sledile so tekmovalne igre, kjer je morala sodelovati celotna družina. Pri tem je bilo prisotne 

kar nekaj tekmovalnosti. Vzdušje je bilo energično in pozitivno. Umirjen del so zaključili z 

masažo ob umirjeni instrumentalni glasbi. Druženja se je udeležilo enajst družin.  

 

10.3  PRIREDITEV ZA STARE STARŠE 
Prireditev je bila izvedena 23. 2. 2018 v večnamenskem  prostoru vrtca, ob 9. 30.  

Koordinatorica prireditve je bila Irena Magdič. Vsebina predstavljenih točk je bil prikaz 

življenja nekoč: od koruze do moke in danes: gibalno plesne igre otrok. Prireditev se 

je  povezovala  z zvočnim posnetkom pripovedovanja ene izmed babic. Vsi otroci vrtca so na 

koncu skupaj zapeli ljudsko pesem Pastirček ob spremljavi Asje Čonč na flavti.  

 

10.4  ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA 
Zaključna prireditev je bila izvedena 31. 5. 2018 na prostem pred vrtcem. Izvajali so 

dejavnost po pravljici Zajček Timi in čarobni recept. Povezali so projekte, ki so jih izvajali 

skozi celo šolsko leto. Gibanje, ples, glasbo, zdravje in medsebojne odnose. Vsak oddelek se 

je predstavil plesno točko, uporabili so instrumentalno glasbo. Prvo starostno obdobje se je 

predstavilo s plesno točko pripravo korenčkove juhe, kombinirani oddelek s plesno točko 

pripravimo borovničeve kolačke. Drugo starostno obdobje (3-4) je pripravljajo bananin 

napitek in drugo starostno obdobje (4-6) je pripravljalo špinačne kruhke. Ob koncu je sledila 

še čokoladna torta za katero je zajček Timi našel recept.  
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11. POMEMBNI DNEVI, KI SMO JIH 

URESNIČILI 
 

Tabela 25: Izvajanje dejavnosti ob dnevu reformacije 

DAN REFORMACIJE (31. 10. 2017) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Otrokom je bil na kratko predstavljen pomen dneva, ogledali so si sliko Primoža Trubarja. 

Otroci so opazovali ilustracije v knjigi s slovensko pravljico Peter Klepec.   

KOMBINIRANI ODDELEK 

Otroci kombiniranega oddelka so obiskali šolsko knjižnico, kjer je knjižničarka otrokom 

pripravila pravljično uro.   

ODDELEK DRUGEGA STARSOSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Pogovor z otroki o pomenu praznika, predstavitev Primoža Trubarja ob fotografiji. 

Predstavitev tradicionalne slovenske pravljice: Peter Klepec. Otroci so likovno ustvarjali s 

starim Trubarjevim rokopisom.  

ODDELEK DRUGEGA STARSOSTNEGA OBDOBJA (4-6) 
Ogledali so si dokumentarni film o prvi knjigi in obiskali šolsko knjižnico, kjer so si izbrali 

nekaj knjig slovenskih avtorjev. Otroci so si največ zapomnili iz dokumentarnega filma. 

 

Tabela 26: Izvajanje dejavnosti ob prvem novembru 

PRVI NOVEMBER (1. 11. 2017) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

 Sprehodili so se do groba Janka Ribiča in tam prižgali svečko. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

Sprehodili so se do pokopališča, do groba Janka Ribiča in prižgali svečo.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

26. 10. 2017 so se odpravili   do spomenika Groba talcev pri Ribičevem mlinu in se 

pogovorili o namenu postavitve omenjenega spomenika. Sveč niso prižgali. V oddelku  pa so 

se pogovarjali o kroženju življenja. Obravnavali so tudi zgodbo slikanice: A. De. Bude: 

Dedka ni več.  

ODDELEK DRUGEGA STARSOTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Udeležili so se slovesnosti ob grobu talcev pri Ribičevem mlinu. Prav tako so se sprehodili do 

groba Janka Ribiča v Cezanjevcih in se tam ustavili in v tišini pri grobu postali nekaj časa. 

Svečk zaradi ekološke ozaveščenosti niso prižigali. O tem so se pogovarjali tudi z otroki. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

29 
 

 

Tabela 27: Izvajanje dejavnosti ob dnevu strpnosti 

DAN STRPNOSTI ( 16. 11. 2017) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Opozarjanje na strpnost preko igre vlog v kotičku dom - otroci so si izmenjavali in posojali 

igrače v kotičku.  

KOMBINIRANI ODDELEK 

16. 11. 2017 je strokovna delavka v oddelek prinesla zajčka. Otroci so si najprej ogledali 

krajši posnetek o značilnostih zajčka, nato so se otrokom pridružili še otroci iz oddelka prvega 

starostnega obdobja, da so si skupaj ogledali dramatizacijo strokovnih delavk kombiniranega 

oddelka. Otroci so zajčka tudi božali in se preko spoznavanja živali navajali na strpnost do 

drugih otrok ter do živali. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Pogovor z otroki o pomenu vrednote strpnost. Predstavitev slikanice Žoga za vse / Brigitte 

Weninger. Na ta dan so izvedli vadbeno uro, v katero so vključili tudi igre ob katerih so otroci 

spoznali  svet drugačnih otrok – slepi ( preveza oči - vodenje), gluhi ( tiho govorjenje - 

poslušanje), predvsem za spodbujanje pomoči  in sodelovalnega odnosa.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Pogovarjali so se o tematiki strpnost in se naučili deklamacijo Saše Vegri: Prijatelj. Otroci so 

v večini besedo strpnost povezali z drugačnostjo (otroke s posebnimi potrebami), nekaj manj 

pa s starejšimi in tudi medsebojnih odnosov niso kaj veliko omenjali. Zato so dali večji 

poudarek temu. 

 

Tabela 28: Izvajanje dejavnosti ob slovenskem kulturnem prazniku 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (8. 2. 2018) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Potekal je krajši pogovor ob fotografiji Franceta Prešerna. Otroci so prisluhnili slovenski 

himni. Igrali so se igro Spomin z izdelanimi sličicami na to tematiko. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

Pogovarjali so se o Francetu Prešernu, si  ogledali fotografije in krajši posnetek o njegovem 

življenju. Izdelali so plakat in se ob fotografijah pogovarjali o njegovih značilnostih. Ogledali 

so si slikanico Povodni mož in poslušali slovensko himno Zdravljico. Franceta Prešerna so 

tudi likovno upodobili.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Ves teden  ( od 5. 2. do 9. 2. 2018) so izvajali aktivnosti na temo kulturni teden – spoznavali 

kulturo obnašanja, spoznali našega največjega pesnika Prešerna, slikali njegov portret, si 

izmišljali rime in postali mali Prešerni. Spoznali so tudi slovensko himno, njen pomen in 

kulturo obnašanja ob njej.  
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ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Ogledali so si dokumentarni film o Francetu Prešernu. Otrokom so predstavili slovensko 

himno, prav tako pa so skozi leksikone spoznavali slovenskega pesnika in pisatelja. 

 

Tabela 29: Izvajanje dejavnosti na temo pust 

PUST (13. 2. 2018) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Otroci so na ta dan prišli našemljeni. V večnamenskem prostoru je potekalo druženje otrok 

vseh oddelkov - predstavitev pustnih mask in pustno rajanje. Odpravili so se tudi na krajši 

sprehod v okolici vrtca. 

KOBINIRANI ODDELEK 

Otroci so likovno ustvarjali-izdelali so si pustno masko iz papirja. 13. 2. 2018 so otroci v vrtec 

prišli našemljeni. Otroci so svoje maske predstavili, nato pa skupaj z otroki drugih oddelkov 

ob plesni glasbi rajali. Odpravili so se tudi na pustno povorko po Cezanjevcih.   

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

13. 2. 2018 – vsi otroci  v oddelku so se našemili. Izvedli  so predstavitev pustnih šem v 

večnamenskem prostoru vrtca, rajali in kot se za pustne šeme spodobi s konfeti in trakovi 

napolnili hodnik našega  vrtca in nič pospravili za sabo. Odpravili so se tudi na kratko pustno 

povorko. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

12. 2. 2018 so se udeležili pustne povorke na Ptuju, kjer so se predstavili s skupno pustno 

masko – gasilci. 13. 2. 2018 so praznovali pust v vrtcu. Udeležili so se pustne povorke in se 

sprehodili po vasi. 

 

Tabela 30: Izvajanje dejavnosti na temo valentinovo 

VALENTINOVO – (14. 2. 2018) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Otroci so s slanim testom, ki je bilo obarvano z rdečo barvo in modelčki ustvarili valentinove 

srčke za prijatelja in vsak od njih ga je poklonil izbranemu prijatelju v oddelku. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

Otroci so ustvarjali modre srčke. Na moder papir so naredili oris dlani v obliki srčka, nato pa s 

prsti odtisnili bele kroge. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Praznik so obeležili   dan prej  tako, da je vsak narisal prijatelju risbico in mu jo pustil v 

predalčku garderobe.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Izvedli so glasbeno-gibalno dejavnost na to tematiko. Dejavnost so izvajali v parih in se tako 
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eden drugemu približali. Več poudarka so dali temi iskrenega prijateljstva. 

 

Tabela 31: Izvajanje dejavnosti na temo Gregorjevo 

GREGORJEVO (12. 3. 2018) 
  

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Ustvarili so ladjico “gregorčka” iz naravnega materiala, ga z naravnim materialom tudi 

okrasili in ga naslednji dan spustili v reko Ščavnico. 

KOBINIRANI ODDELEK 

Otroci so v dvojicah ustvarjali likovne izdelke. Slikali so s tempera barvo - travo, sonce in 

oblak ter odtisnili dlan, ki je prikazovala ptico. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

V oddelku so na ta dan bolj natančno opazovali in bili pozorni na ptice v gozdu – njihovo 

oglašanje, število ptic, vrste ptic. Posebnega pomena pa prazniku niso namenili.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Iz kvašenega testa niso pekli ptičkov kot so načrtovali v LDN, jih pa je že pečene prinesla 

vzgojiteljica. Izvedli so pohod do Gajševskega jezera kjer so jih ti ptički pričakali in so jih 

tam pojedli.  

 

Tabela 32: Izvajanje dejavnosti na tematiko materinskega dneva 

MATERINSKI DAN ( 25. 3. 2018) 
  

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Za materinski dan so ob glasbi na tematiko o mamicah ustvarjali pisane šopke rožic. Otroci so 

izbirali barve cvetov in jih lepili. Darilo je vsak otrok ob odhodu domov poklonil svoji mami. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

Otroci so se naučili deklamacijo z naslovom Mama v vrtcu, svojim mamam pa so izdelali tudi 

darilo - okvir na katerem je bila roža iz papirja v njem pa je bila otroška risba.   

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Za materinski dan so mamicam pripravili darilo – makrame iz volne in ves  mesec marec  

namenili temi moja družina, moj dom. Svoje mame in družinske člane so otroci  tudi likovno 

upodobili.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Na vratih igralnice je mame zjutraj pričakala deklamacija, ki so se jo na ta dan otroci v 

oddelku učili. Otroci pa so likovno ustvarjali (voščilnica) in svoj izdelek so otroci ob odhodu 

domov odnesli svojim mamam. 
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Tabela 33: Izvajanje dejavnosti na tematiko Velike noči 

 VELIKA NOČ (1. 4. 2018) 
  

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Pogovarjali so se o značilnosti velikonočnih praznikov, ustvarjali velikonočna jajčka s 

slikanjem s čopiči in odtisi prstov, izdelovali velikonočne zajčke, spoznali izštevanko Glej ga, 

zajčka in se igrali rajalno igro Didel, didel, dajčka. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

V oddelku so imeli tematiko tedna z naslovom V pričakovanju velikonočnega praznika. 

Pogovarjali so se kako praznujemo praznik, kaj pripravimo v košaro ter likovno ustvarjali na 

to tematiko. Vsak otrok si je izdelal zajčka ali piščančka. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

 ( od 26. 3. do 30.3.2018) skozi ves teden so izvajali aktivnosti na temo praznika. Z otroki so 

izvedli pogovor o pomenu in simboliki velike noči  - kaj spada v velikonočno košaro. Bolje 

spoznali vsebino od jajca do kokoši, izvedli velikonočni pohod in iskali pisana jajčka.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6)  

Ob tem prazniku so se pogovarjali o hrani, ki jo ob teh prazniki zauživamo. Skupaj so 

pobarvali jajčka v lupini rdeče čebule. Otroci so izdelek odnesli domov. 

 

Tabela 34: Izvajanje dejavnosti na tematiko Svetovnega dneva zdravja 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA (7. 4. 2018) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Izvedli so dejavnost po igralnicah na temo zdrav način življenja (higiena, prehrana, gibanje, 

počitek) z različnimi športnimi rekviziti. 

KOBINIRANI ODDELEK 

5. 4. 2018 so v okviru dneva Odprimo vrata na stežaj otrokom v igralnicah ponudili različne 

dejavnosti na temo zdravje (prehrana, higiena, gibanje). V oranžni igralnici so otroci s 

pomočjo kotaljenja žog mimo ovir in razvrščanjem fotografij zdrave in ne zdrave hrane 

pridobivali nove izkušnje.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4)  
V vrtcu so v povezavi z dnevom Odprimo vrata na stežaj, 5. 4. 2018 izvedli aktivnosti po 

igralnicah ( zaradi dežja, niso izvedli kot so načrtovali,  zunaj) na temo zdrav način življenja ( 

prehrana, gibanje, higiena in počitek).  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Izvedli so dejavnosti na temo zdravje (gibanje, prehrana, higiena in počitek). Skupnega 

pohoda, kot so ga načrtovali v LDN zaradi slabega vremena niso izvedli. 
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Tabela 35: Izvajanje dejavnosti na tematiko Svetovnega dneva Zemlje 

SVETOVNI DAN ZEMLJE (22. 4. 2018) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Igrali so se s prstjo ter pred vrtcem skupaj z ostalimi otroki oddelkov zasadili smreko. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

Otroci so sodelovali pri saditvi smreke pred vrtcem. S kanglicami in lopatami so se odpravili 

v bližnji gozd, kjer so se igrali z zemljo. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Osvajali so spoznanja na  temo vesolje, na ploščadi vrtca so iz  barvnih kamenčkov ustvarili 

planetarij in skupaj z ostalimi otroki  vrtca 20. 4. 2018 zasadili smreko pred vrtcem.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Spoznali so planet Zemlja, prav tako pa so se pogovarjali o zemlji kot prsti. Na ta dan so se v 

gozdu igrali z zemljo. 20. 4. 2018 so zasadili smreko pred vrtcem.  

 

Tabela 36: Izvajanje dejavnosti na tematiko Svetovnega dneva knjige 

SVETOVNI DAN KNJIGE (23. 4. 2018)  
Šolska knjižničarka gospa Karmen Rauter jim je skupaj  z učenci predstavila pravljico. Prav 

tako se je oddelek drugega starostnega obdobja (4-6) predstavil ostalim otrokom z dramsko 

igro Sneguljčica. Oddelek drugega starostnega obdobja (3-4) se je otrokom predstavil z 

dramsko igro Trije prašički. Dejavnost so si ogledali vsi otroci iz vrtca. 

 

Tabela 37: Izvajanje dejavnosti na tematiko Svetovnega dneva športa 

SVETOVNI DAN ŠPORTA (31. 5. 2018) 
Na ta dan so se zbrali pred vrtcem, kjer jim je športni učitelj Damijan Šumak podelil priznanja 

in medalji za projekt Mali sonček. Ob tem so izvedli tudi tek prijateljstva skupaj z športnim 

pedagogom.  

 

Tabela 38: Izvajanje dejavnosti na tematiko dneva državnosti 

DAN DRŽAVNOSTI (25. 6. 2018) 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

Odtiskovanje dlani v barvah slovenske zastave na narisan obris Slovenije. 

KOMBINIRANI ODDELEK 

22. 6. 2018 so otroci skupaj z vzgojiteljico narisali in pobarvali Slovenski grb.  

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (3-4) 

Oddelek ustvari obris države Slovenije. 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (4-6) 

Likovno ustvarjanje državnega simbola (zastave) in ureditev le teh na panoju pred vhodom v 

vrtec. 
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12. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  
 

12.1 PLAVALNI TEČAJ 
Plavalnega tečaja se je udeležilo trinajst otrok, iz oddelka drugega starostnega obdobja (4-6 

let). Čas izvajanje plavalnega tečaja je bil od 24. 4. 2018 do 26. 4. 2018. Plavalni tečaj so 

izvajali pod vodstvom plavalne šole Delfin v biotermah Mala nedelja. 

V prvem dnevu plavalnega tečaja, je od trinajstih otrok, ki so bili testirani bilo sedem otrok 

neprilagojenih na vodo, šest otrok je znalo drseti iztegnjeno na vodni površini z rokami naprej 

približno pet sekund. 

V času plavalnega tečaja so se izvajale naslednje dejavnosti za usvajanje novih znanj: 

 Potapljanje glave pod vodno gladino, 

 gledanje pod vodo, 

 izdih zajetega zraka pod vodo, 

 lebdenje na vodni površini s skritim obrazom v vodi, 

 drsenje na vodni površini z iztegnjenimi rokami pred seboj in glavo med rokami z 

obrazom pod vodo pet sekund, 

 plavanje s pripomočki in brez njih ter nabiranje plavalne kondicije, 

 skoki v vodo na noge, 

 reševanje samega sebe in svojega vrstnika iz vode. 

Po tretjem dnevu plavalnega tečaja, so na koncu bili otroci še enkrat testirani in pokazali so se 

naslednji rezultati. Od trinajstih otrok so trije otroci znali drseti iztegnjeno na vodni površini z 

rokami naprej približno pet sekund. Sedem otrok je preplavalo neprekinjeno osem metrov in 

so naloge lahko opravili tudi pod vodo. Trije otroci so preplavali 35 metrov. 

 

12.2 VRTEC V NARAVI 
Z otroci starimi štiri, pet in šest let so se odpravili na Hočko Pohorje, kjer so tri dni bivali v 

CŠOD Planinka. Bivanja v naravi se je udeležilo 15 otrok z dvema spremljevalkama. Bivali 

so od 14. 5. 2018 do 16. 5. 2018. 

Spoznali so malo drugačne gozdove kot jih poznamo pri nas, se preizkusili v plezanju po 

plezalni steni, streljanju z lokom, spretnostnih in elementarnih igrah. Prav tako so opravili dva 

daljša pohoda. Pohod do slapa Skalca in pohod do mariborske vzpenjače. Na poti so spoznali 

še nekaj živali, ki so značilne za ta del Pohorja. 

Vse športne aktivnosti so premagali brez posebnih zapletov, imeli so se lepo, kljub temu da 

jim vreme vse tri dni ni bilo kaj preveč naklonjeno. Kljub vsemu so bili veliko na prostem, saj 

so strokovni delavci poskrbeli, da so otroci bili primerno oblečeni in obuti. 

 

12.3 LUTKOVNI ABONMA 
Abonmaja se je udeležilo vseh 8 otrok polovičnega oddelka II. star. obdobja in 15 otrok 

oddelka drugega starostnega obdobja. Otroke so spremljale tri spremljevalke. Ogledali so si 

naslednje predstave: 

 24. 10. 2017, Amanart Ljubljana  PLANET OD PLASTIKE ZADET; 

 20. 11. 2017, Gledališče MalihVelikih Ljubljana  AFRIŠKO SONCE. Ogledali smo si 

še prostore ZD Ljutomer. 

 20. 12. 2017, Gledališče Ku kuc  s predstavo  MALI POLHEC IN NJEGOV PRVI 

BOŽIČ; 
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 11. 1. 2018, Lutkovno gledališče Maribor JANKO IN METKA. 

 5. 4. 2018, Lutkovno gledališče Maribor  s predstavo  PEDENJPED. 

 

13. SODELOVANJE Z OKOLIŠKIMI VRTCI IN 

ŠOLAMI 
 

Tabela 39: Tabela izvajanja dejavnosti z okoliškimi institucijami 

DEJAVNOST NAZIV INSTITUCIJE, 

STROKOVNJAKA ALI 

VRTCA 

DATUM 

IZVEDBE 

ODDELEK, KI 

SODELUJE V 

DEJAVNOSTI 

Glasbena ura Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer 

1.2. 2018  Oddelka drugega 

starostnega obdobja 

Dan športa Športna zveza Ljutomer 13. 10. 2017 Oddelek II star. obdobja 

4-6let 

Ustvarjalne 

delavnice 

Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer 

/ Zaradi časovne 

organizacije se le teh niso 

udeležili. 

Veselo 

pričakovanje 

Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer 

12. 12. 2017  Oddelka drugega 

starostnega obdobja. 

Pisani tobogan Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer 

/ Zaradi časovne 

organizacije se le teh niso 

udeležili. 

Noč 

Raziskovalcev 

Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer 

29. 9. 2017 Vsi oddelki vrtca 

Mavrični 

vrtiljak 

Društvo prijateljev mladine in 

vrtec Razkrižje 

24. 4. 2018  Oddelek od 4 do 6 let. 

Cicibanjada Športna zveza Ljutomer  31. 1. 2018   Oddelek od 4 do 6 let. 

Dan prijateljstva Vrtec Mala Nedelja 4. 5. 2018   Oddelek od 4 do 6 let. 

Likovna 

kolonija 

Vrtec Ljutomer / Zaradi časovne 

organizacije se le teh niso 

udeležili. 
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14. POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 
14.1 POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI   
 

 Tabela 40: Povezovanje vrtca z institucijami na lokalni ravni 

OBČINA LJUTOMER 

 Obisk pri županji (21. 5. 2018). 

 Praznovanje rojstnega dne vrtca (6.  10. 2017). 

 Športno popoldne (6. 2.  2018) - prisotnost podžupana. 

 Zaključna prireditev vrtca (31. 5.  2018) – prisotnost predstavnika občinske uprav. 

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 

 Obisk zobne ambulante (20. 11. 2017).  

 Sodelovanje v projektu Zobni alarm in zaključek le tega v vrtcu Cezanjevci (24. 5. 

2018). 

ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER 

 Dan športa (13. 10. 2017). 

 Cicibaniada (31. 1. 2018). 

 Podelitev nagrad športnik leta (25. 1. 2018). 

VRTCI PRI OSNOVNIH ŠOLAH 

 Dan prijatelsjtva, vrtec Mala Nedelja (4. 5. 2018). 

 Mavrtični vrtiljak, vrtec Razkrižje (24. 4. 2018). 

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER 

 Rumeno čudo, podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer (21. 5. 2018). 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 

 29. 9. 2017 - noč raziskovalcev. 

 12. 12. 2017 - Veselo pričakovanje.  

 Dijakinja 1 in 2 letnika na praktičnem usposabljanju GFML. 

GIMNAZIJA ORMOŽ 

 Dijakinja 3 letnika na praktičnem usposabljanju Gimnazije Ormož. 

GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER 

 1. 2. 2018 glasbene urice V Kulturnem domu Ljutomer. 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LJUTOMER 

 24. 4. 2018 Mavrični vrtiljak. 

OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI 

 8. 5. 2018 - prva pomoč. 

 26. 9. 2017 - sodelovanje na športnem področju.  

 Knjižničarka na obisku, ogledi knjižnice, ogled šole predšolskih otrok. 

 POLICIJA, SVET ZA PREVENTIVNO VZGOJO 

 11. 5. 2018 – Zakaj, zato o prometu. 

 Sodelovanje v natečaju naravne in druge nesreče. 

SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER 

 Ogled splošne knjižnice Ljutomer. 

PGD CEZANJEVCI 

 Sodelovanje pri izvajanju evakuacije (4. 10. 2017) 

AVTOBUSNI PREVOZI GAUBE IVAN 
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 Prevozi na lutkovne abonmaje. 

 Prevozi na plavali tečaj. 

 Prevoz v vrtec v naravi,… 

TURISTIČNA, KULTURNA IN OSTALA DRUŠTVA 

 Turistično društvo Stara Cesta in sodelovanje na Bučarijadi. 

 Lovska družina Ljutomer (1. 6. 2018). 

 Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine "Johan-Janez Puch" 

Ljutomer (11. 5. 2018). 

 

 

14.2 POVEZOVANJE NA REGIJSKI RAVNI 
 Tabela 41: Povezovanje vrtca z institucijami na regijski ravni 

ZRSŠ OE MURSKA SOBOTA IN MARIBOR 

 Sodelovanje na študijskih skupinah. 

 Srečanje ravnateljev v vrtcu Cezanjevci (15. 11. 2017). 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA 

 Sodelovanje v projektu Zdrav vrtec in sodelovanje na izobraževanjih za le ta projekt. 

VRTCI POMURJA 

 Sodelovanje na aktivih pedagoških vodij OE Ljutomer. 

 Sodelovanje na prireditvah v okviru pomurskih vrtcev. 

 

14.3 POVEZOVANJE NA DRŽAVNI RAVNI          
 Tabela 42: Sodelovanje vrtca z institucijami na državni ravni 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 

 Informiranje – okrožnice, izvajanje rednega pripravništva, napredovanje delavcev v 

plačne razrede in nazive. 

 Prevzem nagrade za najbolj športni vrtec. 

 

15. SODELOVANJE VRTCA S STARŠI 
  

Vrtec je s starši sodeloval skozi celo šolsko leto na različne načine (formalne in neformalne 

oblike srečanj). Podrobna poročila sodelovanj s starši so opisana v poročilih LDN oddelkov.  

  

16.   PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV 
 

16.1 VZGOJITELJSKI ZBOR 
Strokovne delavke so se srečevale na strokovnih aktivih vsak zadnji torek v mesecu ob 15.45 

uri. Vodja aktiva je bila Irena Magdič. Srečanja so bila namenjena analiziranju zastavljenih 

ciljev in nalog, zapisanih v LDN vrtca, sprotnemu načrtovanju in izboljšavam dela. 

  

Podrobni termini in vsebine  izvajanj sej vzgojiteljskih zborov se nahajajo v arhivu šole/vrtca. 

 

16.2 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Poročilo šolske svetovalne službe je priloga k poročilu LDN vrtca. 

Priloga 2: Poročilo šolske svetovalne službe za šolsko leto 2017/2018. 
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17. PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI 

REŽIM 
Prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje in počutje posameznika. Zdrava 

prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja, zato se v vrtcu trudimo, da 

zagotavljamo čim bolj zdravo prehrano. Otroci prinesejo prehranjevalne navade iz družine, 

zato se dogaja, da določene jedi zavračajo. 

  

Tudi v tem šolskem letu so zdravi prehrani namenjali večjo pozornost. Upoštevajo tudi 

predloge skupine za prehrano in vzgojiteljskega osebja. Vključevali so ekološka živila.  

Organizator prehrane  je opravljal predvsem naslednje naloge: 

● skrbel za ustrezno organizacijo prehrane,  

● načrtoval dnevno prehrano otrok  z upoštevanjem fiziološko prehranskih potreb glede 

energijske in hranilne vrednosti z vključevanjem vseh elementov zdrave prehrane ter 

tako sestavljal predloge jedilnikov in jih usklajeval z ravnateljico, 

● skrbel za objavo jedilnikov ter seznama alergenov na oglasnih deskah ter na spletni 

strani vrtca, 

● skrbel za izvajanje sanitarno - higienskih priporočil ter nadzoroval izvajanje, 

● sprejemal pobude in sugestije oz. reklamacije, ki se nanašajo na organizacijo  

prehrane. 

  

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudijo, skladno z 

veljavno zakonodajo, zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Dobro 

usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje lahko veliko prispeva k osvajanju načel zdravega 

življenja. Zato je pomembno tudi osebno stališče in zavzetost zaposlenih do dejavnikov, ki 

imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje. 

 

Zdravje otrok krepimo z zdravo prehrano, gibanjem na svežem zraku in prezračevanjem, s 

primerno mikroklimo prostorov, s skrbjo za osebno higieno in z rednim dnevnim 

vzdrževanjem higiene prostorov. Spremljamo zdravstveno stanje otrok in izvajamo 

preventivne ukrepe na področju širjenja nalezljivih bolezni. 

 

S ciljem pomoči staršem in strokovnemu kadru vrtca je izdelana tudi spletna stran 
Zdravstveno-higienski režim. 

   

Vrtec ima pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, 

zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in 

svojega zdravja. 

Vsebine s področja prehrane, prehranjevanja in zdravega načina življenja so vključene v 

življenje in delo vrtca. 

                                   

18. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH 

DELAVCEV 
Strokovne delavke so se skozi vse leto udeleževale seminarjev, izobraževanj, študijskih 

skupin in drugih dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Skozi delo v oddelku pa so 

poskušale pridobljeno znanje prenesti v prakso. 

http://zhr-cez.splet.arnes.si/
http://zhr-cez.splet.arnes.si/
http://zhr-cez.splet.arnes.si/
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Podroben opis usposabljanj, ki so se jih strokovne delavke udeležile se nahajajo v poročilih 

LDN oddelkov. 

  

19. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVANJE 
Skozi vso šolsko leto je bilo poskrbljeno, da so se v vrtcu izvajala vzdrževalna dela in da so se 

odpravljale morebitne napake, ki so se pojavljale. Večjih investicij v tem šolskem letu, glede 

na to da je vrtec pridobljen leta 2016, ni bilo. 

Za potrošni material je bilo vedno poskrbljeno, za vodenje pisarniškega materiala je bila to 

šolsko leto zadolžena Nina Krajnc, za vodenje higienskih potrebščin je bila zadolžena 

Gabrijela Marič.  

 

  

20. PREDLOGI ZAPOSLENIH ZA NASLEDNJE 

ŠOLSKO LETO 
Predlog prednostne naloge za šolsko leto 2018/2019 

 Narava v povezavi z gibanjem. 

 Narava 

 Gibanje in umetnost. 

 Gibanje in matematika. Naravoslovje. 

 Osnove športnih zvrsti. 

 Igramo in učimo se na prostem. 

Ostali predlogi: 

 ŠS brez pomena. 

 Sprememba delovnega časa na tedensko ali 14 dnevno menjavo. 

 Po  skupnih dejavnostih bi se izvedla skupna analiza (samo vzgojiteljice če 

drugače ne gre). 

 Izlet vseh otrok po zaključni prireditvi. 

 Udeležitev na Pikinem festivalu. 

 Sankaški dan. 

 Izvajanj plavalnega tečaja v mesecu juniju. 

 Možnost pridobitve prostih dni (vrtec v naravi, zaključna prireditev, strokovna 

ekskurzija). 

  

21. ZAKLJUČEK 
Ob koncu šolskega leta ugotavljajo, da so šolsko leto 2017/2018 zaključili v pozitivnem 

vzdušju z pozitivno energijo.  

Uspešno so zaključili kar nekaj projektov, med katerimi so bili nekateri tudi prvič v izvajanju. 

Še posebej ponosni so na prve športne igre, ki so se odvijale v njihovem vrtcu. Prav tako se 

zavedajo uspešnega sodelovanja s starši vključenih otrok v vrtec. Ob tem se jim zahvaljujejo 

za konstruktivno sodelovanje, sprejemanje pohval in kritik.   

 

Prav tako pa so sodelovali z investitorjem vrtca, občino Ljutomer, s katero so prav tako 

pozitivno sodelovali in se vsem članom za to iskrena zahvaljujejo. 



 
 
 
 
 
 
 

40 
 

 

22. PRILOGE 

 Priloga 1: Poročilo o izvajanju prednostne naloge v vrtcu. 

 Priloga 2: Poročilo šolske svetovalne službe za šolsko leto 2017/2018. 

         
 


