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MALI SONČEK – 2017/2018 

V projektu Mali sonček sodeluje celoten vrtec. Vso  šolsko leto smo na področju gibanja zelo 

aktivni. Dnevno izvajamo jutranje razgibavanje in gibalne minutke, tedensko v posameznih 

oddelkih vadbene ure – telovadnica vrtca. Ker smo podeželski vrtec, z otroki veliko časa 

preživimo na prostem: sprehodi in pohodi, poligon v gozdu, orientacijski pohodi, vadbene ure 

na športnem igrišču ob vrtcu, igra na snegu. Preko gibanja veliko sodelujemo med oddelki. 

Tako smo izvedli skupni poligon po igralnicah, športno popoldne za družine, športno 

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

Veliko dejavnosti to šolsko leto namenjamo gibanju v povezavi z ritmom in ostalimi 

glasbenimi dejavnostmi. Skozi vse dejavnosti pa namenjamo poudarek na igri in vadbi, ki sta 

prijetni in prilagojeni starosti otrok. Preko vseh dejavnosti skušamo pozitiven odnos do 

gibanja in zdravega načina življenja prenašati tudi na starše, z namenom aktivnega  

preživljanja prostega časa, ne glede na vremenske razmere. 

Pri izvajanju gibalnih dejavnosti upoštevamo didaktična načela, zlasti načelo sistematičnosti 

in postopnosti, načelo individualnega obravnavanja otrok in načelo varnosti. 

Tako so v našem vrtcu opravljali otroci naloge za: 

Modri mali sonček  -  od 2 do 3 leta: 11 otrok. 

Zeleni mali sonček  -  od 3 do 4 leta: 11 otrok. 

Oranžni mali sonček  -  od 4 do 5 leta: 15  otrok. 

Rumeni mali sonček -  od 5 do 6 leta:  10 otrok. 

Od 51 otrok, ki so vključeni v vrtec je priznanje za program Mali sonček usvojilo 45 otrok, 

kar znaša 92%. 
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