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1. IZHODIŠČA ZA LETNI DELOVNI NAČRT   

 

Letni delovni načrt (LDN) opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce posameznih nalog s 

področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, ki jih bomo realizirali v šolskem letu 

2021/2022. Zagotavlja načrtno in poglobljeno delo strokovnih organov vrtca pri 

uresničevanju vzgojnih ciljev vrtca. 

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

upravnim organom s področja vzgoje in izobraževanja. 

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

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

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

občine Ljutomer. 

 

   1.1 IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

• Zakon o vrtcih. 

• Zakon o zavodih 

• Pravilnik o dokumentaciji vrtca. 

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

• Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje. 

• Kurikulum za vrtce. 

• Konvencija o otrokovih pravicah. 

• Potrebe in programi družbenega okolja. 

• LDN namenjen posameznemu oddelku in LDN vrtca. 

• Materialni in kadrovski pogoji ter možnosti. 

• Evalvacija LDN preteklega leta. 

 

   1.2 ZASNOVE IN FAZE NASTAJANJA LDN 

Nastajanje LDN vodi ravnateljica, pomočnica ravnateljice za vrtec in vodja vrtca, ter ostali  

strokovni delavci vrtca. Smernice vzgojnega dela programa in nalog se oblikujejo na 

vzgojiteljskem zboru. Predloge in pobude posredujejo tudi starši na roditeljskih sestankih in 

svetu staršev. LDN sprejme Svet zavoda po predhodni obravnavi na roditeljskem sestanku 

vrtca in Svetu staršev.   

 

  

2. VIZIJA, CILJI IN NALOGE  VRTCA   
 

   2.1  VIZIJA 

»Z nasmehom na obrazu vstopamo v širni svet.« 

Naša vizija je otroke čim bolje pripraviti za življenje, da bodo s pogumom, samozavestjo in 

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

nasmehom na obrazu povedali od kod prihajajo in se radi vračali nazaj v domače kraje. Prav 

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

nekako izgubljajo, hkrati pa sledili napredku sodobnega časa. 

    

 

   2.2  NALOGE VRTCA 

Naši programi temeljijo na sodobnih konceptih dela, ki v ospredje postavljajo dejavnosti otroka 

in njegovo počutje v vrtcu.  Ker želimo v vrtcu ustvariti prijetno in spontano vzdušje, pri čemer 
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bo otrok dejaven in bo iz tega pridobival tudi izkušnje, ki so pomembne za življenje so naše 

naloge naslednje: 

 

• z dejavnostmi vplivati na celoten otrokov razvoj, 

• z gibalnimi dejavnostmi vplivati na motorični in funkcionalni razvoj otroka, 

• z dejavnostmi vzpodbujati otrokovo samostojnost in pridobivati otrokovo samozavest, 

• z aktivnim vključevanjem otrok v dejavnosti vplivati na kritično razmišljanje otrok, 

• z sooblikovanjem dejavnosti v okviru vrtčevskega programa razvijati inkluzivno učno 

okolje, 

• z krepitvijo digitalnih kompetenc strokovnih delavcev, slediti digitalizaciji sodobnega 

časa, 

• poskrbeti za uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje, 

• spodbujati moralno etične dimenzije otrok in strokovnih delavcev, 

• spodbujati govorno kompetentnost otrok v vrtcu, 

• sodelovanje z drugimi vrtci, povezovanje s strokovnimi institucijami, povezovanje s 

starši in lokalno skupnostjo. 

  

 

3. OBRATOVALNI ČAS 

 

    3.1  POSLOVNI ČAS 

Dnevni poslovni čas je prilagojen potrebam staršev in je bil potrjen na Svetu zavoda. V 

primeru, da je praznik med tednom, bomo za ostale delovne dni zbrali prijave in na osnovi 

števila prijav organizirali dežurne skupine.  Do združevanja lahko prihaja ob praznikih in med 

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

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

Vrtec obratuje, če je vključenih najmanj 5 otrok. Za dneve zaprtja vrtca se staršem, ki podajo 

izjavo, da otrok ne bo vključen v vrtec, ne obračuna plačilo. Starši, ki podajo izjavo, da bodo 

otroka vključili, pa ga ne pripeljejo, plačajo prispevek, kot da bi bil otrok prisoten. 
 

   3.2  DNEVNI URNIK 
Tabela 1: Urnik dela v vrtcu 

5.30 -8:00 Prihajanje otrok v oddelke in igra po načrtovani tedenski pripravi. 

8.00 – 8.30 Zajtrk in urejanje po tem. 

8.30 – 12.00 Izvajanje usmerjenih dejavnosti v igralnicah in na prostem. 

11.00 – 12.30 Kosilo in urejanje po tem. 

12.30 – 14.00 Počitek (12:00 – 13:30), dejavnosti za otroke ki ne počivajo. 

14.00 – 15.45 Popoldanske dejavnosti po načrtovani tedenski pripravi in odhod domov. 
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4. PROGRAMI VRTCA   

  
   4.1  STANDARDNI PROGRAMI 
Tabela 2: Programi v vrtcu 

DNEVNI PROGRAM ŠTEVILO ODDELKOV 

Oddelek prvega starostnega obdobja (homogeni 1-2) 1 

Oddelek prvega starostnega obdobja (homogeni 2-3) 1 

Kombinirani  oddelek (2-4) 1 

Oddelek drugega starostnega obdobja (heterogeni 4-6) 1 

 
 

5. ORGANIZACIJA DELA 

  

   5.1  ODDELKI 

Enota vrtca ima s 1. septembrom letošnjega šolskega leta oblikovane štiri oddelke dnevnega 

varstva: 

● dva oddelka dnevnega varstva otrok prvega starostnega obdobja, 

● en kombinirani oddelek dnevnega varstva, 

● en oddelek dnevnega varstva otrok drugega starostnega obdobja. 

 

V zavodu je s 1. 9. 2021 ustanovljen tudi razvojni oddelek, ki spada pod OŠCG Ljutomer.  

  
   5. 2  ŠTEVILO OTROK IN STROKOVNIH DELAVCEV   
Tabela 3: Tabela števila vpisanih otrok na dan 1. 9. 2021 

VRSTA 

ODDELKA 

ŠTEVILO 

ODDELKOV 

ŠTEVILO 

OTROK 

DIPL. 

VZGOJITELJICA 

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja (1-2 let) 

1 11 1 1,2 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3 let) 

1 11 1 1,2 

Kombinirani 

oddelek 

(2-4 let) 

1 14 1 1 

Oddelek drugega 

starostnega 

obdobja 

(4-6 let) 

1 19 1 1 
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   5. 3  STROKOVNI DELAVCI VRTCA 

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

ustanoviteljem – Občino Ljutomer. 

   
Tabela 4: Tabela strokovnih delavcev v posameznem oddelku vrtca 

ODDELEK ŠTEVILO 

ODDELKOV 

DIPL. 

VZGOJITELJICA 

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja od 1 do 2 let 

1     Irena Magdič Tamara Jureš/ Nina 

Krajnc 

Monika Kohek 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja od 2 do 3 let 

1 Jasna Špindler Anja Fischer/Ines 

Luknjar 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 3 do 

4 let 

1 Ines Luknjar/Nina 

Kosi 

Gabrijela Marič 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 5 do 

6 let 

1 Katja Novak Simona Juterša 

Lara Stajnko 

(spremljevalka) 

 

 

   5.4  URNIK STROKOVNIH DELAVK VRTCA   

Polna delovna obveznost diplomirane vzgojiteljice je razporejena na:   

-        6 ur neposrednega dela z otroki,   

-        0,5 ura pedagoškega dela v vrtcu v sklopu strnjenega delovnega časa, 

-        0,5 ure pedagoškega dela izven strnjenega delovnega časa v vrtcu, 

-        0,5 ure odmora.   

Polna delovna obveznost vzgojiteljice je razporejena na:   

-        7 ur neposrednega dela z otroki,   

-        0,5 ure pedagoškega dela izven strnjenega delovnega časa, 

-        0,5 ure odmora. 

 

 

6. OSTALI ZAPOSLENI 

  

   6. 1 SISTEMATIZACIJA ZAPOSLENIH 
Tabela 5: Sistematizacija delovnih mest v vrtcu 

DELOVNO MESTO DELEŽ 

ZAPOSLITVE 

ravnatelj / 

diplomirane vzgojiteljice 4 
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vzgojiteljic 4,4 

svetovalni delavec  0,13 

kuharica  1,3 

perica 0,3 

čistilka  1,37 

administrativno računovodska služba  0,53 

hišnik  0,22 

organizator prehrane  0,07 

organizator zdravstveno-higienskega režima  0,07 

pedagoško vodenje  0,2 

SKUPAJ  12,59 
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7. PREDNOSTNA NALOGA VRTCA    
 

V šolskem letu 2021/2022 je prednostna naloga vrtca »dvig digitalne kompetentnosti« Znotraj te si bomo zastavili cilje na področju osebnostnega 

razvoja strokovnih delavcev in cilje na področju razvija otrok. 

  
   7.1 PREDNOSTNA NALOGA ODDELKOV 

Vsak tandem strokovnih delavk, bo v oddelku izvajal primerne aktivnosti glede na starostno stopnjo otrok.   
Tabela 6: Tabela ciljev, ki jih želimo doseči na nivoju prednostne naloge 

ODDELEK CILJI NA NIVOJU PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

STROKOVNEGA DELAVCA  

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI PRI OTROCIH 

Oddelek prvega 

starostnega odboja 

(1 – 2 let) 

Strokovne delavke  oblikujemo   posnetke  oz. kratke filme z 

aktualnimi temami v oddelku. 

Otrok prepozna sebe na digitalnih fotografijah, svoje 

prijatelje in družinske člane – s tem si razvija  sposobnost 

usmerjene pozornosti. 

Strokovne delavke oddelka sproti  vnašamo vsebine  v spletne 

igralnice. 

Otrok sodeluje pri skupnem in individualnem 

fotografiranju in v povezavi preko ZOOM aplikacije z 

ostalimi oddelki.  

Strokovne delavke oddelka preko spleta sodelujemo s  starši. Otrok prepozna zvok, glas in oglašanje ( preko telefona, 

prenosnika, radia) ter poveže le tega s pravilno fotografijo. 

Strokovne delavke poiščemo in pripravimo primerno gradivo  s 

spleta in približamo otrokom svet, katerega  jim drugače ne bi 

mogle prikazati. 

Pri otroku  se v  digitalnem kotičku  kažejo začetki  

simbolne igre – v igri ponazarja delovanje digitalne 

tehnologije. 

Strokovne delavke s pomočjo digitalnih orodij spremljamo in 

dokumentiramo področja  razvoja otroka. 

 

Oddelek prvega 

starostnega odboja 

(2 – 3 let) 

Strokovni delavec za svoje delo uporablja PP, filmčke, glasovne 

posnetke. 

Otroci znajo poimenovati računalnik, tipkovnico, miško, 

telefon, mobilni telefon, fotoaparat.  

Strokovni delavec skrbi in sprotno objavlja dejavnosti v spletni 

igralnici. 

Otroci znajo razvrstiti IKT tehnologijo glede na njihovo 

pripadnost. 

Strokovni delavec skliče vidokonferenčni klic z namenom 

sodelovanja z ostalimi oddelki ali hospitacije. 

 

Otroci na videoklicih sodelujejo v smeri nastopanja pred 

kamero (govorijo po svojih sposobnostih, plešejo,...).  
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Kombinirani oddelek 

(2 – 4 let) 

Strokovni delavec oblikuje različne PP predstavitve, filemčke ter 

posnetke. 

Otrok spoznava, uporablja in poimenuje digitalna sredstva 

(računalnik, telefon, tablica, GPS sledilnik poti). 

Strokovni delavec v spletno igralnico matičnega oddelka sprotno 

nalaga dejavnosti, fotografije, posnetke.  

Otrok se aktivno vključuje v ustvarjanje digitalnih zgodb, 

kjer razvija govorni aparat ter zmožnost nastopanja pred 

kamero. 

Strokovni delavec vzpostavi videoklic ob sodelovanju z drugimi 

oddelki ali s starši. 

Otrok se navaja na spoštljivo ravnanje z digitalnimi 

sredstvi. 

Strokovni delavec spoznava in navaja na uporabo različnih 

digitalnih sredstev (GPS sledilnik poti, tablica, …). 

Otrok se navaja in aktivno sodeluje v komunikaciji z 

drugimi na daljavo. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

(4 – 6 le) 

Strokovne delavke skličemo video klic s 1.razredom preko Zoom 

povezave.  

   

Otroci se preko video klica predstavijo drugim oddelkom 

vrtca.  

 

Strokovne delavke izdelamo filmčke s fotografijami in 

videoposnetki otrok v oddelku.  

Otroci osvojijo osnovne načine ravnanja z računalnikom.  

 

Strokovne delavke izvajamo pogovorne ure preko Zoom 

povezave.  

Otroci fotografirajo in snemajo z digitalnim fotoaparatom. 

 

Strokovne delavke skrbimo za urejenost spletnih igralnic z 

objavljanjem aktualnih vsebin in obvestil staršem. 

Otroci se seznanjajo z različnimi načini komuniciranja in 

prenosa informacij (telefon, radio, televizija, računalnik.  

 

Strokovne delavke za izvajanje dejavnosti v oddelku 

uporabljamo IKT tehnologijo.  

 

Otroci se preko simbolne igre seznanjajo z IKT 

tehnologijo.   
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8. PROJEKTI 

  

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

• Nosilec projekta: Zavod za šport RS, zavod Planica. 

• Koordinator:Irena Magdič 

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

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE DATUMI IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

V projektu kot oddelek ne sodelujemo.  

Bomo pa skozi vse leto tudi pri najmlajših izvajali veliko gibalnih dejavnosti in 

otrokom omogočale optimalen razvoj gibalnih  zmožnosti. 

 skozi vso leto 

 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

Pohod do Ribičevega mlina. 

Pohod po poljski poti (okoli vrtca). 

Pohod na hrib. 

Gremo skupaj. Pohod bo načrtovan za družine, ki bodo svoj sprehod dokazale s 

fotografijo, ki bo objavlen v spletni igralnici. 

Vožnja s poganjalčkom.  

Igre brez meja na igrišču pred vrtcem. 

Naravne oblike gibanja na prostem. 

Igre z žogo. 

Ustvarjanje z gibom in ritmom. 

Igre na prostem pozimi. 

skozi vso leto 
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Kombinirani oddelek 

od 2 do 4 let 

MODRI SONČEK (2-3 let) in ZELENI SONČEK (3-4 let) 

Otroci morajo opraviti vsaj 5 nalog. 

-        Modri planinec (4 izleti: 2 daljša sprehoda in 2 izleta) in zeleni planinec 

(4 izleti: 3 izleti in 1 orientacijski pohod) 

-         Naravne oblike gibanja na prostem ali dejavnosti na trim stezi. 

-        Igre na prostem – pozimi. 

-        Vožnja s poganjalci. 

-        Igre z žogo. 

-        Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

      -        Naravne oblike gibanja. 

Evropski teden mobilnosti (16. 9. – 22. 9. 

2021) 

Evropski teden športa (23. 9. – 30. 9. 2021) 

V zimskem času glede na vremenske 

razmere. 

Jeseni in spomladi. 

 Pri vadbenih urah. 

V času jutranjega razgibavanja, vadbene 

ure, gibalne minute,… 

V času jutranjega razgibavanja, vadbene 

ure, gibalne minute,… 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 5 do 6 let 

ORANŽNI SONČEK (4-5 let) in RUMENI SONČEK (5-6 let) 

- Jesenski pohod 

- Orientacijski pohod 

- Zimski pohod 

- Spomladanski pohod. 

- Igre brez meja.  

- Mini kros.  

- Igre na prostem s smučmi.  

- Vožnja s poganjalcem ali kolesarjenje. 

- Rolanje.  

- Igre z žogo.  

- Ustvarjanje z gibom in ritmom. 

- Naravne oblike gibanja. 

- Elementi atletske in gimnastične abecede. 

- Igre z vodo, ob vodi in v vodi. 

 

16. 9. 2021 

17.9.2021 

V zimskem času. 

V spomladanskem času.  

23. 9. 2021. 

21.9.2021. 

V zimskih mesecih.  

20. 9. 2021. 

V spomladanskih mesecih. 

Skozi vse leto v sklopu vadbenih ur. 

 

 

 

Plavalni tečaj od 27. 9. 2021 do 29. 9. 

2021. 
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VARNO S SONCEM – namen projekta je otroke in odrasle, seznaniti z varnim načinom bivanja na prostem v toplejših dneh. V projektu sodelujejo 

vsi oddelki vrtca. 

• Nosilec projekta: NIJZ 

• Koordinator: Katja Novak 
 
Tabela 8: Tabela dejavnosti za projekt Varno s soncem po posameznih oddelkih 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE DATUM IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

Obeležili bomo dan sonca na prostem – ustvarjali bomo sonce na prostem in 

poiskali sonce v gozdu. Dotaknili se bomo sonca na zaslonu. Otroke bomo 

seznanjali s  prednostmi in slabostmi sonca – preko posnetka in plakata. Otroci 

bodo pri  tem aktivno sodelovali. Na prostem bomo bivali le v zgodnjih 

dopoldanskih urah  in se zadrževali v senci. Otroke bomo spodbujali na zadostno 

pitje vode. 

V spletno igralnico bomo pripravile posnetek otrokovega aktivnega spoznavanja 

zaščite pred negativnimi vplivi sonca za naše zdravje ( otroci si bodo nadeli 

klobučke, sončna očala, bivali v senci..).  

V primeru dela na daljavo bomo v spletno igralnico  objavile posnetek zgodbe o 

soncu in pomenu zaščite pred sončnimi žarki. Družine bomo spodbudile, da skupaj 

z otrokom iz naravnega materiala ustvarijo sonce in nam posredujejo fotografije.  

28. 5. 2022 – sobota, dejavnost bomo 

izvedli v petek: 27. 5. 2022. 

Poletni meseci. 

 

 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

Izvedli bomo dejavnosti na temo: 

● zakaj je sonce rumeno, 

● zakaj je sonce toplo. 

Iz slanega testa bomo pripravili sonce na dlani.  

Ob svetovnem dnevu sonca (28. 5. 2021), bomo vse omenjene dejavnosti združili 

v filmček in ga objavili v spletni igralnici. 

16. 5. 2022 - 27. 5. 2022 

Kombinirani oddelek 

od 2 do 4 let 

V sklopu tega projekta se bomo pogovarjali v poletnih mesecih, ko se je pred 

soncem treba zaščititi. Pogovarjali se bomo kako se zavarujemo pred sončnimi 

žarki s pomočjo slikovnega materiala in starše vzpodbujali, da tudi oni poskrbijo, 

da bodo otroci primerno zaščiteni pred močnimi sončnimi žarki. 

Toplejši meseci. 
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SVETOVNI DAN SONCA 

Na svetovni dan sonca bomo izvedli poskus- Moč sonca na prostem. 

Izdelali bomo tudi likovne izdelke s pomočjo sončne kreme in sonca. 

28. 5. 2021 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let 

V oddelku bomo otroke seznanili s pomenom zaščite pred soncem, otrokom bomo 

preko strokovne literature predstavili pozitivne in negativne učinke sonca na 

zdravje. Otroke bomo spodbujali k uporabi zaščitnih pokrival ter pitju zadostne 

količine tekočine.  

Izvedli bomo poskuse na prostem ter opazovali, kaj se zgodi z različnimi oblikami 

vode na soncu.  

Otroci si bodo izdelali knjižico na temo zaščite pred soncem ter si izdelali sončno 

uro. Opazovali bomo svojo senco ter se na prostem zadrževali v zgodnejših urah 

ali se zadrževali v naravni ali umetni senci. Otrokom bomo predstavili pomen ter 

nevarnosti ozona. Izdelali si bomo tabelo kjer bomo zabeležili število otrok s 

pokrivali. Izdelali si bomo igro Spomin na tematiko zaščite pred soncem ter 

likovno ustvarjali na temo sonca. Brali bomo zgodbe in peli pesmi o soncu. 

Obeležili bomo svetovni dan sonca z ogledom posnetka o soncu.  

Starše in otroke bomo tudi preko spletnih učilnic ozaveščali o pomenu zaščite pred 

soncem. 

Toplejši meseci.  

28. 5. 2022. 
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ZDRAV VRTEC – namen projekta je, da otrokom ponudimo tako zdravo prehrano kot tudi celoten zdrav način življenja, kar pomeni veliko 

gibalnih aktivnosti, bivanja na prostem itd. 

• Nosilec projekta: NIJZ 

• Koordinator: Ines Luknjar 

 
Tabela 9: Tabela dejavnosti za projekt Zdrav vrtec po posameznih oddelkih 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE DATUM IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

Živimo zdravo – gremo v naravo! – bivanje na prostem v vseh letnih časih. Vsaj 

2x  mesečno se bomo odpravili na daljšo pot – Z majhnimi koraki na dolgo pot! 

Dnevno bomo izvajali gibalne dejavnosti z otroki. 

Navajanje otrok na pravilno umivanje rok in  samostojnost pri osebni negi. Pomen 

higiene za zdravje. 

Obeležili bomo svetovne dneve povezane z zdravjem: dan športa, dan zdravja, 

evropski teden mobilnosti in teden športa… 

Sodelovali bomo v projektu Varno s soncem. 

V spletni igralnici bomo pripravili posnetek: Zdravo živimo v vrtcu: sprehod skozi 

gozd, jemo sadje, počivamo, tako umivamo roke…. Družine  bomo spodbudili, da 

z fotografijami predstavijo, kako pa oni skrbijo za zdravje doma. 

V primeru dela na daljavo bomo v spletno igralnico  objavile posnetek pomena 

gibanja, higiene, počitka in zdrave  prehrane  za naše zdravje. Družine bomo 

spodbudile, da posnamejo otroka pri umivanju rok ter gibanju in nam posredujejo 

posnetke, katere uredimo v zgodbo in objavimo v spletni igralnici. 

skozi celotno šolsko leto 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

V okviru  projekta se bomo skozi celo šolsko leto pogovarjali o: 

● zdravi prehrani, 

● gibanju, 

● osebni higieni, 

● počitku. 

S pomočjo knjige bomo usvajali zdrav način življenja, ki ga bomo s podporo 

fotografij objavili v spletni igralnici. 

1.11. 2021 - 19. 11. 2021 
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Kombinirani oddelek 

od 2 do 4 let 

Skozi celotno šolsko leto bomo namenjali pozornost in se pogovarjali o naslednjih 

tematikah, ki so pomembne v našem vsakdanjem življenju: 

-        Gibanje: Skrbeli bomo za vsakodnevno gibanje ob jutranjem razgibavanju, 

vadbenih urah, gibalnih minutah ter daljših sprehodih in pohodih. 

-        Zdrava prehrana: Pogovarjali se bomo o prehrani, iz revij izrezovali 

prehrano ter jo razvrščali med zdravo in manj zdravo prehrano. 

-        Higiena: Veliko pozornosti bomo namenili umivanju rok ter skrbi za 

svoje telo. 

-        Počitek: Otroke bomo seznanjali kako pomemben je počitek za naše 

zdravje in vsi otroci bodo počivali. 

skozi celotno šolsko leto 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let 

V oddelku bomo otroke skozi vse leto seznanjali z zdravim načinom življenja ter 

otrokom podrobneje predstavili nekatere tematike: 

- Počutim se dobro: veliko pozornosti bomo namenili skrbi za higieno, otrokom 

bomo preko posnetka predstavili pravilno umivanje rok z milom, pravilnem 

brisanju nosu, kihanju, kašljanju. Skrbeli za duševno zdravje (razvijali in skrbeli 

za zdrave medsebojne odnose preko različnih socialnih iger). Ogledali si bomo 

lutkovne filme z naslovom Ostal bom zdrav, Dobili bomo dojenčka in Čiste roke 

za zdrave otroke. 

- Zdrava prehrana:  izdelali si bomo prehransko piramido ter naredili semafor  živil, 

ki so zdrava, manj zdrava in ki zelo škodujejo zdravju.  

- Gibam se: Z vsakodnevnim bivanjem na prostem bomo poskrbeli za dovolj 

gibanja na svežem zraku s hojo na sprehode kot z igro na igrišču.  

- Varno v prometu: z otroki se bomo vsakodnevno odpravili na krajše in daljše 

sprehode, kjer bomo otroke seznanili z varno hojo po robu cestišča,  pravilnim 

prečkanjem ceste ter  otroke seznanili s pomenom osnovnih prometnih znakov. 

skozi celotno šolsko leto 
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ZOBNI ALARM – namen projekta je, da otroke navajamo na vsakodnevno umivanje zob in da starše seznanjamo o njihovih nalogah (dnevno 

ščetkanje zob zjutraj in zvečer). Prav tako s projektom želimo pri otrocih vplivati na pozitiven odnos do zobozdravstvene oskrbe. 

• Nosilec projekta: ZD Ljutomer 

• Koordinator: Anja Fischer 
Tabela 10: Tabela dejavnosti za projekt Zobni alarm po posameznih oddelkih 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE DATUM IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

V projektu kot oddelek ne sodelujemo. 

Bomo pa v oddelku izvedli dejavnost na temo: Tudi jaz imam zobke! 

V spletni igralnico bomo pripeli posnetek dejavnosti kako otroci na njim primeren 

način spoznavajo svoje zobke in pomen skrbi za zobke. 

V primeru dela na daljavo bomo objavile zgodbo z vsebino higiene zob in 

spodbujale starše na vestno pomoč otrokom pri čiščenju zob. 

v aprilu -  teden zdravja 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

V dejavnosti aktivno ne sodelujemo, bomo pa se v sklopu tematskega sklopa o 

zdravju pogovarjali tudi o ustni higieni. 

V kolikor bo izvedena zaključna prireditev projekta bomo v tem sodelovali.  

1.11. 2021 - 19. 11. 2021 

Kombinirani oddelek 

od 2 do 4 let 

Oddelek ne sodeluje v projektu. 

V našem oddelku se bomo enkrat mesečno pogovarjali o umivanju zob s pomočjo 

prikaza čiščenja zobkov z zobnimi ščetkami. S pomočjo sheme ust in flomastrov 

bomo čistili zobe s ščetkami. 

S pomočjo slikopisa se bomo naučili deklamacijo o Zajčku Repku. 

enkrat mesečno 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 4 do 6 let 

Glede na ukrepe NIJZ o izvajanju vseh dejavnosti bomo le te prilagodili razmeram. 

V oddelku bomo otrokom preko različnih slikanic predstavili pomen čistih in 

zdravih zob ter jih ozaveščali o pomenu ščetkanja zob zjutraj in zvečer. Izdelali si 

bomo ustno votlino iz odpadnega materiala, kjer se bodo otroci preizkusili v 

pravilnem ščetkanju. Z otroki si bomo izdelali tabelo v katero si bodo otroci z 

nalepkami doma v dogovorjenem času označevali ščetkanje zob. 

Preko IKT tehnologije si bomo ogledali posnetke o skrbi za zdrave zobe. 

po dogovoru 
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TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU) – projekt je namenjen vsem otrokom, ki se skozi vzgoji in izobraževanje z lastnimi aktivnostmi 

vključujejo v dejavnosti in s tem pripomorejo k učeči se skupnosti. 

 

• Nosilec projekta: Pedagoško andragoški center Slovenije. 

• Koordinator: Jasna Špindler 

 
Tabela 11: Tabela dejavnosti TVU 

ODDELEK DEJAVNOSTI KI SE BODO IZVAJALE DATUMSKA OPREDLEITEV 

VSI PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE VRTCA CEZANJEVCI 6. 10. 2021 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja 

od 1 do 2 let 

KOTIČEK – NARAVNI MATERIAL: Skupaj z otroki bomo naraven 

material poiskali, ga v košaricah prinesli v vrtec in le tega raziskovali, z njim 

ustvarjali ter se igrali. 

8. 10. 2021 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja 

od 2 do 3 let 

To sem jaz - to smo mi. In mi pripenjamo zlato pentljo za male borce. 15. 9. 2021 

Kombinirani oddelek 

od 2 do 4 let 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« 

Izvedba treh daljših pohodov z enakim ciljem, vendar vedno po drugi poti 

do zastavljenega cilja s pomočjo GPS sledilnika poti: 

- poljska pot, 

- cesta, 

- gozdne poti in travniki. 

16. 9. 2021 – 22. 9. 2021 
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Oddelek drugega starostnega 

obdobja 

od 5 do 6 let 

SPET PRIHAJA JESEN 

Otrokom bomo preko posnetka predstavili značilnosti letnega časa.  

5. ŠPORTNE IGRE VRTCA CEZANJEVCI 

IŠČEMO ZAKLAD 

Orientacijski pohodi z različnimi nalogami, cilj najden zaklad.  

NAUČIMO SE PLAVATI 

Plavalni tečaj otrok.  

VIDIM, SLIŠIM, TIPAM 

Spoznavamo, raziskujemo in ustvarjamo z naravnim materialom.  

23. 9. 2021 

 

23. 9. 2021 

Evropski teden mobilnosti: 16. 9. - 22. 

9. 2021 

27. 9. 2021 – 29. 9. 2021 

 

 

6.10.2021 – 10.10. 2021 

  

 
9. DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE V VSEH ODDELKIH VRTCA 
 

Skozi leto se bodo izvajale različne dejavnosti, v katerih bodo sodelovali vsi oddelki vrtca, vendar zaradi preprečevanja okužbe ne bodo izvedene 

kot skupne dejavnosti ampak jih bomo izvajali v oddelkih. 

 
Tabela 12: Dejavnosti, ki jih bomo uresničevali skozi vse leto 

DEJAVNOST OKVIRNI NAČRT DATUMSKA OPREDELITEV 

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 

23. 9. 2021 – 30. 9. 2021 

Uvod v evropski teden športa in zaključek s prispevkom za spletno stran pripravita Irena Magdič in Tamara Jureš. 

Postavitev v predprostorih pripravita Jasna Špindler in Anja Fischer. 

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

Bodimo aktivni vsak dan: 

Četrtek: Aktivno na hrib. 

Petek: Aktivni na poligonu. 

Ponedeljek: Aktivni na koleščkih. 

Torek: Vadbena ura. 

Sreda: Aktivni z žogo. 

Četrtek:  Orientacijski pohod z baloni. 

23. 9. do 30. 9. 2021 
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Vse izvedene dejavnosti bomo dnevno  dokumentirali in uredili s posnetki 

v zgodbe  ter jih objavili  v spletni igralnici.  

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

»ŠPORTAMO Z MOTIVATORJI« 

Igra z žogami in naš motivator je Luka Donči. 

Vožnja s poganjalci in naš motivator je Primož Rogljič. 

Plezamo po ovirah in naša motivatorka je Janja Garnbret. 

Tečemo in naša motivatorja je Jolanda Čeplak. 

Oviratlon in motivatorji naši domači MTB-jevci. 

V spletni igralnici bomo objavili naše motivatorje. Sami pa se bomo 

preizkusili v športnih dogodivščinah in te ob koncu tedna objavili v spletni 

igralnici kot filmček našega dogajanja. 

23. 9. 2021 – 30. 9. 2021 

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v kombiniranem oddelku (2-

4) 

V tem tednu bomo premagovali poligon iz različnih ovir (lesa, 

avtomobilskih gum, kartona,…) Vsak dan bomo zaporedje ovir postavili 

drugače. 

Pripravili si bomo tudi poligon skozi katerega se bomo vozili s poganjalci 

oz. kolesi otrok. 

V spletno igralnico bomo objavili filmček izvedenih športnih aktivnosti. 

23. 9. 2021 – 30. 9. 2021 

EVROPSKI TEDEN 

ŠPORTA 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

5. ŠPORTNE IGRE VRTCA CEZANJEVCI 

PREIZKUŠAMO ŠPORTE: nogomet, košarka, badminton. 

NAUČIMO SE PLAVATI 

Plavalni tečaj otrok v Biotermah Mala Nedelja.    

V spletno igralnico bomo objavili filmček sestavljen iz fotografij izvedenih 

športnih aktivnosti. 

23. 9. 2021 

24. 9. 2021 

27. 9. 2021 – 29. 9. 2021 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« 

16. 9. 2021 – 22. 9. 2021 

Uvod v evropski teden mobilnosti in zaključek s prispevkom za spletno stran pripravijo Katja Novak, Simona Juterša in Lara Stajnko. 

Postavitev v predprostorih pripravita Ines Luknjar in Gabrijela Marič. 
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EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

Izdelali in zapeljali se bomo z avtomobili » na nasmeh«. 

Igra: predvajamo zvok vozila + pravilna slika vozila + kje se to vozilo pelje. 

  

Vse izvedene dejavnosti v tednu bomo povezali  s posnetkom v zgodbo: 

Ugasni avto in prižgi nasmeh! in jo objavili v spletni igralnici. 

6. 9. do 22. 9. 2021 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

V sklopu tega tedna si bomo pripravili GPS - zemljevide v obliki telefona, 

kjer bo označena pot.  

vsak dan se bomo odpravili na drugo lokacijo: 

● travnik nad pokopališčem 

● poljska pot za vrtcem 

● gozd ob osnovni šoli 

● pot do gasilskega doma  

● kombinirana pot do Ribičevega mlina. 

Na vseh lokacija bomo naredili skupno fotografijo, ki jo bomo izobesili pod 

GPS-zemljevid, ob koncu tedna pa pred našo tablo naredili skupno 

fotografijo, ki jo bomo pripeli v spletno igralnico. 

V kolikor se vrtec zapre bomo na daljavo starše in otroke spodbujali, da v 

tem tednu prispevajo vsaj en pohod s fotografijo in tudi to objavili v spletni 

igralnici. 

16. 9. 2021 – 22. 9. 2021 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v kombiniranem oddelku (2-

4) 

Pogovor o mobilnosti: S čim vse se odpravimo na pot in kako lahko 

poskrbimo ob tem za svoje zdravje. 

Spoznavanje IKT sredstva- navigator in GPS sledilnik poti. 

Izvedba treh daljših pohodov z enakim ciljem, vendar vedno po drugi poti 

do zastavljenega cilja s pomočjo GPS sledilnika poti: 

- poljska pot, 

- cesta, 

- gozdne poti in travniki. 

V spletno igralnico bomo objavili filmček naših prehojenih poti. 

16. 9. 2021 – 22. 9. 2021 
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EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

IŠČEMO ZAKLAD 

Orientacijski pohodi z različnimi nalogami, cilj najden zaklad.  

MINI KROS 

Otroci v parih ali manjših skupinah tečejo po tekaški stezi, svoj par najdejo 

s kartončkom enake barve.  

VOŽNJA S POGANJALCEM ALI KOLESOM 

Otroci se vozijo s poganjalci ali kolesi po postavljenem poligonu na 

parkirišču vrtca.  

V spletno igralnico bomo objavili filmček sestavljen iz fotografij izvedenih 

športnih aktivnosti. 

16.9. 2021- 18. 9. 2021 

 

22. 9. 2021 

 

 

20. 9. 2021, 21. 9. 2021 

ŠPORTNE IGRE V VRTCU 

CEZANJEVCI 

(organizatorji dejavnosti: 

Tamara Jureš, Ines Luknjar, 

Anja Fischer in Jasna 

Špindler) 

Izvedli bomo športne igre v vrtcu, pri tem pa bomo upoštevali vsa 

priporočila NIJZ.  

Za ogrevanje bomo izvedli igre v dvojicah znotraj mehurčkov. Kot glavni 

del bomo izvedli poligone, ki jih bomo pripravili z naravnimi materiali. Za 

umirjanje pa bomo izvedli podelitev medalj.  

Na športne igre bomo povabili: vrtec Ljutomer, vrtec Mala Nedelja, vrtec 

Stročja vas, vrtec Razkrižje, vrtec Cven, vrtec Križevci in vrtec Veržej. 

Sodelovali bodo tudi naši predšolski otroci in razvojni  oddelek vrtca.  

23. 9. 2021 

VRTEC PRAZNUJE 

(objavo pripravi Jasna 

Špindler) 

iz velikih škatel, ki jih bomo pobarvali v barve igralnic bomo pripravili 

torto velikanko. Vsak oddelek bo nato na škatle zalepil dlani otrok in 

strokovnih delavcev ter dodal fotografije.  

Na ta dan si bomo pripravili zabavo. In sicer bo: 

● oddelek prvega starostnega obdobja (1 - 2 let) pripravi zabavo z 

baloni in blazinami. 

● oddelek prvega starostnega obdobja (2 - 3 let) pripravi zabavo z 

tuneli iz tekstila in tuneli iz škatel, 

● kombinirani oddelek (2 - 4 let) pripravi zabavo s padalom, 

● oddelek drugega starostnega obdobja (4 - 6 let) pripravi zabavo z 

igro s pajkovo mrežo in igro v šotorih iz blaga.  

Praznovanje bomo fotografirali in ga objavili na spletni strani vrtca. 

6. 10. 2021 
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TEDEN OTROKA 

»Razigran uživaj dan!« 

4. 10. 2021 – 10. 10. 2021 

Uvod v teden otroka in zaključek s prispevkom za spletno stran pripravita Monika Kohek in Anja Fischer. 

Postavitev v predprostorih pripravita Irena Magdič in Tamara Jureš. 

Teden bomo vsi oddelki vrtca otvorili v ponedeljek, 4. 10. 2021 ko nas bo preko ZOOM povezave pozdravila pikapolonica (Jasna Špindler). Moto 

naše pikapolonice je “razpri krila in poleti v razigrani dan.” Skozi cel teden bodo sledile oddelčne dejavnosti, ki bodo vezane na razigranost otrok. 

Ob koncu tedna bomo otrokom pripravili filmček kjer bo pikapolonica pokazala kaj vse se je dogajalo v posameznih oddelkih. Torej bomo v petek. 

8. 10. 2021 prav tako teden zaključili s pomočjo ZOOM povezave.  

TEDEN OTROKA 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

V tednu bomo vsak dan pripravili en kotiček v drugem okolju: 

Ponedeljek: Digitalni kotiček- igralnica. 

Torek: Športni kotiček - telovadnica. 

Sreda: Praznovanje roj. dne vrtca 

Četrtek: Kotiček Zdravnik - garderoba. 

Petek: Kotiček z naravnim materialom - zunaj. 

Dnevno bomo igro otrok v kotičkih posneli in si posnetek skupaj ogledali 

pred počitkom otrok. 

V primeru dela na daljavo bomo v spletno igralnico objavile urejen 

posnetek pomena simbolne igre za razvoj otroka.  

4. 10. do 10. 10. 2021 

TEDEN OTROKA 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

Zraven skupne dejavnosti se bomo v tednu otrok razigrano igrali z baloni 

in pikapolonicami, na različne načine.  

4. 10. do 10. 10. 2021 

TEDEN OTROKA 

v kombiniranem oddelku (2-4) 

V našem oddelku bomo ustvarili različne kotičke z naravnim materialom z 

vključevanjem različnih področij. 

4. 10. do 10. 10. 2021 

TEDEN OTROKA 

v oddelku drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

V našem oddelku bomo spoznavali in raziskovali naravni material z vsemi 

čutili ter z naravnim materialom tudi ustvarjali. 

4. 10. do 10. 10. 2021 
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EVAKUACIJA 

 

Skupno evakuacijo bomo izvedli interno v mescu požarne varnosti. OKTOBER 2021 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

19. 11. 2021 

Uvod TSZ in prispevek za spletno stran pripravita Ines Luknjar in Gabrijela Marič. 

Postavitev v predprostorih pripravijo Katja Novak, Simona Juterša in Lara Stajnko. 

TSZ 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

V igralnici si bomo lično pogrnili mize in si pripravili TSZ.  

Teden tradicionalnih slovenskih jedi – vsak dan bomo spoznali eno 

sestavino tradicionalnega zajtrka in ustvarjali na tematiko. 

  

V spletno igralnico bomo dnevno vnašale fotografije dejavnosti 

spoznavanja sestavin TSZ. 

V primeru dela na daljavo bomo s pomočjo posnetka v spletni učilnici  

starše spodbudili, da si tudi doma pripravijo zdrav zajtrk. 

19. 11. 2021 

TSZ 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

V treh predhodnih tednih (1.11. 2021 - 19. 11. 2021) se bomo pogovarjali 

o prehrani in zdravju nasploh. Na dan TSZ pa bomo s pomočjo lutk: 

jabolka, maslo, med, kruh, mleko otroke pozdravili in jim pripovedovali 

krajšo zgodbo o zdravem zajtrku. 

Dejavnosti, ki se bodo odvijale pred tem bomo v obliki fotografij objavili v 

spletni igralnici. Lutkovno predstavo pa bomo posneli in jo objavili prav 

tako v spletni igralnici. 

19. 11. 20221 

TSZ 

v kombiniranem oddelku (2-4) 

V tem tednu bomo spoznali kaj je tradicionalni slovenski zajtrk ter spoznali 

izvor in pomen sestavin tradicionalnega slovenskega zajtrka. Spoznaval jih 

bomo s pomočjo izobraževalnega videa, ki ga je pripravila ZSPM. Ob tem 

bomo ustvarjali ter pripravili različne izdelke ter pogrinjke za zajtrk. 

Na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka si bomo pripravili poseben 

zajtrk. 

Video in nastale izdelke bomo objavili v spletno igralnico. 

15. 11. – 19. 11. 2021 

  

  

  

  

  

19. 11. 2021 
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TSZ 

v oddelku drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

V oddelku se bomo z otroki pogovarjali in spoznavali sestavine 

tradicionalnega slovenskega zajtrka (kruh, med mleko, maslo, jabolko). Na 

različne načine bomo spoznavali sestavine TZS ter otroke seznanjali od kod 

pridobivamo te sestavine. Poudarili bomo pomen lokalno pridelane hrane.   
V spletno igralnico bomo objavili filmček o dejavnostih na temo TZS v 

oddelku. 

 

PRAZNIČNI DECEMBER 

Uvod v praznični december in zaključek s prispevkom za spletno stran pripravita Irena Magdič in Tamara Jureš. 

PRAZNIČNI DECEMBER 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

Praznično krašenje vrtca. 

Obisk  dobrih mož. Vadbena ura z darili. Posebna jelka v igralnici. 

Priprava na decembrsko prireditev. 

Vzgojiteljica pripravi zgodbo o snežaku preko video klica za vse otroke 

vrtca. 

V spletno igralnico bomo posamezne dejavnosti objavljale z urejenim 

posnetkom. 

V primeru dela na daljavo  bomo z dejavnostmi na daljavo  skušali pričarati 

praznično vzdušje tudi pri otrocih doma. Na prvi zimski dan bomo 

pripravili zgodbo o  snežaku in jo otrokom posredovali v ogled ( posnetek). 

mesec december 2021 

PRAZNIČNI DECEMBER 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

V mesecu decembru se bomo pogovarjali o luni.  

V sklopu meseca decembra si bomo urejali igralnico, se sproščeno igrali, 

se pogovarjali o praznikih. 

mesec december (okvirno od 22. 11. 

2021 do 20. 12. 2021) 

PRAZNIČNI DECEMBER 

v kombiniranem oddelku (2-

4) 

V mesecu decembru bomo namenili pozornost okraševanju naše igralnice, 

spoznavali in pogovarjali se bomo o dobrih možeh ter izdelovali voščilnice. 

V spletno igralnico bomo objavljali dejavnosti. 

mesec december 

PRAZNIČNI DECEMBER 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

V oddelku se bomo pogovarjali o čarobnosti praznikov ter si malo 

čarobnosti z okrasitvijo igralnice pričarali v oddelku. Izdelali si bomo 

adventni koledar z jelko iz lesa, si pripravili čajanko ob soju sveč, 

prisluhnili prazničnim pesmim, si izdelali voščilnice ter si ogledali posnetek 

mesec december 2021 
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Srečko Božični okrasek. Obeležili bi prvi  zimski dan ter se razveselili 

prihoda dobrih mož. 

V primeru zaprtja vrtca bomo pesmi ter različne praznične dejavnosti 

predstavili preko spletne učilnice.  

 

 

21. 12. 2021 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (SKP) 

8. 2. 2022 

Uvod in prispevek za slovenski kulturni praznik pripravijo Katja Novak, Simona Juterša in Lara Stajnko. 

Postavitev v predprostorih pripravita Ines Luknjar in Gabrijela Marič. 

SKP 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

Spoznali bomo podobo Prešerna in slovensko zastavo ( posnetek). 

Ustvarjali bomo s tehniko lepljenja. 

Tematika: Sem kulturen, saj znam že pozdraviti. Spoznali bomo 

deklamacijo Dobro jutro, dober dan. 

  

V spletni igralnici bomo objavili dokumentirano  aktivnost otrok skozi 

spoznavanje vsebine in ustvarjanja, v posnetku. 

V primeru dela na daljavo bomo objavile urejen posnetek o Prešernu ter 

deklamacijo, da jo bodo starši lahko predstavili otrokom. 

od 1. 2. do 8. 2. 2022 

SKP 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

V tednih pred praznikom bomo tematiko namenili: 

- svojemu kraju (Cezanjevci), 

- svoji občini (Ljutomer), 

- slovenski himni, zastavi in pisatelju. 

V spletni igralnici bomo ob koncu tematskega sklopa objavili filmček o 

našem dogajanju. 

V kolikor se vrtec zapre bomo starše vzpodbujali, da nam posredujejo 

fotografije svojega kraja in bomo iz tega pripravili filmček.  

8. 2. 2022 (okvirno od 24. 1. 2022 do 8. 

2. 2022) 

SKP 

v kombiniranem oddelku (2-

4) 

V ponedeljek se bomo pogovorili o slovenskem kulturnem prazniku, 

spoznali Franceta Prešerna, spoznavali slovensko zastavo in grb ter likovno 

ustvarjali. 

8.2.2022 
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V tem tednu se bomo pogovarjali tudi o svojem kraju. Kraj vsakega otroka 

si bomo pogledali preko projekcije s pomočjo Google zemljevida ter 

poiskali svoj dom. 

  

7. 2. – 11. 2. 2022 

SKP 

v oddelku drugega starostnega 

obdobja (4-6) 

V dneh do prihajajočega slovenskega kulturnega praznika bomo v vrtcu 

otrokom predstavili pesnika ter njegova pomembna dela (zgodbo Povodni 

mož ter Lepa Vida).  Z otroki  se bomo pogovarjali o državnem prazniku, 

spoznali in izdelali si bomo državne simbole.  

V primeru dela na daljavo bomo krajši posnetek na temo Slovenskega 

kulturnega praznika objavili v spletnih igralnicah. 

 

PUST 

1. 3. 2022 

Uvod in prispevek za pust pripravita Anja Fischer in Monika Kohek. 

Postavitev v predprostorih pripravita Irena Magdič in Tamara Jureš. 

PUST 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

Ta dan bodo igralnico zavzele pustne šeme, katere se bodo predstavile, 

rajale in se sprehodile po vasi. V tednu pred pustom bomo ustvarjali pustno 

dekoracijo.  

V spletno igralnico bomo objavile fotografije pustnih šem v oddelku. 

V primeru dela na daljavo bomo starše spodbudili, da nam posredujejo 

posnetke otrok kot pustne šeme, katere bomo objavili z urejenim 

posnetkom v spletni igralnici. 

1.3. 2022 

PUST 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

Pred pustom bomo likovno ustvarjali na temo pustnih šem. Na pustni torek 

pa bomo pustne šeme zarajale in preganjale zimo po naši vasi. 

Pustno rajanje in ustvarjanje bomo sproti objavljali v spletni učilnici. 

v kolikor bomo delo izvajali na daljavo, bomo v spletno učilnico naložili 

primere likovnega ustvarjanja. strokovni delavki, pa bosta v pustnih 

kostumih pozdravili otroke na pustni torek.  

1. 3. 2022 (okvirno od 21. 2. 2022 do 1. 

3. 2022) 

PUST Pred pustom si bomo okrasili igralnico z barvnimi trakovi, ki jih bodo 

izrezovali otroci ter izdelali likovni izdelek. 

21. 3. - 25. 3. 2022 

 



28 
 

v kombiniranem oddelku (2-

4) 

Spoznavali bomo tudi kurenta in njegovo obleko ter opremo. 

Na pustni torek se bo vsaka pustna maska predstavila ter ob glasbi zarajala 

v igralnici. Odpravili se bomo tudi na pustni sprehod po vasi. 

V spletno igralnico bomo objavili video kurent se predstavi. 

 

 

 

1. 3. 2022 

PUST 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

V tednu pred pustom si bomo izdelovali pustne maske, jih izrezovali iz revij 

ter jih prilepili na plakat ter spoznavali pomen pusta. otrokom bomo preko 

posnetka predstavili kurente ter si izdelali skupinsko masko s katero se 

bomo predstavili na Ptuju.  

Na pustni torek bodo otroci predstavili svoje maske ter ob živahni glasbi 

zarajali v igralnici, nato bi sledil sprehod po vasi.  

V primeru dela na daljavo bomo starše spodbudili, da nam posredujejo 

posnetke našemljenih otrok katere bomo objavili v spletni igralnici. 

1. 3. 2022 

MOJA DRUŽINA 

MAREC, 2022 

Prispevek z vsebino za spletno stran pripravita Ines Luknjar/Nina Kosi in Gabrijela Marič 

MOJA DRUŽINA  

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

V mesecu marcu bomo pripravili  in izvedli  dejavnosti na temo družina – 

fotografija družine. Pripravili bomo posnetek – prireditev za družine z 

vsebino: Mama, ati poglejta kaj že zmorem, znam! Z otroki bomo izdelali 

manjšo pozornost s fotografijo otroka  za družine s posvetilom  ob 

materinskem dnevu. 

V spletno igralnico bomo vnašali vsebine dejavnosti z urejenimi posnetki, 

v katerih bo v ospredju otrokovo znanje.  

V primeru dela na daljavo  bomo s posnetkom voščila poklonili lepe želje 

k družinski sreči. 

mesec marec 2022 

 

 

25. 3. 2022 

MOJA DRUŽINA  

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

Pripravili bomo dramsko igro Polžka Blažka. Le to bomo staršem 

predstavili v oddelku ali pa jo posneli na daljavo.  

Ob materinskem dnevu bomo za mame pripravili pozornost:  

- hiško s fotografijo (poletim v svet in z nasmehom prihajam domov). 

(okvirno od 2. 3. 2022 do 25. 3. 2022) 
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MOJA DRUŽINA IN JAZ 

v kombiniranem oddelku (2-

4) 

V tem mesecu bomo posvetili pozornost družini. Pripravili bomo digitalno 

zgodbo, ki jo bomo oblikovali skupaj z otroki. 

Izdelali si bomo figure svojih družinskih članov s katerimi se bomo igrali 

igro vlog. 

Ob materinskem dnevu bomo pripravili likovni izdelek za mamice. 

V spletno igralnico bomo objavili dejavnosti in digitalno zgodbo otrok. 

marec 2022 

  

  
 

25. 3. 2022 

MOJA DRUŽINA  

v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

V mesecu marcu se bomo v oddelku veliko pogovarjali o družini in o vrstah 

družin. Ogledali si bomo posnetek Moja družina. Spoznavali bomo 

družinske člane, jih preštevali ter si izdelali diagram. 

Pripravili bomo krajši program za starše, katerega bomo staršem predstavili 

preko posnetka.  Ob materinskem dnevu bomo mamam podarili majhno 

pozornost (vaza iz gline) ter voščilnico. 

V primeru dela na daljavo bomo krajše voščilo mamam posredovali preko 

spletne učilnice.  

mesec marec 2022 

 

 

 

 

 

 

25. 3. 2022 

STARI STARŠI RADI VAS IMAMO! 

Prispevek z vsebino za spletno stran pripravita Jasna Špindler in Anja Fischer. 

STARI STARŠI RADI VAS 

IMAMO  

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

V mesecu januarju bomo izvedli tematski sklop: Rad imam dedka in 

babico! Starše bomo prosili za fotografijo starih staršev z otrokom, katero 

bomo s posvetilom ustvarili kot pozornost za stare starše. 

V spletne igralnice bomo vnesle posnetek dejavnosti oblikovan v zgodbo. 

V primeru dela na daljavo bomo družine spodbudili, da obiščejo stare starše 

in nam posredujejo skupno fotografijo. 

januar 2022 

STARI STARŠI RADI VAS 

IMAMO v oddelku prvega 

starostnega obdobja (2-3) 

V okviru tematike bomo oblikovali tematski sklop z naslovom “babica, 

dedek, prosim preberi mi pravljico.” 

V zahvalo bomo starim staršem pripravili knjižno kazalo, ki ga bodo otroci 

podarili svojim starim staršem. 

(okvirno od 10. 1. 2022 do 21. 1. 2022) 
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V kolikor bo vrtec zaprt bomo v spletne igralnice naložili posnetek zvočnih 

pravljic pridobljene z internetnih virov. V kolikor bodo starši pripravljeni 

sodelovati, pa seveda tudi pravljice, ki jih bodo morebiti posredovali.  

STARI STARŠI RADI VAS 

IMAMO v kombiniranem 

oddelku (2-4) 

Za stare starše bomo pripravili manjšo pozornost, ki jo bo izdelal vsak 

izmed otrok ter podaril svojim starim staršem. Izdelali bomo okrasne 

posodice iz modelirne mase. 

V spletno igralnici bomo pripravili tudi nekaj dejavnosti za igro in druženje 

s starimi starši. 

januar 2022 

STARI STARŠI RADI VAS 

IMAMO v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

V mesecu januarju se bomo v oddelku ob branju zgodbe Helena Kraljič: 

Moja babica in Moj dedek pogovarjali o starih starših in o življenju nekoč. 

Stare starše bomo vzpodbudili, da nam predstavijo pesmi ki so jih peli 

nekoč in igre, ki so se jih igrali. Poslušali bomo pravljice Lahkonočnice, ki 

jih berejo babice in dedki. 

Stare starše bomo razveselili z majhno pozornostjo (okvir s fotografijo), ki 

ga bomo izdelali v vrtcu.  

januar 2022 

SVETOVNI DAN ŠPORTA (SDŠ) 

31. 5. 2022 

Prispevek za spletno stran pripravi Irena Magdič. 

Postavitev v predprostorih pripravita Monika Kohek in Lara Stajnko. 

SDŠ 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

Izvedli bomo premagovanje poligona na prostem in podelitev izdelanih 

medalj Mali sonček  za vse otroke. 

V spletno igralnico bomo uredile posnetek premagovanja poligona in 

osvojitev medalj. 

V primeru dela na daljavo bomo spodbudile družine, da otrokom doma 

pripravijo poligon z ovirami in nam posredujejo fotografije, katere uredimo 

v posnetek: Kljub majhnosti, smo veliki športniki! 

  

SDŠ Ob svetovnem dnevu športa si bomo pripravili poligon skozi gozd. Na 

koncu bomo razdelili priznanja vsem otrokom.  

31. 5. 2021 
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v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

V spletno igralnico bomo obesili fotografije naše dejavnosti.  

V kolikor se bo delo izvajalo na daljavo, bomo na ta dan staše vzpodbudili, 

da se bodo skupaj z otroki igrali kakšno gibalno igro, ki jo bomo pripravili 

na posnetku. 

SDŠ 

v kombiniranem oddelku  (2-

4) 

Opravili bomo pohod v Ljutomer, kjer nas v parku pričaka presenečenje. 

V spletni igralnici bomo starše in otroke vzpodbudili z videom h gibanju. 

31. 5. 2021 

SDŠ 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

Sodelovali bomo v športnem druženju, ki ga bo pripravil vrtec Ljutomer.  

 

31. 5. 2022 

HIMNA VRTCA 

HIMNA VRTCA 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (1-2) 

V oddelku se himna vrtca vrti ob pripravi na jutranji  krog. Otroci jo tako 

dnevno slišijo in jo vzamejo za svojo. 
skozi celotno šolsko leto 

HIMNA VRTCA 

v oddelku prvega starostnega 

obdobja (2-3) 

Himna se bo predvajala vsak dan, ko se bomo urejali v jutranji krog. Ob 

njej bomo poskušali po ritmu ploskati. 

vsak dan skozi vso šolsko leto. 

HIMNA VRTCA 

v kombiniranem oddelku (2-

4) 

Himno vrtca bomo vsakodnevno predvajali in prepevali v oddelku ob 

oblikovanju jutranjega kroga. 

vsak dan skozi vso šolsko leto. 

HIMNA VRTCA 

v oddelku drugega 

starostnega obdobja (4-6) 

Himna se bo v oddelku izvajala vsak dan ob pripravi na jutranji krog. Otroci 

himno poslušajo in zraven pojejo. 

vsak dan skozi celotno šolsko leto.  

TESTIRANJA Vsi oddelki skozi šolsko leto pri otrocih  testiramo tek, hojo vzvratno, 

plazenje in hojo po štirih. Pozorni smo na pravilno izvajanje gibalnih nalog 

Jesen: 20. 9. - 1. 10. 2021 

Zima: 3. 1. – 14. 1. 2022 
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( nosilka dejavnosti: Irena 

Magdič) 

predvsem pri mlajših otrocih, pri starejših pa dajemo večji poudarek 

izmerjenemu času. Rezultati po opravljenih testiranjih se posredujejo 

nosilki dejavnosti, ki le te tudi analizira na ravni vrtca, oddelka in 

posameznega otroka. 

Pomlad: 21. 3. – 1. 4. 2022 

Poletje: 23. 5. – 6. 6. 2022 

ZDRUŽIMO MEHURČKE 

 

 

Z ostalimi oddelki se bomo povezali preko video klica in jim  pripravili 

presenečenje z zgodbo o snežaku. Irena se bo posnela in skupaj si bomo 

ogledali posnetek.  

21. 12. 2021 

Pikapolonica otvori Teden otroka. 4. 10. 2021 in 8. 10. 2021 

Veseli december - veselimo se skupaj. december, 2021 

Oglejmo si in sodelujmo v glasbeni pravljici (otroci drugega st. obd. Se 

predstavijo z glasbeno pravljico, otroci drugih oddelkov sodelujejo s 

pripevanjem poznanih pesmi).  

december, 2021 

Berimo pravljice, pojmo pesmice in si prisluhnimo. februar, 2022 

Prisluhnimo in sodelujmo v gibalni pravljici. maj, 2022 

INKLUZIJA 

INKLUZIJA v oddelku 

prvega starostnega  (1-2) 

Dejavnosti: 

- Dnevno posvetilo pozornost posameznemu otroku s pozdravom lutke 

Jakca in ureditvijo prisotnosti z čebelico na  rožico z fotografijo otroka.  

- Jaz sem takšen, ti drugačen! – primerjava v živo in ob fotografijah otrok. 

Fotografije na ogledalu v igralnici, da lahko otroci opazujejo razlike in 

podobnosti  med sabo. 

- Spoznavamo svoja čustva – M. Manček: Piščanček Pik. 

 

november 

  

30. 9. 2021 

   

 

 

V mesecu maju 



33 
 

- Otroke razvojnega oddelka povabimo na skupen orientacijski pohod in 

jim pokažemo pot skozi naš gozd pri vrtcu. Skozi gozd se orientiramo po 

modrih in zelenih balonih, kot presenečenje na koncu poti najdemo modre 

in zelene vetrnice. 

- Čutna pot na prostem, katero  pripravimo tudi za otroke razvojnega 

oddelka. 

 V spletno igralnico se objavijo urejeni posnetki posameznih dejavnosti in 

fotografijami otrok pred ogledalom. Objavi se zgodba o piščančku, 

pripovedovana s kamišibajem. 

V primeru dela na daljavo se objavi zgodba in urejen posnetek z vsebino 

Sprejemamo  drugačnost! 

INKLUZIJA v oddelku 

prvega starostnega obdobja 

(2-3) 

Posameznika nagovorimo v jutranjem krogu, ko poišče svojo sliko z 

magnetkom in jo obesi na naš “računalnik.” 

 

Celotna skupina sodeluje v jutranjem krogu, ko si bomo zapeli pesmico Jaz 

gradim prijateljstvo. 

 

Z ostalimi oddelki sodelujemo na nivoju vrtca, še posebej pa bomo kot 

oddelke pripravili: 

- lutke nam pomahajo (za oddelke prvega starostnega obdobja 1 - 2 

let in razvojni oddelek) 

- igram na instrumente - prisluhni mi ( za kombinirani oddelke in 

oddelke drugega starostnega obdobja). 

vsak dan 

 

 

vsak dan 

 

 

 

 

okvirno 17. 2. 2022 

 

okvirno 7. 4. 2022 

INKLUZIJA v kombiniranem 

oddelku  (2-4) 

Spoznavanje pravljice Trudy Ludwig: Nevidni fant ter pogovor ob njej o 

vrednoti sprejemanje drug drugega. 

Ustvarjanje plesa prijateljstva ter pomembnost in enakost vsakega 

posameznika. 

 

Sodelovanje z razvojnim oddelkom: V gozdu ob vrtcu pripravimo otrokom 

različne kotičke za igranje z naravnim materialom. 

april, 2022 

 

 

 

 

okvirno v tednu od 11. 10. – 15. 10. 

2021 
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INKLUZIJA v oddelku 

drugega starostnega obdobja 

(4-6) 

Pozornost vsakemu posamezniku bomo namenili z urejanjem tabele 

prisotnosti v oddelku ter s preštevanjem otrok na jutranjem krogu. V 

oddelku bodo otroci vsak ponedeljek pripovedovali o svojih doživetjih 

doma.  

 

V oddelku se bomo pogovarjali o otrocih, ki so drugačni. Fanta B. bomo 

vključevali v vse dejavnosti ter ga dodatno vspodbujali in mu pomagali.  

Dejavnosti v oddelku bomo izvajali v manjših skupinah, kjer bodo v 

ospredje prišli tudi manj aktivni otroci.  

Povabili bomo otroke iz razvojnega oddelka da se z nami odpravijo na 

sprehod.  

Otrokom iz vrtca se predstavimo s pesmijo, deklamacijo ali plesom preko 

Zoom povezave.  

vsak dan 

 

 

 

 

skozi vse leto 

 

 

 

skozi vse leto 

 

v vsakem letnem času 

POLETNE POČITNICE Zapisali bomo tedenske tematike, ki bodo objavljene v poročilu LDN vrtca. julij, avgust 

  

 

10. ODDELČNE DEJAVNOSTI, KI JIH BOMO URESNIČEVALI SKOZI VSE LETO 

 
Tabela 13: Dejavnosti, ki se bodo izvajale v posameznih oddelkih 

ODDELEK DEJAVNOST ČAS 

Oddelek 1. starostnega 

obdobja (1-2) 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIJE Z ZGODBO: Strokovni delavki boma ob vhodu v vrtec 

ustvarjale posebne postavitve ob pomembnih dneh. Fotografije bomo 

uredile v posnetek na koncu šolskega leta  in ga objavile v spletni igralnici 

za vse otroke. 

Ob nekaterih posebnih dneh bo postavitev urejena na obeh vhodih v vrtec ( 

prvi vrtčevski dan, teden mobilnosti, teden športa, teden otroka…) 

Skozi vso leto ob pomembnih dneh: prvi 

vrtčevski dan, 22. 9. 2021 – jesen, teden 

otroka, december, 21. 12. 2020 – zima, 

rojstni dnevi otrok, pust, kulturni dan, 

dan knjige, 

22. 3. 2022 – pomlad, dan zdravja, dan 

zemlje,  

21. 6. 2022 – poletje 
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RAZISKOVANJE  IN IGRA  Z RAZLIČNIMI MATERIALI: V dejavnosti 

bomo mesečno vnašali različen nestrukturiran in naraven material.  Otroci 

ga bodo spoznavali, raziskovali, z njim ustvarjali in se igrali. Spoznavali 

bomo: škatle od jajc, les, naravni material, zemljo, plastiko, vodo, blago... 

1x na mesec skozi celotno šolsko  leto. 

Oddelek 1. starostnega 

obdobja (2-3) 

TO SEM JAZ 

Pogovarjali in spoznavali bomo sebe in svoje prijatelje. Dejavnosti bomo 

izvajali po knjigi Od glave do peta (E. Carle). 

Vse dejavnosti bodo s fotografijami objavljene v spletni igralnici. 

 

VREDEN SE, ZATO SPOŠTUJEM 

V igralnici bomo izobesili srčke z vljudnostnimi frazami, ki jih bomo 

poskušali usvojiti. 

 

V igralnico bomo dodali srčke z vrednoto: sreča. 

Dodamo vrednoti: pogum in ljubezen. 

 

Vrednote na srčkih bomo fotografirali in jih obesili v spletno igralnico z 

vzpodbudo, pa pospremili tudi starše da otroke vzpodbujajo k uporab le teh 

in da skupaj živijo vredno življenje.  

6. 9. 2021 - 15. 9. 2021 

 

 

 

 

v septembru 

 

 

 

3. 1. 2022 - 7. 1. 2022 

 

 

11.4. 2022 - 22. 4. 2022 

Kombinirani oddelek (2-4) LETNI ČASI 

Strokovni delavki prvi dan letnega časa pripravita zgodbo na različne 

načine- preko projekcije ali s pomočjo lutk. 

Jesen- Ines 

Zima- Gabrijela 

Pomlad- Nina 

Poletje- Gabrijela 

JESEN: 22. 9. 2021 

ZIMA: 21. 12. 2021 

POMLAD: 21. 3. 2022 

POLETJE: 21. 6. 2022 

USTVARJANJE DIGITALNIH ZGODB 

Enkrat na mesec bomo pripravili digitalno zgodbo. Pripravili jih bomo že 

ob znanih pravljicah ter ustvarili tudi nekaj izmišljarij ob fotografijah. 

Enkrat mesečno. 
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Oddelek drugega starostnega 

obdobja (5 - 6) 

 

 

 

 

PRAVLJICA VSAK DAN 

Otrokom bomo vsak dan prebrali eno zgodbo (v igralnici ali na prostem) s 

katero bomo pri otrocih razvijali ter vzpodbujali čustveno doživljanje. 

Otroci bodo prisluhnili tudi zgodbicam preko IKT. 

od oktobra 2021 vsak dan 

 

LETNI ČASI SE SPREMINJAJO 

Strokovne delavke otrokom predstavijo letni čas preko zgodbe, pesmi ali 

deklamacije ter osnovne značilnosti letnega časa.  

Lara - letni čas jesen; 

Simona - letni čas zima; 

Katja -  letni čas pomlad; 

Katja, Simona in Lara - letni čas poletje.  

Jesen; 23. 9.2021 

Zima; 21. 12. 2021 

Pomlad; 21. 3. 2022 

Poletje; 21. 6. 2022 

 

BRALNI OSTRŽEK 

Predšolske otroke bomo spodbudili k branju doma in samostojnemu 

pripovedovanju.  Otroci bodo za usvojitev Bralnega Ostržka v šolskem letu 

pripovedovali 2 zgodbi, eno deklamacijo in 1 izštevanko. 

Od oktobra 2021 do maja 2022 

NAJ POVEM 

Otroci pripovedujejo o svojih doživetjih doma, pripoveduje otrok, 

kateremu vzgojiteljica poda žogo. 

Vsak ponedeljek 
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11. SODELOVANJE Z OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI 

 
Tabela 14: Sodelovanje z OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 

DEJAVNOST IZVEDBA ODDELEK 

Sodelovanje z učenci prvega razreda in učiteljico 

Tadejo Žalar, povezava s 1. razredom preko Zoom 

povezave. 

Po dogovoru. oddelek drugega 

starostnega obdobja 

(4-6let) 

  

 

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

DECEMBRSKA PRIREDITEV 

Prireditev bo pripravljena po pravljici A. Peklar: Luna in jaz.  

 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA 

Prireditev bo izvedena po pravljic A. Krings: Stonoga Goga. 

 
13. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 

Obogatitvene dejavnosti so namenjene dopolnjevanju dela v oddelkih in interesom otrok ter 

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

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

Pri tem upoštevamo vsa priporočila NIJZ. 

 

PLAVALNI TEČAJ: 

Plavalni tečaj bo izveden od 27. 9. 2021 do 29. 9. 2021 v kopališču Biotermah Mala Nedelja. 

Za izvedbo je zadolžena Plavalna šola Delfin. Plavalnega tečaja se bodo udeležili otroci 

oddelka drugega starostnega obdobja (5-6 let).  

 
14. SODELOVANJE S STROKOVNJAKI, OKOLIŠKIMI VRTCI IN ŠOLAMI 

 
Tabela 15: Tabela dejavnosti, ki jih bomo 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. 1.2. 2022 kombinirani oddelek 

oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 

 

 

 

Dan športa 8. 10. 2021 oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 
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Športna zveza Ljutomer 

Mini olimpijada 28. 1. 2022 oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 

Plavalni tečaj 27. 9. 2021 - 

29. 9. 2021 

oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 

5. Lotmerkški trail 

tek 

24. 9. 2021 oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) in strokovni delavci 

Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

modul Otrok v vrtcu. 

Predavanje 

pričakovanje vrtca 

do dijakov 

20. 9. 2021 Jasna Špindler 

Društvo prijateljev 

mladine 

Mavrični vrtiljak v 

sodelovanju z vrtcem 

Cven 

14. 4. 2022 oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 

Vrtec Mala Nedelja    

Vrtec Stročja vas Eko nahrbtnik 22. 4. 2022 oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 

Vrtec Ljutomer Športno druženje  31. 5. 2022 oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 

Likovna kolonija 2. 6. 2022 oddelek drugega 

starostnega obdobja (4-

6let) 

 

15. DELO ORGANOV VRTCA   

  
   15.1  SVET STARŠEV VRTCA 

Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika 

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

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

 
Tabela 16: Tabela predstavnikov in namestnikov sveta staršev 

ODDELEK PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV 

Oddelek prvega starostnega obdobja od 1 do 2 let Urška Šek 

Oddelek prvega starostnega obdobja od 2 do 3 let Teodor Kerec 
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Kombinirani oddelek od 2 do 4 let Maja Kodelič 

Oddelek drugega starostnega obdobja od 4 do 6 let Rauter Marko 

  

   15.2  STROKOVNI ZBORI 

Zbor strokovnih delavk sestavljajo diplomirane vzgojiteljice, vzgojiteljice in spremljevalci. To 

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

sodelovanje s starši in zunanjimi sodelavci. Strokovnih zborov se po potrebi udeležijo tudi 

drugi člani oziroma sodelavci. 

Aktivi se bodo izvajali vsak zadnji torek  v mesecu v prostorih vrtca Cezanjevci ali glede na 

epidemiološko sliko, na daljavo preko videokonferenc. 

  
   15.3 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

V vrtcu opravlja 0,13% delovne obveze svetovalna delavka šole, Martina Cvetko. 

LDN svetovalnega dela v vrtcu je priloga LDN vrtca. 

  

 

16. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PEDAGOŠKEGA DELA   

Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela v vrtcu v šolskem letu 2021/2022 bomo 

opravljali na več nivojih: 

• pomočnica ravnatelja po pooblastilu ravnatelja, 

• ravnatelj – spremljanje strokovnih delavk. 

Skozi spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela dobi ravnatelj in pomočnik ravnatelja 

vpogled v: 

• vzgojni proces, 

• pedagoške probleme, 

• kakovost strokovnih delavcev, 

• načrtovanje izobraževanja strokovnih delavcev. 

S spremljanjem pedagoškega procesa želi ravnatelj in pomočnik ravnatelja doseči naslednje 

cilje: 

• spodbujati ustvarjalnost strokovnih delavcev, 

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

• spodbujati k strokovni rasti posameznika, 

• pravočasno odpravljati pomanjkljivosti in napake, 

• povezovati izvajalce pedagoškega procesa v interesne skupine, 

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

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

  

Načini izvajanja spremljanja in vrednotenja pedagoškega dela so priloga LDN vrtca. 

  

 
17. SODELOVANJE S STARŠI   

Sodelovanje s starši poteka na nivoju: 

- prenosa vsakodnevnih informacij ob prihodih in odhodih 

- mesečne pogovorne ure 

- roditeljski sestanki 

- spletne učilnice 

- spletna stran vrtca 

- oglasne deske v vrtcu. 
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Preko omenjenih kanalov poteka prenos informacij tako o organizaciji dela kot tudi o 

posameznem otroku. 

 
Tabela 17: Tabela oblik srečanj s starši 

VSEBINA 

SREČANJ 

ODDELEK ČAS 

Govorilne ure vsi oddelki Prvi torek v mesecu. 

Roditeljski 

sestanek 

vsi oddelki september, 2021 

 

 

18. SODELOVANJE Z DRUŠTVI, INSTITUCIJAMI IN  VISOKOŠOLSKIMI 

ZAVODI    

  

   18.1 POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI 
Tabela 18: Tabela sodelovanja na lokalni ravni 

Občina Ljutomer  Prireditve na občinski ravni. 

ZD Ljutomer Sodelovanje z medicinsko sestro ob prenosu 

informacij o zdravem načinu življenja. 

ŠZ Ljutomer Različne dejavnosti skozi vso šolsko leto. 

Vrtci pri OŠ Različne dejavnosti skozi vso šolsko leto. 

Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer 

Različne dejavnosti skozi vso šolsko leto. 

DPM Ljutomer Različne dejavnosti skozi vso šolsko leto. 

Policija, Svet za preventivo in 

vzgojo 

Različne dejavnosti skozi vso šolsko leto. 

 
 

   18.2 POVEZOVANJE NA REGIJSKI RAVNI 
Tabela 19: Tabela sodelovanja na regijski ravni 

ZRSŠ OE Murska Sobota in Maribor Sodelovanje na študijskih skupinah. 

  

  
   18.3 SODELOVANJE  NA DRŽAVNI RAVNI   
Tabela 20: Tabela sodelovanja na državni ravni 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport 

Sledenje okrožnicam in njihovim navodilom. 
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Šola za ravnatelje Izvajanje izobraževanj. 

Zavod za šolstvo RS Izvajanje izobraževanj. 

 
 

19. IZOBRAŽEVANJE 

Strokovne delavke vrtca so bodo izobraževale na različne načine: 

● sodelovanje na študijskih srečanjih; 

• sodelovanje na različnih seminarjih, ki jih bodo strokovne delavke izbirale po potrebi 

in zanimanju preko spletnega orodja KATIS, 

• izobraževanje preko strokovne literature. 

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

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

in glede na potrebo po izobraževanju na svojem delovnem mestu. 

  

 

20. MATERIALNI POGOJI 

Za nabavo potrošnih stvari (likovni pripomočki in podobno), se bomo strokovne delavke 

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

financiranjem. 

  

 

21. PRILOGE 

• Priloga : Stroškovnik za dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2021/2022. 

 

• Priloga : Plan spremljanja pedagoškega dela  za šolsko leto 2021/2022. 

 

• Priloga: Plane dela šolske svetovalne službe. 

 

 

  

 

 

Letni delovni načrt je bil usklajen z Občinsko upravo občine Ljutomer. 

  

  

Direktorica občinske uprave občine Ljutomer: 

Angela Lukman 

 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec:      Ravnateljica: 

Jasna Špindler         Brigita Hojnik 

  

  

  

                                                                                                        

  

                                                                                                       Predsednica sveta zavoda: 

                                                                                                       Nataša Pušenjak
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Priloga : Stroškovnik za dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2021/2022. 

  

Stroškovnik dejavnosti, ki se bodo okvirno izvajale v šolskem letu 2021/2022. 

  

DEJAVNOST STROŠEK NA 

OTROKA 

OPOMBE 

Plavalni tečaj 30€ K strošku plavalnega tečaja lahko, računamo tudi 

prevozne stroške. 

Prevozi na različne 

dejavnosti 

15€ Gre za dejavnosti, ki se bodo odvijale skozi leto 

in bodo morebiti povezane z stroški prevoza. 

  

Morebitne dejavnosti zaradi ukrepov povezanih z virusom COVID-19, ne bodo izvedene. V 

kolikor bomo lahko zagotavljali vse varnostne ukrepe pa bomo le te tudi izvedli. 

Pridržujemo si pravice o znižanju oziroma zvišanju morebitnih stroškov, zaradi dviga prevoznih 

stroškov ali vstopnin. 
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Priloga : Plan spremljanja pedagoškega dela  za šolsko leto 2021/2022. 

  

  

MESEC VSEBINE ODDELEK OPIS 

november, 

2021 

medkolegialne 

hospitacije spletnih 

igralnic 

vsi oddelki Strokovne delavke bodo na 

aktivu v mesecu oktobru 

izžrebale spletno igralnico, ki 

jo bodo pregledale in podale 

povratno informacijo na njo. 

Tandema se bosta za termin 

povratne informacije 

dogovorila, prisotna bo tudi 

vodja vrtca. Vso povratno 

informacijo in razpravo bomo 

zapisali v zapisnik. 

december, 

2021 

letni pogovori vse strokovne 

delavke vrtca 

Letni pogovor vodi vodja 

vrtca. Tabela z razporedom bo 

objavljena na oglasni deski v 

vrtcu.  

januar, 2022 učni sprehodi vse strokovne 

delavke vrtca 

Z opazovalnim listom, ki bo 

izobešen na oglasni deski bo 

vsaka strokovna delavka v 

mesecu januarju opravila 

kratki učni sprehod (5 min. v 

vsakem oddelku). Na 

januarskem strokovnem zboru 

bomo vodile strokovno 

razpravo o opaženem. 

februar in 

marec, 2022 

pregled dokumentacije 

(Jasna Špindler) 

vsi oddelki Tandem oddajo 

dokumentacijo: 

- tematski sklop 

- tedensko pripravo 

- vadbeno uro 

ob pogovoru o pregledanem 

zapišemo zapisnik.  
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• Priloga: Plane dela šolske svetovalne službe. 
 

Svetovalna služba preko treh osnovnih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne in 

preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije) pomaga vsem možnim 

udeležencem v vrtcu.  

Svetovalna služba v vrtcu opravlja svetovalno delo z otroki, vzgojitelji in s starši ter sodeluje z 

vodstvom in zunanjimi ustanovami na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v 

vrtcu: 

- na področju igre in poučevanja; 
- kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu; 
- telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; 
- sprejemanja in uvajanja otrok v vrtec in prehoda otrok iz vrtca v šolo; 
- ter na področju socialno-ekonomskih stisk. 

Osnovna področja dela svetovalne službe v vrtcu so torej: svetovalno delo z otroki, svetovalno 

delo z vzgojitelji in njihovi pomočniki, svetovalno delo s starši, sodelovanje z vodstvom vrtca, 

sodelovanje z zunanjimi ustanovami. 

V vrtcu opravljam svetovalno delo v obsegu 13 % delovne obveze.  

SVETOVALNO DELO Z OTROKI: 

- pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj; 

- pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja; 

- pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini; 

- pomoč otrokom z razvojnimi težavami; 

- pomoč otrokom s posebnimi potrebami; 

- pomoč otrokom pri prehodu v šolo. 
 

Delo v oddelku: 

V Vrtcu Cezanjevci so štiri skupine otrok. Prisotnost v skupini bo 2 uri na teden (torek). V 

skupine vrtca se bo svetovalna delavka vključevala v torek od 8. 00 ure do 10. ure.  

Poudarek v letošnjem šolskem letu bo na delu s posameznimi otroki, pri katerih opažajo 

vzgojiteljice težave. Preostali del časa bo namenjen opazovanju posameznih otrok in 

skupinske dinamiko. Občasno bo svetovalna delavka v skupini izvedla tudi določene aktivnosti, 

in sicer socialne igre, branje knjig in pogovor o vsebini, urjenje socialnih veščin ter urjenje 

predopismenjevalnih veščin in spretnosti.  

 

Otroci s posebnimi potrebami: 

 

Pomoč otrok s težavami je organizirano po naslednjih korakih: 

1. Zagotovitev ustrezne pomoči v vrtcu. 

2. Napotitev otroka k otroškemu zdravniku, ki dalje napoti starše in otroke k 

različnim specialistom (logoped, specialni pedagog, psiholog, psihiater …). 

3. Predlog za sprožitev postopka usmerjanja (vrtec napiše mnenje za otroškega 

zdravnika, ki dalje napoti otroke na Center za zgodnjo obravnavo).  

Svetovalna služba sodeluje pri pripravi individualiziranih programov, sodeluje na sestankih 

strokovnih skupin, izvajalci dodatne strokovne pomoči in zunanjimi institucijami.  

 

Odložitev šolanja: 
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Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi 

odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. 

Glede odložitve šolanja svetovalna delavka sodeluje z vzgojiteljicami. Vzgojiteljice sproti 

seznanjajo svetovalno delavko in starše s težavami, ki opazijo pri otroku v vrtcu. Na skupnem 

srečanju se potem dogovorimo ali je v otrokovo korist, da se mu šolanje odloži za eno šolsko 

leto. Odločitev o odložitvi sprejme ravnatelj, prej pa si pridobi mnenje komisije, ki se skliče v ta 

namen. 

 

SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV: 

- svetovanje in posvetovanje z vzgojitelji in njihovimi pomočniki pri načrtovanju programa 
predšolske vzgoje v oddelku; 

- sodelovanje z vzgojitelji in njihovimi pomočniki pri ugotavljanju stanja in evalvaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku; 

- sodelovanje z vzgojitelji in njihovimi pomočniki pri izvajanju programa; 
- sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljev in njihovih 

pomočnikov. 
 

Z namenom uresničitve zgoraj opisanih nalog bom sodelovala z vzgojiteljicami: 

- na strokovnih aktivih, 
- sprotnih pogovorih, tudi preko elektronske pošte … 

 

SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUŽINAMI: 

- pomoč vzgojiteljem in vodstvu vrtca pri razvijanju oblik kvalitetnega sodelovanja med 
vrtcem in starši; 

- pomoč staršem pri njihovem vključevanju v vzgojno-izobraževalno delo v oddelku; 
- pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v 

predšolskem obdobju in opravljanju starševske vloge; 
- pomoč staršem, ko je zaradi njihovih različnih osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali 

materialno-ekonomskih stisk ogrožen otrokov normalni razvoj; 
- individualni pogovori – pogovorne ure za starše. 

 

Z namenom uresničitve zgoraj opisanih nalog bom sodelovala s starši na: 

- roditeljskih sestankih, 
- pogovornih urah, 
- neformalnih srečanjih. 

 

SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA: 

- sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v 
vrtcu; 

- posvetovalno delo z vodstvom vrtca. 

 


