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1. EVALVACIJA IZHODIŠČ ZA LETNI DELOVNI 

NAČRT 

Vrtec je skozi vso šolsko leto deloval pod okriljem OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in opravljal 

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. 

Letni delovni načrt je bil načrtovan po zakonih in predpisih, ki so v RS določeni za izvajanje 

predšolske vzgoje. skozi vso šolsko leto smo upoštevali vse predpise in odredbe, ki so se 

tekom šolskega leta, zaradi razglasitve epidemije tudi nekoliko prilagajale oziroma 

spreminjale.  

 

2. EVALVACIJA VIZIJE IN NALOG  VRTCA   

 2. 1  EVALVACIJA VIZIJE 

Skozi šolsko leto smo sledili viziji “z nasmehom na obrazu vstopamo v širni svet.” Z uporabo 

vrednot, ki so dobrodošle v bivanju v neki skupnosti smo otroke čim bolj pripravljali za 

življenje. Ob tem smo vsi deležniki vzgoje in izobraževanja poskušali biti pozitiven vzgled. 

Skozi dejavnosti smo gradili tudi na področju aktivnega državljanstva, ki smo ga osredotočili 

predvsem na lasten kraj, oziroma občino. 

2.2  EVALVACIJA NALOG VRTCA 

Naloga vrtca je, da je otrok skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces čim bolj aktiven. Zato 

smo izvajali veliko takšnih dejavnosti. Z izvedenimi nalogami smo vplivali na 

otrokov  motorični in funkcionalni razvoj, socialni razvoj, govorni razvoj in emocionalni 

razvoj. Naša naloga je bila, da skozi dejavnosti čim bolj vplivamo na vsa področja otrokovega 

razvoja. 

Prav tako je naloga vrtca, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovnimi službami, lokalno 

skupnostjo in starši,  česar smo se prav tako posluževali v veliko aktivnostih, kar je vidno v 

nadaljevanju poročila LDN.   

 

3. EVALVACIJA OBRATOVALNEGA ČASA 

3. 1  EVALVACIJA POSLOVNEGA ČASA VRTCA 

Delovni čas vrtca je od 1. 9. 2019 bil od 5:30 do 15:45. Od 16. 3. 2020 do 16. 5. 2020 je bil 

vrtec zaradi razglasitve epidemije COVID-19 zaprt. Od 18. 5. 2020 do 3. 7. 2020 je bil 

obratovalni čas, glede na potrebe staršev nekoliko prilagojen in sicer od 6:00 do 15:45. Od 6. 

7. 2020 do 31. 8. 2020 je bil vrtec glede na potrebe staršev odprt od 5:30 do 15:45. 

 

Vrtec je bil zaradi manjšega števila vpisanih otrok zaradi počitnic ali praznika zaprt naslednje 

dni: 
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 petek, 27. 12. 2019; 

 ponedeljek, 30. 12. 2019; 

 torek, 21. 12. 2019; 

 petek, 3. 1. 2020. 

3. 2  EVALVACIJA DNEVNEGA URNIKA 

Tabela 1: Evalvacija urnika dela v vrtcu 

ČAS DEL DNEVA V VRTCU EVALVACIJA 

5.30 Odpiranje vrtca. V času ponovnega odprtja vrtca (16. 5. 

2020 dalje) se je delovni čas odpiranja 

vrtca prilagajal potrebam staršev. 

5:30 – 7:00 Prihajanje otrok, igra v kotičkih. Od 16. 5. 2020 do 26. 6. 2020 se nismo 

zbrali in združevali zaradi ukrepov 

preprečevanja COVID-19. 

7.00 – 8.00 Odhod v matične igralnice in 

pričetek usmerjenih dejavnosti. 

Dejavnosti so potekale po načrtovanem 

vendar od 16. 5. 2020 do 26. 6. 2020 ni bilo 

prehodov med igralnicami. 

8.00 – 8.30 Zajtrk in urejanje po tem.  Ni bilo sprememb. 

8.30 – 12.00 Izvajanje usmerjenih dejavnosti v 

igralnici in na prostem. 

 Ni bilo sprememb. 

11.00 – 12.30 Kosilo in urejanje po tem.  Ni bilo sprememb. 

12.30 – 14.30 Počitek (12:00 – 13:30), dejavnosti 

za otroke ki ne počivajo in 

dejavnosti po počitku. 

 Ni bilo sprememb.  

14.30 – 15.45 Popoldansko združevanje otrok, 

odhodi otrok. 

Od 16. 5. 2020 do 26. 6. 2020 se nismo 

zbrali in združevali zaradi ukrepov 

preprečevanja COVID-19. 

  

4. EVALVACIJA PROGRAMOV V VRTCU   

4. 1  EVALVACIJA STANDARDNEGA PROGRAMA 

Tabela 2: Evalvacija programov v vrtcu 

DNEVNI PROGRAM ŠTEVILO 

ODDELKOV 

EVALVACIJA 

Oddelek prvega starostnega obdobja 

(heterogeni 1-2) 

1 
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Oddelek prvega starostnega obdobja 

(heterogeni 2-3) 

1 Vsi štirje oddeli, ki so bili začeli 

delovati 1. 9. 2019, so delovali vse do 

konca šolskega leta. 
Oddelek drugega starostnega obdobja 

(heterogeni 3-4) 

1 

Oddelek drugega starostnega obdobja 

(heterogeni 4-6) 

1 

5. EVALVACIJA ORGANIZACIJE DELA  

5. 1  EVALVACIJA ODDELKOV 

Tabela 3: Evalvacija posameznih oddelkov v vrtcu 

ODDELEK ŠTEVILO 

OTROK 

NA DAN, 

1. 9. 2019 

SPREMEMBE MED ŠOLSKIM LETOM ŠTEVILO 

OTROK 

NA DAN, 

30. 6. 2020 

Prvo starostno 

obdobje  

(1- 2 let) 

 7 V oktobru je bil en izpis otroka. Z 18. 5. 2020 je v 

oddelek prišla deklica, S 1.6.2020 je prišla še ena 

deklica, s 15. 6. 2020 pa sta se v oddelek vključila 

še fant in deklica. V mesecu avgustu je predviden 

prihod še dveh fantov novincev.   

10 

Prvo starostno 

obdobje  

(2-3 let) 

 9  Po zaprtju vrtca zaradi epidemije (16. 3. 2020), 

se v vrtec niso vrnili več trije otroci, vendar niso 

bili izpisani, število vpisanih otrok v oddelku je 

ostalo enako. 

9 

Drugo 

starostno 

obdobje 

 (3-4 let) 

  

17 

Z 2. 3. 2020 se je oddelku pridružil en fant in 

obiskoval vrtec do razglasitev epidemije in 

zaprtja vrtca. Z 18. 5. 2020 se je oddelku 

pridružil še drugi fant.  

 

19 

Drugo 

starostno 

obdobje 

 (4-6 let) 

19 Po ponovnem odprtju vrtca, je bila z 1. 6. 2020 

izpisana ena izmed deklic, 26. 6. 2020 izpis še ene 

izmed deklic.  

Prav tako se po epidemiji v vrtec nista vrnili dve 

deklici, ki sicer nista bili izpisani iz vrtca.  

17 

  

 5. 2  EVALVACIJA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA 

Delavci so  bili razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v soglasju z 

ustanoviteljem – Občino Ljutomer.   
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Tabela 4: Evalvacijska tabela strokovnih delavcev v posameznem oddelku vrtca v šolskem letu 2019/2020 

ODDELEK ŠTEVILO 

ODDELKOV 

DIPL. 

VZGOJITELJICA 

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK - 

POMOČNICA 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja  

(1 – 2 let) 

1 Katja Novak/Simona 

Štampar 

Simona Juterša 

V času od 1. 9. 2019 do 5. 1. 2020 je bila na delovnem mestu vzgojiteljice Simona Štampar 

(nadomeščanje porodniške odsotnosti), s 6. 1. 2020 se je na delovno mesto vzgojiteljice 

vrnila Katja Novak.   

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

(2 –  3 let) 

1 Nina Kosi Ines Luknjar/ 

Tamara Jureš 

V oddelku sprememb glede menjav strokovnih delavk ni bilo. Vzgojiteljica pomočnica 

Tamara Jureš je v oddelek prihajala ob petkih. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja  

(3 – 4 let) 

1 Irena Magdič Gabrijela Marič 

V času od 18. 5. do 29. 5. 2020 je v oddelku izvajala delo na mestu vzgojiteljice pomočnice 

Simona Juterša, saj je bila  Gabrijela Marič,  še na čakanju na delo doma.   

Oddelek drugega 

starostnega obdobja  

(3 – 4 let) 

1 Jasna Špindler/Ines 

Luknjar 

Nina Krajnc 

V času od 18. 5. do 26. 6. 2020 je v oddelku izvajala delo na mestu vzgojiteljice Ines 

Luknjar, Jasna Špindler sem pomagala v oddelku prvega starostnega obdobja. 

 

5. 3 EVALVACIJA URNIKA STROKOVNIH DELAVK VRTCA 

Urnik strokovnih delavk je od 1. 9. 2019 dalje bil takšen kot je bil načrtovan v LDN. Delovni 

čas v lasu počitnic, ko so se oddelki združevali je bil prilagojen potrebam glede na oblikovane 

oddelke. V času ponovnega odprtja vrtca po preklicu epidemije od 18. 5. 2020 do 26. 6. 2020 

je bil delovni čas prilagojen potrebam oddelka, tako da se oddelki med seboj niso združevali. 

V času počitnic od 29. 6. 2020 naprej pa so se oddelki ponovno začeli združevati in delovni 

čas strokovnih delavk je bil prilagojen potrebam oblikovanih oddelkov.  

Skozi vse leto so vzgojiteljice izvajale 7-urno delo, z vmesnimi dodatki za posredno in 

neposredno delo, vzgojiteljice-pomočnice pa 7,5-urno delo.   
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6. OSTALI ZAPOSLENI 

6. 1 EVALVACIJA SISTEMATIZACIJE ZAPOSLENIH 

Tabela 5: Evalvacija sistematizacije delovnih mest v vrtcu 

DELOVNO MESTO DELEŽ 

ZAPOSLITVE 

EVALVACIJA 

Ravnatelj / / 

Vzgojiteljice 4 4 skozi vso šolsko leto z 

vmesnimi menjavami med 

šolskim letom. 

pomočnice vzgojiteljic 4 4 

svetovalni delavec 0,13 0,13 

kuharica, perica 1,49 1,49 

Čistilka 1,37 1,37 

administrativno računovodska služba 0,53 0,53 

Hišnik 0,22 0,22 

organizator prehrane 0,07 0,07 

organizator zdravstveno-higienskega 

režima 

0,07 0,07 

pedagoško vodenje 0,20 0,20 

SKUPAJ 12,08 12,08 

7. EVALVACIJA PREDNOSTNE NALOGE VRTCA    

Prednostna naloga v šolskem letu 2019/2020 je bila naravnana na področje etike in vrednot. 

Le to smo povezovali z ostalimi področji kurikula, v ospredju pa je bilo področje jezika. 

Naslov prednostne naloge je bil ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI. 

7. 1 EVALVACIJE PREDNOSTNIH NALOG ODDELKOV 

Evalvacija prednostne naloge posameznih oddelkov, razdeljene na obravnavano tematiko, je 

priloga poročilu LDN vrtca. 

Priloga 1: Akcijski načrt vrtca – prednostna naloga.  
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8. EVALVACIJA PROJEKTOV 

MALI SONČEK 
Nosilec projekta: Zavod za šport RS, zavod Planica. 

Koordinator: Nina Kosi 
Tabela 6: Evalvacijska tabela dejavnosti za projekt Mali sonček po posameznih oddelkih 

ODDELEK EVALVACIJA DEJAVNOSTI, KI SO BILE 

IZVEDENE 

DATUM 

IZVEDNEIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek 

prvega 

starostnega 

obdobja 

od 1 do 2 let 

Zaradi starosti otrok nismo sodelovali v tem projektu. 

Kljub temu smo skozi celo šolsko leto izvajali različne 

gibalne aktivnosti, s katerimi smo otrokom omogočali 

razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

skozi celotno 

šolsko leto 

Oddelek 

prvega 

starostnega 

obdobja 

od 2 do 3 let 

Daljše sprehode smo začeli uvajati že v jesenskih 

mesecih in nato skozi celotno šolsko leto. Hodili smo 

predvsem po poljskih poteh v okolici vrtca ter do 

Ribičevega mlina. 

Skozi celotno 

šolsko leto. 

 

Naravne oblike gibanja smo izvajali pri jutranjem 

razgibavanju, vadbenih urah, gibalnih minutkah, tako 

znotraj, kot tudi na prostem. Vsak letni čas smo izvedli 

tudi testiranje naravnih oblik gibanj posameznega otroka 

(tek, hoja vzvratno, hoja po vseh štirih, plazenje). 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Igre na prostem – pozimi 

Ker letošnjo zimo snega ni bilo, smo v tem času hodili 

na krajše sprehode ali se igrali v naravnem okolju. 

 

Dejavnosti 

zaradi slabih 

zimskih razmer 

niso bile 

izvedene. 

V   Vožnja s poganjalci na ploščadi. 

S poganjalci smo se vozili na vrtčevski ploščadi. Jeseni 

smo uporabljali le manjše poganjalce z motivi živali, 

spomladi pa tudi že malo večje poganjalce. 

Jesen in pomlad. 

Igra z žogo je bila otrokom zelo priljubljena. Žoge smo 

imeli pri vadbenih urah, pri posameznih gibalnih igrah 

in tudi pri jutranjem razgibavanju. Otroci so od začetka 

pa do konca šolskega leta pridobili kar precej več 

spretnosti pri igri z žogo. 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Us Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

Igrali smo se različne gibano-rajalne igre, ustvarjali ob 

instrumentalni glasbi in pridobivali ritem ob različnih 

glasbeno didaktičnih igrah z lastnimi in ritmičnimi 

instrumenti. 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Oddelek 

drugega 

V jesenskih in spomladanskih mesecih  smo  se podali 

na  daljše pohode, Gajševsko jezero, Gomajna, Stara 

Cesta, Mekotnjak in vsi otroci so jih uspešno premagali. 

V jesenskem in 

pomladnem 

času. 
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starostnega 

obdobja 

od 3 do 4 let 

Igre brez meja v tem šolskem  letu nismo izvedli  ( imeli 

smo načrtovano 15. 5. 2020 vendar ni bilo izvedeno 

zaradi epidemije). 

15. 5. 2020 niso 

bile izvedene. 

Naravne oblike  gibanja na prostem smo izvajali v tednu 

športa in tednu otroka smo izvedli  dejavnosti na trim 

stezi ( tek in premagovanje gibalnih nalog poligona). Smo 

pa naravne oblike gibanja izvajali skozi celotno šolsko 

leto: pohodi, tek, hoja vzvratno, skoki… 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Igre na prostem – pozimi. Nismo izvedli iger na snegu, 

ker ga ni bilo smo pa otrokom ponudili igro z naravnim 

materialom. 

Zaradi slabih 

vremenskih 

razmer pozimi 

niso bile 

izvedene. 

Vožnja  s poganjalcem in kolesom. Otroci so si v vrtec 

pripeljali poganjalce ob tednu mobilnosti. Uredili  smo 

kolesarke poligone po zarisani poti, vožnjo med ovirami 

in s  prometnim znakom stop. Tudi vrtčevske poganjalce, 

skiroje in kolesa smo čez vso leto pridno uporabljali. 

Večina otrok je zelo spretna s poganjalcem in štirje otroci 

v oddelku  vozijo kolo brez dodatnih koleščkov. 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Igre z žogo. Otroci znajo glede na svoje zmožnosti 

izvajati najbolj osnovne dejavnosti z žogo in baloni le te 

so izvajali prosto oz. v dejavnostih vadbenih ur. 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Ustvarjanje z gibom in ritmom. Otroci  so osvojili več 

bibarij (Pesem za prstke, Križ, kraž…in enostavne ljudske 

rajalne igre ( Naša četica koraka, Bela Lilija, Kekčeva 

pesem). Izvedli smo plesne igre na temo vrednot in ob 

zaključku projekta Zobni alarm. 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Naravne oblike gibanja. V sklopu vadbenih ur in 

testiranja otrok so otroci sproščeno izvajali tek, plazenje, 

hojo po štirih in hojo vzvratno, kotaljenje, skoke, 

plezanje, vlečenje... skozi celotno šolsko leto. 

Skozi celo 

šolsko leto. 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 4 do 6 let 

Igre z vodo, ob vodi in v vodi. 

Dejavnost zaradi razglasitve epidemije COVID-19 ni 

bila izvedena. 

10.  3. 2020 – 

11. 3. 2020 

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. 

 

Jeseni – pohod v 

Ljutomer (18. 9. 

2019) 

Zima – športni 

dan Areh 

Pomlad – 

pohodi v 

oddelku 

Jesenski pohod, 19. 9. 2019 v Ljutomer izveden. 

Boč, 18. 10. 2019. 

Podelitev priznanj Mali sonček otrokom, ki niso po 

epidemiji obiskovali vrtca: (Mekotnjak): 16. 6. 2020, 

(Stara cesta): 16. 6. 2020, (Cezanjevci): 23. 6. 2020. 

Spomladanski pohod po Mekotnjaku, Stari cesti in 

Gomajni, 12. 6. 2020. 

Skozi celo 

šolsko leto. 
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Igre brez meja - športno popoldne s starši. 

 

 

15. 5. 2020 – 

dejavnost zaradi 

razglasitve 

epidemije ni bila 

izvedena. 

Mini kros 26. 9. 2019 na trim stezi izveden. Sodelovanje 

z OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. 

26. 9. 2019 

Igre na prostem s smučmi. 

 

Vremenske 

razmere niso 

bile primerne za 

izvedeno takšnih 

dejavnosti. 

Kolesarjenje. 

Izvedeno na trim stezi in na poljskih poteh v okolici 

vrtca. 

V evropskem 

tednu športa. 

Rolanje. Ni bilo 

izvedeno. 

Igre z žogo (jutranja razgibavanja, gibalne minutke, 

vadbene ure) 

Vse omenjene dejavnosti smo z žogami izvajali skozi 

vso šolsko leto. 

Skozi vso šolsko 

leto. 

Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

Izvedene v mesecu decembru v sklopu priprav na 

decembrsko prireditev smo veliko delali na ritmu. Vsi 

otroci so ritem pri glasbi na katero smo pripravili 

predstavo začutili. 

Skozi vso šolsko 

leto. 

Elementi atletske in gimnastične abecede. 

Vadbene ure v šolski telovadnici – gimnastika. 

Gimnastično abecedo smo izvajali v sklopu vadbenih ur 

medtem ko vadbene ure v šolski telovadnici nismo 

uspeli izvesti. 

Skozi 

celo 

šolsko 

leto. 

  

VARNO S SONCEM – zaradi izbruha COVID-19 je sicer projekt s strani NIJZ bil preklican 

in se ni izvajal. Kljub vsemu smo v vrtcu tematiki posvetili temam s katerimi je povezan projekt. 

Nosilec projekta: NIJZ 

Koordinator: Irena Magdič 
Tabela 7: Evalvacijska tabela dejavnosti za projekt Varno s soncem po posameznih oddelkih 

ODDELEK EVALVACIJA DEJAVNOSTI, KI  SO SE 

IZVAJALE 

DATUM 

IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

od 1 do 2 let 

Projekt v tem šolskem letu ni bil izveden, kljub temu 

pa smo otroke  čez vse poletje navajali na uporabo 

zaščitnih pokrival, ter veliko dejavnosti izvajali zunaj 

na prostem v  senci. Bivanje na prostem smo izvajali 

v bolj zgodnjih urah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

od 2 do 3 let 

 Projekt v tem šolskem letu ni bili izveden pod 

okriljem NJIZ, zaradi pojava virusa covid-19. Kljub 

temu smo že začeli in bomo otroke v poletnih 

mesecih seznanjali s to tematiko. 
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Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 3 do 4 let 

Kljub preklicu projekta smo  v poletnih mesecih 

izvajali vse načrtovane dejavnosti projekta s tedensko 

tematiko Sonce. Predvsem pa smo dnevno v poletnih 

mesecih otroke osveščali o nevarnostih izpostavljanju 

močnemu soncu.  

 

Izvedeno v 

poletnih 

mesecih. 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 4 do 6 let 

Kljub temu, da projekt v izvedeni NIJZ zaradi 

epidemije COVID-19 ni bil izpeljan smo se v vrtcu 

odločili, da otroke seznanimo z varnim bivanjem na 

prostem tudi v poletnih mesecih. Za to smo 

prilagodili dnevno rutino (prej smo se odpravljali na 

prosto in pozneje izvajali dejavnosti v igralnici). 

Dejavnosti smo izvajali v senčnih legah. Uporabljali 

smo pokrivala. Prav tako smo z vsem tem seznanjali 

starše, preko spletne strani. 

  

ZDRAV VRTEC 
Nosilec projekta: NIJZ 

Koordinator: Ines Luknjar 
Tabela 8: Evalvacijska tabela dejavnosti za projekt Zdrav vrtec 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO SE IZVAJALE DATUM IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

 

 

 

 

 

Podrobni opisi posameznih dejavnosti so 

v prilogi poročila Zdravje v vrtcu.  

Priloga 2: Poročilo projekta Zdrav 

vrtec. 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo šolsko leto. 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 3 do 4 let 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let 

  

ZOBNI ALARM 
Nosilec projekta: ZD Ljutomer 

      Koordinator: Jasna Špindler 
Tabela 9: Evalvacijska tabela dejavnosti za projekt Zobni alarm po posameznih oddelkih 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO SE IZVAJALE DATUM IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek 

prvega 

Zaradi starosti nismo sodelovali v projektu. Smo 

pa sodelovali na zaključni prireditvi (5. 11. 2019). 

Sodelovali smo pri skupni plesni točki vseh 

5. 11. 2019   
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starostnega 

obdobja 

od 1 do 2 let 

oddelkov. Koreografijo za ples smo sestavili 

skupaj z oranžnim oddelkom. Vsebina plesa je 

sporočala naš naslov prireditve, Zobki enaki a 

različni. Preden smo sestavili točko, smo se 

pogovorili o zobeh, zakaj jih potrebujemo in kako 

skrbimo zanje. Otroci so svoje zobe tudi pokazali. 

Obiskala nas je tudi medicinka sestra Mihaela in 

nas na kratko poučila o higieni zob.  

Oddelek 

prvega 

starostnega 

obdobja 

od 2 do 3 let 

Enkrat mesečno pa smo sodelovali v 

preventivnem ščetkanju zob (do meseca 

februarja). 

Ščetkanje enkrat 

mesečno. 

 

Sodelovali smo tudi ob zaključku projekta na 

zaključnem nastopu. 

 

Zaključek projekta 25. 

10. 2019. 

 

Enkrat v letu nas je obiskala tudi medicinska 

sestra Mihaela Senčar, ki je otrokom še bolj 

nazorno pokazala pravilno ščetkanje ter se z 

njimi še na splošno pogovorila o pomembnosti 

higiene celotnega telesa. 

16. oktober 2019. 

Oddelek v samem projektu ni sodeloval, smo pa 

mesečno izvajali ščetkanje zob z dodano vsebino 

na temo higiene zob. 

2. 10. 2019, 28. 11. 

2019, 21. 1. 2020. 

 

Pod vodstvom medicinske sestre smo si ogledali 

video projekta Zobni alarm.   

 9. 10. 2019  

 

Obiskala nas je  medicinska sestra iz ZD 

Ljutomer, Mihaela Senčar in se z otroki 

pogovorila o pomembnosti ščetkanja zob in 

pomagala otrokom ob pravilnem ščetkanju. 

2. 10. 2019 

 

Ogledali smo si prostore zobne ambulante ZD 

Ljutomer in zobozdravnica Alenka Zima je vsem 

otrokom pregledala zobe.  

15. 10. 2019 

 

Sodelovali smo  na zaključku projekta Zobni 

alarm in se predstavili  z gibalno plesno točko 

Dežela mlečnih zobkov.  

5. 11. 2019 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 3 do 4 let 

Oddelek v samem projektu ni sodeloval, smo pa 

mesečno izvajali ščetkanje zob z dodano vsebino 

na temo higiene zob.  

2. 10. 2019, 28. 11. 

2019, 21. 1. 2020. 

Pod vodstvom medicinske sestre smo si ogledali 

video projekta Zobni alarm.     

9. 10. 2019 

Obiskala nas je  medicinska sestra iz ZD 

Ljutomer, Mihaela Senčar in se z otroki 

2. 10. 2019 
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pogovorila o pomembnosti ščetkanja zob in 

pomagala otrokom ob pravilnem ščetkanju.  

Ogledali smo si prostore zobne ambulante ZD 

Ljutomer in zobozdravnica Alenka Zima je vsem 

otrokom pregledala zobe.   

15. 10. 2019 

Sodelovali smo  na zaključku projekta Zobni 

alarm in se predstavili  z gibalno plesno točko 

Dežela mlečnih zobkov.   

5. 11. 2019 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 4 do 6 let 

Izvedeno srečanje, na temo pravilno umivanje 

zob. 

2. 10. 2019 

Izvedeno srečanje, na temo kako  nam izrastejo 

zobki in pravilno umivanje zob. 

9. 10. 2019 

Ogled zdravstvenega doma v Ljutomeru in 

zobozdravstveni pregled pri vseh otrocih. 

Oddelke pohvaljen za dobro ustno higieno. 

15. 10. 2019 

Izvedeno srečanje, na temo pravilna prehrana in 

pravilno umivanje zob. 

16. 10. 2019 

Izveden zaključek zobnega alarma. Predstavili 

smo se s plesno-gibalno točko o tem kako zobje 

izrastejo in kako jih je potrebno umivati. 

25. 10. 2019, zaradi 

bolezni nekaterih 

članov projekta 

zaključek prestavljen 

na, 5. 11. 2019. 

  

 

ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI 
Nosilec projekta: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj 

Koordinator: Jasna Špindler 
Tabela 10: Evalvacijska tabela dejavnosti za projekt Zmagujemo z vrednotami 

NAČRTOVANE VREDNOTE DATUM 

IZVEDENE 

DEJAVNOSTI 

IZVEDENE VREDNOTE 

UNIVERZALIZEM (mir, enakost, 

kulturni pluralizem, spoštovanje 

različnosti in drugačnosti, skromnost, 

odpuščanje) 

1.10. 2019 – 20. 

12. 2019 

Modul je bil v celoti izveden 

v predvidenem časovnem 

obdobju..  

Modul je bil v celoti izveden 

v predvidenem časovnem 

obdobju.  

Modul je bil v celoti izveden 

v predvidenem časovnem 

obdobju.  

Modul je bil v celoti izveden.  
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PRAVIČNOST (spoštovanje zakonov, 

nepristranost, človekove pravice, 

enakopravnost, varnost, aktivno 

državljanstvo) 

3.2. 2020 – 24. 4. 

2020 

Modul je bil v celoti izveden.  

Modul je bil delno izveden. 

  

Modul je  bil  delno  izveden. 

 

Modul je bil delo izveden. 

 

9. EVALVACIJA SKUPNIH DEJAVNOSTI, KI SMO JIH 

URESNIČEVALI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 

 Tabela 11: Evalvacija dejavnosti, ki smo jih uresničevali skozi vse leto 

DEJAVNOST EVALVACIJA DATUMSKA 

OPREDELITEV 

IZVEDENEGA 

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

(v to je bil zajet tudi 

projekt Najbolj 

športne vrtec, ki pa 

se je v letošnjem 

šolskem leto zaradi 

razglasitve 

epidemije, točkoval 

nekoliko drugače) 

(vodja dejavnosti: 

Ines Luknjar) 

V evropskem tednu športa smo skupno izvajali 

jutranja razgibavanja. Izvajali smo v parih, tako da 

so se v paru združili otroci zelene in vijolične 

igralnice ter skupaj otroci oranžne in rdeče 

igralnice. Za otroke smo pripravili tri različne 

poligone, ki so jih premagali s tremi različnimi 

pripomočki v paru. V ponedeljek so na prostem 

poligon premagovali pari s pomočjo žogice, v 

torek so premagovali poligon otroci v parih po 

hodniku vrtca s pomočjo palice ter v sredo prav 

tako po hodniku vrtca s pomočjo traku. V poligon 

smo vključili čim bolj zanimive gibalne vaje, ki so 

bile primerne za otroke vse starosti. Pri 

premagovanju poligonov otroci niso imeli večjih 

težav, le novincem v zeleni igralnici je bilo 

mogoče malo neprijetno, saj so šele spoznavali 

okolje okrog sebe. 

23. 9. 2019 –  

27. 9. 2019  

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(1-2) 

V tednu športa smo veliko časa namenili 

naravnim oblikam gibanja, predvsem hoji in 

teku. Veliko časa smo preživeli zunaj, kolikor 

nam je to dopuščalo vreme. Hodili smo na 

sprehode in se vozili s poganjalci. Ogledali smo 

si tudi 3. športne igre vrtca Cezanjevci (26. 9. 

2019).   

23. 9. 2019 – 

27. 9. 2019 

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

V oddelku smo se igrali različne gibalne igre z 

rekviziti. Odtekli smo mini kros na tekaški stezi. 

Izvajali smo različne naravne oblike gibanj v 

prostoru in zunaj. Pri vseh dejavnostih so vsi 

23. 9. 2019 – 

27. 9. 2019 
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(2-3) otroci aktivno sodelovali. Odšli smo na malo 

daljši sprehod po poljski poti in celotno pot so vsi 

otroci brez težav prehodili. Kot navijači smo si 

ogledali 3. športne igre vrtca Cezanjevci.  

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(3-4) 

Pridobivanje spretnosti na kolesarskem 

poligonu  in spretnost vožnje s skiroji in 

poganjalci od doma. Večina otrok si je v vrtec 

pripeljala poganjalce, trije skiroje. 

23. 9. 2019 – 

27. 9. 2019 

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(4-6) 

V evropskem tednu športa smo se udeležili 

Lotmerškega trail teka na katerem je bilo 

udeleženih 7 otrok in obe strokovni delavki. 

Skozi cel teden smo izvajali vaje za sproščanje 

po knjigi Sedeti pri miru kot žaba. Prav tako smo 

izvajali vaje joge in se pri tem poskušali umiriti. 

Izvedli smo tudi kolesarjenje v okolici vrtca, pri 

tem trije otroci niso imeli svojih koles in so zato 

dobili vrtčevska. 

V tem tednu smo izvedli tudi športne igre vrtca 

Cezanjevci na katerih smo bili kot oddelek 

aktivno udeleženi. 

Judoisti judo kluba Prlekija, so nam v 

večnamenskem prostoru pokazali nekaj osnov 

judo tehnike, predvsem pa smo se igrali gibalne 

igre za gibljivost. 

23. 9. 2019 – 

27. 9. 2019 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

(vodja dejavnosti: 

Simona Štampar in 

Simona Juterša) 

Moto tedna mobilnosti je bil » GREMO PEŠ« 

Vsi oddelki so se odpravili na pohod iskat zaklad. 

Pot je bila prilagojena starosti in zmožnosti 

otrok. Oddelka prvega starostnega obdobja sta se 

odpravila do Ribičevega mlina. Oddelka drugega 

starostnega obdobja pa sta pot nadaljevala do 

Gajševskega  jezera. Vsi otroci so pohod uspešno 

premagali. Zelo so se razveselili, ko so našli 

skrinjico z zakladom.  

20. 9. 2019  

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(1-2) 

Vsak dan smo sprehod daljšali, tako da nam je 

uspelo priti do Ribičevega mlina.  

16. 9. 2019 –  

20. 9. 2019  

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(2-3) 

Odpravili smo se na daljše in krajše sprehode v 

različne smeri. Med sprehodi so se otroci navajali 

na hojo v koloni. Sprehodi so potekali v 

umirjenem vzdušju, tempo je bil počasen. Vsi 

otroci pa so brez težav prehodili tudi tiste malo 

daljše sprehode.  

16. 9. 2019 –  

20. 9. 2019   
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EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(3-4) 

Kot oddelek smo spoznavali in prikazali svojo 

pot od doma do vrtca na plakatu in pripovedovali 

o opažanjih na poti. Parkirne prostore ob vrtcu 

smo polepšali z risbami otrok - sonce. Smo pa 

spoznali varno ravnanje na prometni cesti kot 

pešci in pomen  uporabe rumene rutice.  

 

16. 9. 2019 – 

20. 9. 2019 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(4-6) 

Izvedli smo pohod v Lukavce in nazaj. Pri tem so 

se otroci lahko v Lukavcih igrali na igrišču. 

Izvedli smo pohod skozi gozd in po poljskih 

poteh. Pohod je bil nekoliko daljši saj so otroci 

pri hoji skozi gozd zelo uživali. 

Pohod v Ljutomer je bil izveden, udeležil smo se 

dejavnosti na Glavnem trgu ob tednu mobilnosti. 

Delavnice je pripravljala občina Ljutomer v 

sodelovanju z GFML in ostalimi društvi (policija, 

gasilci,…) 

16. 9. 2019 –  

20. 9. 2019  

ŠPORTNE IGRE V 

VRTCU 

CEZANJEVCI 

(vodja dejavnosti: 

Jasna Špindler, Nina 

Krajnc in Ines 

Luknjar) 

Športne igre smo izvedli kot oviratlon po šolski 

tekalni stezi skozi gozd za vrtec in okrog vrtca do 

ploščadi. Najprej smo se zbrali v večnamenskem 

prostoru, kjer smo si vsi skupaj ogledali posnetek 

poti, ki smo jo premagovali. Pred izvedbo 

oviratlona smo se vsi skupaj ogreli in nato pričeli 

s športnimi igrami. Vsak vrtec je posebej 

premagoval oviratlon. Otroci pri premagovanju 

ovir niso imeli večjih težav. 

Oviratlona so se udeležili vrtci: Ljutomer, Mala 

Nedelja, Razkrižje, Stročja vas ter Veržej. 

Aktivno je sodeloval tudi vrtec Cezajevci. 

 26. 9. 2019 

VRTEC 

PRAZNUJE (vodja 

dejavnosti: Jasna 

Špindler) 

Prisotni so bili : ravnateljica Brigita Hojnik, 

podžupan Janko Špindler, sodelavec občine 

Ljutomer Miha Šoštarič. Pripravili smo krajši 

kulturni program (oddelka prvega starostnega 

obdobja ples, oddelke drugega starostnega 

obdobja 3-4 deklamacija, 4-6 pesmica), sledila je 

torta in igra na napihljivih igralih. 

4. 10. 2019  

ODPRIMO VRATA 

NA STEŽAJ IN 

PRAZNOVANJE 

ROJSTNIH DNI 

Skupno praznovanje otrok v 

določenem  mesecu  smo izvedli v obliki 

dejavnosti Odprimo vrata na strežaj in slavljence 

oblekli v  majice barv igralnic. 

Po igralnicah različni kotički: rdeča-  gradniki in 

v telovadnici družabne igre, zelena- intimni 

kotiček, oranžna- prevozna sredstva in vijolična 

-  dom. 

Po igralnicah različni kotički: rdeča -  promet, 

zelena - dom, vijolična - gradnike in oranžna - 

intimni kotiček. 

 

 

 

 

23. 10.  2019  

 

  

 

29. 11. 2019 
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Kotički pripravljeni glede na želje otrok – rdeča - 

dom in slano testo z modelčki zeleni - gradniki, 

oranžna - promet, vijolična - dom. 

Po igralnicah različni kotički: rdeča 

-  zdravnik,  zelena -  lutke, oranžna - dom in 

vijolična - gnetenje. 

Po igralnicah različni kotički na temo knjiga: 

rdeča - slikanice, zelena - kartonke, oranžna- 

enciklopedije in vijolična - knjige skokice s 

tridimenzionalnimi papirnimi zloženkami. 

Nato v tem vrtčevskem letu nismo več izvedli 

dejavnosti skupnega praznovanja rojstnih dni 

otrok. Zaradi ukrepa ob širjenju korona virusa, se 

oddelki nismo več družili v taki obliki. 

24. 12. 2019 

  

  

28. 1. 2020  

  

  

21. 2. 2020  

TEDEN OTROKA 

(vodja dejavnosti 

Irena Magdič) 

Strokovne delavke smo otrokom pripravile 

»Deželo igre« z igralnimi kotički  na travnati 

površini in terasi ob vrtcu. Kotički so bili v 

večini izvirno izdelani s strani strokovnih delavk. 

Vsi otroci vrtca so se skupaj igrali in v igri 

uživali.  

9. 10. 2019 

TEDEN OTROKA 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(1-2) 

Letošnji moto tedna otroka je bil naše pravice. V 

oddelku smo se pogovorili kaj so to pravice in 

katere so. Osredotočili smo se predvsem na 

pravico otrok do igre. Otrokom smo omogočili 

veliko proste igre v različnih priložnostnih 

kotičkih. Pogovorili smo se tudi kaj je prav in kaj 

ni prav s pomočjo slikanice, Prav je – ni prav.  

7. 10. 2019 –  

13. 10. 2019  

 

 

TEDEN OTROKA 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(2-3) 

Na temo otrokove pravice smo teden posvečali 

predvsem otroški igri. Otroci so se igrali 

umirjene, sproščene in spontane igre s prijatelji. 

Igrali so se v skupinah v izbranih kotičkih. 

Sprostili smo se ob umirjeni glasbi ter rajali ob 

rajalnih igrah v krogu. Zaznavali smo razliko 

med tihim in glasnim igranjem na ritmične 

instrumente ter likovno ustvarjali ob umirjeni 

glasbi. 

 7. 10. 2019 – 

 13. 10. 2019  

TEDEN OTROKA 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(3-4) 

V tednu otroka smo se  pogovarjali o pravicah 

otrok do igre, gibanja, zdravja. Vsebina pogovora 

je nanesla tudi na temo kršenja otrokovih pravic 

in življenje otrok v revnejših predelih sveta. V 

različnih okoljih ( gozd, športno igrišče, polje, 

travnik….) smo zapisali z različnim naravnim 

materialom besedo IGRA. Več časa smo 

namenili igri vlog otrok, komunikaciji med 

otroki, sodelovanju.  

16. 9. 2019 –  

20. 9. 2019 
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TEDEN OTROKA 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(4-6) 

Udeležili smo se dneva športa. Tačk pomagačk, 

ki smo jih načrtovali nismo gostili, saj se 

terminsko nismo mogli uskladiti. Tudi naš 

oddelek se je v tem tednu posvetil igri, ki se je 

odvijala v različnih prostorih. 

7. 10. 2019 –  

13. 10. 2019  

EVAKUACIJA 

(vodja dejavnosti: 

Jasna Špindler) 

Uspešno izvedena evakuacija, z izmerjenim 

časom 2 minuti in 43 sekund. Po evakuaciji ogled 

gasilskih vozil pred vrtcem, ki ni kaj prida 

pritegnil otrok. 

17. 10. 2019 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI 

ZAJTRK 

(vodja dejavnosti: 

Nina Kosi) 

V oddelkih smo se pogovarjali o zdravi prehrani 

ter o glavnih sestavinah tradicionalnega 

slovenskega zajtrka. 

Vsak oddelek je izvajal še dejavnosti na to 

tematiko, ki so bile primerne starostni stopnji 

otrok. 

Vsak oddelek je pripravil tudi svoj pogrinjek, ki 

je krasil mizo v času tradicionalnega slovenskega 

zajtrka. Skupaj smo se zbrali še v večnamenskem 

prostoru, kjer smo ob spremljavi harmonike 

zapeli pesem Čebelar. Obiskala nas je tudi 

medena kraljica.  

15. 11. 2019  

PRAZNIČNI 

DECEMBER 

(vodja dejavnosti: 

Jasna Špindler, 

Gabrijela Marič, 

Nina Krajnc, Simona 

Štampar) 

PRIHOD MIKLAVŽA - otroke je zjutraj 

pričakalo darilo (majhna pozornost) v škornjih, ki 

so jih skupaj s strokovnimi delavkami dan 

prej  očistili. 

NEKDANJI ZAPOSLENI - so se v prostorih vrtca 

srečali nekdanji zaposleni šole in vrtca. Oddelka 

drugega starostnega obdobja sta pripravila krajši 

program. Rdeči oddelek se je predstavil s plesom, 

vijolični oddelek pa s senčnimi lutkami.  

KRASITEV VRTCA -  tematika letošnje 

decembrske prireditve je bila »senca« (črno/belo). 

Primerno temu je bila tudi decembrska dekoracija 

za okrasitev vrtca in njegove okolice. Rdeča nit so 

bile vrednote, o katerih smo se pogovarjali in jih 

spoznavali. Vrtec smo okrasili vsi skupaj. Zunanjo 

krasitev pa smo postavile strokovne delavke, 

skupaj z otroci pa smo si jo ogledali in se “skozi” 

njo sprehodili. 

DECEMBRSKA PRIREDITEV - za letošnjo 

prireditev smo pripravili veliko senčno gledališče. 

Poigrali smo se s svetlobo in sencami in na tak 

način predstavili vse vrednote o katerih smo se 

letos v vrtcu veliko pogovarjali in jih podrobneje 

spoznavali. Skozi glasbo in ples smo pričarali 

pravo senčno predstavo. Decembrska prireditev je 

bila zelo dobro obiskana. 

6. 12. 2019  

 

 

 

6. 12. 2019 

 

 

 

 

12.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 12. 2019 
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DEDEK MRAZ- na ta dan so vsi otroci prejeli 

manjše darilo. Vlogo dobrega moža je prevzel 

prof. GFML Saša Pergar. 

24. 12. 2019 

KOLESARSKI 

DAN 

(vodja dejavnosti: 

Irena Magdič in 

Gabrijela Marič) 

Zaradi epidemije in s tem  zaprtja vrtca, 

načrtovana dejavnost ni bila izvedena.  

načrtovano 15. 

5. 2020  

TVU 

( vodja dejavnosti: 

Jasna Špindler) 

Dejavnosti v okviru TVU zaradi razglasitve 

epidemije niso bile izvedene. 

 / 

RAZSTAVE 

LIKOVNIH 

DEJAVNOSTI 

(zadolžitev: Ines 

Luknjar) 

V tem šolskem letu likovnih del na občini nismo 

razstavljali, ker prostor za razstavljanje ni bil na 

voljo.  

  

LETNI ČASI Strokovni delavki Simona Štampar in Simona 

Juterša sta v vseh oddelkih predstavili letni čas 

zima s slikanico Mojiceje Podgoršek Tina in 

Tine.  

22. 12. 2019  

Predstavitev letnega časa pomlad je odpadla 

zaradi epidemije, saj je bil v tem času vrtec 

zaprt.  

Načrtovano 20. 3. 

2020  

Strokovni delavki  Irena Magdič in Gabrijela 

Marič  sta predstavili zgodbo Mala miška in 

veliko rdeče jabolko / A. H. Benjamin.  

   23. 9. 2019   

S pomočjo IKT tehnologije je bila predstavljena 

zgodba za letni čas poletje. Jasna Špindler in 

Nina Krajnc sva za oddeleka drugega starostnega 

obdobja pripravili zgodbo Jure in Jaka, za 

oddeleka prvega starostnega obdobja pa pravljico 

Pot na morje. 

21. 6. 2020  

SLOVENSKI 

KULTURNI 

PRAZNIK 

(zadolžitev: Katja 

Novak) 

V večnamenskem prostoru vrtca so se zbrali 

otroci iz vseh oddelkov. Koordinatorica sta 

otrokom preko projekcije predstavili Prešernovo 

pesem Od lepe Vide, nato pa še otrokom preko 

slikovnih gradiv predstavili nekaj osnovnih 

značilnosti o Francetu Prešernu. Otroci so 

presenetili z poznavanjem značilnosti Franceta 

Prešerna. Na obeh vhodih vrtca sta bili 

pripravljeni razstavi likovnih izdelkov otrok, 

katere so si lahko starši skupaj s svojimi otroki 

ob prihodu v vrtec tudi ogledali.  

 7. 2. 2020 
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PUST 

(zadolžitev: Nina 

Krajnc) 

Udeležili smo se pustne povorke za vrtce in šole 

na Ptuju. Predstavili smo se kot skupinska maska 

- PAJKI.  

Pustno rajanje v vrtcu smo izvedli točno na 

pustni torek. Ker so bile v tem času počitnice je 

bilo otrok man,  zato so bili oddelki združeni. 

Izvedene so bile vse dejavnosti, ki smo jih 

načrtovali (lutkovna predstava-Trije 

prašički/Nina Krajnc, pravljica/Nina Kosi in 

bans/Ines Luknjar), Lutkovno predstavo in 

pravljico smo izvedli v dveh ločenih  skupinah 

(mlajši otroci in starejši otroci). Lutke so bile 

odigrane v večnamenskem prostoru, medtem ko 

se je pravljico bralo in poslušalo v oranžnem 

oddelku. Bans smo izvedli vsi skupaj v 

večnamenskem prostoru. Na pustni torek pa smo 

se odpravili tudi na pustno povorko po vasi.  

24. 2. 2020 

 

 

25. 2. 2020  

MATERINSKI 

DAN 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnost zaradi zaprtja vrtca ob razglasitvi 

epidemije COVID-19, ni bila izvedena. 

 

 Smo pa pripravili virtualno voščilnico ob 

materinskem dnevu, ki smo jo predstavili na 

spletni strani vrtca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25. 3. 2020 

MATERINSKI 

DAN 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(2-3) 

MATERINSKI 

DAN 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(3-4) 

MATERINSKI 

DAN 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(4-6) 

DRUŽENJE S 

STARIMI STARŠI 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(1-2) 

Najprej smo za dedke in babice pripravi krajši 

program, kjer smo se spomnili življenja nekoč na 

vasi ob delu, običaju imenovanem kožuhanje. 

Med programom smo dedke in babice povabili k 

sodelovanju. Skupaj z otroki so ličkali koruzo in 

jo shranili na kozolec ter v košare. Tako kot 

nekoč smo tudi mi konec proslavili s dobro hrano 

in muziko. Na obisk sta prišla harmonikaša (Tina 

8. 11. 2019  
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Trstenjak in Božidar Štiberc), katera sta nam 

zaigrala par domačih. Mi pa smo se ob dobri 

glasbi zavrteli in kakšno tudi zapeli.  

DRUŽENJE S 

STARIMI STARŠI 

v oddelku prvega 

starostnega obdobja 

(2-3) 

V oddelku so se otroci zelo razveselili svojih 

babic in dedkov. Že celoten teden so jih omenjali 

in komaj čakali, da nas obiščejo. Za njih smo 

pripravili krajši program s petjem in plesom. 

Sledilo je skupno druženje ob igri v različnih 

ustvarjalnih kotičkih iz naravnega materiala. 

Babice in dedki so tako preživeli igrivo, 

sproščeno in veselo urico v vrtcu skupaj s 

svojimi vnuki. 

8. 11. 2019 

 

DRUŽENJE S 

STARIMI STARŠI 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(3-4) 

Za stare starše smo pripravili  krajši kulturni 

program, nato smo nadaljevali z aktivnostmi v 

katere smo  vključili tudi stare starše z naslovom 

»Tak je bilo negda, tak pa je gnes«. Uporabili 

smo prostore telovadnice in igralnice. V igralnici 

smo pripravile igre današnjega časa in v 

telovadnici igre nekoč.  

8. 11. 2019 

DRUŽENJE S 

STARIMI STARŠI 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja 

(4-6) 

Predstavili smo se s pesmico Ko si srečen, ki smo 

jo spremljali na zvončke in deklamacijo Naša 

družina. Sledili so eksperimenti: plavajoča roža, 

cedilo, prestrašeni poper, mavrično mleko. Ob 

koncu smo se poslovili z bansoma: žabica in 

kavbojska.  

8. 11. 2019  

SVETOVNI DAN 

ŠPORTA 

(zadolžitev: Ines 

Luknjar) 

Svetovni dan športa smo v tem šolskem letu 

izvedli malo na drugačen način zaradi epidemije 

COVID-19 in ne tako kot smo načrtovali. Po 

vrnitvi v vrtec smo za otroke pripravili posnetek 

ob svetovnem dnevu športa v katerega smo 

vključili različna gibanja- pohod, kolesarjenje 

otrok ter krajši posnetek vrhunskega športnika 

Davida Žibrata iz naše okolice, ki nam je namenil 

nekaj besed glede športa s katerim se ukvarja. 

Vsak oddelek si ga je ogledal. 

29. 5. 2020  

HIMNA VRTCA Otrokom smo vsakodnevno predvajali himno 

vrtca. Ob predvajanju glasbe so se otroci zbrali 

na jutranjem krogu in sedli na našo gosenico, ter 

tako pričeli z jutranjim krogom.  

Skozi celotno 

šolsko leto.   

Himna vrtca se je v oddelku vrtela vsakodnevno 

ob pripravi na jutranji krog. V jutranjem krogu 

smo jo nato skupaj še zapeli. 

Skozi celotno 

šolsko leto.  
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V oddelku se himna vrti dnevno ob pripravi na 

jutranji  krog. Otroci so himno zelo dobro 

osvojili in jo z veseljem  dnevno zapojejo. 

skozi celotno 

šolsko leto  

V oddelku smo vrtčevsko himno predvajali ob 

nastajanju jutranjega kroga. Ob tem so otroci 

vrtčevsko himno prepevali in jo do konca 

šolskega leta tudi vsi usvojili. 

Skozi vso šolsko 

leto  

TESTIRANJA 

(nosilec dejavnosti: 

Irena Magdič) 

Skozi leto smo izvedli  testiranja v treh terminih. 

Zaradi epidemije nismo izvedli testiranja 

spomladi. 

Vsi oddelki smo skozi šolsko leto z 

otroki  testirali tek, hojo vzvratno, plazenje in 

hojo po štirih. Vse rezultate smo zbrali  in izvedli 

analizo dobljenih rezultatov na ravni vrtca, 

oddelka in posameznega otroka. Vsi otroci vrtca 

so napredovali v vsaj eni obliki gibanja.  

Analiza dobljenih rezultatov je priloga LDN 

vrtca.  

Priloga 3: Analiza rezultatov testiranja naravnih 

oblik gibanja. 

Jesen -  (30. 9. 

2019 – 4. 10. 

2019) 

Zima – (6. 1. 

2020 – 10. 1. 

2020) 

Pomlad (30. 3. 

2020 – 3. 4. 

2020)se ni 

izvedlo. 

Poletje (8. 6. 

2020 – 12. 6. 

2020)  

ZAKLJUČNI 

IZLET VRTCA 

Zaključni izlet vrtca zaradi ukrepov v času 

epidemije ni bil izveden. 

  

POLETNE 

POČITNICE 

V poletnih počitnicah so bile načrtovane 

tedenske priprave v posameznih oddelkih, na 

dogovorjeno tematiko. Podrobna priprava in 

načrtovanje dejavnosti ter evalvacija le teh so v 

arhivu vrtca. 

julij, avgust 

10. EVALVACIJA DEJAVNOSTI, KI SO SE IZVAJALE 

SKOZI VSO LETO V POSAMEZNIH ODDELKIH 

Tabela 12: Evalvacija dejavnosti, ki so bile izvedene v posameznih oddelkih 

ODDELEK EVALVACIJA DEJAVNOSTI DATUMSKA 

OPREDELITEV 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

( 3-4) 

PRAVLJIČNA TORBICA 

Torbica je potovala na dom z otrokom. Torbice 

nista nesla domov dva na novo vpisana otroka v 

marcu in maju.  V torbici sta bili  otrokom 

primerni knjigi: Grigor Vitez – Zrcalce, Elizabet 

Verdick – Z besedam ne žalimo ter knjiga za 

starše: Marko Juhant – Srečni otroci. Otroci so se 

lično izdelane torbice v ta namen, zelo razveselili 

in jo s ponosom nesli domov. Starši so dobili le            

 

od septembra do 

februarja  



24 
 

nalogo, da otrokom berejo in se z njimi o 

prebranem pogovarjajo. Odzivi so bili pozitivni, 

je pa se  kar nekaj staršev  zanimalo kakšno 

nalogo je potrebno izvesti v zvezi s prebranim, 

kajti posebne naloge ni bilo za izvesti 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

( 4-6) 

BRALNI OSTRŽEK 

Dejavnost smo izvajali tekom šolskega leta. V 

celoti je nalogo opravilo 17. otrok. 

skozi vso šolsko leto  

VKLUČENI 

VSI ODDELKI  

VELIKA NOČ 

Zaradi razglasitve epidemije in posledično 

zaprtja vrtca, smo dejavnost izvedli preko IKT 

tehnologije. Pripravili smo velikonočno voščilo, 

ki je nastalo s fotografijami staršev in otrok, ter 

strokovnih delavk ob velikonočnem ustvarjanju. 

Pripravljalo se je od 6. 

4. 2020 do 10. 4. 2020 

objavljeno na spletni 

strani vrtca 11. 4. 2020 

SVETOVNI DAN ZDRAVJA 

Dejavnost smo izvedli s pomočjo IKT 

tehnologije. Predstavili smo filmček v katerem 

smo prikazali skrb zase (higiena), pomen 

gibanja, počitka in zdrave prehrane za naše 

zdravje. 

7. 4. 2020 

  

11. EVALVACIJA SODELOVANJA Z OŠ JANKA RIBIČA 

CEZANJEVCI 

Tabela 13: Evalvacija sodelovanja z OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 

DEJAVNOST IZVEDBA ODDELEK EVALVACIJA 

Svetovni dan mladinske 

književnosti 

Sodelovanje z 

knjižničarko in 

dramskim krožkom. 

2. 4. 2020 Vsi oddelki Dejavnost v načrtovani obliki ni bila 

izvedena. smo pa 2. 4. 2020 pripravili 

zgodbo s pomočjo IKT tehnologije, ki 

smo jo ob svetovnem dnevu knjige 

predstavili na spletni strani vrtca. 

Svetovni dan zemlje 

Sodelovanje z učenci in 

učitelji biologije in 

kemije 

22.4. 2020 Vsi oddelki Dejavnost zaradi razglasitve epidemije 

v načrtovani obliki ni bila izvedena, 

smo pa 22. 4. 2020 na spletni strani 

predstavili filmček o svetovnem dnevu 

zemlje. 

Mednarodni dan 

rdečega križa 

Sodelovanje z krožkom 

8. 5. 2020 Oddelka 

drugega 

Dejavnost zaradi razglasitve epidemije 

COVID-19 ni bila izvedena. 
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in učiteljico Jasno 

Lampreht 

starostnega 

obdobja 

Športni dan na Areh, 

Boč 

Po 

dogovoru 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja (4-6 ) 

Dejavnost je bila izvedena 18. 10. 2020. 

 12. EVALVACIJA SKUPNIH PRIREDITEV 

DECEMBRSKA PRIREDITEV 
Decembrska prireditev se je odvijala 19. 12. 2020 v prostorih vrtca (večnamenski prostor). Tudi 

letošnja prireditev je bila zelo dobro obiskana. Obiskovalci so zapolnili vsak kotiček 

večnamenskega prostora. Rdeča nit letošnje decembrske prireditve so bile vrednote, ki smo 

jim  letos dali še posebno pozornost. Vrednote, ki smo jih spoznavali in o katerih smo se v vrtcu 

veliko pogovarjali, smo predstavili skozi glasbo in ples. Pri tem smo se poigrali s svetlobo in 

senco. In s pomočjo senčnega gledališča pripravili čarobno decembrsko predstavo. Celotne 

posnetek prireditve je bil objavljen na spletni strani vrtca.  

  

ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA 
Zaključno prireditev vrtca smo to šolsko leto izvedli na drugačen način zaradi pojava epidemije 

COVID-19. Ker ni bilo mogoče izvesti prireditve v vrtcu smo se odločili, da izvedemo 

zaključno prireditev preko videoklica. V prireditev smo vključili vrednote, ki smo jih 

spoznavali in tudi tiste, ki jih zaradi zaprtja vrtca nismo mogli spoznati. Predstavili smo jih s 

plesom in glasbo, ampak tokrat bolj barvito. Z otroki, ki so obiskovali vrtec smo ples posneli 

in vključili tudi otroke, ki so bili v tem času doma tako, da so nam posredovali fotografije oz. 

posnetke plesa otrok od doma. Tako smo iz vsega tega naredili skupni video oz. prireditev, 

kateri smo nadeli naslov Virtualno je aktualno. Zaključno prireditev smo si od doma preko 

videoklica ogledali 15. 6. 2020. Celotni video zaključne prireditve in fotografije smo objavili 

tudi na spletni strani vrtca. 

13. EVALVACIJA SODELOVANJA S STROKOVNJAKI, 

OKOLIŠKIMI VRTCI IN ŠOLAMI 

Tabela 14: Evalvacijska tabela dejavnosti, ki smo jih izvajali v sodelovanju z drugimi institucijami 

NAZIV 

INSTITUCIJE, 

STROKOVNJAKA 

ALI VRTCA 

DEJAVNOST DATUM 

IZVEDBE 

ODDELEK, KI SODELUJE V 

DEJAVNOSTI 

Glasbena šola 

Slavka Osterca 

Ljutomer 

Glasbene urice 3. 2. 2020 Oddelek drugega starostnega 

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

Ogledali smo si glasbeno uro v domu kulture Ljutomer.  Učenci glasbene šole so  preko 

zgodbe o mavrici in škratu, predstavili posamezna glasbila. Otroci so uživali ob glasbi. 
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Športna zveza 

Ljutomer 

3. Lotmerški trail 

tek 

21. 9. 2019 vsi 

Udeležili smo se tretjega Lotmerškega trail teka, ki je bil izveden v 

soboto, 21. 9. 2019. prisotnih je bilo 7. otrok in obe strokovni delavki. 

vsi otroci so ob pomočjo strokovnih delavk pretekli zastavljeno 

razdaljo. 

Dan športa (športna 

dvorana ŠIC 

Ljutomer) 

11. 10. 2019 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6 let) 

Udeležili smo se dneva športa v dvorani ŠIC, kjer so bili prisotni tudi 

drugi vrtci. Po seznamu smo se premikali po sedmih različnih 

dejavnostih: elementarne igre z žogami, balinanje, gibalne igre v judo 

dvorani, ples v plesni dvorani, plezanje po plezalni steni, tekmovalni 

poligon z žogicami ter poligon z različnimi ovirami. Vsi otroci so pri 

vseh dejavnostih sodelovali in upoštevali navodila iger. 

Mini olimpijada 31. 1. 2020 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6 let) 

Na mini olimpijadi je vrtec zastopalo 5. najstarejših otrok. pri tem ni 

šlo za razvrstitev po mestih ampak zgolj za sodelovanj. Otroci so kljub 

temu bili dokaj tekmovalni. 

Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

Obisk izmenjave iz 

Nemčije. 

27. 9. 2019 vsi 

Pripravili smo krajši kulturni program v slovenskem in nemškem jeziku. Prav tako so 

kasneje v oddelkih sledile dejavnosti, katere so si gostje lahko ogledali. 

Društvo prijateljev 

mladine 

Mavrični vrtiljak 16. 4. 2020 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6 let) 

Dejavnost zaradi ukrepov COVID-19 ni bila izvedena. 

Vrtec Mala Nedelja Dan prijateljstva 8. 5. 2020 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6 let) 

Dejavnost zaradi ukrepov COVID-19 ni bila izvedena. 

Vrtec Stročja vas Zaključek eko 

nahrbtnika 

24. 4. 2020 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (3-4 let) 

Zaradi razglašene epidemije, zaključek na načrtovan datum ni bil izveden. Eko nahrbtnik je 

bil v oddelku od 3. 2 do 14. 2 2020. Izvedli smo dejavnosti na temo naravni material: 

izdelovanje mandal iz lesa 

Vrtec Ljutomer Dan športa 29. 5. 2020 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6 let) 

Dejavnost zaradi upoštevanja ukrepov COVID-19 ni bila izvedena. 

Likovna kolonija 4. 6. 2020 Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4-6 let) 

Dejavnost zaradi upoštevanja ukrepov COVID-19 ni bila izvedena. 
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14. EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 

 

PLAVALNI TEČAJ 
Plavalni tečaj smo zaradi pojava virusa COVID-19 s strani zavoda preklicali oziroma ga 

odpovedali. Tudi po kasnejši vrnitvi v vrtec plavalnega tečaja ob upoštevanju vseh priporočil 

nismo mogli izvesti. tako v šolskem letu 2019/2020 plavalni tečaj ni bil izveden. 

 

LUTKOVNI ABONMA 
V šolskem letu smo si ogledali štiri predstave, katere so bile izvedene v domu kulture Ljutomer:  

 15. 10. 2019 – Super Brina 

 13. 11. 2019 – Palček nos 

 4. 12. 2019 – Mali modri in mali rumeni 

 23. 1. 2020 – La fantainove basni 

 9. 4. 2020 ali 10. 4. 2020 – Zlatolaska in trije medvedi. – Zaradi epidemije predstava ni 

bila izvedena. 

 

15. EVALVACIJA DELA ORGANOV VRTCA 

 15. 1  EVALVACIJA SVETA STARŠEV 

Tabela 15: Evalvacijska tabela predstavnikov in namestnikov sveta staršev 

ODDELEK PREDSTAVNIK 

SVETA 

STARŠEV 

NAMESTNIK 

SVETA 

STARŠEV 

EVALVACIJA/SPREMEMBE 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

Tamara Govedič Karmen Jelen Predstavnici sveta staršev sta 

skozi celotno šolsko leto izvajali 

svojo nalogo predstavnice in 

namestnice sveta staršev.   

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

Sanja Rauter Sara Dajčar  Predstavnici sveta staršev sta 

skozi celotno šolsko leto izvajali 

svojo nalogo. Sprememb ni bilo.  

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 3 do 4 let 

Sara Kozar Maja Žibrat Predstavnici sveta staršev sta 

skozi celotno šolsko leto izvajali 

svojo nalogo predstavnice in 

namestnice sveta staršev.   
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Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let 

Andreja Kovač Tamara 

Govedič 

Predstavnici sveta staršev sta 

skozi celotno šolsko leto izvajali 

svojo nalogo predstavnice in 

namestnice sveta staršev.    

 

15. 2  EVALVACIJA STROKOVNIH ZBOROV 

Tabela 16: Izvedba strokovnih zborov v šolskem letu 2019/2020 

DATUM STROKOVNEGA ZBORA LOKACIJA IZVEDBE ŠTEVILO PRISOTNIH 

27. 8. 2019 prostori vrtca Cezanjevci 8 

26. 9. 2019 prostori vrtca Cezanjevci 8 

22. 10. 2019 prostori vrtca Cezanjevci 9 

28. 11. 2019 prostori vrtca Cezanjevci 9 

28. 1. 2020 prostori vrtca Cezanjevci 9 

18. 2. 2020 prostori vrtca Cezanjevci 9 

7. 4. 2020 videokonferenca 7 

10. 5. 2020 videokonferenca 10 

26. 5 .2020 videokonferenca 9 

23. 6. 2020 prostori vrtca Cezanjevci 10 

Podrobnejši zapisi ter zapisnik strokovnih zborov se nahajajo v arhivu vrtca. 

  

15. 3 EVALVACIJA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

Evalvacija šolske svetovalne službe je priloga poročilu LDN. 

Priloga 4: Evalvacija šolske svetovalne službe za šolsko leto 2019/2020 

16. EVALVACIJA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA 

PEDAGOŠKEGA DELA   

Spremljanje pedagoškega dela je potekalo skozi vso šolsko leto. Hospitacije in pregled 

dokumentacije je prikazan v spodnji tabeli.  
Tabela 17: Evalvacija spremljanja pedagoškega dela skozi šolsko leto 2019/2020 
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NAČIN SPREMLJANJA 

PEDAGOŠKEGA DELA 

ODDELEK V 

KATEREM JE BILO 

SPREMLJANO 

PEDAGOŠKO DELO 

DATUM NAČIN POVRATNE 

INFORMACIJE 

Pregled dokumentacije 

(tematski sklopi in tedenske 

priprave) 

vsi oddelki vrtca  15. 11. 

2019 

zapisnik in pogovor 

Hospitacija vsi oddelki vrtca 17. 1. 

2020 

zapisnik in pogovor 

Kolegialna hospitacija drugo starostno 

obdobje (3-4 let) 

12. 2. 

2020 

zapisnik in pogovor 

Pregled dokumentacije 

(vadbene ure) 

vsi oddelki vrtca 23. 3. 

2020 

zapisnik in povratna 

informacija preko 

elektronskega medija 

Kolegialne hospitacije in pregled dokumentacije, ki je bil še načrtovan v LDN nismo izvedli 

zaradi razglasitve epidemije.  

Skozi vso šolsko leto sem Jasna Špindler skozi pogovor poskušala pri strokovnih delavcih 

vzpodbujati odkrit odnos do svojega dela. preko pogovora smo reševali morebitne zagate. Skozi 

vso šolsko leto sem tudi spremljala delo strokovnih delavk, skozi aktive, na katerih smo 

sodelovali pa smo si izkušnje in mnenja tudi prenašali. 

V času razglasitve epidemije smo prav tako strokovni delavci izvajali svoje delo, ki sem ga 

Jasna Špindler prav tako spremljala na spletni strani vrtca in spletnih igralnicah, ki smo jih 

vzpostavili v času zaprtja vrtca. Prav tako je bilo v tem času izvedenih nekaj anketnih 

vprašalnikov za strokovne delavce, kjer sem si lahko pridobila informacije o nadaljnjem 

posredovanju informacij in delu nasploh.  

17. EVALVACIJA SODELOVANJA S STARŠI   

Tabela 18: Evalvacijska tabela izvedenih srečanj s starši v šolskem letu 2019/2020 

VSEBINA 

SREČANJ 

ODDELEK ČAS PRISOTNOST STARŠEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja (1 – 2 let) 

1.10. 2019 - 1 starš 

5. 11. 2019 - 2 starša 

3. 12. 2019 - 1 starš 

9. 3. 2020 - 3 starši 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja (2 – 3 let) 

8. 10. 2019 - 2 starša 

5. 11. 2019 - 4 starši 

3. 12. 2019 - 2 starša 

14. 1. 2020 - 2 starša 

4. 2. 2020 - 1 starš 

9. 3. 2020 - 1 starš 
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Govorilne ure 

Oddelek drugega starostnega 

obdobja (3 – 4 let) 

1. 10. 2019 - 2 starša 

5. 11. 2019 - 7 staršev 

8. 11. 2019 - 2 starša 

2. 12. 2019 - 5 staršev 

14. 1. 2020 - 2 starša 

4. 2. 2020 -  2 starša  

Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4 – 6 let) 

8. 10. 2019 - 8 staršev 

5. 11. 2019 - 8 staršev 

3. 12. 2019 - 7 staršev 

7. 1. 2020 - 6 staršev 

4. 2. 2020 - 4 starši 

2. 3. 2020 - 4 starši 

Roditeljski 

sestanki 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja (1 – 2 let) 

 24. 9. 2019 - prisotni 3 starši. 

11. 5. 2020 - preko video klica, 

prisotnih 7 staršev. 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja (2 – 3 let) 

24. 9. 2019 - prisotnih 6 staršev. 

11. 5. 2020 - informacije o 

ponovnem odprtju vrtca - prisotnih 

7 staršev. 

Oddelek drugega starostnega 

obdobja (3 – 4 let) 

24. 9. 2019 - prisotnih 16 staršev. 

11. 5. 2020 - izvedba sestanka 

preko video klica, prisotnih 13 

staršev.  

Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4 – 6 let) 

 24. 9. 2019 – uvodni sestanek za 

novo šolsko leto - 15 staršev 

2. 3. 2020 – informacije v zvezi s 

plavalnim tečajem - 12 staršev 

11. 5. 2020 – informacije o 

ponovnem odprtju vrtca - 16 staršev 

  

18. EVALVACIJA SODELOVANJA Z DRUŠTVI, 

INSTITUCIJAMI IN  VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI    

18. 1 EVALVACIJA POVEZOVANJA NA LOKALNI RAVNI 

Tabela 19: Evalvacijska tabela sodelovanja na lokalni ravni 

INSTTUCIJA NA 

LOKALNI RAVNI 

EVALVACIJA  

Občina Ljutomer Sodelovanje pri praznovanju rojstnega dne vrtca in decembrski 

prireditvi. 



31 
 

ZD Ljutomer 15. 10. 2019 - Ogled zobozdravstvene ordinacije in pregled zob 

otrok s strani zobozdravnice Alenke Zima. 

Test hoje za zaposlene. 

Sodelovanje na športnih igrah vrtca Cezanjevci. 

ŠZ Ljutomer  Mino olimpijada, Dan športa za najmlajše. 

Vrtci pri OŠ Eko nahrbtnik - Zelena žabica in vrtca Stročja vas - Eko nahrbtnik je 

bil v oddelku II. star. obdobja  od 3. 2 do 14. 2 2020.  

Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

27. 9. 2019 - obisk učencev iz Nemčije 

6. 3. 2020 - Obisk dijakov prvega letnika: ogled vrtca in sodelovanje 

pri aktivnostih otrok v oddelkih. 

Dijaki na praktičnem usposabljanju skozi vso šolsko leto. 

GEM – izmenjava (Nina Krajnc) v Anglijo za angleški znakovni 

jezik. 

Simona Štampar in Ines Luknjar, predstavitev primera dobre prakse 

za dijake. 

DPM Ljutomer  5. 2. 2020 - dan kulture v KD Ljutomer 

  

18. 2 EVALVACIJA POVEZOVANJA NA REGIJSKI RAVNI 

Tabela 20: Evalvacijska tabela sodelovana na regijski ravni 

INSTITUCIJA NA REGIJSKI RAVNI EVALVACIJA  

ZRSŠ OE Murska Sobota in Maribor  Študijske skupine 

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota Zdrav vrtec 

  

18. 3 EVALVACIJA SODELOVANJA  NA DRŽAVNI RAVNI    
Tabela 21: Evalvacijska tabela sodelovanja na državni ravni 

INSTITUCIJA NA DRŽAVNI  RAVNI EVALVACIJA  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Okrožnice v zvezi z epidemijo. 

Šola za ravnatelje Mreže Znamo komunicirati s starši.?! 

Projekt Do kakovosti s samoevalvacijo. 

Zavod RS za šolstvo Izobraževanja za strokovne delavce. 

Inštitut Jožef Trontelj Projekt Zmagujemo z vrednotami. 

  

19. EVALVACIJA IZOBRAŽEVANJ 
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Prilagamo tabelo izobraževanj na katerih so bile prisotne strokovne delavke v šolskem letu 

2019/2020. 

  

Priloga 5: Tabela izobraževanj strokovnih delavk v šolskem letu 2019/2020 

 

 

20. EVALVACIJA MATERIALNIH POGOJEV 

Skozi šolsko leto se je nabavljal potrošni material. Za likovni potrošni material je bila zadolžena 

Nina Krajnc, za higienski potrošni material Gabrijela Marič. Nekaj športnih rekvizitov smo si 

pridobili z denarno nagrado, ki smo jo prejeli za najbolj športen vrtec. 

 

21. PRILOGE 

 Priloga 1: Akcijski načrt vrtca – prednostna naloga. 

 Priloga 2: Poročilo projekta Zdrav vrtec. 

 Priloga 3: Analiza rezultatov testiranja naravnih oblik gibanja. 

 Priloga 4: Evalvacija šolske svetovalne službe za šolsko leto 2019/2020. 

 Priloga 5: Tabela izobraževanj strokovnih delavk v šolskem letu 2019/2020. 

 Priloga 6: Evalvacija finančnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 
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Priloga 1: Akcijski načrt vrtca – prednostna naloga. 

 

ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI 
  

PODROČJE IZBOLJŠAV 
Področje izboljšav, ki smo si ga v LDN zadali smo vsekakor izboljšali. Otroci so napredovali v govoru, v maternem jeziku prav tako pa je velik 

napredek v uporabi tujega jezika (angleščine in nemščine). Strokovna delavka Nina Krajnc se je na tem področju tudi izobraževala, tako da smo 

se tudi na tem področju izboljševali. Glede dojemanja vrednot in socialnih odnosov v sklopu le teh pa smo tudi izboljšali nekatere odnose. Otroci 

so vrednote, ki smo jih spoznavali pozitivno sprejemali, se o njih pogovarjali in jih prenašali v vsakodnevne situacije. Pri tem pa je bil zelo 

pomemben vzgled odraslih oseb.  

 

PROBLEM 
Problem smo na nek način izboljšali, seveda pa ga nismo povsem odpravili pri vseh otrocih. Govorne težave se pri nekateri otrocih še vedno 

pojavljajo in so precej očitne. So pa vidni napredki tudi pri teh otrocih. S strani socialno etične dimenzije smo prav tako odpravili neke stereotipe 

o pogledu na drugačnost in ostale vrednote, ki smo jih spoznavali in usvajali. 

Problem smo tako na nek način prešli, seveda pa se zavedamo, da je na tem potrebno graditi skozi vse življenje, tako da se bomo v vrtcu trudili 

da bomo še naprej gradili na teh dejavnostih. 

 

  

STRATEGIJE 
Uporabljali smo naslednje strategije: 

 Načrtovane dejavnosti s pomočjo zgod/slikanic v povezavi z ostalimi področji kurikula, vezane na tematski sklop – skozi vso leto zelo 

uspešno. Z usmerjenim načrtovanjem vseh strokovnih delavk nam je to zelo dobro uspevalo. 

 Nove, inovativne dejavnosti pri katerih bodo otroci spoznavali različne vrednote in etiko nasploh – prav tako smo vnašali nove ideje 

in jih skupaj načrtovali. To se je pokazalo kot zelo dobro saj so otroci pri večini dejavnosti bili aktivno vključeni v dejavnosti 

in so si tako tudi veliko zapomnili in ponotranjili kar pa je bil tudi naš glavni cilj. 

 Izobraževanja za strokovne delavce, skozi katere si bodo pridobili nova znanja in dejavnosti, ki jih bodo lahko prenašali v oddelke – 

vse strokovne delavke smo se skozi šolsko leto izobraževale na različnih področjih in znanje poskušale prenašati v oddelek. 

 Povezovanje oddelkov, starši, lokalno skupnostjo in predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela – do trenutka ko je to bilo mogoče 

smo se povezovali z vsemi deležniki vzgoje in izobraževanja. Ob razglasitvi epidemije smo se trudili to ohraniti s pomočjo IKT 

tehnologije, tako da smo tudi te dejavnosti nekako peljali naprej. 
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 Predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela na strokovnih zborih med strokovnimi delavci in tudi v širši javnosti – na mesečnih 

strokovnih zborih smo se pogovarjale o dobrih praksah in tudi o tistih, ki nam niso povsem uspele. Prav tako smo skozi šolsko 

leto svoje delo s pomočjo IKT tehnologije predstavljale širši javnosti. 
  

CILJI 

 Razvijanje pozitivne samopodobe individualnega otroka – cilj smo dosegli pri večini otrok.  

 Razvijanje spoštljivega in odgovornega odnosa do sovrstnikov, odraslih, starejših in ostalih deležnikov družbe – cilj smo do konca 

šolskega leta dosegli pri vseh otrocih. Čeprav se je na trenutke še pojavil kakšen nespoštljiv odnos do drugih, ki se je kazal v 

govornem izražanju. Vendar pa smo v večji meri dosegli cilj pri vseh otrocih v vrtcu. 

 Otroke vzgajati v stabilne osebnosti na podlagi etike in vrednot – cilj smo dosegli v celoti. Vse vrednote, ki smo jih spoznavali in se 

o njih aktivno pogovarjali so otroci sprejeli in jih začeli uporabljati v vsakodnevnih situacijah. 

 Strokovni delavci si pridobijo nove informacije in znanja za delo v oddelku – tudi ta cilj smo skozi  izobraževanja, seminarje in tudi 

lastne aktivnosti skozi vse šolsko leto uresničili. 

 Razvijanje pozitivnega odnosa do vzgojiteljskega poklica (samospoštovanje) in s tem vplivati k višji strokovnosti strokovnih delavcev 

– šolsko leto 2019/2020 je bilo usmerjeno tudi v ta cilj. Tako strokovni delavci, kot tudi zunanji delavci so se počasi začeli 

zavedati kako pomembni smo tudi vzgojitelji v naši družbi in, da je naš poklic izrednega pomena. Zato smo mnenja, da smo 

tudi ta cilj do neke meri uresničili, vendar ga bo potrebo še usvajati in ponotranjiti pri vseh strokovnih delavcih. 
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UNIVERZALIZEM (se izvaja od septembra do decembra) 

  

  

  

  

Oddelek 

prvega 

starostnega 

obdobja (1-

2) 

VREDNOTA – MIR ČASOVNA OPREDELITEV 

30. 9. 2019 - 11. 10. 2019 

MERILA 

Umirjanje otrok pred tematskim 

sklopom in umirjanje otrok po 

tematskem otroku. Ali se bodo otroci 

hitreje umirili po tematskem sklopu? 

EVALVACIJA 

Z otroki smo preko slikanice Mali medo spoznavali različne načine umirjanja. Izhajali smo iz otroka, na kakšne načine se otrok 

umiri in povezali tematiko s slikanico, na kakšen način se je hotel umiriti medo in kaj je spoznal. Torej umiritev z dudo in če je 

le ta nujna, na kakšen drugi način se še lahko umirimo. Otrokom smo načine pokazali preko dejavnosti, ki smo jih izvajali. Vsak 

dan smo izvajali jogo, sprostilne vaje, veliko smo predihavali, globoko dihali (vdih skozi nos – vohamo rožico, izdih skozi usta 

– pihanje balona). Pri vsaki dejavnosti smo poslušali mirno instrumentalno glasbo, tudi pri spontani igri. Veliko smo se 

zadrževali v naravi, v gozdu. Tudi tam smo izvajali vaje za sprostitev, na tak način, da smo ležali na tleh (kartonu) in opazovali 

naravo iz žabje perspektive. Gozd smo ne le opazovali, ampak tudi poslušali (veter, šumenje listov, petje ptic, slišali smo tudi 

brnenje traktorja, letala…). Iz naravnega materiala smo si izdelali gozdnega palčka, ki nastopa tudi v slikanici. Pri slikanici smo 

dodati to, da je dudo vzel palček in jo odnesel malim dojenčkom, ki jo potrebujemo, mi pa smo že veliki in je ne potrebujemo. 

Zadnji dan obravnave teme smo otroke spodbudili, da svoje dude dajo temu palčku. Vsi so dali, eni lažje, drugi s težkim srcem. 

Najdalj časa je potreboval fant N. Ko smo že mislili, da ne bo dal pa si je le premislil. Tudi fantu M. ni bilo vseeno za dudo, fant 

L. je takoj vrgel dudo vstran, odšel je do predalov, si naložil vse dude in jih dal palčku. Pri njem nam je tudi uspelo dudo 

odstraniti. Ostali otroci je nimajo skozi dan, pri spanju pa še jo imajo. Izdelali smo si tudi intimni kotiček, kotiček za sprostitev. 

Kako je z umirjanjem bilo pred tematskim sklopom in po tematskem sklopu? 

Skupina je že po naravi zelo navihana in polna energije. Na začetku sklopa, prvič pri jogi in vajah za sprostitev ni bilo nič 

umirjenega. Plezali so eden po drugem. Umirjene glasbe tudi niso na začetku tako zaznavali kot proti koncu. Z vsako vajo smo 

delček napredovali. Ampak kljub temu neke velike razlike in napredka ni opaziti, ker je bilo dva tedna premalo za to starostno 

skupino. Pri jogi so otroci osvojili vsaj dva giba, osvojili so tudi predihavanje, vdih skozi nos in izdih skozi usta, vedo se tudi 

umiriti pri nežni glasbi, zatemnjenem prostoru in ob počasnem miganju lučk, ampak ta umirjenost ni dolgo vzdržljiva. Nekaterih 

vaj in predvsem mirne instrumentalne glasbe se še bomo naprej posluževali, ker smo opazili da pozitivno vpliva na otroke. 

VREDNOTA – ENAKOST ČASOVNA OPREDELITEV 

14. 10. 2019 - 25. 10. 2019 

MERILA 
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Ali otroci vedo poiskati enakost? 

Razumevanje enakosti pred tematskim 

sklopom in po tematskem sklopu. 

EVALVACIJA 
Vrednoto enakost smo z otroci usvajali preko slikanice Uhlji takšni in drugačni. Ilustracije so bile tiste, ki so otrokom pomagale 

dojemati pomen enakosti. Zavedati se moramo, da so v skupini majhni otroci in še miselne perspektive nimajo zelo razvite, zato 

smo se osredotočili predvsem na vizualne razlike in to takšne razlike, ki so zelo očitne (slike različnih predmetov, ki jim poskušajo 

poiskati par). Kljub starosti, pa smo poskusili vaje malo otežiti. Ko so otroci dojeli igro poišči enak par, smo nalogo otežili tako, 

da so otroci poskušali poiskati spet enak par, tokrat med slikami samih zajčkov, ki pa so se razlikovali med seboj (npr. po barvi, 

obliki,…). Te vaje smo večkrat ponovili in rezultati so bili precej pozitivni. Pare med različnimi predmeti so otroci osvojili, vsi so 

vedeli poiskati vsaj dva enaka para. Razen fanta N., ki je med najmlajšimi in še v vrtcu ni pokazal interesa do sodelovanja. Tudi 

slušno pozornost ima zelo kratkotrajno, je pa začel osvajali dnevno rutino. Pri enakih zajčkih pa bistva niso vsi dojeli. Fant N.G. 

ni osvojil, naloga mu je bila pretežka, bil je zmeden, ni razumel navodila, kljub večkratni demonstraciji in razlagi vzgojiteljice in 

drugih otrok. Medtem je presenetila najbolj deklica A., ki je najmlajša v skupini, ampak miselne naloge hitro osvaja, hitro si 

zapomni stvari in opazi se že delček logičnega razmišljanja. Vaje smo kombinirali še z različnimi področji. Povezali smo jih z 

gibanjem, imeli smo pohod (iščemo enake zajčke), vadbena ura se je navezovala na iskanje enakih parov, petje pesmice Didl didl 

dajčka, likovno ustvarjanje, kjer smo izdelovali simetrijo. Enakost pa smo tudi povezali z ljudmi. Vizualna enakost med ljudmi. 

Pri tem smo si pomagali z ogledali. Otroci so se najprej med seboj opazovali, iskali razlike in enakosti. Nato smo dodali ogledala. 

Otroci so se v ogledalu opazovali. Naredili smo tudi fotografije otrok, na katerih so lahko otroci opazovali simetrijo svojega telesa. 

  

Ali otroci vedo poiskati enakost? Razumevanje enakosti pred tematskim sklopom in po tematskem sklopu. 

Če so otroci osvojili pomena enakost? Po moji oceni samo delno, v minimalističnem pomenu, kot smo ga predstavili. Vedo 

poiskati enak par, ampak še to ni bilo tekoče, ko smo omenili besedo enakost, šele po demonstraciji. Začetek je definitivno, nek 

uvod v vrednoto so začutili. Veliko dejavnosti se je izvajalo tako, da so otroci bili podzavestno seznanjeni s temo enakost in so 

jo osvajali nevede preko igre. Napredek je opazen, tako da lahko potrdimo, da se je razumevanje enakosti izboljšalo. 

VREDNOTA – KULTURNI PRULARIZEM ČASOVNA 

OPREDLEITEV 

28. 10. 2019 - 8. 11. 

2019 

MERILA 

Razumevanje prularizma pred 

tematskim sklopom in po tematskim 

sklopu. 
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EVALVACIJA 
Največ poudarka smo dajali na področju jezika in umetnosti. Veliko smo si ogledali slik in fotografij kultur po svetu. V ospredju 

je bila slikanica, Vodnik okrog sveta. Slikanica je bila rdeča nit, izhajali pa smo predvsem iz slikovnega materiala. Posegali smo 

predvsem po tradicionalnih oblačilih in izgledih, tradicij ljudi. Izbrali smo si narode, ki se med seboj najbolj razlikujejo (Kitajci, 

Afričani, Slovenci). Ogledali smo si veliko videov o teh ljudi in tam se je opazilo in začutilo največ razlik. Otroci so opazovali 

razlike po videzu, oblačilih, življenju, delu, ipd. Poslušali so slovensko in tujo tradicionalno glasbo, na katero so se tudi spontano, 

plesno odzivali. Tematika je bila otrokom zelo težka, težko razumljiva. Opazovali, poslušali in sodelovali so, razumeli pa ne. Zato 

smo se na iniciativo otrok odločili, da otrokom predstavimo tudi živali sveta. Te so otrokom bolj znane, to smo opazili pri 

dejavnostih v knjižnem kotičku. Otroci poznajo veliko živali, tudi živali, ki v Sloveniji ne živijo. Otrokom smo preko slikovnega 

materiala in videov predstavili »domače« in »tuje« živalske vrste. Otroci so presenetili, predvsem pri poznavanju, poimenovanju 

afriških živali (slon, žirafa, opica). Otrokom smo v igralnico prinesli globus in zemljevid sveta. Otroke smo seznanili z besedami 

Svet, planet Zemlja, naš dom. Na zemljevid smo tudi nalepili živali in sicer značilne za posamezni del sveta. Beseda pluralizem 

jim je nerazumljiva in je niso usvojili. Tudi časovno, ki smo ga imeli določenega, je prekratki čas, da bi temo usvojili. So pa se 

seznanili in osvojili nove besede in si s tem bogatili besedni zaklad. 

Razumevanje pluralizma pred tematskim sklopom in po tematskim sklopu.  

Otroci besede kulturni pluralizem niso osvojili. Ampak to še ne pomeni, da so dejavnosti bile brez pomenske. Otroci so osvojili 

nekaj novih besed, se seznanili s širšo kulturo in na tak način dobili občutek, da je ta naš Svet veliko večji kot so si predstavljali, 

poln razlik med ljudmi, živalmi in načinom življenja. 

      VREDNOTA – SPOŠTOVANJE RAZLIČNOSTI IN 

DRUGAČNOSTI 

ČASOVNA 

OPREDELITEV  

11. 11. 2019 - 

22. 11. 2019 

MERILA 

Razumevanje drugačnosti pred 

tematskim sklopom in po tematskem 

sklopu. 

EVALVACIJA 
Uvod v različnost in drugačnost smo že začutili pri vrednoti kulturni pluralizem. V naslednjih dveh tednih smo izvedli še nekaj 

dejavnosti, preko katerih smo te informacije ponavljali in utrjevali. Izhajali smo iz deklamacije Pravice otrok. Za lažje učenje 

deklamacije smo si izdelali plakat. Na plakat smo nalepili fotografije, po zaporedju deklamacije. To deklamacijo smo ponavljali 

vsaki dan v jutranjem krogu. Otroci na govornem področju še niso bili dovolj razviti, da bi deklamacijo povedali. So pa si 

zapomnili vsebino, to so dokazali tako, da so vsebino pokazali z ustrezno fotografijo. 16. novembra obeležujemo dan strpnosti. 

To se nam je sovpadalo z našo vrednoto, zato smo ta dan obeležili s plakatom. Vsak otrok je na plakat zalepil otroka, drugačnega 

po izgledu, narodnosti. Dodal pa je tudi svoj odtis roke. Dejavnost smo zaključili s sklenjenim krogom okrog plakata in s petjem 
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pesmice Mi se mamo radi. Dejavnosti, ki so se vrstile v naslednjih dneh so izhajale predvsem iz naše deklamacije. Na gibalnem 

področju so otroci skupaj premagovali poligon, se igrali elementarne igre (lovec, dan – noč) in različne igre z žogo. Otroci so 

osvajali osnovne načine gibanja z žogo. Pri nalogah pa smo poskušali otrokom približati skupno sodelovanje in enakost do vseh. 

Vsak je pomemben pri igri, vsak ima enake pravice, vsak pride na vrsto, da je potrebno včasih počakati v vrsti in predvsem to, da 

ne moremo biti vsi prvi na vrsti. Otroci so se seznanili s barvami in jih poskušali klasificirati. Uporabili smo slike ljudi in kocke. 

V vrednoto smo vključili tudi ponavljanje imen otrok. Otroci so utrjevali poimenovanje, kazanje otrok po imenu. Vsi še ne vedo 

poimenovati prijateljev. Zanimivo je, da jim največ težav dela pokazati sebe. Fanta L. in  M. ter deklica N. že povedo imena 

prijateljev. Deklica A. ve pokazati čisto vse otroke po imenu. Fant N. ne sodeluje. Seznanili smo se tudi z novo pesmico, Kdo sedi 

ob meni. Otrokom smo omogočili igranje na Orffove instrumente. 

Razumevanje drugačnosti pred tematskim sklopom in po tematskem sklopu.  

Razlike otroci poiščejo, jih večina vedo pokazati. Razlike morajo biti enostavne, hitro vpadljive, najbolj opazijo barve. 

Drugačnost med ljudmi še ne razumejo. Pri otrocih je opaziti še precej egocentričnosti. Vse se še bolj ali manj vrti okrog njih in 

njihovih potreb. Niso še sposobni dojemati in posledično sprejemati razlik, na taki miselni ravni, kot so to sposobni dojemati 

nekoliko starejši otroci. So pa se seznanili z veliko dejavnostmi, ki so jih slišali prvič in si na tak način bogatili besedni zaklad in 

izkušnje. Preko dejavnosti so začeli pridobivati izkušnje sodelovanja in sprejemanja dejstva, da so drugi otroci tudi pomembni. 

VREDNOTA – SKROMNOST ČASOVNA 

OPREDLEITEV 

25. 11. 2019 - 6. 

12. 2019 

MERILA 

Razumevanje skromnosti pred 

tematskim sklopom in po tematskem 

sklopu. Kaj bi raje imeli novo igračo ali 

objem mamice, prijatelja? 

EVALVACIJA 
Evalvacija je napisana spodaj, vrednoti sta združeni v en tematski sklop, zaradi časovne stiske, ki je nastala zaradi počitnic. 

VREDNOTA – ODPUŠČANJE ČASOVNA 

OPREDLEITEV 

9. 12. 2019 - 20. 

12. 2019 

MERILA 

Razumevanje besede oprosti? 

Razumevanje odpuščanja pred 

tematskim sklopom in po tematskem 

sklopu. Ali se bo beseda oprosti večkrat 

pojavljala v skupini, ali bodo otroci bolj 

pozorni na opravičevanje? 
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EVALVACIJA 
EVALVACIJA SKROMNOSTI IN ODPUŠČANJA 

Zaradi časovne stiske (med počitnicami nismo izvajali dejavnosti) smo zadnji dve vrednosti strnili v sklop treh tednov. Ker se med 

seboj zelo povezujeta to ni predstavljalo ovire. Osredotočili smo se predvsem na slikanico Tina in Tine, kjer imamo obe vrednosti 

predstavljeni. Ker je slikanica za to starost predolga smo jo malo skrajšali oziroma prilagodili tako, da nismo brali vsega besedila. 

Ilustracije slikanice so zelo privlačne in nazorne. Samo slikanico in zgodbo smo večkrat ponovili. Ob ilustracijah smo se tudi 

veliko in večkrat pogovarjali. Otroci so se seznanili s skromnostjo in njenim nasprotjem. Že na začetku slikanice je predstavljena 

ta razlika. Tine je imel veliko igrač, Tina pa ni imela nobene. Igrače in otroci so otrokom blizu, zato je ta primerjava bila najbolj 

smiselna in najbližja otrokom. Otroke smo tudi vprašali kaj bi imeli rajši, eno malo darilo ali več velikih. Pritegnili smo jih z 

grafoskopom. Na steno smo jim predvajali slike in otroci so morali pokazati, kaj bi imeli rajši. Odgovori so bili različni. Večina 

je pokazala na več velikih daril. Primerjava materialnega darila z objemom jim ni jasna. Ne razumejo, da objem lahko tudi 

podarimo. Na vprašanje, kaj bi imeli raje ni noben otrok komentiral. Pogovor smo tudi navezali na čustva. Z otroci smo se 

pogovorili o dveh čustvih in sicer o veselju in žalosti. Naredili smo plakat, na katerega smo nalepili kdaj smo veseli in kdaj žalostni. 

Večina otrok je sposobna ločiti ti dve čustvi in jih povezati z dogodkom oziroma situacijo. Na primer, kako se počutiš, če ti kdo 

vzame igračo, ali če ti kdo podari darilo, ipd. Pogovor o počutju smo vpeljali v jutranji krog, kjer so otroci pokazali na sliko, kako 

se počutijo ali kako se počuti otrok, ki joka, ipd. Vprašanja so bila odvisno od trenutne situacije. Pri dejavnostih o skromnosti smo 

hkrati vpeljali tudi besedo oprosti. Kdaj jo uporabimo, otrokom smo to predstavili na konkretnih primerih, ki smo jih našli v 

slikanici Oprosti. Besedo oprosti smo poskusili tudi povedati, ampak še ni šlo. Pogovorili smo se, na kakšne druge načine se še 

lahko opravičimo. Nekaj od teh, so jih otroci potem tudi sami uporabili, ko so naredili kaj narobe (stisk roke, objem). V tem 

obdobju smo še posebej posegali po igrah, kjer so otroci morali sodelovati in se skupaj igrati. Rajalne igre (biba raja, didl didl 

dajčka, kdo sedi ob meni). Pri vadbeni uri smo se igrali s samo eno žogo, elementarne igre (dan – noč, lovec, ponavljaj za vodjo, 

ptičke v svoja gnezda), kjer so morali sodelovati in upoštevati pravila. Take igre še delajo otrokom težave, z vsako vajo jih pa 

bolje izvedejo. Igre so kratkotrajne. Večina otrok je sodelovala, fant N. ni pri nobeni dejavnosti hotel sodelovati. Ponavljali smo 

klasificiranje barv. Pomagali smo si z žogami in škatlami. Kljub temu, da smo to delali že večkrat še vedno večina otrok ne ve 

klasificirati. 

Razumevanje skromnosti pred tematskim sklopom in po tematskem sklopu. Kaj bi raje imeli novo igračo ali objem mamice, 

prijatelja? 

Razumevanje besede oprosti? Razumevanje odpuščanja pred tematskim sklopom in po tematskem sklopu. Ali se bo beseda 

oprosti večkrat pojavljala v skupini, ali bodo otroci bolj pozorni na opravičevanje? 

Beseda skromnost jim je bolj tuja od besede oprosti, odpuščanje. Z besedo oprosti se v življenju večkrat srečajo, zato so jo hitro 

osvojili in vedeli povezati z ustrezno situacijo in čustvom. Ali se je beseda večkrat pojavila v skupini, lahko potrdimo. Ampak ni 

pa opravičevanje postalo samoiniciativno, potrebno jih je bilo spomniti. Za to bi bilo potrebno malo več časa, kot smo ga mi imeli 
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na razpolago. Je pa začetek, osnova, potrebno je samo naprej še vztrajati in ponavljati, pa bo tudi toliko starim otrokom to postalo 

samoumevno. S skromnostjo so se seznanili na primerih. Čisto razumejo jo še ne. Na vprašanje, kaj bi imeli raje, novo igračo ali 

objem mamice niso nič odgovorili. Primerjava materialnega darila z objemom jim ni jasna. 

  

  

  

Oddelek 

prvega 

starostnega 

obdobja (2-

3) 

VREDNOTA – MIR ČASOVAN 

OPREDELITEV 

30. 9. 2019 –  11. 10. 2019 

MERILA 

Ali otroci poznajo dnevno rutino v 

vrtcu ter si s tem pridobijo  občutek 

miru, sprejetosti, varnosti. 

Ali so otroci ob koncu spoznavanja 

tematike bolj umirjeni pri celodnevnih 

dejavnostih v vrtcu, kot pred tem. 

EVALVACIJA 
Vrednoto MIR smo spoznavali ob slikanici Sara gre rada v vrtec. Slikanica je pripovedovala o deklici Sari, ki je je obiskovala 

vrtec, ob tem pa je bila predstavljena tudi dnevna rutina v vrtcu, kaj je Sara v vrtcu  rada počela in da se je ob njenih prijateljih in 

vzgojiteljici v vrtcu počutila varno in sprejeto, vrtec je rada obiskovala, kljub vsemu pa se je najbolj razveselila svoje mame, ko 

je prišla ponjo. 

Tako smo tematiko mir navezali na pogovor o našem vrtcu (kar se je navezovalo tudi na tematiko naš vrtec praznuje), o dnevni 

rutini in o našem počutju v vrtcu. 

Otroci so ob poznavanju dnevne rutine pridobili občutek miru, sprejetosti, varnosti. Vsem otrokom v oddelku je naša dnevna 

rutina že dobro poznana. 

Celotna dva tedna smo poudarek dajali umirjenim dejavnostim – igre v kotičku za umirjanje, umirjena, sproščena in spontana 

igra s prijatelji, igre vlog, igre v manjših skupinah, igranje umirjene rajalne igre, sproščanje ob umirjeni glasbi, zaznavali smo 

razliko med umirjenim in glasnim zvokom in igranjem ter ustvarjali ob poslušanju umirjene glasbe. 

Otroci so poznali razliko med tihim, glasnim oz. mirnim, živahnim. Poskušali smo preživeti čim bolj mirno, umirjeno obdobje, 

kar skušamo vnesti tudi v vsakdanjo dnevno rutino skozi celotno šolsko leto.   

Ob koncu spoznavanja tematike so tako otroci spoznali kar nekaj načinov za umirjanje; nekih večjih sprememb glede na to, da bi 

bili otroci ob posameznih dejavnostih bolj umirjeni, kot pred tem, pa ni bilo. Vedno izstopa kakšen posameznik, ki je kar precej 

glasen in potrebuje dodatna opozorila. In otroci takšnega posameznika tudi hitro posnemajo, kljub temu, da vedo, da se to ne 

počne (na primer – spuščanje zvokov, kričanje, ropotanje z rokami po mizi in podobno). 
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VREDNOTA – ENAKOST ČASOVNA 

OPREDLEITEV 

14. 10. 2019 –  25. 

10. 2019 

MELILA 

Ali se otroci ob koncu spoznavanja 

tematike bolj zavedajo pomena enakosti 

ter bolj poznajo pojem enako. 

EVALVACIJA 
Vrednoto ENAKOST smo spoznavali ob pripovedovanju slikanice Zeleni piščanček. Otroci so zgodbi prisluhnili. Med 

pripovedovanjem so opazovali tudi ilustracije. Najbolj so se v zgodbo vživeli Staš, Gašper, Jure in Nik, ki so pri obnovi zgodbe 

znali tudi največ povedati. Sporočilo zgodbe je bilo, da smo kljub različnosti vsi enaki. Vsebina slikanice je bila otrokom 

zanimiva in so si jo zapomnili, vendar sporočila še niso ravno razumeli. Sporočilo zgodbe sem poudarila večkrat medtem, ko 

smo spoznavali to vrednoto. 

Enakost so lažje razumeli ob ugotavljanju, kaj imamo skupnega in kaj različnega - ob tem smo poimenovali različne dele telesa 

in jih pokazali ter z njimi telovadili. Enakost smo ugotavljali tudi v barvah in ob tem barve tudi spoznavali barvne – s 

klasificiranjem barvnih žogic v barvne obroče ter pri risanju risbic, ko smo opazovali enake barve in jih tudi poimenovali. Med 

bivanjem na prostem smo opazovali, če je v naravi kaj enakega. Enakost pa smo spoznavali tudi z izvajanjem enakih gibov ob 

gibalni igri. Opazovali smo tudi različne slike in iskali pare – torej enake slike. Enakost pa smo spoznavali tudi ob opazovanju v 

veliko ogledalo. Vsi so bili ob tem nasmejani in dobre volje, ob opazovanju smo kazali različne dele telesa in izvajali različne 

gibe. Ob tem smo ugotovili, kaj imamo enakega in kaj različnega. 

Merilo, ki smo si ga zadali v akcijskem načrtu smo delno dosegli, saj so se otroci ob koncu spoznavanja tematike veliko bolj 

zavedali pomena enakosti ter bolj poznali pojem enako. 

 

  VREDNOTA – KULTURNI PRULARIZEM ČASOVNA 

OPREDLEITEV 

28. 10. 2019 – 8. 

11. 2019 

MERILA 

Ali so otroci ob koncu spoznavanja 

tematike osvojili besede (pozdrav, 

številka, besede iz pesmi) v tujem 

jeziku. 

EVALVACIJA 
Vrednoto KULTURNI PLURALIZEM smo spoznavali ob slikanici Mali Princ za najmlajše. Slikanica je pripovedovala o 

majhnem dečku, princu, ki je čisto sam živel na planetu. Zraven je imel le majhno cvetlico. Mali princ je zelo želel najti 
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prijatelje, saj je bil osamljen. S pticami je odletel in prišel na naš planet Zemlja in sicer v puščavo, kjer je srečal lisičko. Skupaj 

sta se igrala, nato pa je princ odšel še drugam, da bi spoznal še druge stvari, ljudi in živali. 

Ob tem sem poudarila bistvo zgodbe in pojme kultura, države, jezik, pozdravljanje. Naučili smo se nekaj besed v nemškem 

jeziku in sicer pozdrav dobro jutro, dober dan; šteli smo do deset in se naučili predstaviti. Prav tako smo se naučili krajšo 

pesmico v nemškem jeziku. Otroci so me zelo pozitivno presenetili, saj so nemške besede zelo osvojili, prav tako pesem in z 

veseljem so vedno sodelovali. Na takšen način je bilo otrokom predstavljeno, da obstajajo tudi drugi jeziki. 

Preko igre smo izvedli tudi različne dejavnosti iz vseh področij. 

Dosegli smo merilo, ki smo si ga zadali v akcijskem načrtu in sicer, da so posamezni otroci osvojili besede v tujem jeziku 

(pozdrav, številka, besede iz pesmi). Te stvari bomo še naprej uporabljali v času jutranjega kroga in ob spontanih igrah.   

 

 

VREDNOTA – SPOŠTOVANJE RAZLIČNOSTI IN 

DRUGAČNOSTI 

ČASOVNA OPREDLITEV 

11. 11. 2019 –  22. 11. 2019 

MERILA 

Ali se otroci ob koncu spoznavanja 

tematike bolj zavedajo pomena 

drugačnosti ter bolj poznajo pojma 

drugačno, različno. 

EVALVACIJA 
Vrednoto SPOŠTOVANJE RAZLIČNOSTI IN DRUGAČNOSTI smo spoznavali ob slikanici Gosenica Gretica. Ob 

pripovedovanju so otroci prisluhnili zgodbi. Za začetek je gosenica prilezla do vsakega otroka, gibala se je tudi ob 

pripovedovanju. Otroci so tiho poslušali. Zgodba je bila otrokom razumljiva, saj sem jo pripovedovala v skrajšani verziji, kot je 

sicer napisano besedilo. Na koncu, ko se je gosenica spremenila v metulja, so se otroci razveselili tudi lutke metulja, ki je priletel 

do vsakega izmed njih. Lutko so pobožali. 

Vrednota je bila otrokom približana skozi različne dejavnosti. Na sprehodih v naravi smo opazovali, da je tudi v naravi vse 

različno. Ugotovili pa smo, da imajo stvari kljub različnosti enako ime – na primer kamenčki, listje, živali enakih vrst in 

podobno. Igrali smo se tudi igro s copatki, tako da so otroci med različnimi copati v igralnici poiskali samo svoje copate. 

Otroci so se med seboj opazovali in ugotovili, da imamo različne barve oči, lase, majice, hlače, copate. Ugotovili smo, da se 

razlikujemo tudi po velikosti. Otrokom sem povedala, da kljub temu, da smo drugačni, smo prijatelji in se imamo radi. Tako 

smo na koncu v krogu zaplesali ob petju pesmi Mi se imamo radi. 
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Zgodbo smo uprizorili tudi gibalno in sicer z gibalno igro Od gosenice do metulja. Spoznavali smo tudi različnost v barvah z 

različnimi barvnimi igrami. Prav tako pa smo spoznavali različnost na otip, ko so otroci tipali in prepoznavali predmete iz 

skrivnostne vreče. 

Merilo iz akcijskega načrta je bilo doseženo, saj so se ob koncu tematike otroci bolj zavedali pomena drugačnosti ter bolj 

poznali pojma različno, drugačno. 

VREDNOTA – SKROMNOST ČASOVNA OPREDLEITEV 

25. 11. 2019 –  6. 12. 2019 

MERILA 

Ali otroci ob koncu spoznavanja 

tematike spoznajo pomen objema (koga 

objamemo, zakaj in kdaj se objemamo) 

in tako hkrati pomen skromnosti. 

EVALVACIJA 
Otrokom je bila na tematiko SKROMNOST predstavljena slikanica Objemi me, medvedek! Poudarek zgodbe je bil v tem, da 

včasih ne potrebujemo ničesar drugega, kot le objem nekoga, ki ga imamo radi. Na temo iz zgodbice smo nato izvedli še več 

dejavnosti – igrali smo se z ljubkovalnimi igračami – medvedki; jih objemali, z njimi plesali in si jih izmenjavali. Igrali smo se 

tudi igro Objemi prijatelja! Pri igri so sodelovali vsi otroci in vsak izmed njih si je izbral prijatelja ter ga objel – vsi so vedeli, 

kaj pomeni objem (saj smo se ob tem predhodno že pogovarjali) in da objamemo tiste, ki jih imamo radi – najprej so omenili 

mamo, nato atija, babice, dedke, sestrice, bratce in prijatelje.. In ob tem so se vsi otroci tudi dokaj umirili, bili sproščeni in 

veseli. Peli pa smo tudi pesem Pleši medo ter ob njej zaplesali. 

Ob tej vrednoti smo opazovali tudi simbol skromnosti – na eni strani veliko daril, na drugi strani pa samo eno, majhno darilo. 

Vrednoto skromnost smo tudi plesno uprizorili z našo plesno točko za decembrsko prireditev. Ob tem smo si iz kartona izdelali 

velik kup daril ter eno majhno darilo. Otrokom je bil pojem skromnosti približan s tem, da moramo biti zadovoljni z majhnim in 

da ima včasih majhno skromno darilo večji pomen od celega kupa daril. 

Dosegli smo merilo akcijskega načrta in sicer so otroci ob koncu tematike bolj poznali pomen objema (koga objamemo, zakaj in 

kdaj se objamemo) in tako hkrati pomen skromnosti. 

VREDNOTA – ODPUŠČANJE ČASOVNA OPREDELITEV 

9. 12. 2019 – 20. 12. 2019 

MERILA 

Ali otroci ob koncu spoznavanja 

tematike poznajo pomen besede oprosti 

in ali jo pogosteje uporabljajo, kot pred 

tem. 
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EVALVACIJA 
Vrednoto ODPUŠČANJE smo spoznavali preko slikanice Oprosti. Pri obnovi so si določeni zapomnili posamezne dogodke – 

predvsem medveda in zajca ter kaj vse sta počela. Povedali so tudi, na ni bilo lepo, da sta najdeno stvar, za katero je vsak mislil, 

da je njegova slika, raztrgala na dva dela. Ob tem smo prepoznavali tudi čustva jezen, žalosten ter večkrat ponovili besedo 

oprosti. 

Izvedene so bile tudi dejavnosti na temo iz zgodbe – prepoznavanje svoje slike, gibalno uprizarjanje likov iz zgodbe (doživljanje 

ritma hitro-počasi). 

Poudarjali smo tudi besedo oprosti, ki smo jo velikokrat ponovili skozi različne situacije iz slikanice. Besedo oprosti si je 

zapomnilo kar nekaj otrok in poudarili smo, da jo je potrebno izreči takrat, ko nekaj storimo narobe, ko nam je žal in se tako 

opravičimo. Ob tem so tako otroci zopet spoznavali vrednoto odpuščanje. 

Otroci so si ob spontani igri in igri po kotičkih med seboj delili igrače, pozorni smo bili tudi na različne situacije (igrače si med 

seboj posojamo, delimo, za igrače se ne prepiramo, si jih ne jemljemo, izogibamo se konfliktom, če kaj naredimo narobe, se 

opravičimo – temu smo v tem času dali med igro še večji poudarek). 

Merilo, ki smo si ga zadali, je bilo doseženo, saj so otroci veliko bolj poznali pomen besede oprosti in jo tudi večkrat in 

pogosteje izgovorili. 

  

  

  

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja (3-

4) 

VREDNOTA – MIR ČASOVNA 

OPREDLEITEV 

30. 9. 2019 – 13. 10. 2019 

MERILA 

Ali se vsi otroci v oddelku zmorejo umiriti? 

Ali vsi otroci v oddelku upoštevajo dogovorjena pravila? 

EVALVACIJA 
Vse načrtovane dejavnosti so bile izvedene. Ob vrednoti mir smo se boj usmerili v umirjenost izvajanja dejavnosti in otrok. Smo 

pa tudi pogovor  navezali na mir in kršenje pravic otrok v državah, kjer ni miru. Tu je bila glavna tema pogovora uporaba igrač 

pušk in dejstvo, da v vrtcu pa pušk iz kock ne izdelujejo. Otrokom je bila zelo zanimiva in všeč vsebina zgodbe: Brez panike, 

Anika! in so se z Anika kar nekateri poistovetili. Samo besedno zvezo » grabi nas panika«  so si dobro zapomnili in si jo tudi 

pravilno tolmačili. Ob zgodbi smo tudi spoznali tri tehnike umirjanja, katere sedaj tudi uporabljamo v praksi. 

Je pa res, da v oddelku več izvajamo aktivnejših dejavnosti kot pa res umirjene. Ponujene dejavnosti bomo izvajali tudi večkrat 

čez leto in umirjenost vnašali v vrtčevski vsakdan. Otroci so se pričeli veliko več igrati družabnih iger s kocko. Prisotna pa še 

vedno mora biti odrasla oseba, da se igrajo otroci igro pravilno. Igra Človek ne jezi se,  je kot taka otroke pritegnila ( velika, 

lesena), niso pa pri njej še bili vztrajni in bi jo dokončali z vsemi figurami. Niso imeli toliko težav pri prepoznavanju števil pik, 

kot pri vodenju figure po poljih. 

Merila:  
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Ali se vsi otroci v oddelku zmorejo umiriti? 

Vsi otroci v oddelku se zmorejo umiriti. Tudi fant,  kateri je s tem še v lanskem letu imel kar velike težave. Je pa v oddelku 

nekaj otrok, ki so bolj nemirne narave. Vsi znajo usmeriti pozornost in jo tudi dlje časa obdržati. Imajo pa otroci veliko potrebo 

po govorjenju, pripovedovanju. Tako, da je govor tisti, ki to umirjenost večkrat prekine.  So pa bili otroci neverjetno umirjeni ob 

igri krog tišine, ko je potoval zvonec v krogu in se ni niti enkrat oglasil. 

Ali vsi otroci v oddelku upoštevajo dogovorjena pravila? 

Pravil si nismo z namenom oblikovali na začetku vrtčevskega leta, ker smo želele spoznati, katere sploh v oddelku potrebujemo. 

Tako smo si v mesecu oktobru, ko smo spoznale delovanje skupine v igralnici, zadali tri pravila, katera se navezujejo 

na  umirjenost v igralnici  in se nanašajo na pravila komunikacije. Opazile smo, da otroci težje prisluhnejo eden drugemu, da je 

veliko otrok glasnih pri  igri  in nasploh pri pogovoru in ob prihodu v igralnico nekateri otroci tečejo v njej do umivalnice. 

Pravila smo slikovno oblikovali in jih pritrdili na vidno mesto v igralnici.  Nekaj otrok je potrebno še vedno opozoriti nanje in 

jih nato upoštevajo veliko bolj kot pred njihovim oblikovanjem. Je pa zanimivo razmišljanje otrok o tem, kaj sledi, če pravil ne 

upoštevamo in sicer so otroci povedali, tisti otrok se usede za mizo, brez igrač in razmišlja o tem, kaj je storil narobe. 

Nikakor pa ne spodbujamo s tem, da bi bili otroci tiho, se ne bi pogovarjali in bili aktivni, le da se vsi učimo prilagajati 

delovanju  v večji skupini.   

VREDNOTA – 

ENAKOST 

ČASOVNA OPREDLEITEV 

september- spoznavanje oktober - utrjevanje spoznanj 

14. 10. 2019 –  27. 10. 2019 

MERILA 

Ali otroci v oddelku prepoznajo enakost 

( razlike) med  ljudmi? 

Ali otroci izbirajo specifične vloge 

glede na spol? 

EVALVACIJA 
 Vse načrtovane dejavnosti so bile izvedene. Smo pa vrednoto spoznavali preko slikanice Pajkec Ogabek. Nekaj dejavnosti 

vrednote smo  izvedli že v septembru in smo jih sedaj samo utrdili. Opaziti je bilo, da otroci prej ugotovijo in povedo razlike, 

kot pa enakosti. Zelo dobro so si zapomnili enakosti in razlike med ljudmi in živalmi – oboji potrebujemo hrano in vodo, hišo za 

bivanje, zelo pomembno nam je bilo, da so si zapomnili, da oboji potrebujemo prijatelje. Kot enakost smo tudi poudarili, da 

imamo oboji srce in možgane, kar je bilo otrokom  na začetku kar težje razumljivo. Ob tem smo spoznali, da se oboji med sabo 

sporazumevamo ( oglašanje živali preko zvočnih slikanic), ljudje preko besed in živali preko različnega oglašanja. Izdelali smo 

plakat na temo in spoznali tudi enakost med odraslimi in otroki in enakost med spoloma. Ob odraslih so poudarili, da mi hodimo 

v službo in lahko vozimo avto ter dvigujemo težka bremena. Med spoloma pa so poudarili, da se deklice oblačijo v obleke ( 

uhani, dolgi lasje – oboji) in nosijo čopke in kite. 
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Smo pa v oddelku opazile, da se otroci igrajo spolno specifične igre – fantje s prometom in deklice kotiček dom, zato smo jih 

kar nekaj krat menjali. Na začetku menjave so imeli nekateri mlajši fantje kar težave se igrati sproščeno in dlje časa   s sredstvi v 

kotičku dom ter  se vživeti v vloge. Deklice so se ustvarjalno igrale tudi s prometom  in niso imele večjih težav. Ob večkratni 

menjavi je bilo teh težav manj. 

Ob tem smo spoznali desno in levo roko – otrokom smo na desno roko zavezali trak in nekateri so ga nosili kar ves teden. Je pa 

kar nekaj otrok na koncu vedelo pokazati pravilno stran. Smo pa ugotavljali razliko med besedami isti in enak  ( prav tak, prav 

ta) – saj otroci zelo veliko uporabljajo napačno besedo isti in ne uporabljajo besede enak. Starejši otroci so pričeli več 

uporabljati besedo enak in tudi strokovne delavke smo pozorne na pravilno uporabo. 

 Igra pred ogledalom in opisovanje sebe in svojega prijatelja jim je povzročala velike težave, lažje so drugi opisali dva pred 

njimi stoječa otroka in navedli enakost in razlike.  

Skupaj zmoremo z majhnimi koraki na dolgo pot! – daljši pohodi. Ob tem med otroki sploh ni opaziti razlike, vsi prehodijo brez 

težav daljšo pot.  

Merila: 

-          Ali otroci v oddelku prepoznajo razlike in podobnosti med  ljudmi? 

Ob individualnem utrjevanju s pomočjo slik  plakata bi lahko dejali, da  vsi otroci v oddelku zmorejo imenovati in prepoznati 

razlike in podobnosti med ljudmi. 

-          Ali otroci izbirajo specifične vloge glede na spol? 

Otroci izbirajo specifične vloge glede na spol. Fantje imajo večje težave ob menjavi vlog kot deklice.  Se pa te vloge nanašajo na 

kotiček kuhinja in promet, pri ostalih kotičkih ni opaziti, da bi glede na spol bili prisotni fantje oz. deklice več. Je pa res, da se 

otroci ob prosti igri sami razdelijo v skupine kjer prevladujejo skupaj fantje in skupaj deklice.  

VREDNOTA – 

KULTURNI 

PRULARIZEM 

ČASOVNA OPREDELITEV 

28. 10. 2019 – 15. 11. 2019 

 MERILA 

Ali otroci pozdravljajo ob prihodu in odhodu iz 

vrtca? 

 Koliko otrok zmore pozdraviti Dober dan v 

različnih jezikih? 

EVALVACIJA 
Vseh načrtovanih dejavnosti nismo uspeli izvesti v sklopu obravnavane vrednote – deklamacija v nemškem jeziku, ločevanje 

odpadkov. Dejavnosti bomo izvedli v sklopu ostalih tem. sklopov. 

Smo pa otrokom predstavile vrednoto preko deklamacij in ugotovile, da si težje zapomnijo samo vsebino kratke deklamacije kot 

pa vsebino daljše zgodbe. Največkrat so izbrali  deklamacije  Ogenj, Igra, Prijateljstvo in Življenje. Smo pa v sklopu te vrednote 
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spoznavali kulturo pozdravljanja v različnih jezikih. So še nekateri otroci , kateri ne pozdravijo zjutraj, več  se jih poslovi, ko 

gredo domov. So jim pa pozdravi v tujih jezikih hitro se usedli v uho, predvsem italijansko in to mlajši otroci v oddelku. 

Uporabljali smo  tudi narečne besede in sicer v pesmi Dere sen jaz mali bija in pri imenovanju starih predmetov – tunka, dukel, 

slamjača… 

Ker smo v tem času gostili dedke in babice v vrtcu smo vrednoto povezali z življenjem nekoč  in ugotovile, da otroci vsebino 

življenja nekoč raje in lažje in raje  dojemajo kot pa prikaz  različnega  načina življenja danes.  

Dotaknili smo se tudi revščine in nezakonitega dela otrok  v nekaterih predelih sveta. Samo eden izmed otrok je rekel, da 

svojega ne bi dal revnim otrokom, ostali bi vsi podarili igrače, obleko in hrano. 

Z otroki smo se več igrali starih ljudskih iger  in ugotovile, da so pravila zelo hitro dojeli ter se jih zelo radi igrajo. Ob igrah 

orientacije smo ugotovile, da se otroci dobro orientirajo v znanih prostorih in v odnosu sebe ali predmetov. Imajo 

osvojene  prostorske odnose, kar smo večkrat  utrjevali pri jutranjem razgibavanju. Nasploh bolj pogumni otroci tudi v neznanih, 

je pa večina otrok takih, da jih je potrebno v novih prostorih voditi – kulturni dom in se sami težko znajdejo. Izvedena 

orientacija po fotografijah do cilja pa otrokom, glede na to, da je bil poznan kraj ni predstavljalo težav. 

Merila: 

-          Ali otroci pozdravljajo ob prihodu in odhodu iz vrtca? 

Kar nekaj otrok je, kateri zjutraj ne pozdravijo z Dobro jutro. Jih pa starši zelo k temu spodbujajo in so jim sami dober 

vzgled. Se  pa več otrok nato ob odhodu  iz vrtca poslovi  z Adijo. 

-          Koliko otrok zmore pozdraviti Dober dan v različnih jezikih? 

Pozdravi v tujih jezikih so se otrokom hitro usedli v uho. Najbolj so si zapomnili pozdrav v italijanskem jeziku. Niso pa toliko 

pozdravljali v nemškem jeziku. Drugače pa so pričeli otroci dosti več zjutraj pozdravljati. Tudi starši včasih zjutraj ob napisih 

pozdravov na vrati pozdravijo v katerem od tujih jezikov in tako spodbudijo svoje otroke k jutranjemu pozdravu. 

VREDNOTA – 

SPOŠTOVANJE 

RAZLIČNOSTI IN 

DRUGAČNOSTI 

ČASOVNA OPREDELITEV 

16. 11. 2019 –  29. 11. 2019 

 MERILA 

Ali otroci razumejo pojem drugačnosti in 

različnosti? 

 Ali otrok loči predmete po različnih lastnostih? 

EVALVACIJA 
Kot vodilo nam je bila slikanica Stanko Peška – preprosta a globoka vsebina, ilustracije čudovite za spoznavanje različnosti. 

Preko izvedenih dejavnosti vrednote različnosti in drugačnosti, se nas je kot oddelka nasploh še najbolj dotaknila. Otroci so 

preko slikovnega plakata različnost in drugačnost dobro osvojili. V oddelku imamo dva otroka, ki se razlikujeta od ostalih otrok 

na nekaterih  področjih in pri ostalih otrocih je čutiti spoštovanje v odnosu do njiju. Morda je v oddelku eden izmed mlajših 
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otrok, pri katerem je opaziti nekaj nestrpnosti. Ločili smo različnost in drugačnost. Pri različnosti smo opazile, da so otroci 

pozorni le na vizualne posebnosti in ne toliko karakterne. Otrokom smo predstavile video o gluhih, slepih in invalidih in ti so bili 

tisti, katerim smo rekli, da so drugačni. Otroci so jih poimenovali ubogi a smo kaj  hitro ugotovili, da so sposobni velikih stvari – 

slepi berejo ( slikanica za slepe), gluhi kretajo, invalidi se ukvarjajo z športom , imajo svoje parkirno mesto, katerega namen so 

otroci dobro osvojili.  

Ugotovile smo, da otroke druge kulture nekako ne pritegnejo in jim zato nismo  posvečali več časa. 

Čustva drugih otroci dobro prepoznajo, zase izpostavijo ne vedno veselje. Nadaljevali smo vzorce s pomočjo plastičnih likov in 

ugotovile smo, da vzorec, kateri ima dva elementa ( različna po barvi in obliki), otroci zelo dobro nadaljujejo, pri daljših pa so 

že imeli nekateri težave. 

Predmete v malo in veliko, po barvah razvrščajo vsi otroci. Smo pa ugotovile, da imajo nekateri starejši otroci v oddelku večje 

težave pri imenovanju barv, kot pa mlajši. 

Nismo izvedli likovne dejavnosti s tehniko frotaž – bo načrtovana v naslednjem tem. sklopu. 

 Merila: 

-          Ali otroci razumejo pojem drugačnosti in različnosti? 

Otroci razumejo pojem različnosti ( zunanjost, manj karakter) in drugačnosti ( gluhi, slepi, invalidi). V oddelku dveh otrok, 

katera ne govorita nismo imenovali za drugačna, ampak v čem sta posebna. Otroci povedo, da punčka ne govori, fantek pa, da je 

majhen. 

-          Ali otrok loči predmete po različnih lastnostih? 

Otroci ločijo predmete po različnih lastnostih – oblike:  nekaj otrok osvojene vse osnovne oblike ( ne pravokotnik, bolj kvadrat; 

barve: večina otrok osvojene, sortirati po barvi zmorejo vsi otroci; velikost: majhno - nizko, visoko  osvojeno vsi otroci ( 

uporaba besed malo in veliko), količino: manj, več, enako ( težje enako število); debel – suh, tanek ( ne uporabljajo besede), 

moker – suh. 

VREDNOTA – 

SKROMNOST 

ČASOVNA OPREDELITEV 

2. 12. 2019 – 15. 12. 2019 

  MERILA 

Ali otroci razumejo pojem skromnosti in časa? 

 Odziv otrok in staršev ob potovanju sešite punčke 

na dom? 

EVALVACIJA 
 Za vrednoto  skromnost v tem času smo se odločili predvsem zaradi  prihajajočih praznikov. Vrednoto smo povezale s 

poklanjanjem nematerialnih dobrin – čas, pozornost, objem, skupni trenutki …. Ob tem smo otrokom predstavile slikanico 

Patricije Peršolja: TETA ALMA IN GOSPOD ČAS, a kaj hitro ugotovile, da je njena vsebina otrokom težje razumljiva in je 
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bilo potrebno zgodbo prilagoditi. So pa otroci preko pogovora dojeli, kako pomemben je skupen čas, ki ga namenimo eden 

drugemu. Samo spoznavanje časa je bila dobra priložnost za spoznavanje različnih vrst ur, pesmico in deklamacijo o uri, za 

uganko in pregovore o uri ( namenjeni tudi staršem – plakat na vratih) in glasbeno didaktično igro Ure. Pri teh igrah smo 

ugotovile, da imajo otroci več težav z izvajanjem  počasnega tempa  igranja na otroška glasbila, ne pa tako pri hitrem. 

Presenečene smo bile, da nekateri otroci uro še vedno imenujejo s Tika – taka. Smo pa otrokom predstavile skromnost preko 

majhnega polnega in velikega praznega darila – tekom tedna je kar večina otrok veliko darilo menjalo z majhnim. Neverjetno 

pričakovanje otrok ob odpiranju obeh daril. Je pa vsekakor otrokom v tem času, ko  imajo polno želja in jim jih starši tudi 

izpolnijo, kar težko dojeti skromnost. Smo pa se bolj navezali na slikanico Janje Slapnik -  Kaj je najlepše?, ki pa res 

na  otrokom razumljiv način predstavi tisto kar je pomembno pri obdarovanju. Smo pa kot presenečenje otrokom v majhnem 

darilu podarili kamenčke želja, ki izpolnjujejo željo po objemu, skupni igri… Otroci so si jih nesli domov in so bili namenjeni 

vsem v družini. V času spoznavanja vrednote Univerzalizma  smo izdelale kar nekaj didaktičnih igrač za razvoj fine motorike 

pri otrocih in opažamo, da otroci po njih zelo pogosto posegajo in so pri igri z njimi vztrajni. Izvedli smo mizarske delavnice, si 

sešili punčko iz blaga in ugotovili, da dragih igrač sploh ne potrebujemo za igro. Punčka iz cunj s posebnim posvetilom potuje 

na dom otrok in starši zapišejo v njen dnevnik skupna doživetja. Je pa ob tej vrednoti  zelo pomemben zgled in ravnanje staršev. 

Merila: 

-          Ali otroci razumejo pojem skromnosti in časa? 

Čas otroci razumejo kot nekaj kar nam pomaga, da starši ne zamudijo v službo, otroci  v vrtec. Pogledamo na uro in vemo, kdaj 

je kosilo. Je pa nekaj otrok postalo bolj pozorno na našo stensko uro v igralnici, več jih tekom dneva vpraša koliko je ura in 

pričeli so nositi ročne ure. Skromnost razumejo kot to, da smo zadovoljni z majhnim, da smo dobri do drugih, da je pomembno, 

da smo kot družina skupaj in kvalitetno izrabimo skupen čas. 

-          Odziv otrok in staršev ob potovanju sešite punčke na dom? 

Ob povedanem, da potuje punčka z otroki na njihove domove so si tega zaželeli vsi otroci hkrati. Z žrebanjem smo dnevno 

izbirali kdo bo nesel punčko domov. Z njo so zelo lepo ravnali in tudi zapisi staršev so nam bili v velik ponos, saj so bili vsi 

skrbno zapisani in pozitivni. Punčka je ostala na vsakem domu en dan, otroci so si jo želeli obdržati dlje časa. 

VREDNOTA – 

ODPUŠČANJE 

ČASOVNA OPREDELITEV 

16. 12. 2019 – 31. 12. 2019 

MERILA 

Ali se otroci zmorejo vživeti v občutja drugih? 

 Ali se otroci opravičijo za storjeno krivico? 

EVALVACIJA 
Pri tej vrednoti smo več časa namenili samemu pogovoru in igri vlog, ter vživljanju otroka v čustva  tistega, kateri je prizadet. 

Res je, da smo se več pogovarjali o načinu oproščanja kot pa o samem odpuščanju. Je pa veliko otrok, katerim se zgodi kakšna 
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krivica ( jih ne nalašč kdo potisne, podre zgrajeno iz kock…)  pričelo biti pozornih na to ali se jim ostali opravičijo in jih k temu 

samo spodbujali. Naše elementarne igre so   bile otrokom zelo zanimive in  ob tem se je pokazalo kako otroci kot skupina zelo 

dobro delujejo in se povezujejo ter si pomagajo.  V tem času smo si kar nekaj skromnih daril poklonili in na tak način  otrokom 

prikazale kaj je pomembno: kamenček želja, voščilnico, risba za prijatelja. Kljub temu, da smo imeli manj časa za obravnavano 

vrednoto, smo vse načrtovane dejavnosti izvedli. 

Merila: 

-          Ali se otroci zmorejo vživeti v občutja drugih? 

Ugotovile smo, da se otroci težje vživijo v čustva drugih, da so še vseeno bolj egocentrični in jim je pomembna lastna dobro bit. 

Se pa ne pojavlja v oddelku veliko dogodkov, kateri bi res bili potrebni velikega oproščanja in odpuščanja. Ob spoznavanju 

različnih oblik čustev smo ugotovile, da otroci niso želeli  pokazati, kako so  žalostni, bolj jezo in veselje. Ob podajanju obrazov 

z različnimi čustvenimi stanji ( žalost, ne kaže čustev, veselje…) eden drugemu so otroci zelo dobro izvedli primerjavo. 

-          Ali se otroci opravičijo za storjeno krivico? 

Otroci se niso opravičevali, če jih sami nismo na to opozorili. V tem času pa so otroci postali veliko bolj pozorni na to in je 

opravičevanja več. Je pa to opravičilo včasih samo z besedo spotoma, oprosti in ob tem  je potrebno otroke še vedno opozoriti, 

da se pogleda v oči in na koncu objame ter odpusti. 

  

  

  

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

 (4-6) 

VREDNOTA – MIR ČASOVNA OPREDLEITEV 

9. 12. 2019 – 20. 12. 2019 

MERILA 

Koliko praznikov otroci poznajo v 

začetku in na koncu tematskega 

sklopa  in katere – v drugih narodih? 

Obravnavali smo naslednje tematike: 

Kaj si predstavljam pod besedo mir – vsak otrok je na začetku tematskega sklopa povedal kaj mu pomeni beseda mir. To smo 

potem prenesli v likovno dejavnost, kjer so si otroci izrezovali črke na omenjeno besedno zvezo in kasneje slikali še z vodenimi 

barvami. 

  

Kako bi želeli praznovati mi – izvedli smo likovno dejavnost, kjer smo v skupinah po trije i štirje narisali risbo, kako bi želeli 

praznovati praznike. Odzivi otrok so bili zelo pozitivni. Otroci so v skupini lahko sodelovali, le dva izmed dečkov sta na skupni 

risbi risala v kot papirja svojo individualno risbo. Ostali otroci so risali skupaj in so se tudi znali dogovarjati. 

  

Utrjevanje simbolov posamezne vrednote – pripravljali smo se na prireditev in s pomočjo simbolov ponavljali vse vrednote. Ob 

tem pa poudarjali ptico za mir. 
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Kako božič praznuje moja družina – otroci so v vrtcu povedali kako njihova družina praznuje božič. Nalogo so izvedli skupaj s 

starši. 

Kako praznujejo otroci po svetu, spoznavanje različnih praznikov (timtak, zahvalni dan, kurban bajram, dan deklic, hanaku). 

Otroci so si zelo veliko zapomnili o omenjenih praznikih. 

  

SODELOVANJE S STARŠI: 

Starše smo prosili, da skupaj z otroki narišejo kako oni praznujejo božič in to podelijo z nami. Od 19. otrok je skupaj s starši 

nalogo izvedlo 9 otrok. Manjše število vrnjenih nalog pripisujemo temu, da smo nalogo dali zelo pozno in starši niso utegnili 

tega narediti, saj se jih je nekaj celo opravičilo. 

  

Ugotavljamo, da so otroci v začetku tematskega sklopa besedo mir v večini povezovali s tišino, umirjeno igro, tihim igranjem, 

ne klepetanjem in podobno. Prav tako ob začetku tematskega sklopa otroci niso poznali nobenega drugega praznika. Omenili so 

božič, rojstni dan in pust. Kakšnega drugega praznika, iz drugih držav pa nismo omenjali. Ob koncu tematskega sklopa je 17 

otrok takšnih, ki besedo MIR povezujejo z praznovanjem praznikov. Večina otrok je tudi dobremu možu, ki nas je obiskal 

zaželelo lepe in mirne praznike. Prav tako so si t zaželeli ob odhodu domov. Veliko več uporabljajo besedo mir in prazniki kot 

so jo v začetku. Prav tako poznajo več praznikov kot so jih v začetku. Le dva izmed otrok nista vedela povedati nič o nobenem 

prazniku. 

Ob koncu dejavnosti 17 otrok uporablja izraz MIR. 

VREDNOTA – ENAKOST ČASOVNA OPREDELITEV 

1.10. 2019 – 11. 10. 2019 

MERILA 

Koliko otrokovih otroci poznajo na začetku in na koncu 

tematskega sklopa? 

EVALVACIJA 

Obravnavali smo naslednje otrokove pravice: 

Pravica do imena in državljanstva – vsak otrok je na pripravljen plakat zapisal svoje ime in skupaj smo izrezali in nalepili 

slovensko zastavo na plakat. 

  

Pravica do vere in kulture – ogled posnetka o različnih kulturah, pogovor o naši cerkvi. Izrezali in na plakat smo zalepili 

fotografijo naše cerkve. 
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Pravica do posebne nege otrok s posebnimi potrebami – sonce smo narisali tako da smo svinčnik držali z usti in z prsti na nogah. 

Risbe smo zalepili na plakat. 

  

Pravica do informiranosti – pogovarjali smo se na kakšen način se vse lahko informiramo. Narisali smo računalnik, televizijo, 

radio in časopis in to zalepili na plakat. 

  

Pravica do svobodnega izražanja – posneli smo intervju z gospo ravnateljico in se ob tem pogovarjali na kakšen način zastavimo 

vprašanja, kaj uporabljamo pri tem in podobno. 

  

Pravica do šolanja – pogledali smo si dokumentarni film o šoli iz Sirije (šola na avtobusu), nato pa smo si ogledali še pouk na 

naši šoli. 

  

Pravica do prostega časa in igre – z otroki smo narisali kaj najraje počnejo doma in to zalepili na plakat. 

  

Pravica do varnosti – vsak je povedal kje se počuti varno, vzgojiteljica-pomočnica je to zapisala in kasneje smo to prilepili na 

plakat. 

  

SODELOVANJE S STARŠI: 

Pri pravici do informiranosti so starši skupaj z otroki pogledali en medij in zapisali katero informacijo so si pridobili in iz 

katerega medija. To smo naslednji  dan dodali na naš plakat. 

Starši so zapisali kakšne pravice imajo njihovi otroci doma. 

Ugotavljamo, da otroci v začetku tematskega sklopa niso poznali otrokovih pravic oziroma jih niso tako poimenovali. Sedaj 17 

otrok v oddelku uporabi izraz otrokove pravice. 18 otrok našteje vsaj eno izmed otrokovih pravic, eden otrok  ne našteje nobene 

pravice. Ta otrok tudi nikoli ni sodelovali v jutranjem krogu. tudi njegovi likovni izdelki so bili zelo skopi. 

Sodelovanje s starši  je bilo na tem nivoju zelo uspešno. Večina staršev je skupaj z otroki vrnila obe nalogi, ki smo ju postavili. 

Otrokom pa je ob prebiranju in dopolnjevanju plakata s temi stvarmi bilo zelo prijetno. Veliko so se pogovarjali o tem kdo je 

prinesel ta list in kdo drugega. 

Ob koncu dejavnosti 18 otrok uporablja izraz ENAKOST in DRUGAČNOST. 

VREDNOTA – KULTURNI 

PRULARIZEM 

ČASOVNA OPREDELITEV 

28. 10. 2019 – 8. 11. 2019 

MERILA 

Katere bivalne prostore poznajo otroci na začetku in 

katere na koncu tematskega sklopa? 
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EVALVACIJA 
Obravnavali smo naslednje življenjske prostore: 

Svojo hišo, blok – vsak otrok je ob svojem izdelku v škatli prestavil svojo hišo, stanovanje in pri tem povedal kje živi. 

Mačijo – jedli smo riž z palčkami na tleh, poizkusili mango in avokado. 

Iglu, rezervat, brunarico, pisano hišo, džunglo, šotor v puščavi, riad, jurto, plavajočo hišo, hišo na kolesih, hišno jam – otroci so 

si od vsake zapomnili vsaj nekaj. 

      

SODELOVANJE S STARŠI: 

Starši in otroci so izdelali svojo hišo, svoje stanovanje. Prav so otroci so prinesli izdelano hišo v škatli, le Nik je prinesel zgolj 

načrt. Prav vsi pa so sodelovali in ob svoji hiši udi pripovedovali, kaj se kje v njej nahaja. Otroci so bili nad izdelki, ki so jih 

izdelali skupaj s starši zelo ponosni. Prav vsi pa so se zelo potrudili in naredili zares lične hiše. 

Ugotavljamo, da otroci v začetku tematskega sklopa niso poznali besede življenjski prostor. Svojo hišo, stanovanje so poznali in 

so ga potem tudi poimenovali, drugega življenjskega prostora pa niso poznali. Ob koncu tematskega sklopa znajo vsi otroci 

zraven svojega stanovanja, hiše povedati še vsaj en življenjski prostor, nekateri tudi več. 

Sodelovanje s starši  je bilo tudi pri tej nalogi zelo uspešno. Sodelovali so prav vsi. Naloga e bila zares nekoliko bolj zahtevna, 

vendar so bile med tem počitnice in so se prav si zares potrudili, česar smo zelo veseli. Dali smo jim tudi povratno informacijo 

in jih pohvalili, saj se nam to zdi zelo pomembno. 

Ob koncu dejavnosti 19 otrok pozna vsaj dva življenjska prostora. Torej svojo hišo in še enega izmed teh, ki smo ji spoznavali. 

Nismo pa dajali poudarka besedi KULTURNI PLURALIZEM, pač pa besedi ŽIVLJENJSKI PROSTOR. Pomen te besede 

razumejo vsi otroci. 

VREDNOTA – SPOŠTOVANJE 

RAZLIČNOSTI IN 

DRUGAČNOSTI 

ČASOVNA OPREDELITEV 

14. 10. 2019 – 25. 10. 2019 

MERILA 

Kakšne vrste družin poznajo otroci na začetku 

tematskega sklopa in kakšne ob koncu? 

EVALVACIJA 
Obravnavali smo naslednje družine: 

Enostarševska družina – pogovarjali smo se zakaj otrok živi zgolj z enim od staršev. Spoznali smo, da do tega pride zaradi 

ločitve ali zaradi smrti enega izmed družinskih članov. Prav tako smo se pogovarjali o tem ali je pri ločitvi nujno, da starša 

ostaneta v sporih ali ne. 
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Družine ki posvojijo otroke – pri tem smo spoznali, da otroke posvojijo tiste družine, ki svojih otrok ne morejo imeti ali pa želijo 

pomagati posvojenemu otroku in zakaj jih biološki starši dajo na stran. To so otroci zelo dobro usvojili. Smo pa se pogovarjali o 

tem ali lahko posvojimo samo druge rase otrok k ali tudi enake. Otroci so bili prepričani, da mora posvojen otrok imeti samo 

črno barvo kože, zato smo skozi pogovor rešili tudi to tematiko. 

  

Majhne družine – pogovorili smo se, da so to družine, ki živijo z obema staršema in so v družini eden ali dva otroka. Pri tej vrsti 

družin ni bilo posebnosti glede razumevanja. 

Velike družine – pri teh vrstah družin pa smo se pogovorili in skupaj dorekli, da k večjim družinam spadajo tiste družine, ki 

imajo vsaj tri ali več otrok, živijo še skupaj s starimi starši, tetami ali strici. Tako tudi tukaj več ni bilo nerazumevanja. 

  

Pogovarjali smo se tudi o svoji družini, koliko družinskih članov zajema in kakšna je njihova družina. Pogovarjali smo se tudi o 

tem kaj njihova družina najraje počne skupaj, česa ne marajo, kaj radi jedo, kaj ima otrok po mami in kaj po očetu, zaradi česa 

se pogosto smejijo in zaradi česa se prepirajo. Vsak otrok je to tudi narisal. 

Veliko smo se pogovarjali o tem, da kljub temu, da so družine drugače strukturiranje je potrebno spoštovati prav vse. 

  

SODELOVANJE S STARŠI: 

Starši in otroci so izdelali drevo v katerega so vpisali družinske član, ki živijo v gospodinjstvu z njimi. Nato so izpolnili še: kaj 

naša družina najraje počne skupaj, česa ne marajmo, kaj radi jemo, kaj ima otrok po mami in kaj po očetu, zaradi česa se 

pogosto smejimo in zaradi česa se prepiramo. Vsak otrok je to tudi narisal. Nalogo je vrnilo 17 otok, dva otroka s starši nista 

vrnila lista nazaj. 

Ugotavljamo, da so otroci v začetku tematskega sklopa poznali velike in majhne družine nekaj otrok je znalo poimenovati tudi 

enostarševske družine. Ob koncu tematska sklopa razen treh otrok, zanjo vsi otroci poimenovati vse vrste družin. Trije omenjeni 

otroci poznaj nekaj vrst družin ne pa vseh. 

Sodelovanje s starši  je bilo tudi pri tej nalogi zelo uspešno in smo tega zelo veseli. To smo jim dali tudi jasno vedeti. Otroci, ki 

so »nalogo« izpolnjevali skupaj s starši so tudi veliko bolj doživljali in pripovedovali kot otroci, ki lista niso izpolnjevali skupaj 

s starši. To je bilo tudi jasno vidno. to, da otroci niso bili zraven, ko so starši izpolnjevali lst je bilo zelo očitno vidno pri treh 

otokih. 

Ob koncu dejavnosti 19 otrok uporablja izraz DRUGAČNOST. Nekaj otrok tudi besedo SPOŠTOVANJE. 

VREDNOTA – SKROMNOST ČASOVNA OPREDELITEV 

25. 11. 2019 – 6. 12. 2019 

MERILA 

Kako otroci na začetku in kako na koncu tematskega sklopa 

opisujejo skromnost. 
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EVALVACIJA 
Otroci v začetku tematskega sklopa nismo znali definirati besede skromnost. Od nobenega otroka nismo dobili nobenega 

odgovora. Ko smo prešli na velika in mala darila pa jim je bila tematika veliko bolj razumljiva. 

Obravnavali smo naslednjo tematiko: 

Branje pravljice in pogovor o le tej. Ob pravljico se v začetku tematike, pomen besedila začutili le nekateri otroci, skozi dnevne 

dejavnosti, ki smo jih obravnavali v roku 14 dni pa so vsi otroci potanko spoznali pravljico. 

  

Risanje na tematiko »kaj si želim čez praznike« in kakšno je to zame darilo, veliko ali majhno. Nekaj otrok je narisalo zelo 

veliko darilo a jo je menilo da je malo darilo. Medtem ko si nekateri otroci menili obratno torej da gre za veliko darilo čeprav 

niso narisali veliko. 

  

Dnevno odpiranje škatel – pripravili smo veliko in malo škatlo. V veliki škatli je prvi dan bila misel v majhni so bili bomboni. 

Otroci so se vpisali na škatlo katero bi izbrali. Drugi dan smo dali dve približno enaki škatli in v obe zavili misel. Tretji dan pa 

spet veliko in majhno škatlo. V veliki so bili bomboni v majhni misel. Otroci so povedali, da so večje škatle odpirali zato ker si 

veliko želijo. Eden od fantov je rekel da zato ker ve da je en dan tako drugi dan drugače. 

  

Vadbena ura na tematiko prenašanje bremen – v škatle, ki so jih otroci prinesli so si napolnil z kockami, kolikor si jih želijo. 

Nekatere škatle so bile zares zelo polne. Z temi so potem telovadili pri vadbeni uri in ugotovili smo, da nam lahko veličina vsega 

včasih prinese tudi zelo veliko breme oziroma težo. 

Nadgradnja z besedo skromnost, razsipnost – povezali smo majhno darilo s skromnostjo in veliko z razsipnostjo in začeli 

uporabljati ti dve besedi. 

  

SODELOVANJE S STARŠI: 

Tokrat posebne naloge za starše nismo dali. Smo pa starše dnevno nagovarjali z mislimi o otrocih, vzgoji in družini na vratih 

igralnice. 

Ugotavljamo, da so otroci v začetku tematskega sklopa niso poznali besede skromnost. Ob koncu tematskega sklopa vsi otroci 

poznajo to besedo in jo povezujejo z darili. Prav tako smo skozi dejavnosti BODI DOBER, BODI KUL pripomogli k temu, da 

se otroci zavedajo da je pomagati dobro in da pomagamo lahko vsi. Najbolj zanimivo je bilo da so v začetku vsi otroci rekli da 

pomagamo čistiti, kasneje pa so ugotovila da lahko pomagamo tudi če kdo pade in mu pomagamo pobrati in ga pocartljati. To 

smo navezali tudi na naš tematski sklop, da lahko tudi s temi dejanji komu ponudimo skromna darila. 
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Ob koncu dejavnosti 17 otrok uporablja izraz SKROMNOST. Ena od deklic je sel tematski sklop zaradi bolezni manjkala, dva 

fanta pa ne uporabljata izraza skromnost, razumeta pa besedi veliko in malo darilo. 

VREDNOTA – ODPUŠČANJE ČASOVNA OPREDELITEV 

11. 11. 2019 – 22. 11. 2019 

MERILA 

Ali se otroci opravičijo in ali to naredijo zaradi sebe ali 

zaradi drugih? 

EVALVACIJA 
Obravnavali smo naslednje situacije: 

Knjiga Oprosti žal mi je odigrana z ročnimi in senčnimi lutkami – kako se je zajček opravičil, kaj je naredil narobe. 

  

Kaj naredimo če nam nekdo nekaj naredi in nam to ne paše – uporaba besede STOP TO MI NI VŠEČ, TEGA MI VEČ NE 

DELEJ. 

  

Kako se opravičiti – OPROSTI in to ni dovolj treba je kaj več. 

  

Odigrani prizori – kako se vedem če me nekdo potika, če mi nekdo počečka risbo, če mi nekdo jemlje igrače, če mi nekdo podre 

zgrajeni stolp, če se mi nekdo zlaže, če me nekdo udari, če me nekdo žali in mi reče da imam grda oblačila. Kasneje smo vse te 

prizore odigrali, ugotavljali kje smo se vedli pravilno in kje ne, kaj smo naredili narobe, kako smo se opravičili, kaj smo naredili 

v znak opravičila. 

  

Narišemo s kom se največkrat skregamo in zakaj. 

  

Spontana igra v kotičkih in opazovanje odnosov med otroki. 

  

SODELOVANJE S STARŠI: 

Tokrat v sodelovanju s starši nismo izvedli posebne naloge. 

Ugotavljamo, da v začetku tematskega sklopa ni bilo veliko otrok, ki bi se opravičili oziroma so se opravičili zgolj zaradi tega, 

ker so tako bili zadovoljni drugi in ne zato ker bi to otroku zares nekaj pomenilo in bi mu bilo žal. Le ena izmed deklic je bila 

tista, ki je bolj iskreno uporabila besedo OPROSTI. V samem začetku tematskega sklopa pa nobeden od otrok ni uporabljal 

besede STOP TO MI NI VŠEČ. Ob koncu tematskega sklopa so otroci opravičijo drug drugemu zaradi napake, ki jo storijo. 

Sicer je kreganja v igralnici precej malo. Se pa pojavlja tožarjenje in tudi to smo poskušali podati na tak način, da ga otroci 
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poskušajo čimbolj samostojno rešiti. otroci se dobro zavedajo, da samo beseda OPROSTI ni dovolj. Nekaj otrok se je pri 

opravičilu in kasneje zglajenem sporu začelo celo objemati. 

Ob koncu dejavnosti 19 otrok uporablja izraz OROSTI. Nekaj otrok tudi besedo STOP, TO MI NI VŠEČ. 

  

  

PRAVIČNOST (se izvaja od januarja do maja) 

  

  

Oddelek 

prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

VREDNOTA – SPOŠTOVANJE 

ZAKONOV 

ČASOVNA OPREDLEITEV 

6. 1. 2020 -  17. 1. 2020 

MERILA 

Ali so otroci po tematskem sklopu bolj 

pozorni na zakone, pravila na cesti? 

EVALVACIJA 
Otrokom smo vrednoto spoštovanje zakonov poslušali čim bolj približati preko slikanice Previdno na cesti, saj smo jim  preko 

igre želeli pokazati, da je upoštevanje pravil zelo pomembno, tudi v prometu.   

V knjižnem kotičku smo si pripravili različne slikanice z tematiko prometa in različnih vozil. Pri ogledovanju slikanic so otroci 

pokazali veliko zanimanje za različna prevozna sredstva. En fant L. v oddelku ima zelo dobro razvit govor, pri ogledovanju 

slikanic je prepoznal in ustrezno poimenoval  različna vozila. Nekateri otroci so ponavljali slišane besede in tako poimenovali 

nekaj prevoznih sredstev. Otroci so postali pozorni pri izbiri slikanic, saj so izbirali slikanice s prevoznimi sredstvi. Ob 

ogledovanju slikanice so otroci najprej opazili avtomobil. 

Preko slikovnega gradiva so otroci spoznali pomen policista, spoznali so, da pomaga ljudem in skrbi, da vsi upoštevajo zakone in 

pravila. Ta lutka je otroke v tem tematskem sklopu vsako jutro pozdravila na jutranjem krogu in bila vključena pri dejavnostih. 

Otroci so pri igri v gradbenem kotičku gradili ceste, ob pomoči vzgojiteljice tudi tunele. Pri igri so otroci iskali vozila, ki bi bila 

najbolj primerna za vožnjo po cestišču, vključili so velikostne odnose predmetov na fotografijah. 

Na sprehodu smo opazovali vozila, ki so se vozila po  cesti. Največ pozornosti smo namenili prometnemu znaku stop in označbi 

prehoda za pešce. 

Otroci so se s pesmijo Moj rdeči avto seznanili preko slike rdečega avtomobila, ob katerem smo označili še volan, motor in hupo. 

Otrokom je bil najbolj poznan volan. Med igro so se otroci večkrat ustavili pri sliki avtomobila, pokazali kje je hupa in volan. 

Otroke je pritegnil odsev odsevnikov, ki smo jih opazovali v temi in nanje svetili s svetilko. 

V prometnem kotičku smo si pripravili različne površine cest ter si postavili preprogo z motivom ceste. Otroci so avtomobile 

sprva vozili po celotni poslikani površini, nato smo si skupaj z otroki ogledali kje je narisana cesta. Tako je po pogovoru večina 

otrok postala bolj pozorna na označeno cestišče. 
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Otroci so upoštevanja pravil v prometu spoznavali tudi z vožnjo s poganjalci po igralnici, kjer so poskušali upoštevati dogovor 

vožnje v eno smer, upoštevanje usmerjanja »policista« (vzgojiteljice) in opazovanje prometnih znakov. 

V igralnici smo si uredili velik prehod za pešce, po katerem so otroci hodili  v eno in drugo smer. Opazovali smo prometni znak, 

ki označuje prehod za pešce. Pogovorili smo se, da so na prometnem znaku narisani otroci, ki prečkajo cesto. 

  

Ali so otroci po tematskem sklopu bolj pozorni na zakone, pravila na cesti?  

Otroci so ob koncu tematskega sklopa postali bolj pozorni na vozila, ki se vozijo po cesti ter na prometne znake, poskušali so jih 

ustrezno poimenovati. Otroci so se tudi več vključevali v igro v prometnem kotičku. Med hojo na sprehodu so otroci opazovali 

promet, opazili so postavljene prometne znake ob cesti. Postali so bolj pozorni na hojo po robu cestišča. 

  

 

VREDNOTA – NEPRISTRANOST ČASOVNA OPREDELITEV 

20. 1. 2020 - 31. 1. 2020 

MERILA 

Razumevanje nepristranosti pred tematskim 

sklopom in po tematskim sklopom. Ali se 

odnosi v igralnici izboljšajo? Ali otroci 

besedo ne uporabljajo večkrat, manjkrat ali 

obstaja enako? 

EVALVACIJA 
Otrokom  je bilo vrednoto nepristranost težko približati, saj otroci še niso imeli predstave o odnosih. Otrokom smo to vrednoto 

poskušali predstaviti preko zgodbe s pomočjo lutk. Uporabili smo ročne lutke in stožičaste lutke na palici, pri katerih so otroci 

pomagali pri izdelavi. 

Otroci so spoznavali narečne besede: kura (kokoš); kurečjak (kokošnjak), jozbec (jazbec). 

Vsebino zgodbe smo otrokom predstavili tako, da je bila otrokom primerna. Glede na starost otrok smo jo skrajšali, saj imajo 

otroci v oddelku še zelo kratkotrajno pozornost. 

Otroci so spoznali živali, ki so nastopale v zgodbi. Ker so v oddelku mlajši otroci, še nimajo razvite predstave o nevarnosti živali 

ene drugi, zato jim je bilo težko razumljivo, da je lisica lahko nevarna za kokoš ali katero drugo žival. 

Otrokom smo preko pogovora približali pomen odnosov med njimi, poudarili smo kako pomembno je, da smo med seboj prijazni 

in vljudni. Pogovor je potekal tudi ob različnih drugih slikanicah. 

V oddelku smo bili pozorni na odnose med otroki. Opazili smo, da ima deklica N. težave pri držanju otrok za roke, saj se ni želela 

prijeti s katerim koli otrokom. Tako smo se igrali gibalno igro Roke si podajmo in igro Heja, kateri se izvajata v formaciji kroga. 
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Poskušali smo doseči, da so se otroci iz zelenega oddelka med držanjem za roke držali tudi z otroki iz oranžnega oddelka, saj smo 

se veliko združevali z otroki iz oranžnega oddelka.  

Poudarili smo tudi vrednoto pogum, se pogovarjali kdaj smo pogumni ter pogovor povezali s slikanico. 

  

Razumevanje nepristranosti pred tematskim sklopom in po tematskim sklopom. Ali se odnosi v igralnici izboljšajo? Ali otroci 

besedo ne uporabljajo večkrat, manjkrat ali obstaja enako? 

Otroci v tem obdobju še niso razumeli pomena nepristranosti tudi po tematskem sklopu. 

Otroci so ob koncu tematskega sklopa imeli dobre odnose s svojimi vrstniki, ni bilo opazno, da bi se odnosi v oddelku močno 

spremenili, saj so bili otroci med seboj v dobrih odnosih. Na odnose v oddelku je vplivalo tudi število otrok, saj je zaradi 

manjšega števila otrok v oddelku  prihajalo do manj konfliktov. Pri otrocih ni bilo opazno, da bi tematski sklop vplival na 

uporabo besede ne.  

 

VREDNOTA – ČLOVEKOVE PRAVICE ČASOVNA OPREDLEITEV 

16. 3. 2020 - 27. 3. 2020 

MERILA 

Razumevanje človekovih pravic pred 

tematskim sklopom in po tematskim 

sklopom. 

EVALVACIJA 
V mesecu februarju smo zamenjali datumski termin, človekove pravice smo v oddelku spoznavali od 17.2.2020 do 6.3.2020, saj 

smo vrednoto enakopravnost spoznavali v mesecu marcu, ob slikanici Mišek Miri, kdo je mamin ljubljenček. 

Človekove pravice so otroci spoznavali ob slikanici z naslovom Rik in prijatelji (Guido Van Genechten). Slikanico Otrokom 

vsega sveta (ob 30-letnici Svetovne deklaracije o otrokovih pravicah), ki je bila zapisana v akcijskem načrtu smo otrokom 

predstavili le na kratko preko ilustracij, saj je bila otrokom preveč zahtevna glede na njihovo starost. 

Preko slikanice Rik in prijatelji smo otrokom približali pravico do imena, pravico do igre in pravico do drugačnosti. Tako so si 

otroci preko konkretnih dejavnosti pridobivali izkušnje za sprejemanje drugačnosti, opazovali smo ilustracije v knjigi, primerjali 

plišaste zajčke, se pogovarjali ob različnih slikovnih gradivih, hkrati pa so otroci spoznavali sebe, se med seboj poimenovali po 

imenu in se primerjali glede na zunanji videz. Otrokom smo preko simbolne igre in slikovnega gradiva predstavili še pravico do 

zdravstvene oskrbe ter pravico do družine, o kateri smo se pogovarjali in se navezovali na prihajajoči materinski dan. 

Otrokom smo vsebino zgodbe predstavili na njim primeren način, v skrajšani obliki, utrjevali pa smo jo preko ilustracij, katere 

smo si izobesili v igralnici. Otroci so spoznali še deklamacijo z naslovom To sem jaz, preko katere so spoznavali in prikazovali 

osnovne dele telesa. Z otroki smo se veliko pogovarjali, vsakodnevno na jutranjem krogu, kjer je otroke spremljala plišasta lutka 
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zajček Rik. Vsakodnevno je bilo v oddelku prisotne veliko igre, gibanja, pri vadbeni uri smo vključili vsebinsko povezavo z 

zgodbo. 

V času tega tematskega sklopa so bili otroci od 17.2. do 28.2.2020 združeni z otroki iz oranžnega oddelka, saj je vzgojiteljica 

zaradi zmanjšanega števila otrok bila na dopustu. Takrat so se izvajale dejavnosti, preko katerih so otroci spoznavali človekove 

pravice, katere je načrtovala in izvajala vzgojiteljica Nina. 

Tako smo v našem oddelku z izvajanjem dejavnosti po načrtovanem tematskem sklopu pričeli izvajati šele 2.3.2020 do 6.3.2020. 

Zelo pomembna je bila ustrezna motivacija otrok z veliko slikovnega gradiva. Spoznavanje in utrjevanje deklamacije smo izvedli 

ob uporabili obrisov teles otrok, katere so si otroci sami z valjarji pobarvali. Uporabili smo tudi šablono človeka z možnostjo 

sestavljanja po posameznih delih telesa. To je bilo za otroke zelo veliko motivacijsko sredstvo. V oddelku smo si malo drugače 

oblikovali kotičke, preuredili smo si kotiček dom, v katerem je igra vsebovala pripravo hrane za otroke, za dojenčke, oblačenje in 

slačenje dojenčkov ter skrb zanje. Otroci so preko simbolne igre zdravnik spoznali pravico do zdravniške oskrbe. Sodelovali so pri 

prinašanju pripomočkov za kotiček, pomagali so urejati in razporejati zdravniške pripomočke. V kotičku so imeli otroci na voljo 

bolniško posteljo (ležalnik), na kateri so zdravili drug drugega ali plišaste živali. Uredili smo kotiček za pisarniški del, ki je vseboval 

liste in barvice ter plastificirane zdravstvene kartice. Otroci so si med igro menjavali vloge zdravnikov in pacientov ter preizkušali 

zdravniške pripomočke. 

Pravico do drugačnosti so otroci spoznali preko lutkovnega kotička. Preko igre z ročnimi lutkami so se otroci vživljali v vloge 

različnih živali in se seznanjali z odnosi med njimi. Tukaj je bila potrebna prisotnost vzgojiteljice, ki je otroke vodila in dodatno 

motivirala ter vodila in povezovala dvosmerno komunikacijo. 

Pravico do igre so otroci spoznali preko različnih namiznih iger. 

Otroci so med kotički prehajali, se pri igri izmenjevali in se preizkušali v različnih vlogah. Opazili smo, da je otroke najbolj pritegnil 

kotiček zdravnik in kotiček dom. 

Otroci so bili aktivni pri likovnih dejavnostih, katere so otrokom zelo zanimive in je vztrajnost otrok pri njih zelo dolgotrajna. 

Slikali so z gobico, kjer so s pomočjo šablone naredili obris zajčka, poslikali so tudi šablono zajčka, kateremu so otroci s prstnimi 

barvami naslikali še oči. 

Otroci so slikali tudi s čopiči, kjer so z dvema odtenkoma zelene barve na risalnem listu poslikali motiv trave, na katerega smo 

prilepili odtise stopal različnih barv posameznega otroka, kar je predstavljalo zajčka. Pri tej dejavnosti so nekateri otroci 

potrebovali malce poguma, šele ob opazovanju drugih otrok, so se tudi oni opogumili in naredili odtis svojega stopala. 

  

Razumevanje človekovih pravic pred tematskim sklopom in po tematskim sklopom.  

Pojem človekove pravice je bil sprva za najmlajše otroke nekaj nerazumljivega. A čeprav se sliši tematika težka, smo otrokom 

preko slikanice in simbolne igre v kotičkih vsaj malo približali nekatere osnovne pravice. Poudarili smo pomen imena vsakega 

posameznika, se navezali na to, da smo si med seboj drugačni, različni in da je tako tudi prav. Otrokom smo preko igre v 
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zdravniškem kotičku tudi poskušali odpraviti ali vsaj malo omiliti strah in nezaupljivost do zdravnikov, kar je pri otrocih lahko 

velik problem. 

Po končanem tematskem sklopu smo ugotovili, da so otroci, čeprav so še zelo majhni, osvojili deklamacijo oziroma se naučili 

pravilno pokazati dele telesa na sebi, postali so bolj pozorni na imena otrok v oddelku, pri sami igri pa so bili bolj strpni drug do 

drugega, do izmenjave igrač in prostora v kotičku. Poudarili smo tudi pomen družine, ki je za otroke zelo pomembna. 

 

VREDNOTA – ENAKOPRAVNOST ČASOVNA OPREDELITEV  

17. 2. 2020 - 28. 2. 2020 

MERILA 

Razumevanje enakopravnosti pred 

tematskim sklopom in po tematskim 

sklopom. 

EVALVACIJA 
Enakopravnost smo v oddelku spoznavali od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020, saj je bil pozneje zaradi ukrepov pred Covid – 19 vrtec 

zaprt. To zgodbo smo izvajali v mesecu marcu, saj je ta mesec namenjen mamicam in družinam. Ob pogovoru o družinah smo se 

pričeli pripravljati na krajše skupno druženje s starši otrok, a je bili zaradi ukrepov odpovedano. 

  

Otroci so spoznali zgodbo  Mišek Miri, kdo je mamin ljubljenček. Zgodbo smo otrokom predstavili v skrajšani obliki, tako je bila 

njim primerna. Ob posredovanju vsebine smo se veliko opisovali ilustracije v zgodbi. 

Otroci so od doma prinesli fotografije svoje družine. Skupaj smo si fotografije ogledali in se ob njih pogovarjali. Vsak otrok je bil 

ob pogledu na fotografijo svoje družine zelo začuden, mogoče malce žalosten, nato pa še vesel ko je zagledal svoje starše. Vsak 

otrok je poskušal povedati kdo je na fotografiji, nato pa svojo fotografijo izobesil na tablo. Fanta L. in N. sta poimenovala vse 

člane svoje družine. Otroci so se vsak dan večkrat ustavljali pri fotografijah svoje družine in jih opazovali. 

V likovnem kotičku so otroci izdelovali vabila – odtiskovali so s pečatniki. Pri odtiskovanju so vsi otroci potrebovali malo 

pomoči in vodenja, saj bi drugače bili odtisi premalo močni in spacani. 

Otroci so izdelovali okvir za fotografijo, katerega bi podarili svojim staršem. Pri lepljenju naravnega materiala na okvir so bili 

otroci vztrajni, moteče jim je bilo lepilo na rokah. 

Otrokom smo pri počitku prebrali zgodbo Pegasta jagoda, ki prav tako govori o enakopravnosti med vrstniki ter o počutju otrok 

med svojimi prijatelji. 

  

Razumevanje enakopravnosti pred tematskim sklopom in po tematskem sklopu. 

 Razumevanje pojma enakopravnosti je bilo otrokom zaradi starosti težko predstaviti.  
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Otrokom je bilo težje razumljivo, kako nebi imela mamica rada svojih otrok, so pa razumeli konec zgodbe, da ima mamica rada 

vse otroke enako, saj je tudi njim blizu, da jih imajo mamice oziroma starši radi. 

VREDNOTA – VARNOST ČASOVNA OPREDELITEV 

2. 3. 2020 - 13. 3. 2020 

MERILA 

Razumevanje varnosti pred tematskim 

sklopom in po tematskim sklopom. 

Ali pogovor o tem pripomore k boljšemu 

zaupanju otrok do otrok, otrok do 

vzgojiteljice, vzgojiteljica do vzgojiteljice? 

EVALVACIJA 
Po daljši odsotnosti zaradi zaprtja vrtca iz preventivnih ukrepov so bile dejavnosti na temo varnosti izvedene v času od 8. 6.2020 

do 19. 6 2020. 

Otroci so preko zgodbe Sovica Jokica spet joka spoznali pomen varnosti  ter sodelovali v pogovoru kdaj se oni počutijo varne. 

Ključne fotografije iz slikanice smo si izobesili v igralnici, tako smo jih lahko vsakodnevno opazovali in se ob njih pogovarjali. 

Otrokom je v spominu najbolj ostal odlomek, ko je sovica brala zgodbo o volku, kar je njen strah še povečalo.   

Vsi otroci so bili mnenja, da se varni počutijo ob svoji mami in očetu. Prav tako smo v oddelku imeli v tem času več otrok 

novincev, katere smo preko postopnega uvajanja postopno navadili na ritem bivanja v oddelku. Otrokom smo ponudili toplino in 

varnost, da so se v oddelku počutili čim bolj varne in sprejete tako s strani otrok kot strokovnih delavk. 

Na temo varnosti smo likovno ustvarjali s tempera barvo – otroci so pobarvali izrezan model sovice, kateri so pozneje prilepili še 

izrezane oči in kljun. Otroci so tudi risali s svinčnikovimi barvicami. Pri nekaterih otrocih so opazni začetki krožnih linij, otroci 

radi tudi opazujejo in preizkušajo barve. Fant L. je pokazal veliko zanimanje za spoznavanje barv, veliko barv že tudi prepozna in 

jih ustrezno poimenuje. 

na področju gibanja smo veliko pozornosti namenili hoji na sprehode, kjer smo poudarili pomen hoje ob robu cestišča, saj smo le 

tako lahko varni na cesti. Otroke novince smo navajali na vožnjo v vozičku, s čimer so se tako tudi počutili varne. 

Pri igri na igrišču smo poudarili pomen varnosti predvsem pri uporabi plezal in tobogana. 

igre vlog nismo izvedli, saj smo bili zaradi ukrepov pred Covid – 19 omejeni z izbiro dejavnosti.   

  

Razumevanje varnosti pred tematskim sklopom in po tematskem sklopu.  

Ali pogovor o tem pripomore k boljšemu zaupanju otrok do otrok, otrok do vzgojiteljice, vzgojiteljica do vzgojiteljice?  
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Starejši otroci v oddelku so razumeli kaj pomeni biti varen, saj so takoj pomislili na svoje starše, deklica N. je omenila tudi svojo 

starejšo sestrico. Mlajši otroci so občutek varnosti izrazili z nasmejanim prihodom v oddelke ob ločitvi od staršev. 

Z pogovorom smo otrokom v oddelku predstavili otroke novince ter tako vzpostavili boljše zaupanje med otroki in strokovnimi 

delavkami. 

 

VREDNOTA – AKTIVNO 

DRŽAVLJANSTVO 

ČASOVNA OPREDLEITEV 

3. 2. 2020 - 14. 2. 2020 

MERILA 

Razumevanje državljanstva pred tematskim 

sklopom in po tematskim sklopom. 

Kako dobro poznamo domovino Slovenijo? 

EVALVACIJA 
V času spoznavanja vrednote aktivnega državljanstva so bili otroci iz zelenega in oranžnega oddelka združeni, tako smo veliko 

dejavnosti izvajali skupaj. 

V oddelku smo se veliko pogovarjali o prihajajočem Slovenskem kulturnem prazniku. Otrokom smo preko slikovnega gradiva 

poskušali čim bolj približati osnovne simbole naše države. 

Otroci so spoznali ljudske rajalne igre, kot so Bela lilija, Abraham ma sedem sinov, Ringa raja in Tonček balonček. Poslušali so 

slovensko polko (Golica) ob kateri so tudi zaplesali, prisluhnili pa so še pesmi Alfi Nipiča z naslovom Slovenija, od kod lepote 

tvoje. Glasba je otroke takoj pritegnila in jih privabila k gibanju. 

Otroci so na likovnem področju slikali z gobico (portret Franceta Prešerna) kar so izvajali individualno, saj je bila potrebna 

pomoč strokovne delavke. Ustvarjali in oblikovali so tudi s slanim testom, z barvicami smo barvali zemljevid Slovenije. 

Poimenovali smo barve zastave Slovenije in klasificirali otrokom poznane predmete po teh treh barvah.   

Otroci so preko različnih slikovnih gradiv opazovali fotografije Franceta Prešerna, katerega so tudi likovno upodabljali, spoznali 

so narečne prleške besede, kot so kura (kokoš), klopotec (klopotec). 

Razumevanje državljanstva pred tematskim sklopom in po tematskim sklopom.  

Kako dobro poznamo domovino Slovenijo? 

Otrokom je bil pojem državljanstvo bil povsem tuj. Nihče v oddelku še ni prepoznal naše države ali kakega simbola. 

Otroci pred tematskim sklopom niso prepoznavali zastave ali drugih simbolov države Slovenije. Po tematskem sklopu so bili 

pozorni na slikovno gradivo z zastavo, opažali so zastavo izobešeno pred vrtcem, na katero so opozorili ob sprehodu v okolici 

vrtca ali šole. Prepoznali so Slovenski himno, katero so poslušali vsak dan en teden.. Bolj pozorni so postali na zemljevid 

Slovenije, na katerem so opazovali fotografije kurenta, klopotca, vrtca Cezanjevci, morja in gora. Fotografija gora je bila otrokom 

najmanj poznana. S pomočjo fotografije vrtca Cezanjevci, smo se poskušali orientirati na katerem koncu Slovenije se nahajamo. 
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Oddelek 

prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

VREDNOTA – SPOŠTOVANJE 

ZAKONOV 

ČASOVNA OPREDELITEV 

6. 1. 2020 –  17. 1. 2020 

MERILA 

Ali otroci ob koncu spoznavanja tematike 

poznajo pomen besed prosim in hvala in ali 

ju pogosteje uporabljajo, kot pred tem. 

Ali otroci ob koncu spoznavanja tematike 

bolje poznajo in upoštevajo pravila in lepo 

vedenje. 

EVALVACIJA 
Pri tej vrednoti smo dali poudarek na spoznavanju pravil v oddelku, lepem vedenju ob različnih situacijah, seznanitvi in 

upoštevanju pravil v prometu ter spoznavanju pomena besedic prosim in hvala. 

Vrednota SPOŠTOVANJE ZAKONOV je bila otrokom predstavljena preko slikanice Prosim in hvala. Zgodbo sem malenkost 

prilagodila, bila je enostavna in med različnimi primeri, ki sta jih deklica Pija in deček Peter doživljala v vrtcu, so otroci spoznali 

besedi hvala in prosim. Kasneje smo bili ob različnih situacijah tudi pri nas v vrtcu veliko bolj pozorni na izgovorjavo teh dveh 

besed. Prav tako so se otroci vživljali v različne situacije ob igri vlog v kotičkih ob uporabi lepih besed. Nekateri otroci so 

predvsem besedo hvala začeli izgovarjati kasneje že kar spontano, nekateri pa so potrebovali še spodbude. 

Izdelali smo si tudi dva plakata in sicer Kaj je prav in Kaj ni prav ter nanje nalepili sličice različnih situacij. Otroke je ta plakat 

izredno pritegnil in so si ga večkrat ogledali, saj smo ga pritrdili na vidno mesto v igralnici. Pri pogovoru ob slikah o pravilih v 

oddelku so otroci lepo sodelovali, prepoznali so, katera dejanja niso zaželena in sicer nagajanje, tekanje po igralnici, kričanje, 

pretepanje. Vse stvari sem navezala na pozitivne situacije. Ogledali smo si sličice, kjer si prijatelji med seboj pomagajo, se 

pozdravljajo (besede dobro jutro, dober dan, zdravo), poslavljajo (besede adijo, nasvidenje), se opravičijo, kadar naredijo kaj 

narobe (beseda oprosti) ter uporabljajo vljudnostne izraze (besede hvala, prosim). 

Med sprehodi smo veliko več kot ponavadi opazovali prometna sredstva, prometne znake in se še enkrat bolj podrobno seznanili s 

pravili, kako prečkati prehod za pešce. 

Merili, ki smo si ju zadali sta bili doseženi. 

Otroci so ob koncu spoznavanja tematike poznali pomen besed prosim in hvala in ju tudi veliko bolj pogosteje uporabljali, saj 

smo na to na splošno začeli biti bolj pozorni. Poznali in upoštevali pa so tudi pravila v oddelku in pravila lepega vedenja. 

VREDNOTA – NEPRISTRANOST ČASOVNA OPREDELITEV 

20. 1. 2020 –  31. 1. 2020 

MERILA 



65 
 

Ali je opaziti pojem nepristranosti v 

oddelku ob začetku in ob koncu 

spoznavanja tematike. 

EVALVACIJA 
Vrednota NEPRISTRANOST je bila otrokom predstavljena ob slikanici Darilo staršev. Spoznavali smo pomen besed biti pristran 

ali biti nepristran. Slikanica je prikazovala družinsko situacijo, kako je starejši brat dobil mlajšo sestrico in kako se je ob tem 

počutil. Osredotočili smo se na to, da ne smemo obsojati ljudi ali si zamišljati situacij, če jih ne poznamo. Otrokom je bila sicer ta 

vrednota nekoliko manj razumljiva, zato smo jo poskušali približati skozi družinsko tematiko. Ob tem smo se pogovarjali tudi o 

njihovih bratcih in sestricah. Prisluhnili smo besedilu pesmi Naš dojenček ter se igrali igro vlog z dojenčki in različnimi 

pripomočki. 

Igrali smo se različne socialne igre ter se pogovarjali o prijateljstvu. Pogovarjali smo se, da moramo biti nepristrani tudi do 

prijateljev, vsi smo med seboj različni in vsakega je potrebno sprejeti ter mu dati enako priložnost za igro in druženje. Vsak od 

otrok je povedal, kdo je njegov najljubši prijatelj oz. s kom se rad igra. Sklenili smo krog prijateljstva, plesali v parih in izvedli 

masažo prijateljstva ter skupaj zaplesali na pesem Prijateljstvo. 

Vrednota nepristranost je bila za otroke tega starostnega obdobja malce težje razumljiva, vendar smo jim kljub temu to poskušali 

vsaj malce približati. 

Merilo ki smo si ga zadali, je bilo izpolnjeno – pojma pristranost namreč ni bilo opaziti ne ob začetku in ne ob koncu spoznavanja 

tematike. Prevladovala je nepristranost. 

VREDNOTA – ČLOVEKOVE PRAVICE ČASOVNA OPREDLEITEV 

17. 2. 2020 –  28. 2. 2020 

MERILA 

Ali otroci ob koncu spoznavanja tematike 

bolj znajo uporabljati čustva in izražati 

svoje počutje. 

EVALVACIJA 
Vrednota ČLOVEKOVE PRAVICE je bila otrokom predstavljena s slikanico Rad te imam ter slikanico Kako se počutim? 

Spoznavali in ustvarjali smo simbol za ljubezen – srce. 

Slikanica Rad te imam je preprosta, otrokom sem pripovedovala ob ilustracijah in za vsako osebo, ki jo imamo radi, je bila 

opisana krajša zgodbica. Tako smo skozi slikanico ugotovili, da imamo radi mamo, atija, babico, dedka, brate, sestre in prijatelje. 

Ob koncu smo skupaj na glas zapeli pesem Mi se imamo radi. 
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Slikanica Kako se počutim? je pripovedovala o deklici Niki, ki je skozi zgodbo čutila vsa ta občutja, občutja pa so bila prikazana 

tudi na izrazu njenega obraza. Otroci so te izraze opazovali in jih poskušali tudi sami izraziti. Starejšim je to tudi uspelo. 

Pri tej vrednoti smo se osredotočili tudi na čustva. Ustvarili smo pajkovo mrežo in razmišljali, kako se počutimo v tistem 

trenutku. Poslušali smo glasbo za različna razpoloženja in spoznavali, kako se počutimo ob določeni glasbi. Iskali in prepoznavali 

smo slike s čutnimi izrazi, prepoznavali enaka in različna čustva ter posnemali različne izraze na slikah. 

Otrokom je bila predstavljena tudi slikanica Piščanček Pik, ki je lepo prikazovala in opisala različna čustva. Slikanica je otroke 

zelo pritegnila, še posebej ilustracije različnih čustev. 

Otroci so ob koncu spoznavanja tematike znali uporabljati in prepoznavati čustva ter izražati svoje počutje. Merilo je bilo 

doseženo.  

VREDNOTA – ENAKOPRAVNOST ČASOVNA OPREDELITEV 

2. 3. 2020 –  13. 3. 2020 

MERILA 

Ali se otroci ob koncu spoznavanja 

tematike bolj zavedajo pojma 

enakopravnost. 

EVALVACIJA 
Pri vrednoti ENAKOPRAVNOST smo uporabili slikanico Ti si nekaj posebnega. Vsebina slikanice je otroke pritegnila. V njej so 

bili predstavljeni različni dejavniki, da je vsak od nas nekaj posebnega, kar smo dali vedeti tudi vsakemu posamezniku v oddelku. 

In zato, ker smo vsi nekaj posebnega, smo med seboj tudi enakopravni. Beseda enakopravnost je bila otrokom težko izgovorljiva 

in nepoznana, vendar so jo skozi igro in pogovor vsaj delno razumeli. 

Na tematiko iz slikanice smo tudi ustvarjali – igrali smo se s prstki in odtiskovali smo svoje prstne odtise, ob slikah delov telesa 

smo telovadili, se igrali gibalne igre z glavno vlogo. V glavni vlogi se je preizkusil vsak izmed otrok. Prav tako je vsak izmed 

otrok enkrat imel možnost izbrati kotiček oz. igro, s katero smo se ta dan igrali. Poskušali sva doseči, da so se vsi otroci v 

oddelku počutili posebne in enakopravne z drugimi. 

S tematiko smo želeli še nadaljevati, vendar jo v naslednjem tednu nismo mogli več izvajati zaradi zaprtja vrtca (vzrok: covid-

19). 

Kljub temu smo dosegli zadano merilo , saj so se otroci ob koncu tematike veliko bolj zavedali pojma enakopravnost.  

VREDNOTA – VARNOST ČASOVNA OPREDELITEV 

16. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

MERILA 

Ali otroci ob koncu spoznavanja 

tematike bolje poznajo pomen družine 

in ob tem pomen varnost. 
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EVALVACIJA 
Otroci so bili z vrednoto VARNOST seznanjeni s slikanico Sovica Jokica. Ob tem smo spoznavali besedo varnost. Sporočilo 

slikanice je bilo, da se je sovica v zgodbi najbolj varno počutila pri svoji mami. Tako smo povezali vrednoto varnost z družino. 

Otroci so povedali, pri kom se počutijo najbolj varno ter poudarili pomen družine; igrali smo se igre vlog ter se vživljali v 

različne situacije iz domačega okolja. 

Zgodbo smo povezali tudi z igro Ptički v gnezda (namesto ptičkov smo predstavljali sove), z ritmičnim instrumentom in z 

instrumentalno glasbo.  

Otroci so ob koncu spoznavanja tematike bili bolj seznanjeni s pomenom družine in ob tem s pomenom vrednote varnost in tako 

smo dosegli zadano merilo.  

VREDNOTA – AKTIVNO 

DRŽAVLJANSTVO 

ČASOVNA OPREDELITEV 

3. 2. 2020 –  14. 2. 2020 

MERILA 

Ali otroci ob koncu spoznavanja 

tematike bolje poznajo našo državo, vas, 

himno, zastavo. 

EVALVACIJA 
V času spoznavanja vrednote AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO smo se posvetili naši državi, Zdravljici in slovenskem kulturnem 

prazniku. Vsakodnevno smo poslušali posnetek himne Zdravljica. Otrokom sem vsakodnevno povedala, kako se imenuje naša 

država; spoznavali smo slovensko zastavo, preko katere smo spoznavali tudi njene barve in značilnosti slovenskega grba. Zastavo 

smo tudi ustvarjali z odtiskovanjem barv. Otroke sem z uganko En pesnik je živel in preko fotografij … seznanila z našim 

slovenskim pesnikom Francetom Prešernom. Skupaj z vsemi oddelki pa smo obeležili tudi slovenski kulturni praznik. 

Poleg tematike moja država smo se osredotočili tudi na temo Moja vas. Poimenovali smo vas, kjer obiskujemo vrtec in vasi, iz 

katerih prihajajo otroci. Otroci so se tako začeli predstavljati tudi tako, da so povedali, kje so doma. Večina otrok je ob tem 

potrebovala še pomoč, ob večkratni ponovitvi pa so si nekateri zapomnili ime svoje vasi. Prav tako vas Cezanjevci, ki je bila za 

večino težje izgovorljiva. Spoznavali smo tudi naš narečni jezik in posamezne besede ter prisluhnili besedilu pesmi Dere sen jaz 

mali bija. 

Dosegli smo zadano merilo. Otroci so ob koncu spoznavanja tematike bolje poznali našo državo, vas, himno in zastavo.  
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Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

VREDNOTA – SPOŠTOVANJE 

ZAKONOV 

ČASOVNA OPREDLITEV 

6. 1. 2020 –  19. 1. 2020 

MERILA 

Ali otroci upoštevajo pravila iger? 

Ali otroci ločujejo med prav in narobe? 

EVALVACIJA 
Pri tej dejavnosti smo največji poudarek dali na pravilno ravnanje v določenih situacijah, na  splošno dogovorjena pravila. Sama 

vsebina  zgodbe je otroke zelo pritegnila in stremele smo k temu, da so jo osvojili večina otrok v oddelku  in res so jo vedeli 

obnoviti vsi. Je pa bila slikanica tudi malce drugačna od slikanic na sploh, saj se je lahko brala zgodba z obeh strani in sicer o 

prijateljstvu goske in kozice. Otroci so tudi hitro osvojili nauk zgodbe in sicer, da se ne sme lagati. Smo pa pričeli z otroci veliko 

več reševati uganke in nekateri otroci kar presenetijo z hitrimi rešitvami. Nekateri starejši pa tudi sploh ne pokažejo zanimanja 

zanje. So pa v oddelku otroci, kateri ne rešijo nobene uganke. Otroci so slikali človeško figuro na malo spremenjeno podlago in 

omeli ob tem kar velike težave. Mesec nazaj so slikali sebe na bel list papirja z vodenimi barvami, sedaj so slikali človeka z 

vodenimi barvami na podlago iz časopisnega papirja in naslikali veliko slabšo podobo. Družabne igre so pričeli otroci dosti več 

uporabljati, tudi pravila bolje upoštevati. Igre se igrajo predvsem v času jutranjega zbiranja in nasploh se jih veliko več igrajo in 

raje posegajo po didaktičnih igrah, kot pa po gradnikih.  

So pa si otroci  v oddelku zelo dobri med sabo. Med njimi ne prihaja do prepirov ali kakšnih drugih oblik nasilja in so zelo 

povezani ter se znajo razveseliti tudi dosežka drugih. 

Merila: 

-          Ali otroci upoštevajo pravila iger? 

Pravila družabnih iger so otroci pričeli veliko bolj upoštevati.  Ob didaktičnih igrah so pričeli veliko več spraševati po načinu in 

navodilih igrah, katere imamo na policah igralnice. Je pa malce drugače pri pravilih gibalnih iger, kjer je tudi potrebno upoštevati 

določena pravila. Je pa ob tem v veliki meri odvisno od doslednosti pri razlagi vzg. oz. podajanju navodil določene  igre. Ampak 

v veliki meri se pravila tudi tu upoštevajo. 

-          Ali otroci ločujejo med prav in narobe? 

Otroci zelo dobro ločujejo med prav in narobe, le težje nekateri svoja spoznanja  prenesejo v življenje. Se pa vsekakor zavedajo 

svojega ravnanja in ravnanja drugih. Se pa tako ravnanje prej  pokaže pri spontani igri in izvajanju gibalnih aktivnosti. Ob tem 

otroci sicer malo krat ampak vendar kdaj pridejo v konflikt zaradi napačnega ravnanja.  

VREDNOTA – NEPRISTRANOST ČASOVNA OPREDELITEV 

20. 1. 2020 –  16. 2. 2020 

MERILA 

Ali so se otroci sposobni vživeti v vloge 

lutk – gibanje živali? 
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EVALVACIJA: 20. 1. 2020 do 16. 2. 2020 

Pri tej vrednoti smo se bolj osredotočili na samo vsebino slikanice, katera  se je že na pogled razlikovala od ostalih predstavljenih 

slikanic. Slikanica sama po sebi ni otroke pritegnila, ampak smo jo z različnimi predstavitvami: kamišibaj, vadbena ura, 

dramatizacija, branje, pripovedovanje po velikih ilustracijah v igralnici,  otrokom naredile zelo ljubo in kot slikanico, katera nam 

je nekako ponudila največ izmed vseh predstavljenih knjig v sklopu akcijskega načrta. Smo pa želele z vsebino slikanice in 

pogovorom, da otroci sami povedo in poiščejo pri sebi tisto aktivnost, katero dobro zanjo opraviti. Preko ponujenih aktivnosti 

smo želele, da otrokom žuželke ne predstavljajo  le gnusa  ampak, da v njih vidijo tudi sposobno in koristno žival. So pa si 

otroci  zelo dobro zapomnili poimenovanje žuželk. 

 

Merila: 

-          Ali so se otroci sposobni vživeti v vloge živali? 

Otroci so se brez večjih težav vživeli v vloge žuželk iz zgodbe in nasploh nimajo težav s prikazovanjem gibanja živali. Nekako 

tudi znajo ujeti njihov karakter. Imajo pa večje težave s spremljevalnim govorom ob vlogi oseb iz zgodb. Je pa res, da se veliko 

lažje spremenijo v določeno žival ( ni govora, samo oglašanje) kot pa v osebe – mama, ata, dedek, babica. 

VREDNOTA – ČLOVEKOVE PRAVICE ČASOVNA OPREDELITEV 

17. 2. 2020 – 1. 3. 2020 

MERILA 

Ali otrok prepozna svoje zapisano ime? 

Ali otroci prepoznajo simbole in vedo 

prebrati razpredelnico? 

EVALVACIJA: od 17. 2. do 6. 3. 2020  

Zaradi zimskih počitnic smo temo  podaljšali za  en teden, kar pa nam izpeljavo dejavnosti po načrtovanem  akcijskem načrtu ne 

bo  nikakor spremenilo. Spoznavanje pravic smo pričeli s postavitvijo vprašanja Za  kaj so še oni premajhni? In njihovi odgovori 

so se nanašali na njihovo  majhnost. Po sami predstavitvi zgodbe in enakem vprašanju, pa so se odgovori otrok nekoliko 

spremenili in so se bolj vezala na dejanja, katere otroci še ne zmorejo zaradi, ker so še pač otroci. Ob vsebini pravic je bil s strani 

otrok večkrat izpostavljen odnos odrasli – otroci. Izdelali smo plakat s pravicami in dolžnostmi otrok. Pravice otroci povežejo 

s  svojimi priljubljenimi aktivnostmi, dolžnosti pa s pravili, katere veljajo v vrtcu in doma. Predvsem smo poudarjali 

enakopravnost vseh in pa skrb staršev za otroke. Tokrat smo tudi staršem zastavili nalogo. Staršem je pravica po varnosti in skrbi 

za otroka najpomembnejša ter vsi otroci imajo doma tudi svoje dolžnosti, naloge za opraviti. Zelo veliko v oddelku delamo na 

abecedi in pri otrocih spodbujamo spretnost pisanja svojega imena .Vsem pa je zelo pomembna črka A. V igro po kotičkih smo 

vključili različne pravice in otroci so jih neposredno preko lastne aktivnosti tudi spoznavali – pravica do zdravstvene oskrbe: igra 
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vlog zdravnik… Se pa nenehno otroci med sabo opazujejo, veliko se posnemajo, zelo dobro opazujejo tudi strokovni delavki in 

res vzamejo zelo resno naše dogovore. 

 

Merilo: 

-          Ali otrok prepozna svoje zapisano ime? 

Svoje ime so sposobni  zapisati štirje otroci v oddelku. Dve deklici  zapišeta le svojo prvo črko v imenu – A. Izdelali smo 

posebne kartončke z imeni otrok in zapis imena bodo otroci vztrajno vadili. Dejavnosti za zapis svojega imena drugače ( naravni 

material) smo otrokom ponudili tudi v sklopu vrtčevske spletne strani v času korona virusa. Odzvala se je ena deklica. 

-          Ali otroci prepoznajo simbole in vedo prebrati razpredelnico? 

Otroci prepoznajo enostavne simbole in vedo prebrati enostavno razpredelnico. Razpredelnice smo uporabili pri plakatu o 

deljenju vlog pri hišnih opravilih v družini otrok, pri razpredelnici katero naravno obliko gibanja otroci izvajajo najraje in katera 

je njihova najljubša barva. 

VREDNOTA – ENAKOPRAVNOST ČASOVNA OPREDELITEV 

2. 3. 2020 – 29. 3. 2020 

MERILA 

Kako otrok dojema vrednoto enakopravnost 

v družbi in družini? 

Ali otrok pozna oblike predmetov? 

EVALVACIJA: načrtovano od 2. 3. 2020 do 29. 3. 2020 

Samo vsebino vrednote smo pričeli  spoznavati 9. 3. 2020 a je nismo nadaljevali po načrtu, ker je bil vrtec zaprt, zaradi 

razglasitve epidemije.  Iz vseh do sedaj izvedenih dejavnosti pa lahko povzamemo, da otrok dojema vrednoto enakopravnost tako, 

da ponavadi sebe postavi  pred svojimi sorojenci in starša, predvsem mamo na prvo mesto. Pri oblikah pa je tako, da večina otrok 

v oddelku prepozna krog in trikotnik, nekaj jih imenuje kvadrat , najmanj otrok pa prepozna pravokotnik. 

VREDNOTA – VARNOST ČASOVNA OPREDLEITEV 

30. 3. 2020 –  12. 4. 2020 

MERILA 

Ali  otrok zmore varno ravnati v različnih 

okoljih? 

EVALVACIJA: od 18. 5. 2020 do 1. 6. 2020 

Dejavnosti smo glede na aktualno tematiko izvedli ob ponovnem odprtju vrtca in ne v načrtovanem obdobju. Z otroki smo se v 

času po epidemiji v vrtcu veliko pogovarjali in izvajali različne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa in tako povezali našo 

vrednoto varnost z njimi v dveh prvih tednih. Prisotni otroci so bili zelo dobro seznanjeni z ukrepi, opaziti je bilo, da so se o tem 
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veliko pogovarjali doma ( umivanje rok, pravilno kašljanje, se ne dotikamo…) . Ko pa se je v vrtec vrnila večina otrok pa smo 

jim predstavili zgodbo o Volku in sedmih kozličkih. Sama zgodba je otroke zelo pritegnila. Smo pa se nato skozi mesec junij 

pogovarjali o varnem ravnanju otrok v različnih okoljih. 

 

Merilo: 

-          Ali otrok zmore varno ravnati v različnih okoljih? 

Otroci iz pogovora znajo zelo dobro razložiti posledice ne varnega ravnanja in kako varno ravnamo. Se pa v praksi ravno tako ne 

ravnajo vedno – hoja ob robu cestišča ( veliko opozarjati otroke), plezanje. V sklopu varnega obnašanja smo veliko časa 

namenili  pogovoru z odgovorom otrok na vprašanja katera se pričnejo z Zakaj? Zelo zanimiv odgovor večine otrok na vprašanje 

Zakaj nosimo pri kolesarjenju na glavi čelado? Odgovor: Da ne pademo. Na ostala vprašanja glede varnosti pa so otroci 

odgovarjali pravilno in premišljeno. Pa tudi sami otroci postavljajo veliko vprašanj, katera se začnejo z besedo zakaj.    

VREDNOTA – AKTIVNO 

DRŽAVLJANSTVO 

ČASOVNA OPREDELITEV 

13. 4. 2020 – 26. 4. 2020 

MERILA 

Ali otrok  pozna državo, državne simbole? 

Odgovori otrok na vprašanja, katera se 

začnejo z Zakaj? 

EVALVACIJA: od 2. 6. 2020 do 23. 6. 2020 

Same dejavnosti nismo izvedli v načrtovanem obdobju ampak  po ponovnem odprtju vrtca.  Zaradi drugače obravnavane teme, 

kot smo načrtovali nismo otrokom predstavile vrednoto preko knjige. Da bomo samo tematiko spoznavali smo se odločili 

predvsem na podlagi  tega, ker smo za zaključno prireditev dobili dodeljeno plesno igro na temo vrednote aktivno državljanstvo. 

– s simbolom zastave. Nismo pa namenili toliko pozornosti praznikom, kot samemu spoznavanju značilnosti Slovenije, njenih 

simbolov. Smo pa veliko v tem času bivali na prostem in utrjevali smo varna ravnanja v različnih situacijah. 

 

Merila: 

-          Ali  otrok pozna državo, državne simbole? 

Ob spoznavanju bi lahko rekli, da sta samo ime Slovenija in da je to naša država, poznalo v oddelku dva od otrok. Ostali so 

poznali kurenta, Franceta Prešerna, Postojnsko jamo – človeško ribico, Triglav. Nekaj otrok imenuje Ljubljano, Ptuj.  Jih pa je 

več povedalo ob spoznavanju slovenske zastave, da je to naša zastava ( ne države Slovenije). Grba in himne otroci niso poznali. 

So pa na koncu spoznavanja teme poznali vse simbole. Starši so tudi pripovedovali, da so se otroci pričeli veliko več zanimati, 

kam se peljejo, kje so bili in opazovati okolico ( opazijo kozolce, mlin, studenec, zastavo, ker smo se o tem pogovarjali).  
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Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

(4-6) 

VREDNOTA – SPOŠTOVANJE 

ZAKONOV 

ČASOVNA OPREDELITEV 

17. 2. 2020 – 29. 2. 2020 

MERILA 

Kako otroci na začetku tematskega sklopa 

poznajo zakone narave (naravni pojavi itd.), 

in kako na kocu? 

EVALVACIJA 

V tematskem sklopu smo se osredotočili na naravne pojave, spoštovanje zakonov v naravi in kako z le temami vplivamo na 

naravo tudi mi kot del družbe- izvajali smo naslednje dejavnosti: 

-       Izvajanje poskusov (vulkan, tornado, dež, potres in suša). 

-       Ogledali smo si dokumentarne filme na damo tematiko. 

-       Pridobivali informacije s pomočjo enciklopedij. 

-       Se pogovarjali o tem kaj lahko mi naredimo za dobro narave. 

Naloge za družino tokrat nismo imeli smo pa se pogovarjali o tem kako v družini skrbijo za vodo, elektriko, odpadke in podobno. 

Tudi tokrat se je poznal večji izpad v oddelku zaradi bolezni otrok.Pri poskusih so bili otroci zelo zainteresirani. 

VREDNOTA – NEPRISTRANOST ČASOVNA OPREDELITEV 

16. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

MERILA 

Kako otroci razumejo pojem nepristranost 

na začetku in kako na koncu tematskega 

sklopa? 

EVALVACIJA 
Dejavnosti zaradi razglasitve epidemije niso bile izvedene. 

VREDNOTA – ČLOVEKOVE PRAVICE ČASOVNA OPREDELITEV 

3.2.2020 – 14. 2. 2020 

MERILA 

Koliko otrokovih/človekovih pravic otroci 

poznajo na začetku in na koncu tematskega 

sklopa? 

EVALVACIJA 
Pri tematskem sklopu človekovih pravic smo le te povezali z usvojenimi otrokovimi pravicami. Za to smo uporabili tudi plakat, ki 

smo si a izdelali ob spoznavanju otrokovih pravic. Tako smo obnovili znanje otrokovih pravic in spoznali tudi človekove pravice. 

To povezovanje je otrokom dobro pomagalo, da so zares poglobili svoje znanje o tako otrokovih kot tudi človekovih pravicah. 
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Ob koncu ugotavljamo, da so otroci od pravic zelo veliko odnesli. Veliko informacij so si zapomnili in jih tudi znajo med seboj 

povezati. Od 19 otrok, ima 8 otrok usvojene tako otrokove kot tudi človekove pravice, 5 otrok je takšnih ki sicer poimenuje 

pravice vendar pa njihovega pomena podrobne ne pozna oziroma še ga ne ponotranji. 6 otrok v tem času ni bilo prisotnih v 

oddelku zato povratne informacije o pridobljenem znanju nismo mogli pridobiti. 

VREDNOTA – ENAKOPRAVNOST ČASOVNA OPREDELITEV 

30. 3. 2020 – 10. 4. 2020 

MERILA 

Kako otroci razumejo pojem enakopravnost 

na začetku in kako na koncu tematskega 

sklopa? 

EVALVACIJA 
Dejavnosti zaradi razglasitve epidemije niso bile izvedene. 

VREDNOTA – VARNOST ČASOVNA OPREDELITEV 

2.3.2020 – 13. 3. 2020 

MERILA 

Kako otroci razumejo varnost v državi na 

začetku in na koncu tematskega sklop? 

EVALVACIJA 
Obravnavali smo naslednjo tematiko: 

Vojna (možganska nevihta na besedo vojna. Pri tem so bile besede dokaj konkretne in so se povezovale s pomenom besede. 

Ogledali smo si posnetek deset dnevne vojne za Slovenijo in se v tematiki posvetili bolj le tej. Na koncu smo spet izvedli 

možgansko nevihto. Dodale so se besede: vojna za slovenijo, deset dni je trajala, borili smo se za Slovenijo, spomnita se je 

vzgojiteljici). 

  

Terorizem (tudi pri tem smo izvedli možgansko nevihto. Besede pa se niso povezovale s pomenom besede. Otroci so se 

spraševali ali je to nekaj zabavnega, ali je to kakšen ples ali kakšna telovadba. Nato smo skozi knjigo spoznali to besedo in si 

ogledali posnetek. Prav tako smo na koncu ponovili možgansko nevihto in dodale so se besede: teroristi so tisti, ki nas želijo 

prestrašiti, to naredijo tam kjer je veliko ljudi, lahko na letališču ali pa na železniški postaji, strah nas je takrat….). 

  

Begunci (besedo begunec smo predstavili skozi knjigo, prav tako smo povezali besedo dobrodelna organizacija in si prav tako 

ogledali posnetek. Razdelili smo se v štiri skupine in se postavili v vlogo, kako bi nekomu pomagali če bi ga bilo strah in se nebi 

počutil varno. 
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VREDNOTA – AKTIVNO 

DRŽAVLJANSTVO 

ČASOVNA OPREDELITEV 

13. 4. 2020 – 24. 4. 2020 

MERILA 

Katere državne simbole otroci poznajo na 

začetku tematskega sklopa in katere na koncu? 

EVALVACIJA 
Dejavnosti zaradi razglasitve epidemije niso bile izvedene. 
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Priloga 2: Poročilo projekta Zdrav vrtec. 

 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE (1- 2 LET) 

Vzgojiteljica: Simona Štampar in Katja Novak 

Vzgojiteljica pomočnica: Simona Juterša 

 

Ogled lutkovnih filmov:  

- Ostal bom zdrav. 

- Čiste roke za zdrave otroke. 

 

 

1. Aktivnost: RDEČA NIT 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna 

Gradivo in didaktični material:  

Zgodba mala putka in mala lisička (Brigitte Sidjanski in Sarah Emmanuele Burg); Nisem jaz - 

Učimo se poštenosti (Brian Moses in Mike Gordon); Oprostite - Učimo se lepega vedenja 

(Brian Moses in Mike Gordon); Domen ne posoja svojih igrač; Claudija - jaz, ti, mi; Mojca 

Robič - Lepši svet. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor 

Ciljna skupina: Otroci 

Opis aktivnosti: 

V oddelku smo se pogovarjali o vljudnosti, prijateljstvu ter o pristranosti oziroma nepristranosti 

v dani situaciji. Otrokom sva posredovali zgodbo z naslovom Mala putka in mala lisička, katero 

sva skrajšali in prilagodili starosti otrok. dotaknili smo se tudi odnosov med živalmi, kar je bilo 

otrokom v oddelku še težje razumljivo. Vključili sva igro s stožičastimi lutkami, kar je otrokom 

bilo dodano motivacijsko sredstvo. Preko vsebine zgodbe smo se veliko pogovarjali o 

prijateljstvu. Opazili sva, da ima ena deklica v oddelku težave pri držanju za roke nekaterih 

otrok, zato smo se večkrat igrali gibalni igri Heja in Roke si podajmo, preko katerih se je deklica 

sprostila in ni več izbirala koga bo prijala za roko. Poslušali smo pesmi Jaz, ti, mi in Lepši svet, 

ob katerih smo zaplesali ter se na kratko dotaknili vsebine pesmi. Z otroki smo se preko 

slikovnega gradiva in slikanic pogovarjali  o lepem vedenju, o vljudnosti ter o odnosih med 

prijatelji. Otroci so se med pogovorom o prijateljstvu objeli in si tako izkazali prijateljsko vez 

med seboj. Preko igre z ročnimi lutkami smo se vključevali v različne vloge med otroki in rudi 

med odnose med živalmi (nekatere živali so prijateljice, nekatere se druga druge bojijo). 

 

2. Aktivnost: ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

Zunanji izvajalci: medicinska sestra Mihaela Senčar; Lili in Bine 

Čas trajanja aktivnosti: 1 teden. 

Gradivo in didaktični material:  

Soyoung Jeong – Naše čisto telo, čiste roke in čisti zobje; fotografije zob in pripomočkov pri 

skrbi za zobe s spleta, zobne ščetke, paste, nitka. 

Metode dela:  
pogovor, predavanje/razlaga, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev 

Ciljna skupina: Otroci 

Opis aktivnosti: 

V oddelku smo se pripravljali na prihod Lili in Bineta, s katerima se je zaključil projekt Zobni 

alarm. V tem projektu zaradi starosti otrok v oddelku nismo sodelovali, smo pa sodelovali na 

zaključni prireditvi (5. 11. 2019). Sodelovali smo pri skupni plesni točki vseh oddelkov. 
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Vsebina plesa je sporočala naš naslov prireditve, zobki enaki a različni. Preden smo sestavili 

točko, smo se o zobkih pogovorili. Otroci so pokazali zobke. Skupaj smo se pogovorili zakaj 

jih potrebujemo in kako skrbimo za nje. Obiskala nas je tudi medicinka sestra Mihaela in nas 

na kratko poučila o higieni zobkov. Z otroki smo se ob slikanici Naše čisto telo, čiste roke in 

čisti zobje pogovarjali o zobeh ter o skrbi zanje. Uporabili smo tudi veliko slikovnega gradiva, 

saj je pri pogovoru z najmlajšimi pomembno prav to. V oddelku smo otrokom demonstrirali 

pravilen način ščetkanja, ogledali smo si zobno ščetko, zobno pasto ter zobno nitko, katera 

otrokom ni bila poznana. Poudarili smo, da je potrebno skrbeti za svoje zobe. Pogovorili smo 

se, da je potrebno ščetkati zjutraj preden se odpravimo v vrtec in zvečer preden gremo spat. V 

oddelku ne jemo nobenih bombonov, pijemo le nesladkan čaj ali limonado, še največkrat pa 

navadno vodo. Poskušamo jesti tudi čim več sadja in zelenjave. v oddelku smo si ogledali tudi 

videoposnetek Čisti zobje. 

 

3. Aktivnost: ZDRAVA PREHRANA  

Zunanji izvajalci: Čebelar Janez Vencelj; kmetovalec Murkovič. 

Čas trajanja aktivnosti: 1 teden. 

Gradivo in didaktični material:  

Erikove sadne zgodbe; Ne! Ne bom – Lola noče jesti; Poglej, kaj skrivata sadje in zelenjava 

(Iveta Pari in Vera Matys); Kaj jem – naraven otrok. 

Metode dela:  
praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, ogled/obisk 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

V oddelku smo namenili veliko pozornosti zdravi prehrani. Skozi celo leto smo se zdravo 

prehranjevali, otroci so poizkušali raznoliko prehrano ter pili veliko vode. Pripravljali smo se 

na tradicionalni slovenski zajtrk, tako da so otroci bolj podrobno spoznali mleko, od kod prihaja 

ter kaj vse lahko iz mleka pridobimo. Obiskali smo tudi kmetijo v bližini vrtca in si ogledali 

krave, saj večina otrok več nima možnosti ogleda živih živali. Kmetovalec je otrokom pokazal 

in povedal kaj krave jedo, kako molzemo mleko in kako ga shranimo. Otrokom je bil ogled 

kmetije pravo doživetje. V oddelku smo likovno ustvarjali, tako da si je vsak otrok izdelal 

pogrinjek za skupen zajtrk, katerega smo izvedli 15. 11. 2019 v večnamenskem prostoru našega 

vrtca, kjer so se zbrali otroci vseh oddelkov. Obiskala nas je tudi medena kraljica. Po zajtrku 

smo ob zvoku harmonike (Tina Trstenjak in Božidar Štiberc) zapeli tradicionalno pesem 

Čebelar. Otroci so poizkušali različne vrste medu, spoznali čebelo in si ogledali kako je 

sestavljen panj. Otroci so se sestavljali enostavne sestavljanke o sadju, preko slikanic 

spoznavali sadje ter ga poizkušali. Opazili sva, da so otroci sprva jedli le banane in jabolka a so 

sčasoma pričeli jesti tudi druge vrste sadja. 

 

4. Aktivnost: OSEBNA HIGIENA 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna. 

Gradivo in didaktični material:  

Podobe za najmlajše – Moj dan; plakat Pravilna higijena kašlja; plakat Nasveti za umivanje rok; 

Naše čisto telo čiste roke in čisti zobje (Soyoung Jeong); Kopanje – potipaj in začuti; 

videoposnetek Umivaj si roke; kratek lutkovni film - Čiste roke za zdrave otroke.  

Metode dela:  
Pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev. 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 
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Po vrnitvi v vrtec smo veliko pozornosti namenili higijeni rok ter igrač, s katerimi se otroci 

igrajo v oddelku. Z otroki smo se pogovorili, da je zelo pomembno umivanje rok z milom in 

toplo vodo, ter da si je roke potrebno temeljito obrisati, pri čemer otroci še potrebujejo pomoč. 

Pred umivalnico smo si prilepili metulja, ki je otroke opominjal, da je pred vstopom v 

umivalnico potrebno počakati, saj se naenkrat lahko umiva le en otrok. V igralnici smo dodali 

eno mizo, da so otroci sedeli v večji medsebojni razdalji, vsak otrok na svojem stolu s svojo 

fotografijo. Tudi na jutranjem krogu so otroci sedeli na točno določenem mestu. Na tleh je imel 

vsak otrok prilepljen simbol rože z otrokovo fotografijo. Z otroki smo se veliko pogovarjali, 

zakaj ne smemo imeti vseh igrač na voljo kot prej ter zakaj igrače vsak dan umivamo. Na 

sprehodu so se otroci držali za vrvico na točno določenem mestu. Ogledali smo si krajši lutkovni 

film ter videoposnetek pesmi Umivaj si roke. Otroci so ob ogledu posnetka tudi sami poskušali 

umivati roke ob glasbi. Z otroki smo se ob slikanici pogovarjali o bakterijah, ki se zadržujejo 

na predmetih okoli nas. Poudarili smo pomen higijene na kahlici ter pri uporabi stranišča. Preko 

slikanice Moj dan smo se pogovorili o dnevni rutini preden pridemo v vrtec ter otrokom 

predstavili pravilen način kihanja in kašljanja. 

 

5. Aktivnost: VARNOST V PROMETU/ NA IGRIŠČU 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna. 

Gradivo in didaktični material:  

Voznik Nik; Previdno na cesti; Izgubljeni avtomobilček; Modri avtobus; Promet  

Metode dela:  
praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, ogled/obisk, demonstracija 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Otroci so se preko tematskega sklopa o spoznavanju vrednot ter spoštovanju zakonov preko 

igre seznanili s pravili, ki jih je potrebno upoštevati v prometu. Poudarek smo namenili 

prečkanju cestišča na prehodu za pešce. Vsakodnevno smo na sprehodu opazovali promet, 

prometne znake, bolj pozorni smo postali na vozila, ki se vozijo po cesti ter na postavljene 

prometne znake. Otroke je na jutranjem krogu vsakodnevno spremljala ročna lutka policist, 

kateremu so otroci izbrali ime policist Jaka. V igralnici so se otroci urili v vožnji s poganjalci, 

s katerimi so se vozili po označenem cestišču z prometnimi znaki. Otroci so si pri vožnji s 

poganjalci razvijali strpnost in medsebojno sodelovanje, poganjalce pa med seboj izmenjevali 

in jih preizkušali. Postavljali smo si tudi različna cestišča narisana na kartonu, po katerih so 

otroci vozili različne avtomobile in druga prevozna sredstva. Otroci so tako spoznali še avtobus, 

letalo, kolo, motor in traktor. Otroci so si ogledali veliko slikovnega gradiva, realne predmete 

(kresničke, odsevne trakove, odsevne jopiče, policijsko kapo). Opazovali in poimenovali smo 

prometne znake, ki so bili postavljeni ob cesti. Največji poudarek smo namenili znaku stop. 

Preko gibalne igre Semafor so se otroci seznanili z barvami semaforja ter spoznali pomen 

semaforja v prometu. 

 

 

ODDELEK 1. STAROSTNEGA OBODOBJA (2- 3 LET) 

Vzgojiteljica: Nina Kosi 

Vzgojiteljica pomočnica: Ines Luknjar in Tamara Jureš 

 

Ogled lutkovnih filmov:  

- Ostal bom zdrav. 

- Čiste roke za zdrave otroke. 
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1. Aktivnost: RDEČA NIT 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna 

Gradivo in didaktični material:  

Slikanica, fotografije iz interneta, didaktični pripomočki. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Zeleni piščanček - vrednota enakost (v povezavi s temo Moje telo) 

 V letošnjem šolskem letu smo tematike načrtovali glede na akcijski načrt Zmagujemo z 

vrednotami. Pri vrednosti enakost smo se veliko pogovarjali tudi o našem telesu. Izhajali smo 

iz slikanice Zeleni piščanček. Pogovarjali smo se o enakosti med ljudmi; kaj imamo skupnega; 

ter ob tem smo se osredotočili tudi na dele človeškega telesa. Tema je otroke zelo pritegnila. O 

svojem telesu so vedeli že marsikaj, vendar so kljub temu izvedeli tudi nove informacije, 

nekatere pa obnovili. Na začetku smo spoznavali svoje telo, ogledali smo si otroško literaturo 

na to tematiko (revije, fotografije iz interneta), poimenovali smo dele telesa in jih pokazali, 

otroci pa so bili seznanjeni tudi z njihovo funkcijo. Ob tem smo se igrali tudi igro Kdo sem 

jaz?, pri kateri so otroci z zaprtimi očmi prepoznavali svoje prijatelja samo po glasu. 

Osredotočili smo se na obraz in poimenovali dele obraza. Na primer: Kje imam oči, kaj z njimi 

počnem? Kakšne barve so moje oči? Kje imam usta, kaj z njimi počnem? Kje imam zobe in kaj 

z njimi počnem? In tako naprej. Na obris človeške figure je vsak izmed otrok narisal tudi dele 

telesa in jih poimenoval. Otroci so obrisali tudi svoje dlani in stopala, z dlanmi in stopali so tudi 

odtiskovali in z njimi ustvarjali. Na to tematiko smo izvedli tudi vadbeno uro in otroci so bili 

tokrat še bolj pozorni na svoje telo ob izvajanju določenih vaj – ugotavljali so, kaj vse s svojim 

telesom lahko počnejo in si sami izmišljevali tudi vaje za razgibanje določenega dela telesa. 

Tukaj smo poudarili, da je gibanje za naše telo zelo pomembno. 

 

2. Aktivnost: ZDRAVA PREHRANA 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna 

Gradivo in didaktični material:  

Literatura o zdravi prehrani, slikovno gradivo iz interneta, reklamni letaki, odpadni papir, 

barvni papir, škarje, lepilo, revija Cicido. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, razstava. 

Ciljna skupina: Otroci in osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

Zdrava prehrana in tradicionalni slovenski zajtrk 

 V tednu tradicionalnega slovenskega zajtrka smo se osredotočili na tematiko zdrave prehrane. 

Na začetku smo se pogovorili, kaj to sploh je zdrava prehrana. Zdravo prehrano smo si ogledali 

na fotografijah. Kot zdravo prehrano so najbolj poznali zelenjavo in sadje. Mleko in mlečni 

izdelki so jim bili nekoliko nepoznani. Listali smo reklamne letake in v njih iskali zdravo hrano, 

otroci so slike izrezali in jih lepili na plakate. Vsak otrok si je izdelal svoj plakat z naslovom 

Zdrava hrana in ga naslednji dan s pomočjo predstavil drugim otrokom poimenoval je sestavine, 

ki jih je prilepil na plakat. V večini so vsi upoštevali navodila in prilepili le zdravo hrano. Pri 

pogovoru o mleku, so otroci takoj omenili kravo. Vedeli so, da nam krava daje mleko. Drugih 

živali, ki nam dajejo mleko, niso omenili. Prebrali smo deklamacijo iz revije Cicido na tematiko 

zdrave prehrane, otroci pa so bili seznanjeni tudi s pesmico o čebelici, ki nam daje med. 

Ustvarjali smo čebelice iz odpadne embalaže, ki smo jih nato uporabili za namizno dekoracijo. 
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Za konec je sledil še tradicionalni slovenski zajtrk in skupaj smo ugotovili, da je zajtrk res 

sestavljen iz samih zdravih sestavin. Na splošno pa smo se celotno šolsko leto v vrtcu vsi 

prehranjevali zdravo.  

 

3. Aktivnost: OSEBNA HIGIENA 

Zunanji izvajalci: medicinska sestra Mihaela Senčar 

Čas trajanja aktivnosti: 8 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

Revije in otroška literatura, video posnetek, milo, papirnate brisače, zobne ščetke, slikovno 

gradivo  

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

ogled/obisk, demonstracija  

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Skrb za higieno  

Celotno šolsko leto, že od septembra naprej, smo dajali velik poudarek na higieni. Nekateri 

otroci so na začetku potrebovali kar veliko opozoril, predvsem pri higieni rok. Poudarjali smo, 

da si je roke potrebno umiti pred obrokom, po obroku, po uporabi kahlice, stranišča. Veliko 

otrok je to pozabilo na koncu pa večjih opozarjanj več niso potrebovali, saj so se na to lepo 

navadili. Otroci so pridobili tudi spretnosti samostojnega urejanja in skrb zase. Tej tematiki pa 

smo dali še posebej poudarek, ko smo se bolj podrobno pogovarjali o osebni higieni celotnega 

telesa. Otroci so povedali, zakaj se je potrebno umivati, kdaj se umivamo, kako se umivamo. 

Preko interneta so si otroci lahko ogledali posnetek Čiste roke za zdrave otroke, pri katerem je 

bilo skozi zgodbico prikazano pravilno umivanje rok. Otrokom je bilo umivanje rok večkrat 

demonstrirano tako, da so poskušali osvojiti čimveč gibov pravilnega umivanja rok. Določeni 

otroci so si jih res zapomnili in zanimivo jih je bilo opazovati, ko so si roke v umivalnici umivali 

na takšen oz. vsaj podoben način. Poudarek pa smo celotno šolsko leto dajali tudi na ustno 

higieno. Enkrat mesečno so si otroci v vrtec prinesli svojo zobno ščetko. Tisti dan smo se tudi 

vedno ob slikah pogovorili, zakaj je pomembna ustna higiena ter kdaj in kako si umivamo svoje 

zobe. Otroci so bili seznanjeni s pravilnim ščetkanjem. Ob demonstraciji so nato čim bolj 

pravilno ščetkali svoje zobe. Enkrat v šolskem letu nas je obiskala tudi medicinska sestra 

Mihaela Senčar, ki je otrokom še bolj nadzorno prikazala pravilno ščetkanje ter se z njimi še na 

splošno pogovorila o pomembnosti higiene celotnega telesa. Še večji poudarek pa smo skrbi za 

higieno in naše zdravje dali predvsem v času virusa in ob vrnitvi nazaj. 

 

4. Aktivnost: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

Čas trajanja aktivnosti: 8 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

Športni rekviziti in drugi pripomočki. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci in osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

Gibanje in počitek Skozi celotno šolsko leto smo velik poudarek dajali tudi gibanju. Izvajali 

smo jutranja razgibavanja, enkrat tedensko vadbene ure v telovadnici ali na prostem, gibalne 

minutke. Ob vsakem letnem času smo izvedli tudi testiranje naravnih oblik gibanja in sicer tek, 

hoja vzvratno, plazenje, hoja po vseh štirih. Otrokom smo določil razdaljo in izmerili čas 

izvajanja gibanja. Poudarek je bil seveda tudi na pravilnem izvajanju gibanja. Skozi šolsko leto 
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je bil viden napredek ob izvajanju teh gibanj – otroci so postali ob tem spretnejši in tudi njihov 

čas se je izboljšal. Igrali smo se tudi različne gibalne, rajalne, štafetne in elementarne igre, se 

gibali ob vokalni in instrumentalni glasbi, gibanje po ritmu z lastnimi in ritmičnimi instrumenti 

ter se igrali gibalne igre z različnimi športnimi rekviziti in pripomočki. Večkrat smo se odpravili 

tudi na daljši sprehod na različne lokacije in ob tem opazovali naravo (sprehod skozi gozd, po 

poljski poti, po pločniku in ob robu ceste, sprehod na travnik in bližnji hrib ter v ostalo okolico 

vrtca). Vsi otroci so brez težav premagali tudi malo daljšo pot. Vsi so pri gibalnih aktivnostih 

vedno zelo radi sodelovali, pri gibanju nihče od njih ni imel večjih težav. Poudarek pa smo dali 

tudi počitku, ki je prav tako zelo pomemben dejavnik za naše zdravje. Pogovarjali smo se o 

pomenu počitka za naše zdravje ter prebrali knjigo na temo počitek. Igrali smo se različne 

umirjene igre in se v parih masirali z masažnimi žogicami ter ob tem spoznavali tudi vrednoto 

mir. Vsak dan so vsi otroci po kosilu legli tudi k počitku. 

 

5. Aktivnost: VARNO S SONCEM 

Čas trajanja aktivnosti: 3 mesece 

Gradivo in didaktični material:  

Plakati, slikovno gradivo, različni pripomočki za ustvarjanje. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci, starši in osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

POLETJE v VRTCU  

Kljub temu, da se Varno s soncem kot naziv "projekt" v letošnjem šolskem letu ne izvaja, smo 

že začeli in bomo otroke v poletnih mesecih seznanjati s to tematiko. V oddelku se bomo 

pogovarjali ob plakatu in slikovnih gradivih o soncu, sonce si bomo ogledali na fotografiji in 

ga poiskali zunaj. Vsak dan na vremenski urici prikazujemo in opredelimo vreme. O koristnih 

in škodljivih učinkih sonca ter o pravilni zaščiti pred UV sevanjem, se bomo pogovorili ob 

slikah različnih aktivnosti, seveda na primeren način glede na starost otrok. O tem bomo 

seznanili tudi starše in jih spodbudili k sodelovanju in pomoč pri tem, da bodo otroci čez poletje 

primerno oblečeni in opremljeni. Tako bodo otroci ob bivanju na prostem nosili pokrivala, čim 

več se bomo zadrževali v naravni senci (gozd, senčna stran igrišča) ter si senco ustvarili s šotori 

in različnimi drugimi pripomočki, s katerimi si bomo ustvarili umetno senco. Otroci bodo 

opazovali tudi lastne sence in sence drugih otrok. Poudarek bo tudi na pitju vode, ki jo otroci 

pijejo že skozi celotno šolsko leto; vendar jih bomo strokovne delavke v poletnih mesecih še 

bolj spodbujale k pitju vode. Ob tem se bomo pogovorili, kako je voda pomembna za naše 

zdravje. Pripravili pa bomo tudi več poletnih vodnih aktivnosti na prostem. Skozi celotno 

poletje, ki ga bomo preživeli v vrtcu, se bomo tako skozi igro naučili veliko novega o varnem 

bivanju na prostem v vročih poletnih dneh. 

 

 

ODDELEK 2. STAROSTNEGA OBODOBJA (3-4 LET) 

Vzgojiteljica: Irena Magdič 

Vzgojiteljica pomočnica: Gabrijela Marič 

 

Ogled lutkovnih filmov:  

- Čiste roke za zdrave otroke. 

 

1. Aktivnost: RDEČA NIT 

Čas trajanja aktivnosti: 10 mesecev 
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Gradivo in didaktični material:  

Slikovni material, slikanice. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev. 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 

VREDNOTE PO KATERIH ŽIVIMO V NAŠEM ODDELKU  

V tem šolskem  letu smo skozi celotno leto veliko časa in dejavnosti namenili spoznavanju 

vrednot in kako jih uresničujemo ter po njih delujemo in bivamo. S tem smo želele pri otrocih 

predvsem zagotoviti dobro počutje, razvijanje pozitivne klime v oddelku in dobrega 

sodelovanja med otroki. V sklopu vrednot smo spoznali: varnost, človekove pravice, mir, 

spoštovanje različnosti in drugačnosti, enakopravnost, ljubezen, kulturni pluralizem, aktivno 

državljanstvo, pravičnost, strpnost. Veliko je bilo pogovora in vsako vrednoto smo  pričeli 

spoznavati preko slikanice na temo vrednote. V oddelku imamo tudi dva posebna otroka, katera 

se med ostalimi otroki zelo dobro počutita. Ob vsem tem smo stremele k temu, da otroci 

razvijajo pozitiven odnos do drugačnih, se zavedajo nevarnosti v svoji okolici in kako se pred 

njimi  obvarovati, spoznajo našo prelepo deželo Slovenijo, se znajo opravičiti za storjeno 

krivico. Skupaj z otroki smo v oddelku oblikovali pravila  po katerih se vsi ravnamo in tako 

naše skupno bivanje osmislimo. Med otroki je med letom prihajalo do malo nesoglasij, postali 

so res dobri prijatelji, bili strpni eden do drugega. Smo pa v sklopu spoznavanja vrednot 

pripravili praznično  prireditev in preko senčnega gledališča pričarali s plesom  spoznavane 

vrednote od septembra do decembra. Kot zaključno prireditev smo izvedli v obliki virtualne 

zgodbe preko plesa spoznavane vrednote od januarja do junija. Naš oddelek otrok se je 

predstavil s plesom vrednot mir in ljubezen ter aktivno državljanstvo. Smo pa bile res pozorne, 

da so se otroci v vrtcu dobro počutili skozi celotno šolsko leto in pri vseh aktivnostih, katere so 

bile otrokom zanimive in jim ponujale nove dejavnosti. 

 

2. Aktivnost: ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

Zunanji izvajalci: Medicinska sestra in zobozdravnica. 

Čas trajanja aktivnosti: 7 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

video: Zdravi zobki / ZZV Ljubljana in slikovni material – zdravi in nezdravi zobki, didaktični 

pripomočki medicinske sestre, zobna ščetka in kozarček, slikanice na temo zobkov.  

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, ogled/obisk, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev. 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 

ZOBKI ENAKI, A TAKO RAZLIČNI 

 V oddelku smo z otroki mesečno izvajali  ščetkanje zob. Otroci so si v vrtec prinesli svoje 

zobne ščetke in kozarčke. Enkrat nas je  med ščetkanjem obiskali tudi medicinska sestra ZD 

Ljutomer Mihaela Senčar  ter se z otroki pogovorila o pomenu skrbi za higieno in zdrav način 

življenja ter nam demonstrirala pravilno ščetkanje zobkov.  Z medicinsko sestro so se otroci 

pogovarjali in utrjevali spoznanja in navade osebne higiene. Ugotovitev strokovnih delavk  je 

bila, da otrokom  ščetkanje  dobro uspe, vendar pa je opozorila, da bi morali starši otrokom 

pomagati vsaj pri večernem ščetkanju zob, da bodo le ti zares čisti in tako ne bo bolnih zobkov. 

V  mesecu oktobru smo izvedli tudi zaključek programa Zobi alarm, vseh otrok oddelka z 

direktorjem ZD Ljutomer, ravnateljico vrtca, vodjo projekta Zobni alarm in maskoto Lili in 

Binetom. Kot oddelek smo se predstavili s plesno igro Dežela mlečnih zobkov. Vsak izmed 
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otrok je prejel priznanje zobne vile, saj so se otroci ob ščetkanju skozi vse leto trudili. Skozi 

vse aktivnosti mesečnega ščetkanja smo spodbujali k  rednemu  ščetkanju  zob otrok doma in o 

tem osveščali tudi starše. Otroci so med aktivnostjo spoznavali pravilen prijem in držo ščetke 

med čiščenjem zob, vrstni red umivanja zob. V mesecu oktobru smo si ogledali 

zobozdravstveno ordinacijo v Ljutomeru in zobozdravnica je vsem otrokom pregledala zobke 

in jih pohvalila za skrbno očiščene zobke. 

 

3. Aktivnost: OSEBNA HIGIENA 

Čas trajanja aktivnosti: 7 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

video posnetek pravilnega umivanja rok, slikovni material na temo, pripomočki za higieno, 

kotiček dom in sredstva v njem, voda. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev. 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 

ČISTI SMO, ZDRAVI SMO  

Na začetku šolskega leta smo otroke seznanili  z natančnim in pravilnim umivanjem rok. 

Opozarjanje na redno umivanje rok, pred in po jedi ter uporabi toalete, prihodu iz igrišča v 

igralnico. Ogledali smo si video posnetek Čiste roke za zdrave otroke in otrokom preko igre 

predstavili umivanje rok. Pogovorili smo se tudi, da s takim načinom umivanja preprečujemo 

širjenje nalezljivih bolezni.  Umivanje rok smo otrokom prikazali tudi s pomočjo eksperimenta 

s poprom in milom ter vodo. Smo pa si ogledali tudi video na temo Kako pravilno kašljamo in 

kihamo. Otroke smo vsakodnevno navajali in opozarjali  ter jim pomagali pri skrbi zase, 

urejanju. Otroci so zelo napredovali pri samostojnosti izvajanja osebne higiene. Tudi ob obisku 

medicinske sestre smo se pogovarjali in utrjevali spoznanja o higienskih navadah. Preko igre 

vlog so otroci umivali dojenčke, skrbeli za urejenost njihovih oblačil in nasploh kotička dom.  

Enkrat mesečno smo tudi izvajali ščetkanje zob in tudi tako skrbeli za osveščanje otrok o 

pomenu ustne higiene. Otroke smo navajali na  urejenost oblačil in skrb za svoja oblačila ( 

obesimo, zložimo, ne strgamo, ne umažemo). Otroke smo opozarjali in jim nudili pomoč ob 

pihanju in brisanju nosu, kašljanju v komolec. Vso to znanje nam je bilo v veliko pomoč ob 

pojavu novega korona virusa, kjer smo lahko pridobljeno znanj etudi dobro uporabili in ga zares 

prenesli v naše vsakdanje življenje. Ob pogovoru s starši , so le ti pripovedovali, da niso imeli 

nobenih težav pri otrocih glede rednega umivanja rok, kašljanja v komolec, saj so že vse to 

imeli dobro osvojeno.  Po ponovni vrnitvi v vrtec pa smo vso že pridobljeno znanje o pravilni 

higieni še nadgradili s pogovorom, s pomočjo slikovnega prikaza in video vsebin na temo virusa 

in ukrepov , kateri preprečujejo širjenje virusa. 

 

4. Aktivnost: GIBANJE 

Zunanji izvajalci: učenci OŠ z učiteljicama. 

Čas trajanja aktivnosti: 7 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

Športni rekviziti, pisne priprave vadbenih ur. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci, starši, osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

AKTIVNI SMO 
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 V tem šolskem letu smo veliko pozornost namenili področju gibanja, tako kot vsa leta doslej.  

V oddelku so otroci stari tri - štiri leta in imajo veliko potrebo po gibanju, prav tako so zelo 

spretni  in imajo dobro razvite gibalne sposobnosti. Skozi celotno leto smo izvajali dnevno 

jutranja razgibavanja z vodenim gibanjem, z različnimi rekviziti in različnem okolju. Po potrebi 

smo tudi v dnevu izvedli gibalno minutko predvsem po dejavnosti daljšega mirovanja otrok. 

Tedensko smo dva krat izvedli strukturirane in načrtovane vadbene ure na prostem, v vrtčevski 

ali tudi šolski telovadnici. . Večkrat v letu  smo se odpravili na daljši pohod z otroki, tudi po 

več kilometrov. Take pohode smo poimenovali Z majhnimi koraki na dolgo pot! Vsi otroci so 

pogumno premagali vse poti. Kot vrtec sodelujemo tudi v športnem programu  Mali sonček in 

vsi otroci so usvojili večino nalog in s tem tudi priznanje. Ob vrtcu je veliko športno šolsko 

igrišče in trim steza, katerega se tudi mi poslužujemo večkrat. Skozi celotno šolsko leto smo 

izvajali testiranje otrok v spretnosti izvajanja naravnih oblik gibanja: tek, hoja vzvratno, hoja 

po štirih in plazenje. Otroke smo testirali v treh časovnih obdobjih ( letni čas  - to leto nam je 

izpadlo testiranje v spomladanskem času, zaradi zaprtja vrtca ob pojavu novega korona virusa). 

Iz  dobljenih rezultatov je moč opaziti , da so vsi otroci skozi leto napredovali, eni več drugi 

manj. Vse rezultate  sistematično zapisujemo in uredimo analizo za posameznega otroka, za 

oddelek in tudi skupno analizo dobljenih  rezultatov na ravni celotnega vrtca. 

 

5. Aktivnost: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

Čas trajanja aktivnosti: 7 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

Slikovni material z  motivi telesa, majica z notranjimi organi, kotiček s sredstvi za igro vlog – 

zdravnik, glasba na zgoščenkah , likovni material,  športni rekviziti. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev. 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 

SAM POSKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE  

Z otroki smo v mesecu novembru izvedli  vsebine na temo moje telo – moje zdravje. Z otroki 

smo spoznavali delovanje telesa, notranje organe, čutila… Otroci so spoznavali, kako lahko 

sami vplivajo na dobro počutje in poskrbijo za svoje zdravje. Tako smo skozi celotno vrtčevsko 

leto izvajali vsakodnevno jutranje razgibavanje, gibalne minutke, bivanje na prostem – ob 

vsakem vremenu, ob ponedeljkih  smo izvajali vadbene ure, izvedli več daljših pohodov  ter 

tako  razvijali predvsem gibalne spretnosti in sposobnosti pri otrocih. Otroke navajamo na pitje 

vode, prezračevanje prostorov.  V igralnici smo si uredili kotiček zdravnik. Otroci so se v 

kotičku čez vse leto zadrževali veliko časa.  Otroci so tako spoznavali delo zdravnika, 

odpravljali strah pred zdravnikom v resnični situaciji, se igrali igro vlog, med sabo komunicirali 

in sodelovali.  V sklopu teme smo spoznali tudi več deklamacij – besednih iger.  Z zdravim 

načinom življenja posredno preko otrok vplivamo tudi na starše in jih spodbujamo k ohranjanju 

zdravja.  Kot vrtec smo vključeni tudi v športni program Mali sonček in izvajamo dejavnosti 

povezane s programom Varno s soncem, čeprav se v tem šolskem letu le ta ne bo izvajal na 

način kot prejšnja leta. Smo pa vrtec na podeželju, kateri nam nudi zelo veliko priložnosti 

bivanja na prostem, v senci, v gozdu ( poskrbimo za zaščito pred klopi). 

 

 

ODDELEK 2. STAROSTNEGA OBODOBJA (4-6 LET) 

Vzgojiteljica: Jasna Špindler  

Vzgojiteljica pomočnica: Nina Krajnc 
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1. Aktivnost: ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

Zunanji izvajalci: Osebje ZD Ljutomer 

Čas trajanja aktivnosti: 5 tednov 

Gradivo in didaktični material:  

Pribor za ščetkanje zob, didaktični pripomočki ki jih je prinesla medicinska sestra, rekviziti za 

zaključni nastop projekta. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, ogled/obisk, demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci, osebje vrtca, Drugo: osebje ZD Ljutomer, podjetje Flegis. 

Opis aktivnosti: 

Aktivnosti v projektu Zobni alarm smo izvajali pod strokovnim vodstvom osebja ZD Ljutomer. 

V štirih obiskih nam je medicinska sestra za zobozdravstveno vzgoji predstavili kako pravilno 

skrbimo za ustno higieno. Prav tako smo se veliko pogovarjali o rasti zob, o pravilni prehrani, 

o sestavi zob in podobno. Otroci so skozi srečanja pridobili veliko novih informacij, ki smo jih 

v oddelku do naslednjega srečanja poskušali utrditi. To smo izvajali s pomočjo pogovorov, 

zgodb in podobno. Ob koncu projekta smo pripravili prireditev, kjer smo se predstavili s plesno 

točko, kako izrastejo zobje, kako za njih skrbimo in kakšna je zdrava prehrana za naše zobe. 

Otroci so nad točko bili že v začetku zelo navdušeni, kar se je pokazalo tudi na zaključni 

prireditvi, kjer so se odlično odrezali. Informacije, ki so jih dobili skozi izvajanje dejavnosti so 

si tudi dobro zapomnili in menimo, da je projekt, ki ga izvajamo že tretje leto za otroke pozitiven 

in prinaša dobro podlago za naprej. 

 

2. Aktivnost: GIBANJE 

Čas trajanja aktivnosti: 7 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

Športni pripomočki oziroma rekvizit. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci, Drugo: sodelovanje z okoliškimi vrtci. 

Opis aktivnosti: 

V šolskem letu 2019/2020 smo v septembru pripravili 3. športne igre našega vrtca. Leto smo se 

gibali s pomočjo naravnega poligona, ki je potekalo okoli našega vrtca. K sodelovanju smo 

povabili tudi okoliške vrte. Skupaj je bilo osem okoliških vrtcev, ki smo sodelovali pri gibanju. 

Prav tako smo se v mesecu septembru udeležili Lotmerškega trail teka. V mesecu oktobru smo 

izvedli športni dan v sodelovanju z OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. In sicer smo se podali na vrh 

Boča. Vsi otroci iz oddelka so uspešno pravili pot na Boč in iz njega. V ostalih mesecih, ko 

smo bili prisotni v vrtcu smo dali veliko poudarka gibalnim aktivnostim. dvakrat na teden smo 

izvajali vadbene ure v večnamenskem prostoru ali pa na prostem. dnevno smo izvajali jutranja 

razgibavanja in gibalne minutke. Pri vadbenih urah smo velik poudarek dajali predvsem 

sestavljenim oblikam gibanja, kjer so se otroci urili v različnih spretnostih: podajanje in 

ujemanje žoge, preval, poskoki, plezanje po ribstolih, držanje ravnotežja, razvijanje moči rok 

in nog, pridobivanje koordinacije in vzdržljivosti in podobno. pri jutranjih razgibavanjih in 

gibalnih minutkah pa smo dali več poudarka naravnim oblikam gibanja. V vrtcu smo spremljali 

otrokov napredek na področju gibanja z štirikratnim testiranjem, ki smo ga izvajali v vsakem 

letnem času enkrat. testirali smo hojo vzvratno, tek, plazenje in hojo po vseh štirih. Veliko časa 

smo namenili bivanju na prostem saj se nam to zdi ključnega pomena za ohranjanje otrokovega 

zdravja. Bivali smo na travnatih površinah, v gozdu in podobno. 
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3. Aktivnost: ZDRAVA PREHRANA 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna 

Gradivo in didaktični material:  

Knjiga Kako živijo otroci po svetu, plakati ki smo si jih skupaj pripravljali. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, razstava. 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

V okviru tematska sklopa Kako živijo otroci po svetu, smo spoznavali različne kulture življenja. 

Pri tem smo se pogovarjali o osebni higieni v različnih kulturah, o prehranjevalnih navadah v 

različnih družbenih okoljih in nasploh o načinu življenja. Skozi knjigo smo si izdelovali plakate, 

ki smo jih izobešali na vidno mesto, tako da so jih otroci vsa dan znova videli in jih imeli v 

vpogled. Ob tem smo pri vsaki kulturi poskusili tudi kakšno jed ali vsaj sestavino. Tako smo 

poskušali jesti basmati riž z palčkami, poskusili smo mango in avokado, ki ga otroci niso 

poznali in so ga poskusili prvič (avokada še nobeden od otrok ni poskusil). Ker jim je bila 

dejavnost zanimiva smo se na tem mestu odločili, da koščico avokada posadimo in zraslo nam 

je avokado, za katerega sedaj pridno skrbimo (to je bila povsem spontana dejavnost za katero 

so pobudo dali otroci). Spoznavali smo tudi higienske navade, in se veliko ogovarjali o 

umivanju rok v našem družbenem okolju. Le to smo kljub vsemu še enkrat pokazali in si na 

vidna mesta izobesile tudi plakate. prav tako smo se po tem pogovarjali o pravilnem kihanju in 

kašljanju, ki so ga otroci zelo lepo usvojili. Ob koncu tematskega sklopa smo znanje otrok tudi 

preverili in ugotovili, da so si zelo veliko zapomnili. Predvsem o drugačni prehrani, ki so je 

deležni otroci po svetu. Ob tem ko smo plakate imeli izobešene na vidnem mestu pa so otroci 

dnevno veliko spraševali in si tudi s tem krepili svoje znanje in ga ponotranjili. 

 

4. Aktivnost: SVETOVNI DNEVI POVEZANI Z ZDRAVJEM 

Čas trajanja aktivnosti: 2 meseca 

Gradivo in didaktični material:  

Video posnetek. 

Metode dela: 

uporaba avdiovizualnih sredstev. 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 

Ob svetovnem dnevu zdravja smo se znašli v času epidemije, ko smo tako strokovni delavci kot 

tudi otroci ostali doma. Kljub vsemu pa se nam je zdelo prav, da nekaj stvari podamo otrokom 

in jih seznanimo o svetovnem dnevu zdravja. Zato smo ob tem dnevu pripravili filmček, ki smo 

ga objavili na spletni strani vrtca in spletni učilnici, ki je v obdobju epidemije bila odprta za 

starše in otroke. Filmček, ki smo ga pripravili je vseboval posnetek o tem kako pravilno 

umivamo roke, kako pravilno umivamo zobe, kako pravilno kihamo in kašljamo. Kaj vse je 

pomembno za zdravje: gibanje, zdrava prehrana, počitek, osebna higiena. Ob tem smo 

strokovne delavke otroke in starše povabile k ogledu posnetka. Glede na odzive, ki smo jih bili 

deležni na spletni strani in beleženja obiska spletne strani smo prišli do podatkov, da je ogled 

filma bil zelo dober. 

 

5. Aktivnost: VARNO S SONCEM 

Čas trajanja aktivnosti: 2 meseca 

Gradivo in didaktični material:  

Gradivo iz spletne strani Varno s soncem. 

Metode dela: 
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praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 

Dejavnosti smo že začeli izvajati in jih bom izvajali tudi v prihodnje, ko bo vreme še bolj toplo. 

Pri tem gre za to da smo v prvi vrsti spremenili potek dnevne rutine in prilagodimo bivanje na 

prostem. na prostem bivamo tako v jutranjih urah, medtem ko se v popoldanskih urah 

zadržujemo v vrtcu. O tem so starši tudi obveščeni. Starše in otroke vzpodbujamo, da v vrtec 

prinašajo zaščitna pokrivala in primerna oblačila. Pri tem v zadnjih letih opažamo velik 

napredek. Z otroki se veliko pogovarjamo tako negativnih kot  tudi pozitivnih učinkih sonca. 

Otroci se v večini bolj nagibajo k negativnim vplivom in le te bolj poznajo zato želimo pri njih 

vzpodbuditi tudi tiste pozitivne učinke sonca. Izvajamo dejavnosti: branje pravljico o pravilnem 

bivanju na prostem v poletnih počitnicah, slikanje na temo sonce JA ali NE, ogled video 

posnetkov na temo varno na soncu, bivamo v gozdu ali senci, se igramo z vodo in podobno. 
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Priloga 3: Analiza rezultatov testiranja naravnih oblik gibanja. 

 

Zaključki testiranj naravnih oblik gibanj po izvedenih testiranjih v šol. Letu 2019 / 2020:  

- Zaradi razglašene epidemije in posledično zaprtja vrtca nismo izvedli testiranja 

spomladi, vsa ostala testiranja so bila izvedena. 

- Otroci II. starostnega  obdobja so dosegli najmanj napredka pri hitrosti teka in hoji 

vzvratno,  izboljšala pa se je tehnika in hitrost hoje po štirih in plazenja. Manj 

napredka pri teku je bilo zaznati pri otrocih kateri so imeli dober že prvi  izmerjen 

rezultat.   

- Otroci I. starostnega obdobja so dosegli najmanj  napredka pri plazenju, izboljšali pa 

so se rezultati hitrosti teka in hoji vzvratno. Hoja po štirih otrokom bolje uspe kot 

plazenje.  

- Pri hoji po štirih in plazenju je zaznati nekoliko več deklic med boljše izmerjenimi 

rezultati. Pri ostalih dveh gibanjih pa ne. Tako, da lahko pridemo do zaključka, da so 

fantje hitrejši pri bolj enostavnih gibanjih ( hoja, tek), deklice pa tudi sorazmerno z 

fanti spretne pri bolj zahtevnih  naravnih oblikah gibanj.  Je pa res tudi dejstvo, da je v 

vrtcu od 57 otrok le 21 deklic. 

- Opaziti je, da je hitrost posameznih gibanj pogojena tudi s starostjo otrok – starejši v 

oddelku boljše rezultate, kar je opaziti v oddelkih  otrok II. starostnega obdobja ( 

Matej, Julija, Rene, Iza, ). V oddelkih I. starostnega obdobja starost ni tako močno 

pogojena, se pa tudi že nakazuje, bolj je v ospredju sposobnost v gibanju. 

- So pa v vseh štirih oddelkih otroci kateri so konstantno  izstopali pri hitrosti izvajanja 

posameznih gibanj in tudi otroci kateri so izstopali v tem, da so bili vedno med 

zadnjimi po izmerjenih rezultatih. 

- V vrtcu ni  otroka, kateri ne bi napredoval v nobeni izmed testiranih naravnih oblik 

gibanja.                          

Zaradi varstva osebnih podatkov so vse analize z imeni in priimki otrok zapisane v tabelah, 

hranjene v arhivu vrtca. 
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Priloga 4: Evalvacija šolske svetovalne službe za šolsko leto 2019/2020. 

 

Svetovalna delavka je skozi šolsko leto opravljala svetovalno delo s starši, vzgojitelji in 

njihovimi pomočniki, s starši otrok, sodelovala je z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami. 

Vsak torek med 8. in 10. uro se je vključila v eno izmed treh skupin vrtca, ki jih je obiskovala. 

Namen vključevanja v skupino vrtca je bil opazovanje otrok ter pogovor z vzgojiteljicami o 

funkcioniranju vsakega posameznika in skupine kot celote. Z neposrednim delo z otroki v 

skupini je želela spodbuditi razmišljanje otrok o vrednotah in razmišljanju o lastnem ravnanju 

v skladu s temi vrednotami. Otroci so v pripravljenih dejavnostih s strani šolske svetovalne 

delavke pridno sodelovali. Poleg vzgojnega vidika se je svetovalna delavka posvečala še 

ugotavljanju in urjenju predopismenjevalnih veščin in spretnosti.  

Vzgojiteljica Jasna Špindler je opozorila svetovalno delavko na težave s katerimi se soočata 

dečka iz njene skupine, ki naslednje leto vstopata v 1. razred. Predlagala je nudenje pomoči s 

strani šolske svetovalne delavke. Starši so februarja podpisali soglasje, da jima lahko 

svetovalna delavka nudila pomoč. Zaradi zaprtja vrtcev, 16. 3. 2020, se je svetovalna delavka 

srečala s fantoma le dvakrat.  

Ob koncu šolskega leta so v vrtcu Cezanjevci imeli trije otroci dodatno strokovno pomoč. 

Pomoč so izvajale Špela Moravec, logopedinja Marica Horvat in pedagoginja Martina 

Cvetko. En fant, ki vstopa v z naslednjim šolskim letom v 1. razred je prejemal dodatno 

strokovno pomoč v vrtcu Cezanjevci že drugo leto. Strokovna skupina je pripravila 

individualizirani program in ga predstavila staršem. Meseca februarja so starši ob pomoči 

vrtca podali Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, vrtec je napisal poročilo. Šola je že 

dobila odločbo in fant bo deležen dodatne strokovne pomoči tudi v šoli. 

Meseca januarja je v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo v Murski Soboti, 

potekal timski sestanek za otroka, ki v naslednjem letu vstopa v 1. razred. Predlog za začetek 

postopka usmerjanja je podal pedopsihiater Berič. Otrok je bil na podlagi Zapisnika timskega 

sestanka deležen dveh ur dodatne strokovne pomoči. Strokovna skupina je pripravila 

individualizirani program in ga predstavila staršem. Meseca februarja so starši ob pomoči 

vrtca podali Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja in fant bo deležen pomoči tudi v šoli.  

V skupino vrtca, ki jo vodi Irena Magdič, je vključen otrok, ki je od 1. 9. 2019 deležen dveh 

ur dodatne strokovne pomoči. Na sestanku strokovne skupine ob koncu šolskega leta smo 

ugotovili, da otrok sicer napreduje, ampak bi v prilagojenem programu vrtca morebiti več 

pridobil. Izpostavili smo tudi dobre strani vključenosti v redni vrtec. Mama je menila, da bi 

bilo za njenega otroka dobro, če bi bil vključen v razvojni vrtec. 

V skupini Irene Magdič je bila deklica, ki v vrtcu ne govori. Vzgojiteljica pove, da doma 

deklica normalno govori. Ker deklica po daljšem času obiskovanja vrtca še vedno ni 

spregovorila, je svetovalna delavka predlagala, da mama pelje otroka k otroški zdravnici in 

spregovori o težavah. Deklica je obiskala tudi psihologinjo.  

Odložitve šolanja v tem šolskem letu ni bilo.  

Šolska svetovalna delavka se je udeleževala srečanj Področnega aktiva svetovalnih delavk iz 

vrtca. 

Pri reševanju problematike se je povezovala z zunanjimi ustanovami, strokovnjaki in sicer: 

ZD Ljutomer (dr. Božena Borjan, psihologinja Ines Šlihthuber Kuplen, logopedinja Livia 

Horvath), ZRSŠ, OE Murska Sobota  (Jana Grah, Bojana Kovač), ZRSŠ, OE Maribor, 

Razvojno ambulanto s Centrom za zgodnjo obravnavo Murska Sobota,  s pedopsihiatrom 

Miroslavom Berićem … 

 

Cezanjevci, 24. 6. 2020     Zapisala: 

        Martina CVETKO 
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Priloga 5: Tabela izobraževanj strokovnih delavk v šolskem letu 2019/2020. 

 

IME IN PRIIMEK 

STROKOVNE 

DELAVKE 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA ČAS IZOBRAŽEVANJA 

 

 

 

 

IRENA MAGDIČ 

 

Prva  delavnica v programu Mreže 

učečih se šol in vrtcev, Znamo 

komunicirati s starši? 

 29. 10. 2019 ob 14. 00 uri v 

Biotermah Mala nedelja. 

 

Druga delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši?- 

10. 12. 2019 ob 15.00 uri v 

prostorih OŠ Cezanjevci. 

 

Varstvo pri delu  19. 2. 2020 v prostorih OŠ 

Cezanjevci. 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIJELA 

MARIČ 

Test hoje 24. 9. 2019.športno igrišče OŠ 

Cezanjevci 

Študijske skupine: Otrokov dan v 

vrtcu  

17. 9. 2019 Ekonomske šole 

Murska Sobota. 

Prva  delavnica v programu Mreže 

učečih se šol in vrtcev, Znamo 

komunicirati s starši? 

29. 10. 2019 ob 14. 00 uri v 

Biotermah Mala nedelja. 

 

Kako funkcionira družina, 

predavateljica Majda Baligač  

4. 12. 2019 v Murski Soboti. 

 

Druga delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši?- 

10. 12.2019 ob 15.00 uri v 

prostorih OŠ Cezanjevci. 

 

Varstvo pri delu  19.2.2020 v prostorih OŠ 

Cezanjevci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NINA KOSI 

 

 

Študijske skupine 17. 9. 2019, Murska Sobota 

Test hoje  

 

24. 9. 2019, športno igrišče OŠ 

Cezanjevci 

Predavanje Motivacija 7.10. 2019, KD Ljutomer 

Prva  delavnica v programu Mreže 

učečih se šol in vrtcev, Znamo 

komunicirati s starši? 

29. 10. 2019, Bioterme Mala  

Nedelja 

 

Druga delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši? 

10. 12. 2019, OŠ Cezanjevci 
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Seminar za športno/gibalni 

program Mali sonček  

24. 1. 2020, Murska Sobota 

 

Tretja delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši? 

9. 3. 2020, vrtec Cezanjevci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INES LUKNJAR 

Študijske skupine 17. 9. 2019, Murska Sobota 

 Test hoje  

 

24. 9. 2019, športno igrišče OŠ 

Cezanjevci 

 Predavanje Motivacija 7.10. 2019, KD Ljutomer 

Kako se čustveno povezati z 

otrokom (prof. Majda Baligač). 

24. 10. 2019, Murska Sobota 

 

 Prva  delavnica v programu Mreže 

učečih se šol in vrtcev, Znamo 

komunicirati s starši? 

29. 10. 2019, Bioterme Mala  

Nedelja 

 Jesensko izobraževanje v 

programu Zdravje v vrtcu 

28. 11. 2019, NIJZ OE Maribor 

 

Kako funkcionira družina, Mojca 

Baligač.  

4. 12. 2019, Murska Sobota 

 

Druga delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši 

10. 12. 2019, OŠ Cezanjevci 

 

Tretja delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši? 

9. 3. 2020, vrtec Cezanjevci 

 

Otrok je kakršen je, jaz pa mislim, 

da je... 

11. 5. 2020 – 14. 5. 2020, 

video izobraževanje 

TAMARA JUREŠ Test hoje  24. 9. 2019, športno igrišče OŠ 

Cezanjevci 
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Prva  delavnica v programu Mreže 

učečih se šol in vrtcev, Znamo 

komunicirati s starši? 

 

29. 10. 2019, Bioterme Mala  

Nedelja 

 

  

 

 

KATJA NOVAK 

Študijske skupine:  Otrokov dan v 

vrtcu. 

 17. 9. 2019, Murska Sobota 

 

3. Delavnica Kako komunicirati s 

starši. 

9. 3. 2020, zbornica vrtca 

Cezanjevci 

Varstvo pri delu. 

 

19. 2. 2020, prostori OŠ 

Cezanjevci 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMONA 

JUTERŠA 

Študijske skupine:  Otrokov dan v 

vrtcu. 

17. 9. 2019, Murska Sobota 

 

Test hoje. 

 

24. 9. 2019, športno igrišče OŠ 

Cezanjevci 

Predavanje z naslovom Kako se 

čustveno povezati z otrokom (prof. 

Majda baligač). 

24. 10. 2019, center SIJ 

Beltinci  

 

Prva  delavnica v programu Mreže 

učečih se šol in vrtcev, Znamo 

komunicirati s starši? 

22. 10. 2019, Bioterme Mala 

nedelja. 

 

Predavanje z naslovom Kako 

funkcionira družina (prof. Majda 

Baligač). 

4. 12. 2019, center SIJ Beltinci 

 

Druga delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši? 

10. 12. 2019, OŠ Cezanjevci 

 

3. Delavnica Kako komunicirati s 

starši. 

9. 3. 2020, zbornica vrtca 

Cezanjevci 

 

 

 

 

 

SIMONA 

ŠTAMPAR 

Študijske skupine:  Otrokov dan v 

vrtcu. 

 17. 9. 2019, Murska Sobota 

 

Predavanje z naslovom  Kako se 

čustveno povezati z otrokom (prof. 

Majda baligač). 

24. 10. 2019, center SIJ 

Beltinci  

 

Prva  delavnica v programu Mreže 

učečih se šol in vrtcev, Znamo 

komunicirati s starši? 

22. 10. 2019, Bioterme Mala 

nedelja. 
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Predavanje z naslovom Kako 

funkcionira družina (prof. Majda 

Baligač). 

4. 12. 2019, center SIJ Beltinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINA KRAJNC 

Študijske skupine Murska Sobota – 17. 9. 2020 

Test hoje. 

 

24. 9. 2019, športno igrišče OŠ 

Cezanjevci 

Predavanje, motivacija Ljutomer – 24. 9. 2019 

Ali znamo komunicirati s starši Bioterme Mala Nedelja – 29. 

10- 2019 

Erasmus plus GEM Leeds Anglija – 18. 11. 2019 – 

22. 11. 2019 

Emocionalni možgani in pomen 

dobre komunikacije, dr. Sanela 

Banovič 

Ljutomer – 27. 11. 2019 

 

Druga delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši? 

10. 12. 2019, OŠ Cezanjevci 

 

Znakovni jezik GFML Ljutomer – 25. 1. 2020 

3. Delavnica Kako komunicirati s 

starši. 

9. 3. 2020, zbornica vrtca 

Cezanjevci 

Učimo se za življenje spletno izobraževanje – 7. 4. 

2020 – 14. 4. 2020 

Otrok je kakršen je, jaz pa mislim, 

da je... 

video izobraževanje – 11. 5. 

2020 – 14. 5. 2020 

Pomen vrtca za družino video izobraževanje – 11. 5. 

2020 – 14. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

JASNA ŠPINDLER 

Študijske skupine Murska Sobota – 17. 9. 2020 

Test hoje. 

 

24. 9. 2019, športno igrišče OŠ 

Cezanjevci 

Kako komunicirati s starši  Ljubljana (4 delavnice) 

Ali znamo komunicirati s starši Bioterme Mala Nedelja – 29. 

10- 2019 

Kako funkcionira družina, Mojca 

Baligač.  

Murska Sobota – 4. 12. 2019 
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Druga delavnica v programu 

Mreže učečih se šol in vrtcev, 

Znamo komunicirati s  starši? 

10. 12. 2019, OŠ Cezanjevci 

 

Nadaljnje izobraževanje za 

ravnatelje 

Portorož – 21. 1. 2020 

Šport za mlade Maribor – 23. 1. 2020 

Znakovni jezik GFML Ljutomer – 25. 1. 2020 

3. Delavnica Kako komunicirati s 

starši. 

9. 3. 2020, zbornica vrtca 

Cezanjevci 

Učimo se za življenje spletno izobraževanje – 7. 4. 

2020 – 14. 4. 2020 

Otrok je kakršen je, jaz pa mislim, 

da je... 

video izobraževanje – 11. 5. 

2020 – 14. 5. 2020 
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Priloga 6: Evalvacija finančnega načrta za šolsko leto 2019/2020. 

 

DEJAVNOST STROŠEK NA 

OTROKA 

OPOMBE 

Plavalni tečaj 27€ K strošku plavalnega tečaja lahko, 

računamo tudi prevozne stroške, ki znašajo 

4€ (na dan) na otroka. 

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 plavalni tečaj ni bil izveden, zato tudi finančnih 

stroškov ni bilo. 

Športni dan – Boč 8-10€ Znaša prevoz. 

Dejavnost je bila izvedena in financirana s strani staršev, na znesek ki je bil predviden. 

Lutkovni abonma 32€ 16€ znašajo predstave, 6€ znaša prevoz za 

vse predstave. 

Dejavnost je bila izvedena in financirana s strani staršev, na znesek ki je bil predviden. 

Športni dan na 

Arehu 

7€ Znaša prevoz. 

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 plavalni tečaj ni bil izveden, zato tudi finančnih 

stroškov ni bilo. 

Prevozi na različne 

dejavnosti 

15€ Gre za dejavnosti, ki se bodo odvijale skozi 

leto in bodo morebiti povezane z stroški 

prevoza. 

Prevoz na Ptuj, na pustno povorko, je krila OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. 

 


