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1. EVALVACIJA IZHODIŠČ ZA LETNI DELOVNI NAČRT   
 

Vrtec je skozi vso šolsko leto opravljal javno službo vzgoje in izobraževanja za predšolske 

otroke po programih , ki jih določa Zakon o vrtcih. 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 šolsko leto smo upoštevali predpise, uredbe ter priporočila, ki so se 

zaradi podaljšanja epidemije odvijala v šolskem letu 2020/2021. Sprotno prilagajanje in 

sprejemanje protokolov je bilo izrednega pomena za zagotavljanje visoke stopnje zdravstveno-

higienskega vidika v vrtcu.  

 

  

2. EVALVACIJA VIZIJE IN NALOG  VRTCA   
  

2.1  EVALVACIJA VIZIJE 
»Z nasmehom na obrazu vstopamo v širni svet.« 

Skozi šolsko leto smo z dejavnostmi poskušali otroke čimbolj vzpodbujati k ustvarjalnemu 

načinu izvajanja dejavnosti. Pri vsem tem pa jih skozi lastne izkušnje pripeljati do zaključkov, 

ki so pomembni za funkcioniranje v družbi. Vstopiti v širšo okolico in sodelovati z njo je bil 

naš izziv. Glede na situacijo smo prilagodili komunikacijske kanale in se posluževali IKT 

tehnologije, ki nam je bila v pomoč pri ohranjanju stika z otroki in starši ob zapiranju vrtcev. 

Z nasmehom na obrazu in ostalimi vrednotami, ki smo jih skozi šolsko leto spoznavali pa smo 

zaključili šolsko leto in tako lahko rečemo, da smo viziji vrtca sledili skozi vso šolsko leto. 

    

 

2.2  EVALVACIJA NALOG VRTCA 
Naloga našega vrtca je usmeriti in čimbolj vplivati na celosten razvoj otroka. Skozi različne 

usmerjene in spontane dejavnosti smo skozi šolsko leto čimbolj poskušali vzpodbujati otrokovo 

ustvarjalno mišljenje, postavljati odprta vprašanja, dajati najrazličnejše možnosti. Otroke smo 

pri dejavnostih motivirali, iskali njihova močna področja in jih pohvalili. Z takšnim načinom 

delovanja smo vplivali tako na telesni kot na duševni razvoj otrok. 

 

Šolsko leto smo sooblikovali tudi s pomočjo drugih institucij, okoliških vrtcev, staršev, OŠ in 

ostalimi deležniki vzgoje in izobraževanja. Sodelovali smo pri najrazličnejših projektih, iskali 

različne poti komunikacije in se posluževali IKT tehnologije. Skozi poročilo LDN je razvidno 

katere dejavnosti so bile izvedene.  

 

 

3. EVALVACIJA OBRATOVALNEGA ČASA 
  

3.1  EVALVACIJA POSLOVNEGA ČASA 
Od 1. 9. 2020 do 23.10. 2020 je delo v vrtcu potekalo normalno, vodili smo evidenco jutranjega 

in popoldanskega zbiranja otrok. Delovni čas je bil od 5:30 do 15:45. 

 

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2021 je zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi MIZŠ 

izdalo okrožnico s katero je bil vrtec zaprt. 

Od 2. 11. 2020 do 24. 12. 2020 smo v vrtcu izvajali nujno varstvo. Poslovni čas se je prilagajal 

potrebam staršev.  
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Od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je bil vrtec zaradi majhnega števila vpisanih otrok zaprt.  

 

Od 4. 1. 2021 do 25. 1. 2021 smo ponovno zagotavljali nujno varstvo otrok, poslovni čas pa se 

je tudi tokrat prilagajal potrebam staršev.  

 

Od 26. 1. 2021 so se razmere v državi izboljšale in delo v vrtcih se je začelo izvajati v polnem 

obsegu, kar je pomenilo tudi stabilen poslovni čas od 5:30 do 15:45. Takšen način dela se je 

izvajal do 31. 3. 2021. 

 

Od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 so se razmere v držali ponovno nekoliko poslabšale in vrtci smo 

ponovno izvajali le nujno varstvo, ter se s poslovnim časom prilagajali potrebam 

staršev/skrbnikov. 

 

Od 12. 4. 2021 do konca šolskega leta smo ponovno izvajali delo v polnem obsegu in poslovni 

čas je bil od 5:30 do 15:45. 

 

 

3.2  EVALVACIJA DNEVNEGA URNIKA 
 

Tabela 1: Evalvacija urnika dela v vrtcu 

ČAS  DEL DNEVA V VRTCU EVALVACIJA 

5.30 Odpiranje vrtca. Odpiralni čas se je skozi leto nekoliko 

prilagajal glede na potrebe staršev 

oziroma skrbnikov.  

5:30 – 7:00 Prihajanje otrok v oranžno 

igralnico, igra v kotičkih. 

Skupno zbiranje zaradi ukrepov v 

povezavi s koronavirusom ni potekalo, 

pač pa smo se zbirali in izvajali 

dejavnosti v matičnih igralnicah. 7.00 – 8.00 Odhod v matične igralnice in 

pričetek usmerjenih dejavnosti. 

8.00 – 8.30 Zajtrk in urejanje po tem. Dejavnost je potekala po načrtu v 

LDN. 

8.30 – 12.00 Izvajanje usmerjenih dejavnosti v 

igralnici in na prostem. 

V oddelki so bile izvedene usmerjene 

dejavnosti primerne starostni stopnji 

otrok. izvajali smo različne dejavnosti 

iz vseh kurikularnih področij. Dnevno 

pa je bilo izvedeno tudi izvajanje 

dejavnosti na prostem.  

11.00 – 12.30 Kosilo in urejanje po tem. Dejavnost je potekala po načrtu v LDN 

12.30 – 15.00 Počitek (12:00 – 13:30), dejavnosti 

za otroke ki ne počivajo in 

dejavnosti po počitku. 

Dejavnost je potekala po načrtu v LDN 



6 
 

15.00 – 15.45 Popoldansko združevanje otrok v 

oranžni igralnici ali na prostem, 

odhodi otrok. 

Združevanje zaradi ukrepov v 

povezavi z koronavirusom ni potekalo. 

Izvajale so se dejavnosti znotraj 

matičnih igralnic.  

 

 

4. EVALVACIJA PROGRAMOV VRTCA   
  

4.1  EVALVACIJA STANDARDNEGA PROGRAMA 
 
Tabela 2: Evalvacija programov v vrtcu 

DNEVNI PROGRAM ŠTEVILO 

ODDELKOV 

EVAVACIJA 

Oddelek prvega starostnega obdobja (homogeni 1-2) 1 Vsi oddelki so 

začeli delovati s 1. 

9. 2020 in so 

delovali vse do 

konca šolskega 

leta. 

Oddelek prvega starostnega obdobja (homogeni 2-3) 1 

Oddelek drugega starostnega obdobja (heterogeni 3-4) 1 

Oddelek drugega starostnega obdobja (homogeni 5-6) 1 

 

 

5. EVALVACIJA ORGANIZACIJE DELA 
  

5.1  EVALVACIJA ODDELKOV 
 

Tabela 3: Evalvacija posameznih oddelkov v vrtcu 

ODDELEK ŠTEVILO 

OTROK NA 

DAN 1. 9. 

2020 

SPREMEMBE MED ŠOLKIM 

LETOM 

ŠTEVILO 

OTROK NA 

DAN 30. 6. 

2021 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja (1-2 let) 

6 V mesecu septembru je oddelek 

pričelo obiskovalo 6 otrok, od tega je 

bilo 5 otrok že vpisanih v vrtec in 1 

novinec. Ena deklica je v oddelek 

prišla z 16. 9. 2020. 

Z 30. 9. je bil izpis enega fanta, kateri 

je bil ponovno vpisan z 1.11.2020. 

14. 12. in 21. 12. 2020 sta v oddelek 

prišla dva fanta novinca. 9. 2. 2021 in 

1. 3. 2021 sta se v oddelku pridružili 

dve deklici, prav tako sta 12. 4. in 19. 

4. 2021 prišli še dve deklici novinki, 

ter ena deklica 1. 6. 2021. Ob koncu 

14 
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šolskega leta je tako bilo v oddelku 

14 otrok, od tega 7 deklic in 7 

dečkov. 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3 let) 

11 V mesecu septembru je pričelo vrtec 

obiskovati 11 otrok, 6 dečkov in 5 

deklic. Od tega so bili trije novinci.  

S 1. 4. 2021 se nam je v oddelek 

pridružila še ena deklica. Ob koncu 

šolskega leta je bilo skupaj 12 otrok, 

od tega 6 dečkov in 6 deklic. 

12 

Oddelek drugega 

starostnega 

obdobja  

(3-4 let) 

18 V mesecu septembru je oddelek 

obiskovalo 18 otrok.S 15. 3. 2021 

smo dobili v oddelek novinca Anej in 

tako oddelek zaključili z 19 otroki. 

Od tega 17 fantov in 2 deklici. 

19 

Oddelek drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6 let) 

22 Od septembra do junija ni bilo v 

oddelku nobenih izpisov ali vpisov. Z 

1. 7. 2021 je bilo izpisanih 8 otrok. Z 

1. 8 pa 6 otrok, ter z 1. 9. 2021, 4 

otroci. 

22 

 

 

5. 3  EVALVACIJA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA 
 

Tabela 4: Evalvacija strokovnih delavcev v posameznem oddelku vrtca 

ODDELEK ŠTEVILO 

ODDELKOV 

DIPL. 

VZGOJITELJICA 

VZGOJITELJICA 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja od 1 do 2 let 

1 Katja Novak Nina Krajnc 

KATJA NOVAK: Vzgojiteljica v oddelku od 1. 9. 2020 skozi celo šolsko leto. Od 26. 10. 

2020 do 30. 10. 2020 delo od doma. Od 2. 11. 2020 do 25. 1. 2021 čakanje na delo. Od 6. 4. 

2021 do 9. 4. 2021 izredni dopust. 

NINA KRAJNC: Vzgojiteljica – pom. v oddelku od 1. 9. 2020 do 3.1.2020. od 4.1.2021 do 

24.1.2021 čakanje na delo. 25. 1. 2021 do 18. 3. 2021 bolnika odsotnost, od 19. 3. 2021 

porodniški dopust.  

TAMARA JUREŠ: Pomočnica vzgojiteljice v oddelku od 10.3. 2021 pa do konca šolskega 

leta (pred tem bila v oddelku drugega starostnega obdobja 5-6 let). v času epidemije na 

čakanju na delo doma od 2. 11. 2020 do 25. 1. 2021. Od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021 izredni 

dopust. 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja od 2 do 3 let 

1 Nina Kosi/Ines 

Luknjar 

Gabrijela Marič 
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INES LUKNJAR:  S 1. 9. 2020 prerazporejena na delovno mesto diplomirane vzgojiteljice, 

z nadomeščanjem Nine Kosi. V času epidemije nujno varstvo otrok od 16. 11. 2020 do 24. 

12. 2020. Od 4. 1. 2021 do 11. 1. 2021 čakanje na delo. Od 12. 1. 2021 do 22. 1. 2021 nujno 

varstvo otrok. 

 

GABRIJELA MARIČ: V času epidemije od 9. 11. 2020 do 7. 12. 2020 čakanje na delo. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 3 do 

4 let 

1 Irena Magdič Simona Juterša 

IRENA MAGDIČ: V času epidemije na čakanju na delo doma od 4. 11. 2020 do 17. 1. 2021. 

Izredni dopust od 2. 4. do 9. 4. 2021. 

SIMONA JUTERŠA: V času epidemije na čakanju na delo doma od 4. 11.2020 do 17. 1. 

2021. 

LARA STAJNKO: Kot spremljevalka pričela svoje delo opravljati s 4. 1. 2021 in ga 

opravljala do konca avgusta.  

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 5 do 

6 let 

1 Jasna 

Špindler/Ines 

Luknjar 

Ines Luknjar/ Tamara 

Jureš 

JASNA ŠPINDLER: Od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 zaradi zapiranja vrtca izredni dopust. 

 

INES LUKNJAR: S 1. 9. 2020 prerazporejena v oddelek prvega starostnega obdobja na 

delovno mesto diplomirane vzgojiteljice, za nadomeščanje Nine Kosi. 

 

TAMARA JUREŠ: Z 10. 3. 2021 prerazporejena na delovno mesto vzgojiteljice v oddelek 

prvega starostnega obdobja za nadomeščanje Nine Krajnc. 

 

ANJA FICHER s 1. 9. 2020 zaposlena kot vzgojiteljica (60%) in kot diplomirana vzgojiteljica 

(20%). Z 10. 3. 2021 prerazporejena na delovno mesto vzgojiteljice v oddelek drugega 

starostnega obdobja za nadomeščanje Tamare Jureš.  

 

TINA TRSTENJAK in MIHAELA MAKOTER, zaposleni na delovnem mestu vzgojiteljice 

od 1. 2. 2021 do 31. 7. 2021, zaposleni pa sta bili s pomočjo razpisa prva zaposlitev.  
 

 

5.4  EVALVACIJA URNIKA STROKOVNIH DELAVK VRTCA   
Zaradi ukrepov povezanih z virusom, smo delo prilagodili potrebam v oddelku. strokovne 

delavke so se tako tedensko menjevale. V oddelkih pa ni bilo zagotovljene sočasnosti. delovni 

čas diplomiranih vzgojiteljic je tako bil od 5:30 do 12:30 ali od 8:45 do 15:45. delovni čas 

vzgojiteljic pa od 5:30 - 13:00 ali od 8:15 do 15:45. 

V veliko pomoč sta pri delu bili tudi vzgojiteljic na delovnem mestih prve zaposlitve. Tako 

smo veliko lažje poskrbeli za varnost otrok in lažje izvajanje jutranjega in popoldanskega dela.  
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6. OSTALI ZAPOSLENI 
  

6. 1 EVALVACIJA SISTEMATIZACIJE ZAPOSLENIH 
 

Tabela 5: Evalvacija sistematizacije delovnih mest 

DELOVNO MESTO DELEŽ 

ZAPOSLITVE 

EVALVACIJA 

ravnatelj / / 

diplomirane vzgojiteljice 4 4 skozi vse šolsko leto z 

vmesnimi menjavami med 

tekočim letom 

vzgojiteljic 4,4 4 z vmesnimi menjavami med 

šolskim letom.  

0,4 smo pokrivali s prvo 

zaposlitvijo 

svetovalni delavec  0,13 0,13 

kuharica  1,3 1,3 

perica 0,3 0,3 

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  0,2 0,2 

SKUPAJ  12,59 12,59 

 

7. EVALVACIJA PREDNOSTNE NALOGE VRTCA    
 

V šolskem letu 2020/2021 smo nadaljevali s seznanjanjem vrednot pri otrocih. Pri tem smo 

zajeli vsa področja kurikula in poskušali vrednote čim bolj povezati z vsakodnevnimi 

dejavnostmi in izkustvenim učenjem s katerim so skozi lastne aktivnosti otroci 

pridobivali znanje. 

  

7.1 PREDNOSTNA NALOGA ODDELKOV 
Evalvacija prednostne naloge po oddelkih je priloga  LDN vrtca. 

 

Priloga 1: Evalvacija akcijskega načrta – prednostna naloga Zmagujemo z vrednotami. 
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8. EVALVACIJA PROJEKTOV 
  

MALI SONČEK  

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

• Koordinator:Irena Magdič 
 

Tabela 6: Evalvacija dejavnosti v projektu Mali sonček 

ODDELEK EVALVACIJE DEJAVNOSTI, KI SO BILE 

IZVAJALE 

DATUMI IZVEDENIH 

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. Ob koncu šolskega leta 

so otroci kot vzpodbudo dobili izdelano medaljo, 

katero sta otrokom podelili strokovni delavki v 

oddelku.  

Skozi celo šolsko leto. 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

od 2 do 3 let 

Modri planinec (4 izleti: 2 daljša sprehoda in 2 

izleta). 

Vsakodnevno smo se odpravili tudi na različne 

sprehode v okolici vrtca. Hodili smo po poljskih 

poteh, po gozdu, v hrib ter ob reki Ščavnici. 

 

PEŠ OD METULJČKA DO VELIKEGA 

METULJA 

Med potjo so otroke spremljali baloni, ki so 

otroke vodili do konca poti, ki je bila označena z 

metuljem. Ta metulj se je z vsakim dnem večal 

glede na dolžino prehojene poti. Usvojenega  

metuljčka so otroci vsak dan zalepili na plakat v 

igralnici. 

POGLED NA VRTEC IZ DALJAVE 

Od vrtca smo se skupaj odpravili na pohod na 

bližnji hrib, po katerem smo se vzpenjali po 

travniku navzgor. Na hribu smo se ustavili ter 

opazovali naš vrtec v daljavo. Potem smo se po 

travniku spuščali nazaj proti cesti in vrtcu. Tako 

smo urili hojo po travi in drugačnem terenu na 

hrib. 

NAŠ PRVI POHOD NA GAJŠEVSKO 

JEZERO 

Zjutraj takoj po zajtrku smo se odpravili na 

pohod. Od vrtca smo se odpravili proti 

Ribičevemu mlinu in nadaljevali pot do 

Gajševskega jezera po poljski poti. Po poljski 

poti so otroci hodili v koloni eden za drugim. Ko 

 

 

Skozi celotno šolsko 

leto. 

 

 

Evropski teden 

mobilnosti (16. 9. – 22. 

9. 2020) 

 

 

 

 

 

4. 1. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

31. 5. 2021 
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smo prispeli do jezera, smo si ga najprej ogledali, 

nato pa otrokom razdelili pohvale malega 

modrega sončka. Potem smo tam pili in opravili 

sadno malico. Potem smo se odpravili nazaj proti 

vrtcu po poljski poti. Med hojo smo tu in tam tudi 

po poljski poti tekli. Otroci so premagali dolžino 

6 km brez težav. 

POHOD SKOZI GOZD IN PO POLJSKI 

POTI 

Odpravili smo se na pohod proti gozdu do vasi 

Lukavci, kjer smo zavili na poljsko pot, prečkali 

manjši potok po brvi ter se odpravili po gozdni 

poti proti vasi Grabe. Tam smo nadaljevali pot po 

gozdu in travniku proti Ribičevemu mlinu. Tam 

smo se igrali z naravnim materialom in se 

odpravili nazaj do vrtca. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 6. 2021 

Naravne oblike gibanja na prostem: priprava 

različnih poligonov, kartonski tuneli.  

Tek po trim stezi od ene točke do druge točke. 

 

Izvajanje naravnih oblik gibanja na ploščadi vrtca 

ob jutranjih razgibavanjih in gibalnih minutah. 

 

Vadbena ura naravnih oblik gibanja na prostem 

Evropski teden športa 

(23. 9. - 30. 9. 2020) 

 

 

jesenski, spomladanski 

in poletni meseci 

 

15. 6. 2021 

Igre na prostem – pozimi. 

V zimskem času smo ob zapadlem snegu na 

prostem izvedli vadbeno uro. Vozili smo se po 

klancu pred vrtcem z lopatkami ter napolnjenimi 

vrečami s senom. 

9. 2. 2021 

Vožnja s poganjalci. 

S poganjalci in tricikli smo se z otroki vozili po 

ploščadi vrtca. Nekaj krat smo si pripravili tudi 

ovire (tunele, kamenčke in stožce), katere so 

premagovali ob vožnji s poganjalci. 

jesenski in 

spomladanski meseci 

Igre z žogo. 

Izvajali smo jih pri različnih vadbenih urah, pri 

jutranjih razgibavanjih ter gibalnih minutah. 

V času jutranjega 

razgibavanja, vadbene 

ure, gibalne minute,… 

 

Ustvarjanje z gibanjem in ritmom. 

Skozi šolsko leto smo razna gibanja izvajali ob 

ritmičnih instrumentih ter glasbi. Otroci so se že 

ob določeni zaslišani glasbi gibali tako kot smo 

določili s pravili. 

V času jutranjega 

razgibavanja, vadbene 

ure, gibalne minute,… 
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Naravne oblike gibanja. 

Skozi celotno šolsko leto smo izvajali naravne 

oblike vsakodnevno. V vsakem letnem času pa 

smo tudi izvajali testiranje naravnih oblik 

gibanja. 

V času jutranjega 

razgibavanja, vadbene 

ure, gibalne minute,… 

 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 3 do 4 let 

Zeleni in oranžni planinec - odpravili smo se na 

več daljših pohodov: Stara Cesta, Radoslavci, 

Vogričevci, Grabe in Mekotnjak. 

Odpravili smo se v Ljutomer na sladoled po novi 

kolesarski poti.  

Jesenski in 

spomladanski meseci 

 

 

9. 6. 2021 

Vožnja s poganjalcem in kolesom - otroci so v 

vrtec pripeljali svoja kolesa in varnostne čelade. 

Urili smo predvsem varno vožnjo s kolesom. 11 

otrok se pelje s kolesom brez malih koleščk. 

v tednu športa: 23. in 

24. 9. 2020. 

5. in 6. 5. 2021 

Naravne oblike gibanja na prostem:  izvedli smo 

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…predvsem na ploščadi 

vrtca. 

  

v tednu športa: 25. 9. 

2020 in 31. 5. 2021. 

Igre z žogo - v sklopu vadbenih ur in jutranjega 

razgibavanja. 

skozi celotno šolsko 

leto. 

Ustvarjanje z gibom in ritmom - izvedli smo 

gibalno igro To sem jaz in pa plesno igro Ure. 

mesec marec 

Igre na prostem - pozimi: v času zapadlega snega 

in bivanja v vrtcu, smo z otroki izvedli dvodnevni 

zimski športni dan in sicer so se otroci spuščali 

po hribu s plastičnimi lopatami. 

1.in 2. 2. 2021 

Igre brez meja v tem šolskem letu nismo izvedli. / 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 5 do 6 let 

IGRE V VODI 

Dejavnost zaradi ukrepov ni bila izvedena. 

/ 

POHODI 

Jesenski pohod je bil izveden 22. 9. 2020, ko smo 

se odpravili preko Kamenščaka skozi gozd in 

nazaj proti vrtcu. Vsi otroci so uspešno izvedli 

pohod. 

Orientacijski pohod je bil izveden 6. 10. 2020, v 

bližnjem gozdu vrtca. Vsi otroci so orientacijski 

pohod z dodatnimi nalogami uspešno opravili. 

Zimski pohod je bil izveden, 21. 12. 2020, ko smo 

po poljskih poteh izvedli pohod. Bolj zanimiv pa 

 

22. 9. 2020 

 

 

 

6. 10. 2020 

 

 

21. 12. 2020 
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je bil še pohod po snegu, ko so otroci v snegu 

opazili svoje sledi.  

Spomladanski pohod, do Gajševskega jezera je 

bil izveden, 20. 3 . 2021, ki so ga vsi otroci 

opravili brez težav. 

Spomladanski pohod do ruskega studenca je bil 

izveden 12. 5. 2021, tudi ta brez posebnosti. 

 

 

20. 3. 2021 

 

 

12. 5. 2021 

IGRE BREZ MEJA 

Dejavnost je bila izvedena 28. 9. 2020 na šolskem 

športnem igrišču, kjer smo si pripravili različne 

elementarne igre. 

28. 9. 2020 

MINI KROS 

Dejavnost je bila izvedena 25. 9. 2020 na šolskem 

športnem igrišču, ker so na tekaški stezi otroci 

pod vodstvom strokovnih delavk odtekli mini 

kros (400m). 

25. 9. 2020 

IGRE NA PROSTEM S SMUČMI 

Izvedli smo sankanje na snegu v januarju, ko je 

bilo vreme za to primerno. 

januar 2021 

KOLESARJENJE 

Izvedli smo poligon kolesarjenja in kolesarjenje 

po parkirišču pred vrtcem, na dan 24. 9. 2020. Vsi 

otroci obvladajo kolo. Nekateri brez, drugi z 

pomožnimi kolesi. 

24. 9. 2020 

ROLANJE 

Dejavnost ni bila izvedena. 

/ 

IGRE Z ŽOGO 

Različne dejavnosti z žogo smo izvajali tekom 

šolskega leta tako na prostem, kot v 

večnamenskem prostoru vrtca. 

skozi vso šolsko leto 

USTVARJANJE Z GIBOM IN RITMOM 

Gibalne minutke s plesom smo izvajali skozi vso 

šolsko leto. Veliko smo izvajali banse. V mesecu 

februarju pa smo izvedli plesno koreografijo na 

temo medgeneracijskega sodelovanja.  

skozi vso šolsko leto 

ELEMENTI ATLETSKE IN GIMNASTIČNE 

ABECEDE 

Gimnastično abecedo smo izvajali v sklopu 

vadbenih ur medtem ko vadbene ure v šolski 

telovadnici nismo uspeli izvesti. 

skozi vso šolsko leto 
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VARNO S SONCEM  

• Nosilec projekta: NIJZ 

• Koordinator: Katja Novak 

Podrobna analiza projekta je priloga 2, poročilu LDN. 
 

Tabela 7: Evalvacija dejavnosti v projektu Varno s soncem 

ODDELEK EVALVACIJA DEJAVNOSTI, KI SO BILE 

IZVAJALE 

DATUM 

IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

od 1 do 2 let 

Projekt Varno s soncem smo pričeli izvajati 28. 5 

2021, na svetovni dan sonca. Z otroki smo se 

pogovarjali o soncu, poslušali smo pesmico »Sijaj, 

sijaj sončece« in zraven peli. Pogovorili o tem kako 

se v poletnih mesecih zaščitimo pred soncem ter si 

ogledali ter poimenovali zaščitna sredstva (šilt 

kapo, sončno kremo in sončna očala). 

28. 5. 2021  

 

 

 

Otroci so likovno ustvarjali na temo sonca. 

Ustvarili smo skupinski izdelek – odtise otroških 

dlani v obliki sonca. Otroci so z rumeno tempera 

barvo tudi slikali na temo sonce. Slikanje smo 

izvedli na prostem – na terasi vrtca. Strokovne 

delavke smo otrokom izdelale legionarske kape iz 

papirja, katere so si otroci s prsnimi barvami 

poslikali ter jih preizkusili tudi na svojih glavah. 

Otroci so tudi na ploščadi s kredami barvali sonce. 

Otroke smo navajali na uporabo zaščitnih pokrival 

ter veliko dejavnosti izvajali zunaj na prostem v  

senci. Večkrat smo se igrali in raziskovali v gozdu, 

kjer so otroci zelo uživali. V vročih dneh smo se 

igrali in malo osvežili ob igri z vodo in vodnimi 

baloni. Bivanje na prostem smo izvajali v bolj 

zgodnjih urah. Dejavnosti so se izvajale v poletnih 

mesecih.  

Poletni meseci. 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

od 2 do 3 let 

Ob svetovnem dnevu sonca smo z otroki na 

prostem izdelovali sonce. Vsak izmed otrok je 

izdelal svoje sonce. S pomočjo krede smo na 

ploščadi vrtca pobarvali vsak svoj rumeni krog, 

nato pa s pomočjo palic izdelali sončne žarke okrog 

rumenega kroga. 

28. 5. 2021 

Izdelali smo si tudi šotore iz poslikanih rjuh in 

palic, ki so nam nudili senco. Po šotorih smo si 

ustvarili razne kotičke v katerih so se otroci igrali. 

7. 6. 2021-18. 6. 2021 

Ob začetku poletja smo se tudi pogovarjali ob 

fotografijah kako se zaščitimo pred vročimi 

sončnimi žarki. Otroci so poimenovali stvari na 

Poletni meseci. 
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fotografijah in jih polagali na podlago veliko 

rumeno sonce. Spodbudili smo jih tudi, da so si v 

vrtec prinesli tudi zaščitne kape in klobuke, ki jih 

uporabljamo ko se odpravimo na sonce. V vročih 

dnevih smo se na prosto odpravljali takoj po 

opravljenem zajtrku, ko še ni tako vroče, kasneje pa 

smo se igrali in izvajali dejavnosti v senci v okolici 

vrtca. Ob gozdu, pod senčniki. 

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 3 do 4 let 

Obeležili smo dan sonca na prostem in v igralnici – 

ustvarjali smo naše sončke in sestavili veliko sonce 

iz škatel.  

 

 

      28. 5. 2021 

Otroke smo tudi s pomočjo slikovnega plakata 

seznanjali s  prednostmi in slabostmi sonca. 

Predvsem pa o tem, kako se zaščitimo pred soncem. 

Na prostem smo bivali le v zgodnjih dopoldanskih 

urah ( takoj po zajtrku) in se zadrževali v senci. 

Otroci so imeli na razpolago vedno svežo ohlajeno 

vodo in otroke smo spodbujali na zadostno pitje 

vode. Ob spoznavanju sonca in njegovega pomena 

za življenje pa smo le to likovno upodobili, 

sestavljali iz škatel in si izdelali sceno sonca za  

prav posebno fotografijo. Izvedli smo dejavnost 

moker poletni dan, ko  smo se hladili z vodo v 

vodnih kotičkih. Otroci so se igrali z vodo in ob 

vodi, prelivali vodo, se z njo polivali, škropili… V 

popoldanskih urah  smo se zadrževali v prostorih 

vrtca, kadar je bilo zelo soparno in nevzdržno tudi 

v predelih sence. Sledili smo ciljem projekta in 

otroci ter starši so zelo dobro osveščeni o pomenu 

zaščite pred negativnimi vplivi sonca na naše telo. 

 

 

 

poletni meseci  

Oddelek 

drugega 

starostnega 

obdobja 

od 5 do 6 let 

Otroke smo seznanili 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. 

poletni meseci 

Ob svetovnem dnevu sonca smo predstavili filmček 

o pozitivnih in negativnih vplivih sonca na naše 

zdravje. 

28. 5. 2021 

Izvajali smo likovno dejavnost na temo sonce. maj 
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ZDRAV VRTEC  

• Nosilec projekta: NIJZ 

• Koordinator: Ines Luknjar 

Podrobna analiza projekta je priloga 3, poročilu LDN. 
 

Tabela 8: Evalvacija dejavnosti v projektu Zdrav vrtec 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE DATUM 

IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

od 1 do 2 let 

Počutim se dobro: veliko pozornosti smo namenili 

skrbi za higieno telesa in igrač v igralnici, poudarili 

smo pomen pravilnega umivanja rok z milom in toplo 

vodo ter brisanju rok. Otroke smo seznanili z zdravo 

prehrano in poskrbeli za dovolj gibanja na svežem 

zraku. Ogledali smo si krajši lutkovni film o higieni 

ter poslušali pesem Umivaj si roke ter zaplesali ob 

plesu umivanje.  

Skozi celo šolsko 

leto. 

Kaj lahko naredim sam: otroke smo v oddelku skozi 

celotno šolsko leto vzpodbujali k čim večji 

samostojnosti. Seveda je bilo za to potrebnega veliko 

časa, vztrajnosti in pozitivne vzpodbude. V mesecu 

septembru smo preko igre in zgodbe pričeli otroke 

navajati na uporabo kahlice.  

Skozi celo šolsko 

leto. 

Družinska sreča: Otroci so spoznali zgodbo z 

naslovom Dom je tam, kjer je srce, ki je bila vodilo 

našega tematskega sklopa. Otroke smo motivirali z 

različnimi fotografijami različnih družin in družinskih 

skupnosti. 

mesec marec 

 

Sodelovali smo v projektu Varno s soncem in otroke 

ter posledično starše ozaveščali s pomenom zaščite 

pred negativnimi vplivi sonca. 

poletni meseci 

Varno v prometu: z otroki smo se vsakodnevno 

odpravili na krajše in daljše sprehode, katere smo 

prilagodili sposobnostim in telesni pripravljenosti 

otrok. Razdalja sprehodov se je s časom podaljševala. 

Skozi celo šolsko 

leto. 

Oddelek prvega 

starostnega 

obdobja 

od 2 do 3 let 

GIBANJE 

Z otroki smo vsakodnevno izvajali jutranje 

razgibavanje na različne načine, enkrat na teden smo 

izvajali tudi vadbene ure ter se vsakodnevno odpravili 

na sprehod. Opravili smo tudi nekaj pohodov in daljših 

sprehodov pri čemer otroci niso imeli težav. 

Skozi šolsko leto. 

RAZVRŠČANJE ZDRAVE IN NEZDRAVE 

PREHRANE 

9. 11. – 13. 11. 

2020 
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Ker smo v tem času delali na daljavo, smo to dejavnost 

izvedli tako, da smo preko spletne igralnice pripravili 

dejavnost, ki so jo otroci lahko opravili doma. 

Nekateri starši so nam posredovali tudi nekaj 

fotografij kako so otroci doma izvajali to dejavnost. 

HIGIENA 

Preko spletne igralnice smo pripravili in posredovali 

posnetek pravilnega umivanja rok ter nekaj dejavnosti. 

2. 11. – 6. 11. 

2020 

POČITEK 

Vsakodnevno smo se odpravili k počitku. 

Skozi šolsko leto. 

Oddelek drugega 

starostnega 

obdobja 

od 3 do 4 let 

Na začetku šolskega leta smo se vsaj 1x  mesečno   

odpravili na daljši  pohod – Peš ni daleč! nato 1x 

tedensko. Otroci so pohode sprejeli zelo pozitivno in 

z dobro voljo.  Dnevno smo  izvajali gibalne 

dejavnosti z otroki in sodelovali v projektu Mali 

sonček. 

pohodi v mesecu 

oktobru, marcu, 

aprilu in maju. 

Ogledali smo si  video film – Čiste roke za zdrave 

otroke – in s tem navajali otrok na pravilno umivanje 

rok in  samostojnost pri osebni negi.  

Poudarek smo dajali  pomenu higiene za zdravje – 

higiena kašljanja in kihanja, umivanje rok po uporabi 

robčka - kar otrokom nekako ni v navadi. Smo pa 

vsekakor pri otrocih opazili napredek v temeljitem in 

rednem umivanju rok.  

4. 6. 2021 

 

 

skozi celotno 

šolsko leto 

Varno v mojem okolju – varne poti, uporaba in namen 

rumene rutice, sprehod v koloni, prehod za pešce, 

vožnja po poligonu s poganjalci in kolesi: spretnost 

vožnje in varno ustavljanje pri stop znaku. Nasploh pa 

smo  več dejavnosti namenili ohranjanju in 

vzdrževanju čistega okolja ( v sklopu vrednote 

solidarnost)  in se držali gozdnega bontona.  

 

skozi celotno 

šolsko leto. 

Kolesarili - 23. in 

24. . 2020 ter 5. in 

6. 5. 2021. 

Obeležili bomo svetovne dneve povezane z zdravjem: 

dan športa, dan zdravja, evropski teden mobilnosti in 

teden športa in dan sonca.  

skozi celotno 

šolsko leto 

Sodelovali smo v projektu Varno s soncem in otroke 

ter posledično starše ozaveščali s pomenom zaščite 

pred negativnimi vplivi sonca.  

 

poletni meseci. 

Pri otrocih bomo razvijali in živeli  moralno – etične 

vrednote preko prednosten naloge Zmagujemo z 

vrednotami: spoštovanje, skrb za sočloveka, 

odgovornost, družinska sreča… 

 

skozi celotno 

šolsko leto. 
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ZOBNI ALARM 

• Nosilec projekta: ZD Ljutomer 

• Koordinator: Jasna Špindler 

 
Tabela 9: Evalvacija dejavnosti v projektu Zobni alarm 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVAJALE 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

 

 

 

 

 

Projekta zaradi priporočil, ki smo jih prejeli z NIJZ in predvsem 

zaradi vzdrževanje čim večjih higienskih ukrepov, ter zagotavljanja 

zdravstvene varnosti projekta v šolskem letu 2020/2021 nismo 

izvajali. 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 3 do 4 let 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 5 do 6 let 

  

 

ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI 

• Nosilec projekta: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj 

• Koordinator: Jasna Špindler 

 
Tabela 10: Evalvacija dejavnosti v projektu Zmagujemo z vrednotami 

NAČRTOVANE VREDNOTE DATUM 

IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

IZVEDENE VREDNOTE 

INTEGRITETA (poštenost; pogum; 

vztrajnost; 

skupna odgovornost; samodisciplina) 

Od septembra 2020 do 

decembra 2020. 

Modul je bil v celoti 

izveden. 

Modul je bil v celoti 

izveden. 

Oddelek drugega 

starostnega 

obdobja 

od 5 do 6 let 

Izvajali smo različne gibalne dejavnosti. Skozi vso šolsko 

leto. 

Otroke smo seznanjali s pomenom higiene za naše 

zdravje. 

Skozi vso šolsko 

leto. 

Obeležili smo svetovni dan zdravja. 7. 4. 2021 
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Modul je bil v oddelku v 

celoti izveden. 

Modul je bil v oddelku v 

celoti izveden 

SKRB ZA SOČLOVEKA (vzajemno 

spoštovanje; 

enakopravnost spolov; partnerstvo; 

skrb za otroke, starejše in otroke s pp; 

družinska sreča; harmonija med 

generacijami; solidarnost) 

Od januarja 2021 do 

maja 2021. 

Modul je bil v celoti 

izveden.  

Modul je bil v oddelku v 

celoti izveden. 

Modul je bil v oddelku v 

celoti izveden 

Modul je bil v oddelku v 

celoti izveden 

  

 

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU)  

• Nosilec projekta: Pedagoško andragoški center Slovenije. 

• Koordinator: Jasna Špindler 

 
Tabela 11: Evalvacija dejavnosti v projektu TVU 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE DATUM 

IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 1 do 2 let 

POTUJEMO IN NARAVO VARUJEMO 

V oddelku smo se ob slikovnih gradivih 

pogovarjali o vozilih, ki se vozijo po cesti. V 

oddelku smo si iz kartonskih škatel izdelali e-

avtomobile, katerim smo prilepili kolesa, luči 

in žaromete. Otroci so se z njimi igrali in 

»vozili« na travnati površini ter na terasi. Na 

parkirišču pred vrtcem so se otroci vozili tudi 

z različnimi poganjalci, jih preizkušali in tudi 

potiskali pred seboj.   

Evropski teden 

mobilnosti: 16. 9. - 

22. 9. 2020 

JOGA Z ŽUŽELKAMI 

POGUMNO PEŠ 

V oddelku smo vsak v igralnici ob 

instrumentalni sproščujoči glasbi izvajali 

preproste položaje joge za najmlajše. Vsak 

dan so se otroci seznanili z enim položajem 

joge, katerega smo si ogledali tudi ob 

slikovnem gradivu, nato je sledila 

demonstracija vzgojiteljice. Izvedli smo 

položaje čebele, metulja, pikapolonice in 

hrošča. Vsak dan smo se tudi odpravili na 

Evropski teden 

športa:  

23. 9. 2020 - 30. 9. 

2020  
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odpravili na sprehod po različnih poteh z 

postajami z gibalnimi nalogami (naravne 

oblike gibanj, gibalne in rajalne igre, tek po 

travi s posnemanjem gibanja čebele, igra z 

žogami). 

DOBRODOŠLA JESEN 

Prvi jesenski dan je otrokom predstavila 

Katja Novak. Otroci so preko ročnih lutk 

spoznali kratko zgodbo z naslovom Miškina 

ozimnica. Otrokom smo predstavili jesenske 

pridelke, katere smo poimenovali, otroci so 

jih prijemali, opazovali in tudi poizkušali.  

1.jesenski dan, 23. 9. 

2020 

 

VRTEC PRAZNUJE 

V našem oddelku smo pripravili in sestavili 

torto iz kartona. Otroci so bili aktivni kot 

»kuharji« z velikimi kuhalnicami in 

pripomočki za pečenje. 

5. 10. 2020 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja 

od 2 do 3 let 

PEŠ OD METULJČKA DO VELIKEGA 

METULJA 

Med potjo so otroke spremljali baloni, ki so 

otroke vodili do konca poti, ki je bila 

označena z metuljem. Ta metulj se je z 

vsakim dnem večal glede na dolžino 

prehojene poti. Usvojenega  metuljčka so 

otroci vsak dan zalepili na plakat v igralnici. 

Evropski teden 

mobilnosti (16. 9. - 

22. 9. 2020) 

VRTEC PRAZNUJE 

V našem oddelku smo praznovali tako, da 

smo izvedli likovno dejavnost, kjer smo 

slikali s prstki z barvami igralnic našega 

vrtca. Na okno v igralnici smo pripeli risalne 

liste in otroci so na posamezni risalni list 

slikali s prstki barv igralnic.  

5. 10. 2020 

LETNI ČASI 

Ta dan smo se pogovarjali o prvem 

jesenskem dnevu ob fotografijah, ki smo jih 

zalepili na plakat in ga odložili na tablo. 

Potem pa smo spoznali pravljico O miški, ki 

je zbirala pogum. Otrokom je bila pravljica 

všeč in zelo hitro so jo osvojili. Ob 

ilustracijah smo jo tudi obnovili. 

Jesen; 22. 9. 2020 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 3 do 4 let 

PEŠ NI DALEČ! - V tednu mobilnosti smo 

si zadali dnevni pohod po isti poti in z ciljem, 

da  z vsakim dnem pot prehodimo v krajšem 

času. In  kot oddelek dosegli svoj cilj dnevnih 

V evropskem tednu  

mobilnosti: od 16. 9. 

do 22. 9. 2020, ob 

9.00 uri 
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pohodov in tako čas enake poti v štirih dneh 

izboljšali za  15-20  minut.  

SONČKOV TEK - Ob dnevno pretečeni poti 

( trim steza) smo ugotovili, da se čas 

pretečene poti ni skrajšal. So pa med boljšimi 

tekači bili konstantno isti  otroci in tudi med 

slabšimi dnevno isti otroci.  Na dan zadnjega 

teka smo prvim trem podelili priznanje, 

ostalim pa drobno pozornost. Je pa vsekakor 

tek priljubljena gibalna aktivnost otrok.  

V evropskem tednu  

športa: od 23. 9. 2020 

do 30. 9. 2020,  ob 

10.00 uri. 

POZDRAVLJENA PISANA JESEN! - 

Simona je otrokom predstavila zgodbo o 

Pozabljeni buči s pomočjo ploskih lutk in 

odra. Sledile so dejavnosti povezane z 

jesenskimi pridelki (skrivnostna škatla)in 

pogovor o značilnostih letnega časa jesen. Na 

prostem so otroci razvijali vztrajnost in 

delavnost ob jesenskih opravilih: trebljenje 

buč, čiščenje sončnic, ličkanje in luščenje 

koruze.  

23. 9. 2020, ob 9.00 

uri 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

od 5 do 6 let 

JAZ, TI, MI - SKUPAJ SMO SKUPNOST 

Dejavnost zaradi ostalih dejavnosti, ki so bile 

izvedene v tem času nismo izvedli v takšni 

obliki, da bi jo prijavili v TVU. Smo se pa v 

sklopu tematskega sklopa pogovarjali o 

sodelovanju in skupni odgovornosti. 

/ 

PREHOJENI KILOMETRI 

Dejavnosti so bile izvedene v načrtovanem 

časovnem okvirju. Vse dejavnosti smo 

prijavili v TVU in jih tudi uspešno izvedli. 

16. 9. 2020 - 22. 9. 

2020 

4. ŠPORTNE IGRE VRTCA CEZANJEVCI 

Dejavnost je bila v sodelovanju z ostalimi 

okoliškimi vrtci uspešno izvedena. Izvedba 

dejavnosti pa je potekala na daljavo, kar je bil 

še posebni izziv. 

30. 9. 2020 

VRTEC PRAZNUJE 

Izvajanje dejavnosti je bilo nekoliko 

drugačno kot prejšnja leta, vendar pa kljub 

temu uspešna in zanimiva otrokom. 

Praznovanja so se udeležili gospa 

ravnateljica Brigita Hojnik in podžupan 

občine Ljutomer, Janko Špindler. 

5. 10. 2020 
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9. EVALVACIJA DEJAVNOSTI, KI SMO JIH IZVEDLI  V VSEH 

ODDELKIH VRTCA 
 
Tabela 12: Evalvacija dejavnosti, ki smo jih uresničevali skozi vse leto 

ODDELEK DEJAVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE 

 

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 

Vse dejavnosti so bile izvedene od 23. 9. 2020  do 30. 9. 2020 

Na spletni strani vrtca se je pripravil film 23. 9. 2021 o športnih dejavnostih katere 

izvajamo v vrtcu, kot uvod v teden in  povabilo k aktivnemu življenju. Film sta pripravili 

Irena Magdič in Simona Juterša. 

EVROPSKI 

TEDEN ŠPORTA 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

Dejavnosti ob Evropskem tednu športa so se izvajale po oddelkih. V 

oddelku smo vsak v igralnici ob instrumentalni sproščujoči glasbi 

izvajali preproste položaje joge za najmlajše. Vsak dan so se otroci 

seznanili z enim položajem joge, katerega smo si ogledali tudi ob 

slikovnem gradivu, nato je sledila demonstracija vzgojiteljice. Izvedli 

smo položaje čebele, metulja, pikapolonice in hrošča. Vsak dan smo 

kakšen položaj tudi ponovili, saj so otroci ob vsaki ponovitvi bolj 

usvojili določen položaj ter se tudi ob položaju bolj sprostili in umirili. 

Vsak dan smo se tudi odpravili na odpravili na sprehod po različnih 

poteh z postajami z gibalnimi nalogami (naravne oblike gibanj, gibalne 

in rajalne igre, tek po travi s posnemanjem gibanja čebele, igra z 

žogami). 

EVROPSKI 

TEDEN ŠPORTA 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

V tem tednu smo izvedli vse načrtovane dejavnosti. Izvajali smo 

različne gibalne igre z barvnimi žogicami na prostem - razvrščanje 

barvnih žogic v barvne škatle, prenašanje žogic z lopatkami, metanje 

žogic v obroče. Tekli  smo tudi po trim stezi in travnati površini od ene 

točke do druge točke- od metulja pa do marjetice. Se vozili s  

poganjalci na ploščadi vrtca, kjer smo postavili tudi razne ovire - tunele 

in kamenčke. Premagovali smo tudi labirint oz. se plazili skozi 

kartonske predore na prostem ter premagovali ovire na poligonu v 

večnamenskem prostoru. Odpravili smo se tudi na daljši sprehod po 

poljski poti s postajami (gibalne naloge). Otroci so se v različne gibalne 

igre aktivno vključevali ter kasneje smo tudi nekatere gibalne igre še 

izvajali. 

EVROPSKI 

TEDEN ŠPORTA 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

 Vse načrtovane dejavnosti smo v tednu športa izvedli - kolesarjenje, 

sončkov tek. Otroci  zelo radi kolesarijo in so ob tem zelo spretni in se 

obnašajo pri kolesarjenju varno do sebe in drugih. Vsi otroci so se upali 

peljati  po strmini klanca za vrtcem. Tek smo izvedli tako kot smo 

načrtovali. Med prvimi so pritekli na cilj starejši otroci, med zadnjimi 

pa mlajši otroci v oddelku. Ob tem smo spoznali, da je starost pogojena 

s hitrostjo teka. Ob  dejavnostih smo pričeli izvajati elemente joge, 

katero so otroci dobro sprejeli.  
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EVROPSKI 

TEDEN ŠPORTA 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

Uvod v teden športa smo izvedli z likovno dejavnostjo. Nadaljevali 

smo z vožnjo s kolesi, skiroji in poganjalci. Izvedli smo kros na trim 

stezi, se igrali štafetne igre, se preizkusili v igrah z loparji in bili aktivni 

udeleženci 4. športnih iger našega vrtca.  

Skozi celoten teden smo prav tako izvajali jutranja razgibavanja in 

gibalne minutke.  

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Vse dejavnosti do bile izvedene od 16. 9. 2020  do 22. 9. 2020 

Uvod v evropski teden mobilnosti sta za spletno stran v obliki krajšega filmčka pripravili 

Katja Novak in Nina Krajnc. 

EVROPSKI 

TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

V oddelku smo se ob slikovnih gradivih pogovarjali o vozilih, ki se 

vozijo po cesti. V oddelku smo si iz kartonskih škatel izdelali e-

avtomobile, katerim smo prilepili kolesa, luči in žaromete. Otroci so se 

z njimi igrali in »vozili« na travnati površini ter na terasi. Na parkirišču 

pred vrtcem so se otroci vozili tudi z različnimi poganjalci, jih 

preizkušali in tudi potiskali pred seboj.  

EVROPSKI 

TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

PEŠ OD METULJČKA DO VELIKEGA METULJA 

Med potjo so otroke spremljali baloni, ki so otroke vodili do konca 

poti, ki je bila označena z metuljem. Ta metulj se je z vsakim dnem 

večal glede na dolžino prehojene poti. Usvojenega  metuljčka so otroci 

vsak dan zalepili na plakat v igralnici. 

Otroke so baloni in metulji zelo motivirali, da so jih ob prehojeni poti 

našli. Ves čas so opazovali okrog sebe in komaj čakali, da najdemo 

balon in metuljčke. Z vsakim smo opravili daljšo pot, pri čemer otroci 

niso imeli težav z vzdržljivostjo. 

EVROPSKI 

TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

Dnevni pohodi - PEŠ NI DALEČ! - Cilj dnevnih pohodov  smo 

uresničili in čas pohoda izboljšali za 20 minut in pokazali predvsem 

veliko vztrajnost in dobro voljo. Dnevno smo čas beležili v 

razpredelnico. Smo pa si v tem tednu ogledali risanko Bojan – Šofer, 

jo ob razporejanju fotografij  obnovili in ob njej spoznavali čistejše 

načine prevoza oz. prevozna sredstva, katera so do narave prijazna in 

taka, ki to niso. 

EVROPSKI 

TEDEN 

MOBILNOSTI 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

PREHOJENI KILOMETRI 

Vsi načrtovani pohodi so bili izvedeni. Skupaj z otroki smo merili 

kilometre in jih prirejali s pomočjo kamenčkov. Na koncu tedna smo 

zbrali 25 kamenčkov kar pomeni da smo skupno prehodili 25 km. S 

tem smo na zemljevidu pokazali, da bi prišli od vrtca do Murske 

Sobote, kar je otrokom bila velika motivacija za naprej. Med samim 

izvajanjem dejavnosti so otroci bili ves čas aktivni in motivirani tudi s 

pobiranjem kamenčkov, kar je še dodatno podkrepilo izvajanje same 

dejavnosti. 
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ŠPORTNE IGRE 

V VRTCU 

CEZANJEVCI 

(vodja dejavnosti: 

Katja Novak, Nina 

Krajnc, Ines 

Luknjar, Gabrijela 

Marič in Jasna 

Špindler) 

Športne igre so bile izvedene 30. 9. 2020. Oddelek drugega starostnega 

obdobja (4 - 6 let) je na šolskem športnem igrišču izvedel vaje, ki so 

bile posredovane tudi sodelujočim vrtcem. Pri tem smo se posneli in 

posnetek dodali k ostalim sodelujočim. Otroci so bili zelo veseli 

kasnejšega ogleda filmčka vseh sodelujočih prav tako pa medalj, ki so 

jih prejeli. 

Filmček je bil objavljen tudi na spletni strani vrtca dne, 5. 10. 2020. 

Sodelovali so okoliški vrtci: vrtec Mala Nedelja, vrtec Cven, vrtec 

Razkrižje, vrtec Stročja vas ter vrtec Ljutomer.  

VRTEC 

PRAZNUJE 

Praznovanje rojstnega dne vrtca je bilo izvedeno 6. 10. 2020. Pred tem 

smo izvajali dejavnosti in se pripravljali nanje. Oddelek prvega 

starostnega obdobja (1 – 2 let) je izdelal torto iz papirja ob tem a s s 

kuhalnicami kuhali in se pogovarjali o živilih. V oddelku prvega 

starostnega obdobja (2 – 3 let) so pripravili likovno dejavnost na temo 

vrtec praznuje. V oddelku drugega starostnega obdobja (3 – 4 let) so 

se pogovarjali o vrednotah, ki so jih pritrdili na pobarvane škatle, ki so 

krasile avlo vrtca. Oddelek drugega starostnega obdobja (4 – 6 let) pa 

je vrtec pripravil s pomočjo naravnega materiala. Tekom tedna smo na 

balone zapisali želje, ki jih želimo ob praznovanju. Vse to smo 

fotografirali in skrbno hranili za pripravo filmčka. Rojstni dan smo 

praznovali tako, da smo pred vrtcem spustili balone v zrak in ponesli 

naše dobre želje iz vrtca v svet. Pri tem sta se nam pridružila 

ravnateljica Brigita Hojnik in podžupan Janko Špindler. Sledila je še 

torta in igra po oddelkih. Vse to pa je bilo izvedeno v skladu s 

priporočili NIJZ.  

TEDEN OTROKA 

Vse dejavnosti so bile izvedene od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 

Uvodni filmček v Teden otroka sta pripravili Ines Luknjar in Gabrijela Marič. 

TEDEN OTROKA 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

Otroci so se v tednu otroka igrali in spoznavali različne bibarije in 

rajalne igre. Ob praznovanju rojstnega dne vrtca smo se igrali bibarijo 

Biba torto meša, otroke je po hrbtu požgečkala Nagajiva biba. V krogu 

smo zaplesali ob bibariji Biba raja, kjer je v sredini kroga počival črni 

muc. Otroci so se urili v sezuvanju copat, copatke so obuvali veliki 

lutki Cepetamblu, preko katerega so spoznali pesem Cepetambel. Urili 

smo se tudi v hoji ob držanju za vrvico in peli pesem En, dva, ena, dva. 

TEDEN OTROKA 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

V tem tednu smo pozornost usmerili na rajalne igre ter deklamacijo. 

Spoznavali smo rajalno igro ježek Jožek, ki smo jo izvajali v času 

jutranjega razgibavanja. Vsak otrok je vsak dan postal ježek Jožek. V 

jutranjem krogu smo uporabili skrivnostno vrečo, v kateri so bili 

različni predmeti. Vsak otrok je iz vreče izvlekel en predmet katerega 

je tudi poimenoval. Večjo pozornost smo namenili rajanju ob 

deklamaciji Gobica,  v kateri je nastopal zajček, ki je skakljal okrog 

mušnice ter se skril pred dežjem pod njo. 

TEDEN OTROKA Vodilo v tednu otroka nam je bila pravljica o Ančku podgančku/ Britte 

Muller.  Smo pa veliko časa namenili pogovoru o ohranitvi prijateljstva 
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v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

kljub razlikam in otroci so naslikali svojega  prijatelja. Spoznali smo 

pomen telefona TOM-a in otrokom je bila zelo zanimiva dejavnost 

skakanja številke telefona  saj so bili ob njej posamezniki zelo aktivni, 

vztrajni ter si številko tudi zapomnili. 

TEDEN OTROKA 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

V tednu otroka smo več pozornosti namenili otrokovim vprašanjem. 

Pri tem so v začetku tedna imeli nekaj težav saj je šlo za njihovo 

pripovedovanje in ne postavljanje vprašanj, zato smo stvari povezali s 

simbolom – vprašaj. Vse dejavnosti so bili tako vezane na različna 

vprašanja, ki so se otrokom porodila in so jih spraševali. 

EVAKUACIJA 

 

Dne 10. 5. 2021 je bila izvedena napovedana notranja evakuacija za 

primer potresa. Z otroki smo se na jutranjem krogu najprej pogovorili 

o naravni nesreči in samem poteku evakuacije. Evakuacija se je pričela 

ob 9.10 uri z zvočno signalizacijo, ki je bila v oddelek slišana ob 

odprtih vratih. Otroci so sledili vzgojiteljici na ploščad pred vrtcem, 

kjer smo se zbrali v kvadratku svoje barve. Večkrat smo poudarili, da 

se v garderobi ne bomo preobuvali. Otroci so pozitivno presenetili, saj 

so upoštevali podana navodila. Evakuacija je potekala brez težav, čas 

izvedene evakuacije je bil 1.10,42 minute. 

Barvne označbe za vsak oddelek sta pripravili Katja Novak in Tamara 

Jureš.  

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Dejavnost je bila izvedena 20. 11. 2020. 

Iz vrtca preko video klica javili ostalim otrokom, ki so doma in skupaj zapeli pesem 

Lojzeta Slaka: Čebelar. Pri tem sta se nam pridružila gospa ravnateljica Brigita Hojnik in 

gospod Janez Vencelj (predstavnik čebelarske zveze). 

TSZ 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal v času delnega zaprtja vrtca. 

Otroci so v oddelku spoznavali vsa živila tradicionalnega slovenskega 

zajtrka. To so: jabolko, kruh, mleko, maslo in med. Otrokom, ki so bili 

doma je bilo na voljo veliko gradiva na to temo. Pripravili smo igro 

sadne sestavljanke, kratki zvočni posnetek zgodbe z naslovom Jabolko, 

zgodbo Mala miška in veliko rdeče jabolko, itd. Staršem in otrokom 

smo preko PowerPoint projekcije predstavili pomen Tradicionalnega 

slovenskega zajtrka ter jih povabili k sodelovanju tudi doma.  

V petek 20. 11. 2020 smo tradicionalni slovenski zajtrk obeležili tako, 

da smo pripravili svoje pogrinjke in jedli vsa zgoraj našteta živila. 

Zajtrkovali so po oddelkih. 

TSZ 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

V tednu od 16. 11. – 20. 11. 2020 smo izvajali različne dejavnosti kako 

pridobivamo živila tradicionalnega slovenskega zajtrka. Ker je takrat 

potekalo samo nujno varstvo otrok smo bili združeni otroci iz zelenega 

in oranžnega oddelka. Spoznavali smo kako nastane iz pšenice kruh, 

tako da smo pšenico mleli z mlinčkom, nato smo spoznali kravo Rozo, 

preko katere smo spoznali kako pridobimo mleko ter se igrali z 

prstnimi čebelicami, ki so nabirale svetni prah. Delno smo izvajali tudi 

na daljavo, saj smo za otroke, ki niso obiskovali vrtca pripravili 

dejavnosti preko spletne igralnice. 
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V petek, 20. 11. 2020 smo si pripravili poseben tradicionalni slovenski 

zajtrk. 

TSZ 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

V tem času je vrtec deloval le za potrebe nujnega varstva. TSZ smo 

izvedli delno na daljavo in z otroki, kateri so obiskovali vrtec v vrtcu. 

Skupna nam je bila vsebina, da otroci dobro poznajo posamezno živilo 

zdravega zajtrka. Na daljavo smo prikazale pomen zdrave prehrane v 

obliki filma, katerega je pripravila Simona. Otroci v vrtcu so si izdelali 

posebne pogrinjke za zajtrk.  

TSZ v oddelku 

drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

TSZ je bil izveden tako v vrtcu, kot tudi na daljavo. Z otroki v vrtcu 

smo spoznali vsa živila TSZ in tudi v petek, 20. 11. 2020 zajtrkovali 

TSZ.  

PRAZNIČNI DECEMBER 

Otroke je preko videokonferenčnega klica pozdravil Dedek Mraz in sicer 30. 12. 2020. 

Skupaj smo zapeli nekaj pesmic si izrekli nekaj voščil in se prepustili nagovoru dobrega 

moža. Darilo, ki nam ga je pustil v vrtcu smo skupaj odprli po praznikih. 

 

PRAZNIČNI 

DECEMBER 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

V mesecu decembru se je v vrtcu še vedno izvajalo nujno varstvo. Zato 

smo dejavnosti, ki so se izvajale v oddelku povezovali tudi s spletnimi 

učilnicami. V oddelku so otroci skupaj s strokovnimi delavkami 

izdelali okraske s katerimi so okrasili skupno jelko v vrtcu, preizkusili 

so se v peki piškotov iz slanega testa, se pripravili na prihod Miklavža 

ter se naučili ples.  

Prvi zimski dan smo otrokom predstavili preko krajšega filmčka v 

spletnih igralnicah (21. 12. 2020). 

Vse dejavnosti so se izvajale po oddelkih. Preko spletnih učilnic smo 

starše in otroke povabili k peki parkljev in prazničnih medenih 

piškotov, predstavili nekaj dejavnosti za ustvarjanje doma ter pripravili 

krajše zgodbe na temo prazničnega decembra.  

PRAZNIČNI 

DECEMBER 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

V tem času je potekalo nujno varstvo otrok, zato smo bili združeni 

skupaj z otroki iz zelenega oddelka. Pričarali smo si čaroben in 

ustvarjalen december. 

Spoznavali smo Miklavža, se o njem pogovarjali ter likovno ustvarjali. 

Počistili in pripravili smo tudi čevlje. Potem smo se pričeli pripravljati 

tudi na decembrsko prireditev s plesom snežinke. 

Izdelali smo tudi okraske za smreko, izrezovali praznične piškote iz s 

slanega testa, si pripravili čajanko in se sladkali s piškoti. V petek, 11. 

12. 2020 smo pri zelenem vhodu okrasili smreko. 

Izdelovali smo tudi voščilnice, katere smo posredovali v dom Lukavci 

ter dom starejših občanov Ljutomer. 

Za otroke, ki niso obiskovali vrtca pa smo pripravili razne dejavnosti 

preko spletne igralnice, ki so jih lahko izvajali doma in nam 

posredovali fotografije. 
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PRAZNIČNI 

DECEMBER 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

V tem času je vrtec deloval le za potrebe nujnega varstva. V spletni 

igralnici smo otrokom ponudile  vsebine Miklavževanja, prazničnega 

okraševanja domov, peke piškotov in ustvarjanja voščilnic. Družine 

smo spodbudili, da so s fotografijami  prazničnih doživetij otrok, 

sodelovali pri  skupnem voščilu.  

Preko posnetka smo otrokom predstavile prvi zimski dan 21. 12. 2020 

- zgodba Snežinka z napako/ M. Frost, ustvarjanje snežink iz papirja in 

pesem Snežinke / Anja Štefan. Zaradi odsotnosti strokovnih delavk, 

oz. čakanja na delo doma nismo izvedle dramatizacijo  o snežaku ( 

potrebnega bi bilo kar nekaj materiala, do katerega pa zaradi danih 

razmer ni bilo moč dostopati).  

PRAZNIČNI 

DECEMBER 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

Zaradi zmanjšanega obsega dela v vrtcu (COVID – 19) smo delo 

izvajali vzporedno v vrtcu in na daljavo. pripravljali smo se na 

praznični december, si okraševali igralnico, izdelovali voščilnice, ki 

smo jih posredovali v dom Lukavci in dom starejših občanov 

Ljutomer. 10. 12. 2020 smo si okrasili smreko v večnamenskem 

prostoru vrtca. Pogovarjali smo se o prihodu Miklavža in izvajali 

dejavnosti na to tematiko.  

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (SKP) 

Dejavnosti so bile izvedene 8. 2. 2021. 

Ob Slovenskem kulturnem prazniku je s pomočjo dejavnosti, ki so se izvajale nastal tudi 

filmček, v izdelavi Jasne Špindler. Objavljen pa je bil 9. 2. 2021. 

SKP 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

V letošnjem šolskem letu so se dejavnosti na temo Slovenskega 

kulturnega praznika izvajale po oddelkih. 

Na jutranjem krogu smo se pogovorili ob slikovnem gradivu (France 

Prešeren, Urška, tolarski kovanec, zastava Povodni mož). Z otroki smo 

se pogovorili ob plakatu na temo Slovenski kulturni praznik, kjer je 

bila predstavljena slovenska zastava, France Prešeren, Julija, itd. ob 

poslušanju slovenske himne Zdravljice smo vstali ter ji prisluhnili 

stoje. 

Otrokom je bila zanimiva krajša animacija o Povodnem možu. Otroci 

so tudi likovno ustvarjali. Slikali so z gobico – ustvarili so portret. 

Uporabili smo modro in rdečo barvo, saj bela, rdeča in modra 

predstavljajo barve zastave. Sprehodili smo se do šole, kjer smo si 

ogledali izobešene zastave. Tudi pri vrtcu smo se ustavili in 

poimenovali vse izobešene zastave.  

SKP 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

V oddelku smo izvedli v petek, 5. 2. 2021 likovno dejavnost ob 

slovenskem kulturnem prazniku. Nismo izdelali lepljenke, ampak je 

vsak izmed otrok poslikal obliko (kokoš) naše države Slovenije ter na 

njo zalepil svojo sliko na mesto, kjer smo doma. V jutranjem krogu 

smo prisluhnili slovenski himni ter se ob veliki slovenski zastavi 

pogovarjali iz katerih barv je sestavljena ter opisali kaj vse je na grbu. 

Otrokom smo pokazali tudi veliko fotografijo Franceta Prešerna.  

SKP V tednu pred praznikom smo spoznali življenje Franceta Prešerna s 

pomočjo slikovnega materiala na škatli in preko posnetka na platnu. 
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v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

Otroci so si zelo dobro zapomnili spoznavano. Pri slikanicah smo se 

osredotočili na vzgojne pravljice. Smo pa skušale pravljice brati pri 

vseh elementih dnevne rutine. V tednu po prazniku pa smo namenili 

vsebine spoznavanju imena otrok ( prepoznavanje, pisanje, prvi glas). 

Vsebino smo uredili tudi v spletno igralnico oddelka.  

SKP 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

Sestavljanke nismo izdelovali saj smo se odločili, da bomo zaradi zelo 

lepega vremena dejavnost preselili na prosto.  

Znotraj oddelka pa smo se pogovarjali o državnih simbolih, predvsem 

smo dali poudarek zastavi in himni, ter o kulturnem vedenju ob 

predvajanju himne.  

PUST 

Dejavnost je bila izvedena 16. 2. 2021. 

PUST 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

V torek, 16. 2. 2021 je večina otrok v vrtec prišla našemljenih, 

nekaterim otrokom so starši kostume prinesli s sabo. Pustno rajanje je 

potekalo v matičnih oddelkih. 

Ob petju pesmi smo igrali na ritmične instrumente. Otrokom so bile 

všeč Bum palice. Otrokom smo na kratko predstavili vsako pustno 

masko oziroma povedali kaj otrok predstavlja. 

Sledilo je skupinsko fotografiranje, za katerega smo za kratek čas 

oblekli še druge otroke, ki niso želeli imeti kostumov dalj časa. Nato 

smo se našemljeni v maškare odpravili na sprehod po Cezanjevcih.  

PUST 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

Pust smo izvajali po oddelkih. V našem oddelku so bili našemljeni 

skoraj vsi otroci. Dva izmed otrok zjutraj nista želela pustnih mask, 

vendar sta si pustne maske prinesla zraven in smo jih oblekli kasneje. 

Potem smo se v jutranjem krogu pustne maske predstavile, pri čemer 

so otroci bili zelo pogumni. Kasneje smo se odpravili na sprehod po 

vasi. Ko smo se vrnili nazaj v vrtec pa je sledilo rajanje v pustnih 

maskah v igralnici. Pripravili smo si balone s katerimi smo rajali in 

zapeli ob različni glasbi. Otroci so uživali in plesali po parih ter 

skupinah. Obiskala nas je tudi gospa ravnateljica Brigita Hojnik. 

Naredili smo tudi skupno fotografijo pustnih mask. 

PUST 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

To leto smo pustno rajanje izvedli v igralnici in se nismo družili z 

šemami ostalih oddelkov. Pustne šeme so se predstavile znotraj 

oddelka, izvedli smo pustno rajanje  in se odpravili  na sprehod po vasi. 

Vsi otroci so imeli pustne kostume in  samo pri enem otroku je bilo 

opaziti nelagodje oz. strah. So pa otroci pogrešali obisk kurentov. 

Pustno dogajanje smo dokumentirali in pripravili film na spletni strani 

vrtca.  

PUST 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

Dejavnost smo izvedli tako v vrtcu kot tudi na daljavo. V vrtcu smo 

pust praznovali znotraj oddelka in se pri tem imeli zelo sproščeno. 

Glede na to, da so bile še počitnice je bilo v vrtcu zelo malo otrok in 

vzdušje v igralnici je bilo povsem sproščeno.  

Prav tako pa smo se preko aplikacije ZOOM iz vrtca povezali z otroki,  

ki so ostali doma, tako da smo se zares vsi videli in vsem dali možnost 

doživljanja pusta. 
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MOJA DRUŽINA IN JAZ 

MOJA DRUŽINA 

IN JAZ 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

V mesecu marcu smo v oddelku spoznavali vrednoto družinska sreča, 

kjer smo se veliko pogovarjali in ustvarjali na temo družina. 

Vodilo je bila zgodba z naslovom Dom je tam, kjer je srce. Starše smo 

prosili za fotografije otrok in njihove družine. Izdelali smo si družinska 

drevesa v obliki hišk, kjer so otroci preko fotografij svojih družinskih 

članov spoznavali vloge članov in poskušali svoje družinske člane tudi 

poimenovati. Družinske člane vsakega otroka smo tudi preštevali. 

Nekateri otroci so ob pogovoru o hišici – družinskem drevesu postali 

zelo čustveni. 

Otroci so spoznali pesem z naslovom Družina, se seznanili s kratko 

pesmijo Kavica za mamico, katero so otroci gibalno posnemali, 

zaplesali smo tudi ob glasbi Hiško zidamo. Za starše smo izdelali 

majhno pozornost, katero so otroci odnesli svojim mamicam 25. 3. 

2021. Otroci so posadili čebulico irisa v plastični lonček, katerega so 

okrasili s prstno barvo, zraven smo dodali še cvetlico, katero so otroci 

ob pomoči lepili. Na zadnji strani cvetlice je bila zapisana pesem 

Družina. Dne 25. 3. 2021 smo mamicam otrok preko maila poslali 

voščilo ob njihovem prazniku v obliki krajšega filmčka. 

MOJA DRUŽINA 

IN JAZ 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

Ob spoznavanju vrednote družinska sreča, smo z otroki izdelovali 

družinska drevesa. Sodelovali smo s starši, ki so nam preko 

elektronskih naslovov posredovali fotografije družin. Potem smo si 

najprej izdelali veliko družinsko drevo, pri katerem smo uporabili 

večjo vejo na katero so otroci s pomočjo ščipalk zapenjali svoje 

družinske člane in jih poimenovali. Kasneje smo si izdelali tudi vsak 

svoje družinsko drevo, na katero so otroci zalepili in poimenovali svoje 

družinske člane. To smo izvajali od 15. 3. 2021 – 2. 4. 2021. 

Ob materinskem dnevu smo za mamice pripravili šopek rož, ki smo jih 

izdelali s pomočjo odtisov dlani. 25. 3. 2021 so otroci mamicam 

podarili likovne izdelke. 

Med tem pa smo spoznavali pravljico Trije metulji, katero smo kasneje 

oblikovali tudi v glasbeno-plesno pravljico. Glasbeno- plesno pravljico 

smo posneli ter jo posredovali staršem 25. 3. 2021 preko elektronskih 

naslovov. 

MOJA DRUŽINA 

IN JAZ 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

Vodilo pri spoznavanju teme nam je bila slikanica Moja družina / A. 

P. Huseinovič. Zgodba  je bila otrokom  zelo všeč in nekateri  otroci so 

vedeli posamezne odstavke v zgodbi povedati na pamet. Veliko smo 

se pogovarjali o družini, družinskih članih in skupnih doživetjih. Smo 

pa za vsako družino posebej izdelali film na temo Družina in jaz – 

vključile smo individualno pripovedovanje otroka: opis risbice 

družinskih članov, fotografije družine in pripoved otrok Kdaj je v 

njihovi družini najlepše, skupno deklamacijo, ples in zahvalo za starše. 

Odziv staršev na poslano je bil pozitiven in številčen.  

MOJA DRUŽINA 

IN JAZ 

Filmček smo posneli v gozdu, kjer so otroci povedali zakaj imajo radi 

svojo mamo. Prav tako smo v filmček prilepili fotografije tedenskih 

dejavnosti na temo družina. Filmček smo objavili v naši spletni 
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v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

igralnici, otroci pa so svojim mamam ob materinskem dnevu podarili 

majhno pozornost, ki smo jo skupaj izdelali.  

SVETOVNI DAN ŠPORTA (SDŠ) 

Dejavnost je bila izvedena 31.5. 2021 

Izvedene dejavnosti posameznih oddelkov tega dne so se dokumentirale in Irena Magdič je 

pripravila film za spletno stran vrtca. 

SDŠ 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(1-2) 

Svetovni dan športa smo v letošnjem letu obeležili po oddelkih. V 

našem oddelku smo si na svetovni dan športa pripravili krajši poligon 

iz naravnega materiala. otroci so hodili po vrvi, prestopali lesene 

palice, se splazili skozi štiri postavljene kartonske škatle različnih 

velikosti ter ciljali z žogo izobešene plastenke. Ob koncu so otroci 

prejeli medalje za malega sončka, katere so izdelale vzgojiteljice.  

SDŠ 

v oddelku prvega 

starostnega 

obdobja 

(2-3) 

Ob svetovnem dnevu športa nismo izvedli mini oviratlona zaradi 

vremenskih razmer. V tem času je kar nekaj deževalo in je bila travnata 

površina precej zmočena. Zato smo se na ta dan odpravili na pohod. 

Zjutraj takoj po zajtrku smo se odpravili na pohod. Od vrtca smo se 

odpravili proti Ribičevemu mlinu in nadaljevali pot do Gajševskega 

jezera po poljski poti. Po poljski poti so otroci hodili v koloni eden za 

drugim. Ko smo prispeli do jezera, smo si ga najprej ogledali, nato pa 

otrokom razdelili pohvale malega modrega sončka. Potem smo tam pili 

in opravili sadno malico. Potem smo se odpravili nazaj proti vrtcu po 

poljski poti. Med hojo smo tu in tam tudi po poljski poti tekli. Otroci 

so premagali dolžino 6 km brez težav. 

SDŠ 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(3-4) 

Na svetovni dan športa smo z otroki skozi celo dopoldne izvajali 

športne dejavnosti. Tako smo najprej pretekli trim stezo in se tako 

ogreli za premagovanje  poligona na ploščadi vrtca. Otroci so ga brez 

večjih težav premagali. Odpravili smo se na pohod in ob prihodu na 

cilj, pred vrtcem podelili zaslužena priznanja športnega programa Mali 

sonček. Vsi otroci v oddelku so prejeli priznanje saj so vsi opravili 

naloge programa.  

SDŠ 

v oddelku drugega 

starostnega 

obdobja 

(5-6) 

Dejavnost ni bila izvedena v obliki kot smo si jo zamislili, saj je mesec 

maj bil že vsega precej poln, prav tako pa smo pri starših opažali 

časovno stisko. Ker so starši skupaj s svojimi otroki veliko sodelovali 

v projektu Minute za šport smo dejavnost obeležili na drugačen način. 

Sodelovali smo z vrtce Ljutomer, ki je preko ZOOM platforme 

pripravil gibalne naloge. Prva tako pa smo na ta dan podelili medalje 

malega sončka in izvedli pohod.  

HIMNA VRTCA 

Himna vrtca se je v vseh oddelkih vrtca predvajala vsak dan, ko so se otroci pripravljali na 

jutranji krog. Himno smo uporabili tudi pri različnih filmčkih in drugih prireditvah 

izvedenih tekom šolskega leta. 

TESTIRANJA 1. Jesensko testiranje: od 12. 10. do 16. 10. 2020 
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(nosilka dejavnosti: 

Irena Magdič) 

2. Zimsko testiranje: od  11. 1. do 15. 1. 2021 

3. Pomladno testiranje: od 12. 4. do 16. 4. 2021 

4. Poletno testiranje: od 7. 6. do 11. 6. 2021 

Jesensko testiranje smo izvedli kot načrtovano. Zimsko testiranje je 

bilo izvedeno le s prisotnimi otroki v načrtovanem tednu januarja, saj 

se je izvajalo le nujno varstvo. Spomladansko in poletno testiranje smo 

izvedli kot načrtovano z vsemi prisotnimi otroki v vrtcu. Irena je 

pripravila analizo rezultatov dosežkov otrok tako na ravni vrtca, 

oddelka kot napredek posameznega otroka. Analize testiranj so pripete 

v spletni zbornici vrtca.  

Podrobne analize testiranj so priloga poročila LDN vrtca. 

Priloga 4: Analiza testiranj naravnih oblik gibanja.  

POLETNE 

POČITNICE 

Izvajali smo dejavnosti na tematiko: 

- gremo na morje, 

- sladoled, 

- sončece na strehi, 

-  kdo prihaja iz vroče Afrike, 

- barve, 

- eksperimenti z vodo, 

- resnične žuželke, 

- baloni takšni in drugačni, 

- mavrična ribica in druge morske živali, 

- moja domača žival, 

- ladjice, 

- milni mehurčki, 

- objemi me močno, 

- morske čečkanke.  

  

 

10. EVALVACIJA ODDELČNIH DEJAVNOSTI, KI SO BILE 

IZVEDENE SKOZI ŠOLSKO LETO 
 
Tabela 13: Evalvacija dejavnosti, ki so bile izvajale v posameznih oddelkih 

ODDELEK DEJAVNOST KI SO BILE IZVEDENE  DATUM 

IZVEDENIH 

DEJAVNOSTI 

Oddelek 1. 

starostnega obdobja 

(1-2 let) 

 

 

 

 

 

 

 

LETNI ČASI: 

JESEN: Prvi jesenski dan je otrokom predstavila 

Katja Novak. Otroci so preko ročnih lutk 

spoznali kratko zgodbo z naslovom Miškina 

ozimnica. Otrokom smo predstavili jesenske 

pridelke, katere smo poimenovali, otroci so jih 

prijemali, opazovali in tudi poizkušali. 

ZIMA: Prvi zimski dan je otrokom vzgojiteljica 

Katja Novak predstavila preko krajšega filmčka, 

 

 23. 9.2020 

 

 

 

 

 

21. 12. 2020 
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ki je bil objavljen v spletnih igralnicah, saj je bil 

vrtec delno zaprt. 

POMLAD: Prvi pomladni dan je otrokom 

predstavila Tamara z zgodbo z naslovom 

Medvedek in pomladna vila. Otroci so pozorno 

prisluhnili zgodbi, še bolj jih je pritegnil 

pogovor po zgodbi ter ogled lutk na palici ter 

pripravljeni rekviziti. 

POLETJE: Prvi poletni dan je Tamara otrokom 

najprej preko slikovnega gradiva nato pa še 

preko deklamacije z naslovom Junij predstavila 

letni čas poletje. Deklamacija je bila 

pripravljena v obliki slikopisa, kar je bilo za 

otroke novost.  

 

21. 3. 2021 

 

 

 

 

 

21. 6. 2021 

 

Oddelek prvega  

starostnega obdobja 

2-3 let 

LETNI ČASI: 

JESEN: 

Ta dan smo se pogovarjali o prvem jesenskem 

dnevu ob fotografijah, ki smo jih zalepili na 

plakat in ga odložili na tablo. Potem pa smo 

spoznali pravljico O miški, ki je zbirala pogum. 

Otrokom je bila pravljica všeč in zelo hitro so jo 

osvojili. Ob ilustracijah smo jo tudi obnovili. 

ZIMA: 

Ker se je v vrtcu izvajalo samo nujno varstvo 

smo se z otroki v vrtcu pogovarjali o 

značilnostih zimskega časa ob fotografijah ter 

prisluhnili pravljici Babica Zima preko 

posnetka. Posnetek smo tudi objavili v spletno 

igralnico, kjer so si ga lahko ogledali otroci tudi 

doma. 

POMLAD: 

Ker smo v tem času že spoznavali pravljico Trije 

metulji, smo se na prvi pomladni dan 

pogovarjali o značilnostih pomladi ob 

fotografijah ter si ogledali risanko: Radovedni 

Jaka- Kaj imam pri pomladi najraje. 

POLETJE: 

Na prvi poletni dan smo najprej spoznavali 

preko fotografij značilnosti poletja ter spoznali 

pravljico Bobek in barčica. Spoznavali smo jo 

preko plakata, na katerem so zalepljene 

ilustracije in otroci so jo ob tem lažje obnavljali 

in se večkrat odpravili do plakata. 

 

22. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

22. 12. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

22. 3. 2021 

 

 

 

 

 

21. 6. 2021 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

3-4 let 

LETNI ČASI: 

JESEN - Simona je otrokom predstavila zgodbo 

o Pozabljeni buči s pomočjo ploskih lutk in odra. 

Sledile so dejavnosti povezane z jesenskimi 

 

22. 9. 2020 
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pridelki ( skrivnostna škatla)in pogovor o 

značilnostih letnega časa jesen. 

ZIMA- Irena je zaradi danih razmer prvi zimski 

dan otrokom predstavila preko posnetka v 

spletni igralnici. Predstavljene so bile 

značilnosti letnega časa zima in samih zimskih 

aktivnosti ter zgodba Snežinka z napako/M. 

Frost. 

POMLAD – Simona je otrokom predstavila 

zgodbo  s pomočjo namiznega gledališča – 

kamišibaj: Kako je zajček iskal pomlad. Z otroki 

smo se pogovorili o značilnostih letnega časa 

pomlad in  skupaj ustvarili pomladno sliko z 

znanilci pomladi.  

POLETJE - Irena je otrokom predstavila zgodbo 

Ž. V. Doria/ Ko pride poletje.  Zgodba je bila 

predstavljena preko  likovnih izdelkov otrok na 

vrteksu, na stojalih v telovadnici. Ob tem so bili 

otrokom ponujeni kotički z materiali, kateri so 

se navezoval na vsebino strani v slikanici: 

pesek+školjke, voda+barčice....  

 

21. 12. 2020 

 

 

 

 

 

22. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

22. 6. 2021 

JOGA ZA DOBER DAN -Simona je otrokom 

predstavila vaje joge sprva v sklopu vadbenih ur 

kot umirjanje.  Nato smo pričele elemente joge 

vnašati v jutranje razgibavanje preko Škratove 

zgodbe. Jogo smo predstavile tudi preko 

posnetkov v spletni igralnici. Ob vrnitvi nazaj v 

vrtec v januarju, smo pričeli izvajati  

vsakodnevni Pozdrav soncu, pred jutranjim 

krogom. Ob že utečenih vajah je nato dnevno oz. 

tedensko vnašala nove elemente, kateri so 

otroke dodatno motivirali k sodelovanju. Ob 

vztrajnosti in doslednosti so otroci pozdrav z 

vajami izvedli zelo dobro. So pa imeli predvsem 

mlajši otroci v oddelku kar velike težave pri 

izvedbi bolj zahtevnih vaj. 

 

   

 

 

od oktobra do 

julija 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja 

(5 - 6 let) 

BRALNI OSTRŽEK 

Dejavnost je bila izvedena. Nekateri starši in 

otroci so jo vzeli bolj, drugi manj resno. Glede 

na to, da se je večina otrok potrudilo pa smo 

kljub vsemu vsem otrokom glede na razmere, ki 

so v tem šolskem letu bile, podelili bralnega 

Ostržka. Dejavnost smo zaključili s kinom na 

prostem in podelitvijo, ki je bila izvedena 4. 6. 

2021. 

od oktobra do 

maja 

IZMIŠLJARIJE skozi vso šolsko 

leto 
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Ustvarili smo izmišljarijo na temo 

pospravljanja, umirjenosti in športa.  

VEDNO AKTIVNI 

Eksperimenti v mesecu oktobru. 

Ustvarjalna igra v kotičkih skozi vso šolsko leto 

(naravni material, blago, stiropor, papir, tulci,… 

Ustvarjanje lastnih zgodb in lutkovnih predstav 

v mesecu novembru. 

Ustvarjanje plesne koreografije v mesecu 

februarju. 

Ustvarjanje dramske igre na temo Mali princ v 

mesecu aprilu. 

Ustvarjanje plesne koreografije v mesecu juniju. 

skozi vso šolsko 

leto 

  

11. EVALVACIJA SODELOVANJA Z OŠ JANKA RIBIČA 

CEZANJEVCI 
 
Tabela 14: Evalvacija dejavnosti, ki so bile izvedene v sodelovanju z OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 

DEJAVNOST IZVEDBA 

Sodelovanje  z učenci prvega razreda in učiteljico Karlo Ramšak – 

preko video posnetka si zadamo eden drugemu gibalni izziv. 

Izvedbo dokumentiramo in posredujemo v ogled izvedenega. 

Dejavnost se bo izvajala v sklopu vrednote Partnerstvo. 

1. 2. – 12. 2. 2021 

Ob načrtovanem datumu dejavnosti ni bilo mogoče izvesti, zato 

smo dejavnost prenesli v pomladni čas. Z otroki smo se odpravili 

k Ruskemu studencu in  pohod dokumentirali ( fotografirali in 

snemali) ter uredili film, kateri je predstavljal povabilo učencem 

prvega razreda, da se odpravijo po isti poti kot smo se mi. Učenci 

so pohod izvedli  14. 5. 2021 in nam pripravili podoben gibalni 

izziv z filmom in sicer njihov pohod do gradu na Braneku. Izziv 

smo sprejeli in se dne 20. 5.2021 odpravili na Branek. Otroci so 

premagali pot brez večjih težav in bili ponosni, da smo pogumno 

opravili izziv.  

14. 5. 2021 

20.5.2021 

PODELITEV BRALNEGA OSTRŽKA 

Izveden kino na prostem pred vrtcem in podelitev Bralnega 

Ostržka. Z upoštevanjem priporočil NIJZ. 

4. 6. 2021 

SLOVO PREDŠOLSKIH OTROK 

S prvošolci smo se pogovarjali preko ZOOM platforme, si 

izmenjali nekaj ugank, pesmic in se drug drugemu predstavili.  

Zajtrkovali smo v šolski jedilnici, zažvižgali po šoli in so ogledali 

šolske prostore.  

14. 6. 2021 in 15. 6. 

2021 
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12. EVALVACIJA SKUPNIH PRIREDITEV 
 

DECEMBRSKA PRIREDITEV 

Decembrska prireditev je bila preko povezave Zoom izvedena 23. 12. 2020. Naslov prireditve 

je bil S čarobnostjo in toplino skozi veseli december. V pripravljenem filmčku so bili preko 

fotografij in krajših posnetkov prikazani utrinki decembrskih dejavnosti v vrtcu. K sodelovanju 

so bili povabljeni tudi otroci, ki so bili zaradi epidemije doma, saj so bile fotografije otrok od 

doma prav tako vključene v filmček.  

 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA 

Zaključna prireditev je bila izvedena preko ZOOM platforme. Predstavili smo deklamacijo F. 

Lainščka: V meni je sonce. Zaključna prireditev je bila izvedena 10. 6. 2021 s pričetkom ob 

18:00. Na virtualni prireditvi je bilo prisotnih 54 udeležencev. Kasneje je bila snemana 

prireditev naložena tudi na spletni strani vrtca.  

 

13. EVALVACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI 
 

Obogatitvene dejavnosti (plavalni tečaj) zaradi podaljšanja epidemije ni bil izveden.  

 

14. EVALVACIJA SODELOVANJA S STROKOVNJAKI, 

OKOLIŠKIMI VRTCI IN ŠOLAMI 
 
Tabela 15: Evalvacija dejavnosti, ki so bile izvedene v sodelovanju z drugimi institucijami 

NAZIV INSTITUCIJE, 

STROKOVNJAKA ALI 

VRTCA 

DEJAVNOST DATUM IZVEDBE 

Glasbena šola Slavka 

Osterca Ljutomer 

Dejavnosti zaradi epidemiološke slike 

niso planirane. 

/ 

Športna zveza Ljutomer 4. lotmerški trail tek 18.9.2020 

Zaradi nestabilne epidemiološke slike se teka v letošnjem šolskem letu 

nismo udeležili. 

Dan športa    7.10.2020 

Potekal na daljavo. Otroci so izvajali dejavnosti, ki smo jih posneli in 

posnetek posredovali športni zvezi. 

Mini olimpijada 29.1.2021 

Zaradi priporočil v povezavi s COVID – 19 niso bile izvedene. 

Olimpijska bakla 24. 6. 2021 

V parku 1. Slovenskega tabora smo se s petimi otroki, ki so zastopali 

oddelek/vrtec, nesli olimpijsko baklo in pretekli krog po parku. 

Minute za šport 10. 12. 2020 - 24. 6. 2021 

Sodelovali smo v projektu Minute za šport in objavljali minute, ki smo 

jih dnevno nabrali pri svojih gibalnih aktivnostih. Sodelovali smo vsi 

oddelki vrtca. 
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Gimnazija Franca 

Miklošiča Ljutomer 

Dejavnosti zaradi epidemiološke slike 

niso planirane. 

/ 

Kljub temu, da dejavnosti niso bile planirane smo ob koncu šolskega 

leta sprejeli vabilo na ogled dramske igre Pod medvedovim dežnikom, 

ki so ga pripravili dijaki predšolske vzgoje.  

Društvo prijateljev 

mladine 

Kulturni dan / 

Ni bilo izvedeno. 

Mavrični vrtiljak (soorganizator vrtec 

Ljutomer) 

15. 4. 2021 

Izvedeno na daljavo. Posnetek dramske igre Mali Princ smo 

posredovali do 2. 4. 2021. 

Vrtec Mala Nedelja Dan prijateljstva 7.5.2021 

Izvedeno na daljavo. Fotografije in zgodbo smo poslali do 5. 5. 2021. 

Opravili smo pohod, ter ustvarili zgodbo na temo prijateljstvo in 

gibanje.  

Vrtec Stročja vas Zaključek eko nahrbtnika 23.5.2021 

Dejavnost ni bila izvedena. 

Vrtec Ljutomer 

 

Mavrični vrtiljak 15. 4.2021 

Izvedeno na daljavo. Posnetek dramske igre Mali Princ smo 

posredovali do 2. 4. 2021. 

Likovna kolonija 3.6.2021 

Izvedeno na daljavo. Do 8. 6. Smo posredovali likovne izdelke na 

sedež vrtca.  

Partnerstvo z oddelkom Raziskovalci -11.6.2021 

Evalvacija: Sodelovanje z oddelkom Raziskovalci smo zaradi  

odsotnosti njihove vzgojiteljice prestavili v spomladanski čas. V času 

od 7. 6. do 10. 6. 2021 smo si z oddelkom izmenjali predstavitev vrtca 

preko filmov, si jih ogledali in se povezali preko spletne aplikacije 

ZOOM 11. 6. 2021. Otrokom je bil ogled filma zelo zanimiv in najbolj 

všeč jim je bil velik hrib ob njihovem vrtcu, njim pa naša telovadnica 

v vrtcu in vsekakor smo si pridobili nove prijatelje.  
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15. EVALVACIJA DELA ORGANOV VRTCA   
  

15.1  EVALVACIJA SVETA STARŠEV VRTCA 
 
Tabela 16: Evalvacija članov sveta staršev vrtca 

ODDELEK PREDSTA

VNIK 

SVETA 

STARŠEV 

NAMEST

NIK 

SVETA 

STARŠEV 

EVALVACIJA/SPREMEMBE 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja od 1 do 2 let 

Bojana 

Krajnc  

Glorija 

Štuhec 

Ob izpisu otroka iz vrtca je 

namestnico Glorijo zamenjala 

Cizerl Marina. 

Oddelek prvega starostnega 

obdobja od 2 do 3 let 

Sabina 

Šijanec  

Simon 

Kodelič  

Spremembe tekom šolskega 

leta ni bilo.  

Oddelek drugega starostnega 

obdobja od 3 do 4 let 

Natalija 

Sever  

Alenka 

Bratuša 

Spremembe tekom šolskega 

leta ni bilo.  

Oddelek drugega starostnega 

obdobja od 5 do 6 let 

Maja 

Senčar  

Sanja 

Rauter 

Spremembe tekom šolskega 

leta ni bilo.  

  

 

15.2  EVALVACIJA STROKOVNIH ZBOROV 
 
Tabela 17: Evalvacija izvedenih strokovnih zborov 

DATUM STROKOVNEGA 

ZBORA 

LOKACIJA IZVEDBE ŠTEVILO PRISOTNIH 

24. 8. 2020 zbornica vrtca 10 

30. 9. 2020 zbornica vrtca 9 

20. 10. 2020 večnamenski prostor vrtca 10 

6. 11. 2020 videokonferenca na daljavo 

(tedenski posvet zaradi 

nujnega varstva) 

10 

12. 11. 2020 videokonferenca na daljavo 

(posvet članov tima za 

božično prireditev) 

5 

13. 11. 2020 videokonferenca na daljavo 

(tedenski posvet zaradi 

nujnega varstva) 

10 

24. 11. 2020 videokonferenca na daljavo 10 

22. 12. 2020 videokonferenca na daljavo 8 

23. 2. 2021 videokonferenca na daljavo 12 

30. 3. 2021 zbornica vrtca 10 

20. 4. 2021 videokonferenca na daljavo 11 



38 
 

25. 5. 2021 zbornica vrtca 12 

22. 6. 2021 zbornica vrtca 12 

 

 

15.3 EVALVACIJSKO POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
Elevacijsko poročilo svetovalne službe je priloga poročilu LDN vrtca. 

 

Priloga 5: Elevacijsko poročilo šolske svetovalne službe.  
 

16. EVALVACIJA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJE 

PEDAGOŠKEGA DELA   
 
Tabela 18: Evalvacija spremljanja pedagoškega dela 

NAČIN 

SPREMLJANJA 

PEDAGOŠKEGA 

DELA 

ODDELEK  

KATEREM JE 

BILO 

SPREMLJANO 

PEDAGOŠKO 

DELO 

DATUM NAČIN POVRATNE 

INFORMACIJE 

Pregled in povratna 

informacija na 

oblikovanje spletne 

igralnice. 

vsem oddelkom november 

2020 

Preko video klica z 

zapisnikom posredovanim po 

elektronski pošti. 

Pregled tedenskih 

priprav z 

evalvacijami in 

tematskih sklopov. 

vsem oddelkom november 

2020 

Strokovne delavke so 

zapisale lastno mnenje ne 

dobre in slabe lastnosti 

načrtovanja. Kot povratno 

informacijo so dobile pregled 

in predloge. Povratna 

informacija je bila 

posredovana preko 

elektronske pošte. 

Pregled in povratna 

informacija na 

dejavnosti v spletni 

igralnici. 

vsi oddelki marec 2021 Strokovne delavke so dobile 

pisno povratno informacijo 

izročeno v vrtcu. Z dodatnimi 

vprašanji smo pridobili 

povratno informacijo kaj si v 

prihodnje še želijo. 

Pregled in povratna 

informacija vadbenih 

ur. 

vsi oddelki april 2021 Povratna informacija na 

pregledano dokumentacijo je 

bila izvedena s 

konstruktivnim pogovorom v 

živo. 

Letni razgovori  vsi strokovni delavci marec 2021 Po pregledu vse 

dokumentacije je bila podana 

povratna informacija. Prav 

tako pa je tekel pogovor o 
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organizaciji, komunikaciji in 

počutju na delovnem mestu.  

 

V šolskem letu 2020/2021 niso bile izvedene kolegialne hospitacije saj smo morali zagotavljati 

vsa priporočila v povezavi s koronavirusom in to ni bilo izvedljivo. V prihodnje bomo 

razmišljali o drugačnih kolegialnih hospitacijah. 

  

17. EVALVACIJA SODELOVANJA S STARŠI   
 

Tabela 19: Evalvacija srečanj s starši 

VSEBINA 

SREČANJ 

ODDELEK ČAS IN PRISOTNOST STARŠEV 

Pogovorne ure Oddelek prvega 

starostnega obdobja od 1 

do 2 let 

25. 8. 2020 - 2 starša(individualni pogovori s 

starši novincev).  

27. 8. 2020 - 1 starš (individualni pogovori s 

starši novincev). 

6. 10. 2020 - 1 starš . 

11. 11. 2019 (na daljavo) - 1starš. 

2. 3. 2021 (na daljavo) - 1 starš. 

4. 5. 2021 (na daljavo) - 5 starše. 

2. 6. 2021 - 3 starši. 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja od 2 

do 3 let 

25. 8. 2020 (sestanek za novince)- 3 starši. 

6. 10. 2020 (v živo)- 5 staršev. 

12. 11. 2020 (na daljavo)- 1 starš. 

2. 3. 2021 (na daljavo)- 1 starš. 

6. 4. 2021 (na daljavo)- 2 starša. 

4. 5. 2021 (na daljavo)- 4 starši. 

1. 6. 2021 (v živo)- 3 starši. 

9. 6. 2021 (v živo)- 1 starš. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 3 

do 4 let 

16. 9. 2020 - dva starša. 

28. 9. 2020 - en starš - predstavitev IP. 

6. 10. 2020 - šest staršev. 

11.11.2020 na daljavo - en starš. 

2. 3. 2021 na daljavo - pet  staršev. 

4. 5. 2021 na daljavo - šest staršev. 

1. 6. 2021 - trije starši. 

9.6. 2021 - en starš - analiza IP in smernice za 

naprej.  

 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 5 

do 6 let 

7. 10 . 2020 v živo - 5 staršev 

11. 11. 2020 na daljavo - 5 staršev 

1.12. 2020 na daljavo - 3 starši 

2.3. 2021 na daljavo - 5 staršev 

6. 4. 2021 na daljavo - 6 staršev 

4. 5. 2021 na daljavo - 5 staršev 
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1.6.2021 v živo - 6 staršev 

Roditeljski 

sestanek 

Oddelek prvega 

starostnega obdobja od 1 

do 2 let 

Oddelčni roditeljski sestanek je potekal 15. 9. 

2020 v večnamenskem prostoru vrtca. Prisotnih 

je bilo 5 staršev od 7.  

Oddelek prvega 

starostnega obdobja od 2 

do 3 let 

Prvi oddelčni roditeljski sestanek je potekal 14. 

9. 2020 v večnamenskem prostoru. Prisotnih je 

bilo 9 staršev. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 3 

do 4 let 

Prvi roditeljski sestanek 16. 9. 2020 ob 16.30. 

Sestanek je trajal 1 uro in 15 minut, udeležilo se 

ga je 12 staršev. 

Oddelek drugega 

starostnega obdobja od 5 

do 6 let 

17. 9. 2020 uvodni sestanek za novo šolsko leto. 

Prisotnih 13 staršev. 

 

 

18. EVALVACIJA SODELOVANJA Z DRUŠTVI, INSTITUCIJAMI 

IN  VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI    
  

18.1 EVALVACIJA POVEZOVANJA NA LOKALNI RAVNI 
 

Tabela 20: Evalvacija dejavnosti sodelovanja na lokalni ravni 

INSTITUCIJA EVALVACIJA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Občina Ljutomer Sodelovanje na različnih prireditvah.  

Sodelovanje na nivoju oblikovanja LDN in ostalih 

organizacijskih in finančnih pogojev za zagotavljanje 

izvajanja vzgoje in izobraževanja.  

ZD Ljutomer V letošnjem šolskem letu nismo sodelovali zaradi 

zagotavljanja ukrepov v povezavi s koronavirusom. 

ŠZ Ljutomer Sodelovanje v različnih že zgoraj omenjenih 

dejavnostih. 

Vrtci pri OŠ Sodelovanje v različnih že zgoraj omenjenih 

dejavnostih. 

Gimnazija Franca Miklošiča 

Ljutomer 

Sodelovanje v različnih že zgoraj omenjenih 

dejavnostih. 

DPM Ljutomer Sodelovanje v različnih že zgoraj omenjenih 

dejavnostih. 

Policija, Svet za preventivo in 

vzgojo 

V letošnjem šolskem letu nismo sodelovali zaradi 

zagotavljanja ukrepov v povezavi s koronavirusom. 
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18.2 EVALVACIJA POVEZOVANJA NA REGIJSKI RAVNI 
 
Tabela 21: Evalvacija dejavnosti sodelovanja na regijski ravni 

INSTITUCIJA EVALVACIJA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

ZRSŠ OE Murska Sobota in Maribor Sodelovanje na nivoju izvajanja študijskih 

skupin in drugih za organizacijo pomembnih 

izobraževanj.  

  

18.3 EVALVACIJA SODELOVANJA  NA DRŽAVNI RAVNI   
 
Tabela 22: Evalvacija dejavnosti sodelovanja na državni ravni 

INSTITUCIJA EVALVACIJA IZVEDENE DEJAVNOSTI 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport 

 Napredovanja v nazive, okrožnice... 

Šola za ravnatelje Mreže Kako komunicirati s starši.?! 

Mreže do kakovosti s samoevalvacijo. 

Druge oblike izobraževanja. 

 
 

19. EVALVACIJA IZOBRAŽEVANJ STROKOVNIH DELAVCEV 
 
Tabela 23: Tabela izobraževanj strokovnih delavcev 

NASLOV IZOBRAŽEVANJA DATUM IN IZVAJALEC 

IZOBRAŽEVANJA 

SIMONA JUTARŠA 

Priložnosti in izzivi učenja v sodobnem času z vidika otrok 

in odraslih 

17. 9. 2020 ( 1 del )  

24. 9. 2020 ( 2 del)  

29. 9. 2020 ( 3 del )  

Zavod za šolstvo 

mag. Janja Cotič Pajntar, 

Nives Zore 

Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno 

izkušnjo 

16. 1. 2021  

Zavod UMNA 

Ksenja Kos 

Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi potrebami 20. 1. 2021  

Zavod UMNA 

Katarina Kesič Dimic 

Moč pripovedovanja zgodb 27. 1. 2021   

 Petra Založnik  

Zavod UMNA 

Trenutki, ki štejejo v vzgoji 6. 2. 2021  

Zavod UMNA 
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Leonida in dr. Albert Mrgole 

Najboljša verzija sebe pri starševstvu 10. 2. 2021  

Zavod UMNA 

Aleksander Zadel 

Ljubezen do življenja 13. 2. 2021 

Zavod UMNA 

Ksenija Benedetti in Boris 

Cavazza 

Izobraževanje v projektu: zdravje v vrtcu 13. 1. 2021 in 4. 5. 2021 

NIJZ 

Izobraževanje igriva matematika 

 

4.3. 2021 

11. 3. 2021 

18. 3. 2021 

25. 3. 2021 

GFML- Irena Rauter 

Izzivi zgodnje obravnave 18. 5. 2021 

Podružnična OŠ Cvetka 

Golarja Ljutomer 

Varno s soncem 25. 5. 2021 

NIJZ 

Otroška joga 7. 6. 2021 

14. 6. 2021 

19. 6. 2021 

Društvo Enovita 

IRENA MAGDIČ 

Skupna naloga staršev in vrtca 26. 1. 2021  

Vrtec Ljutomer, predavatelj 

Sebastjan Kristovič 

Moč pripovedovanja zgodb 27. 1. 2021 

Zavod UMNA 

Petra Založnik 

Trenutki, ki štejejo v vzgoji 6. 2. 2021  

Zavod UMNA 

Leonida in dr. Albert Mrgole 

Najboljša verzija sebe pri starševstvu 10. 2. 2021  

Zavod UMNA 

Aleksander Zadel 

Izobraževanje v projektu: zdravje v vrtcu 25. 1. 2021 in 18. 4. 2021 

NIJZ 

Izzivi zgodnje obravnave 18. 5. 2021 

Podružnična OŠ Cvetka 

Golarja Ljutomer 

Varno s soncem 22. 5. 2021 

NIJZ 

KATJA NOVAK 

Študijske skupine: priložnosti in izzivi učenja v sodobnem 

času z vidika otrok in odraslih 

17. 9. 2020 

22. 9. 2020 

11. 10. 2020 

Zavod za šolstvo 
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Vzgoja za internet 20. 10. 2020 

Safe.si 

Vzgoja in učenje z manj stresa 8. 11. 2020 

Gaber Marolt 

Znanje za življenje – motiviran, samostojen in odgovoren 

otrok 

8. 12. 2020 

Andrej Pešec; društvo 

Pandurang 

Postani srčen voditelj družbe in razreda 14. 12. 2020 

Sabina Košmirlj Kaučil, NLP 

Center 

Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami 9. 1. 2021  

Anica Mikuš Kos, Šola za 

starše 

Najstnik v letu 2021 13. 1. 2021 

Staš Žnidar, Šola za starše 

Izobraževanje v projektu: zdravje v vrtcu 15. 1. 2021 

NIJZ 

Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno 

izkušnjo 

16. 1. 2021  

Ksenja Kos, Šola za starše 

Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi potrebami 20. 1. 2021  

Katarina Kesič Dimic, Šola za 

starše 

Oče v 21. Stoletju 23. 1. 2021 

Milan Hosta, Šola za starše 

Najboljša verzija sebe pri starševstvu 10. 2. 2021 Aleksander Zadel, 

Šola za starše 

Izobraževanje igriva matematika 

 

4.3. 2021 

11. 3. 2021 

18. 3. 2021 

25. 3. 2021 

GFML- Irena Rauter 

NINA KRAJNC 

Študijske skupine: priložnosti in izzivi učenja v sodobnem 

času z vidika otrok in odraslih 

17. 9. 2020 

Zavod za šolstvo 

Izobraževanje GEM Enkrat mesečno in zaključna 

prireditev 30. 6. 2021 

GFML 

Diktatura sreče 2. 10. 2020 

Kristjan Lešnik Musek 

Razvoj možganov v socialni organ 10. 10. 2020 

Dr. Zvezdan Pirtošek 

Ali so vsega krivi starši 24. 10. 2020 

dr. Anica Mikuš Kos 

Intuicija in doseganj ciljev s pomočjo uma 14. 11. 2020 

Brigita Langerholc 

TAMARA JUREŠ 

Mavrični bojevniki 12. 12. 2020 

Dejan Sotirov 

Šola za starše – 1 mise, 42 čustev 6.1. 2021 
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Dr. Aleksander Zadel 

Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami 9.1. 2021 

Dr. Anica Mikuš Kos 

Zdravje v vrtcu  15. 1. 2021 

NIJZ 

Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno 

izkušnjo 

16. 1. 2021 

Ksenja Kos 

Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi potrebami 20. 1. 2021  

Katarina Kesič Dimic 

Moč pripovedovanja zgodb 27. 1. 2021   

 Petra Založnik 

Notranja moč za pomoč pri medvrstniškem nasilju 30. 1. 2021 

dr. Tjaša Kos 

Najboljša verzija sebe pri starševstvu 6.2. 2021 

Dr. Aleksander Zadel 

Delo z otroki in mladostniki z anksiozno in panično motnjo 20. 3. 2021 

Maja Harmat 

JASNA ŠPINDLER 

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 

vodenja inovativnega VIZ 2018 DO 2022 

19. 8. 2020 

Zavod za šolstvo 

 

XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev: 

kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah 

12. 10. 2020 in 13. 10. 2020 

Šola za ravnatelje 

 

Strokovna razprava z naslovom Izzivi trenutnih 

komunikacijskih poti. 
 

17. 2. 2021;  

Šola za ravnatelje 

XXIII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev: vloga 

srednjih vodij pri vodenju VIZ sedaj in potem 

 

3. 3. 2021 in 3. 3. 2021;  

Šola za ravnatelje 

Izvedena delavnica za dijake GFML z naslovom 

Pričakovanja vrtcev do dijakov.  

 

26. 5. 2021 na GFML 

ANJA FISCHER 

Jesensko izobraževanje v okviru programa Zdravje v vrtcu 

 

14. 1. 2021 

NIJZ  

Pomladansko izobraževanje v okviru programa Zdravje v 

vrtcu 

 

18. 4. 2021 

NIJZ 

Varno s soncem 17. 5. 2021 

NIJZ 

INES LUKNJAR 

Študijske skupine 24. 9. 2020 

Zavod za šolstvo 

Program Zdravje v vrtcu (jesensko izobraževanje) januar 2021 

NIJZ 

Program Zdravje v vrtcu (spomladansko izobraževanje) maj 2021 

NIJZ 

Izzivi zgodnjega obravnave,  18. 5. 2021 
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Podružnična OŠ Cvetka 

Golarja 

Program Varno s soncem maj 2021 

NIJZ 

Sestanek koordinatorjev v programu Zdravje v vrtcu. 10. 6. 2021 

NIJZ 

GABRIJELA MARIČ 

Študijske skupine 24. 9. 2020 

Zavod za šolstvo 

Program Zdravje v vrtcu (jesensko izobraževanje) januar 2021 

NIJZ 

Program Zdravje v vrtcu (spomladansko izobraževanje) maj 2021 

NIJZ 

Program Varno s soncem maj 2021 

NIJZ 

LARA STAJNKO 

Mali Sam  v vrtcu 21. 6. 2021 

Sabina Korošec Zmavšek 

Zveza nevladnih organizacij 

za avtizem Slovenije 

Varno s soncem  21. 5. 2021 

NIJZ 

Izzivi zgodnje obravnave  18. 5. 2021 

Podružnična OŠ Cvetka 

Golarja 
 

 

20. EVALVACIJA MATERIALNIH POGOJEV 
 

Skozi šolsko leto smo izvedli sanacijo izliva vode, ki se je pojavila v kotlovnici, kuhinjskem 

delu vrtca, pisarni ravnateljice in v tajništvu. 

V mesecu juniju so bili nabavljeni senčniki. 

Športni rekviziti so se nabavili s pomočjo priliva finančne nagrade za najbolj športni vrtec. 

V času poletnih počitnic (julij in avgust) smo preurejali modro igralnico, ki bo namenjena 

razvojnemu oddelku. 

 

Ves likovni in ostali potrošni material je bil tekom šolskega leta po potrebi nabavljen.  
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21. PRILOGE 
 

• Priloga 1: Evalvacija akcijskega načrta – prednostna naloga Zmagujemo z 

vrednotami. 

• Priloga 2: Poročilo projekta Varno s soncem. 

• Priloga 3: Poročilo projekta Zdravje v vrtcu. 

• Priloga 4: Analiza testiranja naravnih oblik gibanja. 

• Priloga 5: Elevacijsko poročilo šolske svetovalne službe. 

• Priloga 6: Evalvacija akcijskega načrta komunikacije s starši. 

• Priloga 7: Stroškovnik za dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2020/202 

 

 

 

 

 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec:      Ravnateljica: 

Jasna Špindler         Brigita Hojnik 

  

  

 

 

                                                                                                   

    Predsednica sveta zavoda: 

                                                                                                    Manja Gospodarič



 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 
 

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

e-mail: tajnistvo@o-cezanjevci.si, http://www.o-cezanjevci.si 

 
 

Priloga 1: Evalvacija akcijskega načrt vrtca – Zmagujemo z vrednotami 

 

TEMA/VREDNOTA ČAS IZVAJANJA MERILA 

POŠTENOST 16. 11. 2020 – 27. 11. 2020 Kako pogosto se otroci znajdejo v konfliktu? 

Na kakšen način rešujemo konflikte? 

Ali otroci rešijo konflikte med seboj in kako? 

Vrednoto poštenost smo v času od 16. 11. 2020 do 27. 11. 2020 spoznavali na daljavo preko spletnih igralnic.  

Otrokom smo preko spletnih igralnic predstavili zgodbo z naslovom Izgubljeni avtomobilček, ki je bila predstavljena v PowerPoint 

projekciji. Prav tako smo na kratko predstavili kako spoznavamo vrednoto v vrtcu (nastale konflikte med otroki rešujemo s pogovorom, 

pri otrocih vzpodbujamo izmenjavo igrač, otroke s svojim vzgledom učimo poštenosti, otroke s svojim vzgledom učimo vljudnostnih 

izrazov, skupaj z otroki poslušamo zgodbo z naslovom izgubljeni avtomobilček). Predstavili smo tudi krajšo deklamacijo z naslovom 

Prijateljski krog, ter pripravili povezavo do videoposnetka zgodbe z naslovom Lisica in zajec.  

Vrednoto poštenost so otroci, ki so obiskovali vrtec, spoznavali s strokovnimi delavkami v oddelku. Spoznavali so besede, s katerimi se 

pozdravimo, spoznavali kako se pozdraviti brez uporabe besed ter s pomočjo lutke ponovili in utrdili vljudnostne izraze.  

 

Kako pogosto se otroci znajdejo v konfliktu? Na kakšen način rešujemo konflikte? Ali otroci rešijo konflikte med seboj in kako? 

Otroci se v prvem starostnem obdobju največkrat znajdejo v konfliktu zaradi izmenjave kakšne igrače. Konflikte smo v oddelku 

reševali s pogovorom. Otroci v tem obdobju še ne zmorejo govoriti, zato so konflikte reševali z jokom, včasih tudi s kakšnim ugrizom, 

a je bilo tega zelo malo. 

POGUM 14. 9. 2020 – 2. 10. 2020 Koliko časa otroci novinci potrebujejo, da se brez težav vključijo v 

vrtec. 

Koliko otrok v oddelku bo pričelo z uporabo kahlice. 

Otroci se novih reči bojijo, imajo določene zadržke. Za vsako novo dejanje potrebujejo veliko poguma, da nekaj novega preizkusijo. Za 

vstop v vrtec je potrebno veliko poguma staršev in otrok. Tudi privajanje na kahlico potrebuje veliko poguma in potrpežljivosti. 

http://www.o-cezanjevci.si/
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V oddelku smo otroke novince vzpodbujali k čim hitrejšemu in čim lažjemu uvajanju v vrtec. Dejavnosti v oddelku smo prilagodili tako, 

da so se otroci v oddelku dobro počutili. 

Za navajanje na uporabo kahlice je pri najmlajših otrocih prav tako potrebnega veliko poguma. V oddelku je samo 1 deklica že 

uporabljala kahlico, drugi otroci so s spoznavanjem in navajanjem na kahlico pričeli v vrtcu. Otrokom smo kahlico predstavili preko 

simbolne igre v kotičku dom (igra z dojenčki in kahlicami), preko kratke deklamacije z naslovom Kahlica ter preko krajših zgodb na 

temo kahlice (Kapitan stranišča, Kraljična stranišča, Čas je za kahlico). 

Otroci so si ob pomoči vzgojiteljice na svojo kahlico prilepili nalepko, preko katere so si poskušali poiskati svojo kahlico. 

Otroci so si prvi teden ob sedenju na kahlici ogledovali knjige, kar jih je vzpodbudilo k daljšemu sedenju na kahlici. Ob sedenju na 

kahlici smo se igrali tudi različne prstne igre in zapeli kakšno pesmico. 

  

Koliko časa otroci novinci potrebujejo, da se brez težav vključijo v vrtec? Koliko otrok v oddelku bo pričelo z uporabo kahlice? 

Ob pričetku šolskega leta se je v oddelek vključil le en novinec, nato se je 16. 9. 2020 v oddelek vključila še ena deklica novinka, fant 

novinec, ki je nameraval priti v mesecu septembru se je v oddelek vključil v mesecu decembru. 

Oba novinca sta pričela s postopnim uvajanjem, prvi dan 1 – 2 uri, nato vsak dan dlje. Tako sta oba otroka novinca že četrti dan v vrtcu 

že spala. Čas uvajanja smo prilagajali njunemu dobremu počutju. Vsi otroci so hitro sprejeli strokovni delavki v oddelku, kar je otrokom 

pomagalo pri bivanju v vrtcu. 

VZTRAJNOST 5. 10. 2020 – 23. 10. 2020 Koliko otrok se zmore samostojno sezuti? 

Koliko otrok si zmore samostojno pospraviti copate ali čevlje na svoje 

mesto v garderobi. 

Vrednota Samodisciplina je bila izvedena skupaj v povezavi z vrednoto Vztrajnost, v času od 5. 10 do 23. 10 2020. Glej evalvacija 

samodisciplina. 

SKUPNA 

ODGOVORNOST 

2. 11. 2020 – 13. 11. 2020 Koliko otrok je poizkusilo sadje, ki otrokom ni dobro poznano. 

Koliko otrok v oddelku je jabolko. 

Koliko otrok pravilno prepozna sadje jabolko. 

Vrednoto Skupna odgovornost smo spoznavali na daljavo preko spletnih igralnic.  

Staršem smo predstavili dejavnosti, katere lahko izvedejo na to tematiko doma skupaj s svojimi otroki ter jih povabili, da pošljejo 

fotografije svojega otroka doma pri dejavnosti, katere smo objavili v spletnih igralnicah.  
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V spletnih igralnicah smo predstavili deklamacijo jabolko, zgodbo mala miška in veliko rdeče jabolko predstavljeno v PowerPoint 

projekciji. Pripravili smo slikovno gradivo sadja (jabolko, hruška, sliva, banana in granatno jabolko) v obliki sadnih sestavljank.  

Preko zvočnega posnetka smo predstavili zgodbo Anje Štefan z naslovom Jabolko in primer likovne dejavnosti na temo jablana z jabolki 

(odtiskovanje s prsti).  

Od staršev smo prejeli povratno informacijo (fotografije).  

 

Otroci, ki so obiskovali vrtec, so vsak dan spoznali eno živilo – jabolko, kruh, mleko, maslo in med, ter se prav tako seznanili s pravljico 

mala miška in veliko rdeče jabolko. Ogledali so si film z naslovom Od zrna do kruha, ustvarjali kruh iz slanega testa in spoznali 

deklamacijo M. Košuta Lestev in sirček.  

V vrtcu so otroci  spoznali pšenico, sami so preizkusili, kaj nastane, če pšenico zmeljemo, spoznali so kako pridobimo mleko in se tudi 

sami preizkusili v molži »krave«. Otroci so spoznali podroben pomen čebel in opazovali kako čebele nabirajo cvetni prah. V igralnici so 

si pripravili malo drugačen pogrinjek.  

Staršem in otrokom smo preko spletnih igralnic predstavili predstavitev in pomen Tradicionalnega slovenskega zajtrka preko 

PowerPointa projekcije. Hkrati smo starše povabili k sodelovanju s pošiljanjem fotografij njihovega zajtrka doma.  

 

Koliko otrok je poizkusilo sadje, ki otrokom ni dobro poznano? Koliko otrok v oddelku je jabolko? Koliko otrok pravilno prepozna sadje 

jabolko. 

Otrokom nepoznanega oziroma manj poznanega sadja zaradi delnega zaprtja vrtca in dela na daljavo nismo ponujali. V oddelku so vsi 

otroci jedli jabolko ter ga tudi prepoznali in z roko pokazali nanj, saj je jabolko otrokom najbolj poznano sadje.  

SAMODISCIPLINA 30. 11. 2020 – 11. 12. 2020 Kako so otroci usvojili navajanje na držanje za vrvico? 

Vrednota Samodisciplina je bila izvedena skupaj v povezavi z vrednoto Vztrajnost, v času od 5. 10 do 23. 10 2020.  

Pri najmlajših otrocih je potrebne veliko vzpodbude, veliko časa in predvsem vztrajnosti. Otroke smo spodbujali k samostojnosti pri 

sezuvanju in pospravljanju copat in čevljev na svoje mesto v garderobi. Otroci so se tudi navajali na hojo ob držanju za vrvico ali hojo ob 

vozičku na krajših in daljših sprehodih.  

Otroke smo k samostojnosti pri sezuvanju in pospravljanju copat in čevljev na svoje mesto v garderobi vzpodbujali z različnimi igrami 

ter otrokom v garderobi prilepili fotografije otrok, ki so otrokom omogočale lažje iskanje svojega prostora v garderobi. Peli smo pesem 
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Ni copatka in ob pesmi iskali copatek narejen iz moos gumija, katerega so otroci iskali po igralnici. Otroci so barvali modele copatov s 

prsti s tempera barvo preko folije, pri čemer so opazovali prelivanje barv. Otroke smo na pospravljanje copat navajali tudi z zgodbo Muca 

copatarica, katero smo otrokom predstavili preko gledališča kamišibaj ter s pomočjo velikih lutk. 

Otroci so si copate sezuvali v garderobi ko smo se odpravili na sprehod, ter v igralnici kjer smo se igrali in iskali copatke ob pesmi Ni 

copatka, poskušali pa so obuvati copate iz filca veliki lutki Cepetamblu.  

V igralnici smo si izobesili plakat, na katerega so otroci ob pomoči vzgojiteljice prilepili fotografijo copata ob svoji fotografiji, ko so si 

sami uspeli sezuti copate. Tako smo uspehe otrok označili v tabeli posameznega otroka. 

Navajanje na hojo ob držanju za vrvico smo otroke motivirali preko igre v igralnici, kjer so otroci ob petju pesmi En, dva, ena dva hodili 

z vrvico po igralnici.  Sprva smo se odpravljali na zelo kratke sprehode po parkirišču ali ploščadi vrtca, da so otroci usvojili hojo ob 

vrvici. Glede na postavljeno izhodišče pri otrocih razvijati vztrajnost smo otrokom omogočali dovolj časa ter jim dajali ustrezne 

vzpodbude, da so si že z uspehom pri samostojnosti pridobivali in nadgrajevali zaupanje v svoje telo. 

Koliko otrok se zmore samostojno sezuti? Koliko otrok si zmore samostojno pospraviti copate ali čevlje na svoje mesto v garderobi? 

Kako so otroci usvojili navajanje na držanje za vrvico? 

Otroci so si ob koncu spoznavanja vrednote brez težav sami sezuvali copate, deklica si jih je ob pomoči že poskušala obuti. Deček je pri 

sezuvanju svojih copat potreboval veliko vzpodbude. Otroci so se med igro večkrat ustavljali pri našem plakatu ter opazovali svojo 

fotografijo ter slike copat ki so jih prilepili. Ena deklica, svojih copat ni zmogla sezuti, prav tako copat ni pospravila na svoje mesto. 

Svoje copate so otroci pričeli pospravljati na svoje mesto z vsakim dnem bolj, kar je otrokom olajšalo označenost prostora s fotografijo.  

Pri navajanju držanja za vrvico je bilo potrebno veliko vzpodbude in vztrajnosti. Otroci so sprva ves čas spuščali vrvico ali je niso želeli 

niti prijeti, kar se je s časom izboljševalo.  

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 Kako so otroci usvojili vse vrednote. 

Ponovitve vseh tematik oziroma vrednot nismo izvedli zaradi delnega zaprtja vrtca.  

POŠTENOST 30. 11. – 11. 12. 2020 Ali so otroci osvojili zgodbo? 

Ali otrok razume besedo oprosti? 

V tem časovnem obdobju se je izvajalo v vrtcu nujno varstvo otrok. Zato smo bili otroci iz oranžnega oddelka in otroci iz zelenega 

oddelka združeni.  
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V tednu od 30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 smo spoznavali dobrega moža Miklavža. Opisovali smo ga na fotografijah, mu izdelali njegovo 

dolgo belo brado iz vate, si počistili škornje ter jih pripravili na prihod Miklavža. Otroci so pri dejavnostih aktivno sodelovali. Mlajši 

otroci so nenehno opazovali starejše otroke in jih veliko krat tudi posnemali.  

Spoznali smo tudi pravljico Polhek in Miklavževi orehi s pomočjo lutk na palicah. Preko pravljice smo se tudi veliko pogovarjali o 

poštenosti drug do drugega. Da si pomagamo, da se skupaj igramo in da si ne nagajamo. 

V tednu od 7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 pa smo posvetili smo vrednoto poštenost vključevali v praznično ustvarjanje in igro. Izdelovali 

smo okraske za smreko, pripravljali praznične piškote iz slanega testa, si pripravili posebno čajanko ter okrasili smreko pred zelenim 

vhodom. 

Skozi usvajanje dnevne rutine smo prav tako vključevali vrednoto poštenost ob tem, da upoštevamo navodila ter da smo pri igri pošteni 

drug do drugega. 

NA DALJAVO 

V spletni igralnici smo za otroke pripravili tudi dejavnosti na to tematiko. Objavili smo navodila za dejavnost, kako izdelati Miklavževo 

belo brado ter objavili posnetek pravljice, ki smo jo spoznavali tudi v vrtcu.  

Otroci iz oranžne igralnice so zgodbo v večini usvojili in ob lutkah obnavljali pravljico. Lutke so pritegnile njihovo pozornost in po 

lutkah so otroci že prepoznavali kasneje zgodbo ter opisovali kaj se je dogajalo z določeno lutko. Veliko krat so tudi kasneje govorili 

kako je polhek želel pomagati Miklavžu. Otroci iz zelene igralnice pa so opazovali in prisluhnili pravljici. 

Zaradi časovne organizacije in združevanja z drugim oddelkom besede oprosti nismo spoznavali. 

POGUM 14. 9. – 2. 10. 2020 Ali otrok prehodi različne razdalje brez večjih težav oz. upiranja? 

Ali otroci ob premagovanju ovir začutijo strah? 

Ali so otroci ob večkratni ponovitvi gibalne naloge bolj pogumni? 

V tem obdobju smo v našem oddelku preizkušali kako pogumni smo. Pogum smo pridobivali in premagovali na različne načine.  

V času izvajanja dejavnosti Peš od metuljčka do velikega metulja smo postajali vsaki dan bolj pogumni, saj smo vsaki dan opravili daljšo 

pot. Pogum smo vzpodbujali pri otrocih tako, da smo jih motivirali z baloni in metulji, ki smo jih iskali.  

Pri premagovanju razdalj otroci niso imeli težav z vzdržljivostjo in vsak dan smo usvojili zadani cilj.  

Premagovali smo tudi različne ovire pri vadbenih urah, kjer so otroci plezali po rib stolu, hodile po klopeh ter plezali čez leseno goro. 

Tukaj se je na začetku pojavilo kar nekaj strahu in strah pred višino. Vendar so otroci po vsaki novi ponovitvi bili bolj pogumni. Na 

prostem smo izvajali tudi razne gibalne igre z žogicami, kjer so otroci žogice razvrščali in jih prenašali na različne načine, pri čemer niso 

imeli večjih težav. Pri hoji skozi kartonske ovire na začetku dva otroka nista želela hoditi skozi tunele, vendar sta po določenem času tudi 

premagala strah in se odpravili skozi tunel ob vzpodbudah in opazovanju drugih otrok.  
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Spoznavali smo tudi pravljico o miški, ki je zbirala pogum. Pravljico so otroci zelo hitro usvojili in točno vedeli zaporedje do katere živali 

je vse miška pristopila s pogumom. Najbolj pa so si zapomnili del zgodbe kako zelo je bila miška pogumna ko je šla mimo mačke po 

košček sira.  

Pogum smo preizkušali tudi tako, da smo si v igralnici naredili temo in se skrivali v miškine luknjice, ki smo si jih izdelali s pomočjo rjuh 

in miz. Večina otrok je bila pogumnih, ki so brez težav prehajali iz ene luknjice v drugo. 

VZTRAJNOST 5. 10. – 23. 10. 2020 Kako dolga je vztrajnost otrok pri trebljenju buč? 

Katera rajalna igra je bila najbolj usvojena? 

Katera rajalna igra je bila najbolj priljubljena? 

Kako vztrajni smo, smo najprej preverili pri spoznavanju raznih gibalnih rajalnih iger. Spoznavali smo rajalno igro Ježek Jožek ter Gobico, 

ob kateri smo si tudi pripravili rekvizite. Obe rajalni igri so otroci zelo hitro usvojili tako govorno kot plesno. Ob tem so otroci bili vztrajni 

in ker jim je bila Gobica zelo všeč, smo jo vedno morali ponoviti, da je vsak izmed otrok prišel na vrsto in so še želeli več. Njihovo 

pozornost je najbolj pritegnila mušnica ter ušesa zajčka, ki je skakljal okrog mušnice. Rajalna igra gobica je bila veliko bolj priljubljena 

in tudi dlje časa so vztrajali pri njej kot pri rajalni igri Ježek Jožek. 

Spoznavali smo tudi pravljico Razbita buča, kateri so zelo radi prisluhnili. Pri pravljici smo uporabili pravo veliko bučo z okni in vratami 

ter lutkami na palicah. Pravljico so otroci zelo hitro usvojili in pri obnovi zgodbe vedeli zaporedje živali, ki so prihajale do buče k miški. 

Potem smo tudi trebili buče ter luščili koruzo. Pri tem so eni izmed otrok bili zelo vztrajni, nekateri pa so samo prehajali iz ene stvari na 

drugo stvar. Med trebljenjem deček  ni šel vstran od buče dokler ni pobral vseh semen in kasneje je želel še eno bučo. Deklica in deček 

pa nista želela trebiti buč oz. nista upala sploh prijeti semena v buči. Deklica je bila veliko bolj vztrajna pri luščenju koruze. Koruzo so 

luščili tako, da so s storža pipali po eno zrno in pri tem vztrajali precej časa. 

Izdelali smo si tudi razne kotičke z naravnim materialom, kjer so se otroci zelo radi zadrževali ter ustvarjali. Npr. polaganje želodov in 

kapic na črte, hranjenje veveric z kostanji,…Pri nizanju materialov so bili natančni in vztrajni, saj so jih polagali enega zraven drugega. 

SKUPNA 

ODGOVORNOST 

2. 11. – 13. 11. 2020 Ali so otroci samostojno pozorni na varčevanje vode? 

Ali se otroci med seboj opazujejo in opozarjajo pri uporabi in 

varčevanju vode? 

Ali otrok ločuje zdravo hrano od nezdrave hrane? 

NA DALJAVO 

Preko spletne igralnice smo objavili posnetek Čiste roke za zdrave otroke kako pravilno umivamo roke. Pripravili pa smo tudi dve 

dejavnosti, ki so jih otroci lahko izvajali doma. Obe dejavnosti sta bili poskusa. Prvi poskus  je bil prikaz kako z vodo umijemo umazanijo 

z rok. Drugi poskus pa je bil z milom, vodo in poprom.  
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Pripravili smo tudi dejavnosti ob spoznavanju zdrave in nezdrave prehrane. Na spletni igralnici smo pripravili podloge za zdravo prehrano 

in nezdravo prehrano. Zraven smo dodali tudi fotografije različne hrane, katero so otroci lahko poimenovali in jo razvrščali na pravilno 

podlogo. Pripravili smo tudi igro parov, kjer so otroci iskali pare prehrane. 

Pri tem smo pridobili nekaj povratnih fotografij in posnetkov enega otroka. Deklica je poimenovala prehrano na fotografijah, razvrščala 

med zdravo in ne zdravo prehrano ter iskala pare.  

SAMODISCIPLINA 16. 11. – 27. 11. 2020 Primerjanje uporabe vljudnostnih izrazov pred spoznavanje vrednote 

ter uporaba vljudnostnih izrazov po spoznavanju vrednote. 

NA DALJAVO 

V spletno igralnico smo objavili posnetek uporabe vljudnostnih izrazov. Kdaj jih uporabljamo in katere. Pri tem smo spodbudili starše, 

da nam posredujejo kakšen posnetek otrok o uporabi vljudnostnih izrazov, vendar posnetkov nismo prejeli.  

Objavili smo tudi posnetek kako Jakob prosi mamo, da mu naredi sendvič. Prikazana sta dva načina, prvi način je ko reče brez besede 

prosim in drugi način ko uporabi besedo prosim.  

Ker je v tem času potekalo samo nujno varstvo otrok smo bili združeni v zelenem oddelku. Spoznavali smo živila tradicionalnega 

slovenskega zajtrka. Pogovarjali smo se iz česa je kruh in na mlinček mleli pšenico. Pogovarjali smo se tudi kako pridobimo mleko in 

prikazali kako molzemo s pomočjo krave in kartona. Igrali smo se s čebelicami-prstnimi lutkami, ki so od cveta do cveta nabirale cvetni 

prah ter ustvarjali dekoracijo za TSZ. Nekateri mlajši otroci so se malo mlinčka bali, vendar so ves čas opazovali kako deluje, kravo so 

božali in vztrajali pri molzenju, bilo jim je zanimivo, da je res tekla iz rokavičke voda ko so stiskali.  

V petek, 20. 11. 2020 pa smo si pripravili poseben tradicionalni zajtrk ob katerem so otroci imeli keramične skodelice, zato so iz njih pili 

še z večjim veseljem. Kasneje smo se povezali tudi z ostalimi otroki na daljavo in zapeli pesem Čebelar. Otroci so bili zanimivi, saj so 

opazili ostale otroke, ki so bili doma in si mahali. 

Potem smo naslednji teden spoznavali kako se pozdravljamo preko fotografij, pozdravljali smo se neverbalno z deli telesa ob fotografijah, 

kar je otrokom bilo zelo zanimivo. Tudi najmlajši so bili navdušeni in nasmejani ko smo se pozdravili z deli telesa. Ogledali pa smo si 

tudi posnetek Jakoba kako prosi mamo za sendvič. Starejši otroci so takoj opazili, da je uporabil besedo prosim in povedali, da ni bilo 

lepo ko je ni uporabil ter kričal. 

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

14. 12. – 18. 12. 2020 Kolikšnih dejavnosti se otroci spomnijo in jih prepoznajo po 

fotografijah. 

Izvajalo se je samo nujno varstvo otrok in smo bili združeni v zelenem oddelku. Zato v tem tednu nismo ponavljali vrednot. 

Obravnavali smo tematiko sneženi mož. Likovno smo ustvarjali sneženega moža ter si ogledali risanko Bobi in pika: Sneženi mož. 

Prepevali smo pesmico sneženi mož ter si izdelali sestavljanko sneženega moža, ki smo ga sestavljali na tablo v celoto. Plesali smo tudi 

ples snežink in škratov.   
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V našem oddelku smo ob koncu spoznavanja posamezne vrednote izdelali plakat z fotografijami in se pogovorili kaj vse smo počeli. 

Otroci so si zelo veliko stvari zapomnili in ob fotografijah opisali kaj smo vse počeli. 

POŠTENOST 19. 10. - 30. 10. 2020 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Vrednoto poštenost smo pričeli spoznavati v vrtcu in jo nekako zaključili v povezavi z vrednoto skupna odgovornost preko spletnih učilnic, 

torej na daljavo. Otrokom smo kot primer zakaj je pomembno, da govorimo resnico prikazali z Disneyjevo risanko Ostržek. Pri igri resnice 

in laži so otroci pravilno ugotovili, kaj drži in kaj ne, ter lažno trditev sprejeli kot šalo in ne laž. So pa otroci v bistvu resnicoljubni, le 

opaziti  je, da si radi resnico kdaj prikrojijo zase, da izpadejo boljši oz. , ker vedo, da bo takrat vse v redu. Je pa kar nekaj družin  posredovalo 

svoje fotografije od doma, ko so otroci po dani obljubi pomagali doma. Ugotavljamo, da otroci vedo poštenost prenesti v vsakdanje  

življenje in tako vrednoto ponotranjiti. Uporaba IKT – otrokom smo predvajale risanko preko projektorja s pomočjo računalnika in platna 

( risanka na DVD – ju). 

POGUM 28. 9. - 16. 10. 2020 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Otroci so se s svojimi strahovi soočili preko različnih aktivnosti. Ob tem so pokazali ne samo veliko mero poguma, temveč tudi strpnosti, 

spoštovanja, solidarnosti in prijateljstva v odnosu do svojih sovrstnikov. Na koncu so bili vsi zelo ponosni, saj so brez težav premagali 

strah in pokazali, kako zelo so pogumni. Večina otrok se počuti manj pogumne v situacijah, ko se spopadejo s temo in višino. So pa tudi 

živali tiste, katere pri otrocih vzbujajo strah: kača, kobilica ter maske: parkelj, kurent. Ob sami dejavnosti spusta po strmini hriba s kolesom 

so prav vsi otroci pokazali svoj pogum. Otroci svojo pogumno plat pokažejo tudi v vsakdanjih situacijah, ko si upajo  vprašati brez 

zadržkov ali strahu. Še posebej so otroci pogumni, saj je v oddelku večina fantov, ki izkazujejo svoj pogum na različne načine pred 

ostalimi. Pogum smo pri otrocih spodbudili tudi s pomočjo likovne dejavnosti. Otroci so naslikali osebo, katera  je v njihovi družini najbolj 

pogumna, jo nato vnesli v posebno srce in sam likovni izdelek predstaviti ostalim otrokom. Vsi so predstavili po svojih najboljših 

zmožnostih in nekateri presegli samega sebe.  

Otroci vedo pogum zelo dobro prenesti v vsakdanje življenje in ob tem paziti tudi na svojo varnost. Uporaba IKT – zvočna zgodba Goska 

Lučka, fotografiranje otrok in vnos fotografij v spletno igralnico.  

VZTRAJNOST 14. 9. - 25. 9. 2020 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

V oddelku smo veliko mero pozornosti namenile vztrajnosti otrok pri vsakodnevnih opravilih, predvsem kar se tiče dnevne rutine in 

urejenosti igralnice in garderobe. Otroci so vztrajni in dosledni pri pospravljanju igrač, pri urejanju svojih stvari v garderobi manj. Smo 

pa vsekakor razvijali vztrajnost hoje na daljših pohodih, pri katerih se nam je tudi čas iste prehojene poti iz dneva v dan krajšal. Kajti 
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opažamo, da potrebujejo otroci kar veliko spodbud za hojo in veliko otrok starši še vedno nosijo iz avta v vrtec in doma ne pešačijo. 

Zadnji dan sklopa pohodov so otroci pokazali veselje za pohod in naša vztrajnost se je obrestovala. Uganke so otrokom zanimive,  pravilno 

jih rešijo le starejši otroci iz oddelka. Otroci so pokazali zelo veliko mero vztrajnosti pri jesenskih opravilih, predvsem luščenju koruze. 

Vsekakor pa imajo otroci zelo radi  glasbo, da ji prisluhnejo. K petju je bilo potrebno otroke nekoliko več spodbujati, a so pesem proti 

koncu meseca že vsi zelo dobro prepevali. Pri gradnji visokih stolpov smo se osredotočili na bimo kocke v igralnici. Najvišje stolpe je 

čez čas sestavilo čedalje več otrok. Povzamemo lahko, da je večina otrok dokaj vztrajnih in znajo svojo vztrajnost prenesti v življenjske 

situacije, ne samo pri njih ljubih aktivnostih.  

Uporabe IKT – tehnologije smo strokovne delavke  pri tej vrednoti uporabile posnetek živali ( pajek, polž), za ogled preko projektorja in 

otroke posnele pri teku in fotografirale izvedbo dejavnosti.   

SKUPNA 

ODGOVORNOST 

2. 11. - 20. 11. 2020 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Spoznavano vrednoto smo osvajali v celoti skozi dejavnosti v spletni igralnici. Izdelale smo posnetek zgodbe Juha, ki iz buč se skuha, 

katera nam nazorno prikaže, kako je vsak posameznik in njegovo delo  pomembno v določeni skupnosti. Otroke smo spodbudile, da 

pokažejo tudi odgovornost doma s tem, da pomagajo staršem, skrbijo za domače živali… Povratno informacijo smo prejeli od petih družin. 

Večina se jih je lotila pomoči v kuhinji in pri čiščenju ter eden s posnetkom sprehoda s svojim psom. Smo pa prepričane, da prav vsi otroci 

doma radi in odgovorno pomagajo.  

Svojo odgovornost so otroci večkrat pokazali tudi že v vrtcu prej ( umivanje rok, ločevanje odpadkov, pomoč drugim…) in tako lahko 

trdimo, da so otroci skupno odgovorni.  

Uporaba IKT – izdelava posnetka zgodbe in ureditev fotografij otrok od doma v skupen posnetek, z glasbo v ozadju.  

SAMODISCIPLINA 23. 11. - 4. 12. 2020 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Vsebine vrednote samodisciplina smo v celoti otrokom posredovali preko spletnih igralnic. Tako smo preko ilustracij zgodbe Skrivnost 

pri otrocih spodbujali pripovedovanje zgodbe otrok po svoje. Smo pa otrokom ponudile tudi izvajanje joge s tremi posnetki zgodb. 

Povratno informacijo smo dobili od dveh družin otrok. Joga je aktivnost, katero smo izvajali tudi že prej v oddelku in je otrokom kar težje 

izvedljiva, predvsem, ko gre za povezano zgodbo in morajo otroci vztrajati v določenih, njim novih telesnih položajih.  

Menimo, da imajo otroci, glede na starostno stopnjo dobro samokontrolo, se vedo umiriti. Vedo pa tudi kaj je prav in kaj narobe brez 

našega posredovanja, kar pa je tudi cilj samodiscipline. Uporaba IKT – izdelava posnetka zgodbe, video posnetek strokovne delavke, 

ureditev posnetka fotografij otrok z glasbo v ozadju. 

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

7. 12. - 18. 12. 2020 Koliko spoznanj so si otroci zapomnili in ali so vrednoto ponotranjili? 
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Vsebino zadnjega sklopa v tem modulu, utrjevanje spoznanj, smo uredili v posnetek in ga posredovale v spletni igralnici. Starše smo tudi 

s pomočjo  posredovanega elektronskega sporočila, s povabilom skušale spodbuditi k večjemu sodelovanju. Kljub temu so se  temu 

odzvali le dve družini. Med najbolj pomembnimi se nam  zdi poštenost, kajti če si pošten do sebe in drugih si tudi pogumen, skupno 

odgovoren, samodiscipliniran, vztrajen, pravičen, deloven, humanitaren. V vrtcu v odnosu do otrok mora vsekakor biti strokoven delavec 

pošten, pravičen in imeti poštenost za temeljno vodilo osebne morale. Je pa res, da je zaradi epidemije in s tem izvajanja  le nujnega 

varstva otrokom, bila izvedba dejavnosti prilagojena in s  tem posledično tudi opazovanje otrok v povezavi z vrednotami onemogočeno. 

Smo pa vsekakor skušali slediti ciljem in strategijam. 

POŠTENOST 1.12. 2020 – 11. 12. 2020 Kako otroci sprejemajo izid v igri, kdo pozitivno in kdo negativno? 

Zapis otrok – kaj razumem pod pojmom poštenost? 

DELO V VRTCU 

Skozi dvotedenski tematski sklop smo v prvem tednu spoznali pravokotnik in kvadrat, v drugem tednu pa krog in trikotnik. Tematika je 

bila naravnana na praznike, kjer smo s pomočjo likov ustvarjali… Vsi otroci, ki so v tem času obiskovali vrtec so like usvojili. 

 

DELO NA DLAJAVO 

Tudi v spletne igralnice smo pripravili dejavnosti, pri katerih so se otroci igrali z liki. Eden od otrok je dnevno sodeloval in starši do tudi 

dnevno posredovali fotografije. Medtem ko ena izmed deklic delno, fant  je fotografije poslal ob koncu tematskega sklopa. Z otroki smo 

se srečevali tudi na video klicih kjer smo ponavljali in utrjevali tematiko. Pet otrok, ki se je video klicev redno udeleževalo so like prav 

tako usvojili. 

 

POŠTENOST so navezali na pravila iger, ki smo jih izvajali in ugotovili, da otroci vsaj v vrtcu pri sprejemanju porazov nimajo večjih 

težav. Prav tako pošteno delijo igrače in drug fizični material. Starši pa so zapisali, da se doma pri tem srečujejo s težavami. Ena od deklic 

je poštenost popolnoma usvojila in razume pojem. Tudi ostali otroci, ki so v tem času obiskovali vrtec so pojem dobro usvojili. 

POGUM 16.11. 2020 – 27. 1. 2020 Kako pogumno otroci nastopajo pred publiko? 

Zapis  otrok – kaj razumem pod pojem pogum? 

DELO V VRTCU 

Po vnaprej pripravljenih fotografijah, so si otroci izmišljevali zgodbe. Po nastalih zgodbah smo izbrali tri in jih uprizoril s pomočjo lutk. 

Nato so otroci ostalim otrokom predstavili svoje izdelke. Ob tem so povedali svoje občutke, gledalci pa podali informacije o videnem. Pri 

tem so ustvarjali povedali, da jih je bilo nekoliko strah vendar so vseeno bili pogumi. Gledalci pa so povedali zgolj pozitivne povratne 

informacije. 

 

DELO NA DALJAVO 
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V spletno igralnico smo objavili različne dejavnosti ter otroke in starše vzpodbudili k pogumnemu nastopu. Dobili smo naslednje povratne 

informacije: 

- fant 1 je preko video klica zaigral pesmico, ki se jo je naučil. Prav tako isti fant vodil gibalno minutko preko posnetka, ki smo ga ob koncu 

tematskega sklopa prejeli.  

-  fant 2 je pogumno nastopil z deklamacij o miški. 

- deklica 1 je nastopila z deklamacijo Jaz sem pa pogumna punčka. 

- fant 3 je pogumno vadil prve glasove v besedi, kar je bilo dokumentirano s fotografijami. 

 

Nekaj otrok je tako pogumno nastopilo pred kamero in ekranom, nekaj otrok pa nismo mogli vzpodbuditi k sodelovanju. Zapisov otrok 

nismo zbirali smo pa iz tekočih dejavnosti razbrali, da sodelujoči otroci razumejo vrednoto biti pogumen.  

VZTRAJNOST 14. 9. 2020 – 2. 10. 2020 Merjenje prehojenih kilometrov? 

Zapis otrok – kaj znam vztrajati? 

SKUPAJ PREHOJENIH: 25km 

KDAJ ZNAM VZTRAJATI? 

- Na sprehodu ne obupam. 

- Ko telovadnim, ne obupam. 

- Ko hodim, če ne morem več vseeno vztrajam. 

- Ko tečem, ko si vežem vezalke vztrajam. 

- Ko se vozim s kolesom, ne obupam.  

- Vztrajna sem ko nečesa ne morem narediti. Če ne morem stopiti čez stol. 

- Ko nesem težko vrečko sem vztrajna. 

- Ko atiju pomagam koruzo lupiti se potrudim.  

- Ko hodim na telovadbo, poskusim dalje. 

- Ko dedeku pomagam pobirati jabolka, ko ne morem več rečem dedeku, da mu bom še malo pomagal.  

- Ko s Sašo teče, ko doma tečem, da se ne udam.  

- Ko skačem čeu ovire, se ne udam.  

- Ko grem na sprehod ne obupam.  

- Ko greve z mamo na sprehod, ko hopsama, tečeva, kolesariva, se ne vdam. 

Ko me bolijo noge, še vztrajam.  

SKUPNA 

ODGOVORNOST 

12. 10. 2020 – 23. 10. 2020 Kako otroci dnevno ločujejo odpadke pri dnevni rutini? 

Kakšni naravni pojavi otroke zanimajo? 
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Zapis otrok – kaj razumem pod pojmom skupna odgovornost? 

DNEVNO LOČEVANJE ODPADKOV: 

- Vsi otroci so usvojili ločevanje papir, embalaža in biološki odpadki. Pri nekaterih posameznikih še ni usvojen pojem biološki 

odpadki ampak rečejo olupki ali koščice, saj smo dali takšen konkreten primer. Prav tako nekateri posamezniki koša za embalažo 

ne poimenujejo tako ampak rečejo koš za plastiko. Vsi otroci pa so usvojili barve košev, torej rumena, modra in siva. Pri 

dnevnem ločevanju odpadkov pa otroci nimajo težav in tudi ne sprašujejo kam gre kateri odpadek. So pri tem popolnoma vsi 

samostojni. 

KATERI NARAVNI POJAVI OTROKE ZANIMAJO? 

- Otroke so zanimali naravi pojavi: mavrica, dež, poplava, požar. Zato smo te štiri stvari tudi konkretno izvajali s pomočjo 

eksperimentov. Večkrat se je pojavil tudi pogovor o potresu ali tsunamiju, vendar tega nismo izvajali v obliki eksperimenta ker ga 

je veliko težje izvesti smo ga pa prikazali s pomočjo slikovnega gradiva in se o njem pogovarjali. Zraven omenjenih 

eksperimentov smo izvajali še eksperiment – sneg.  

SKUPNA ODGOVORNOST JE: 

- Da skupaj kot skupina skrbimo za naravo. 

- Da skrbimo za garderobo. 

- Da skrbimo za to, da imamo igralnico pospravljeno. 

- Da smo skupaj odgovorni za prijatelje, da se komu na igrišču ne zgodi kakšna poškodba.  

- Doma smo skupaj odgovorni, da je hiša pospravljena.  

Na vsakodnevnih sprehodih so otroci veliko opazovali naravo in opazili smeti v njej. Tako so veliko krat začeli pogovor, da to ni primerno 

vedenje in da tako se pa res ne dela. Ko smo vzpodbujali k uporabi besede skupna odgovornost smo pri večini otrok tudi do tega prišli.  

SAMODISCIPLINA 3.11. 2020 – 13. 11. 2020 Kako otroci dnevno upoštevajo zastavljena pravila, brez opozorila 

odrasle osebe? 

V katerem delu dneva so otroci najbolj samodisciplinirani in v katerem 

najmanj? 

Zapis otrok – kaj razumem pod pojem samodisciplina? 

Dejavnosti smo zaradi zaprtja vrtca in zmanjšanega obsega dela v vrtcu nekoliko prilagodili. V vrtcu smo delovali zgolj z eno skupino 

otrok, v kateri je bila prisotna ena izmed deklic oddelka. Z omenjeno deklico smo se igrali družabne igre v vrtcu ob jutranjih prihodih, 

kjer pa je znala upoštevati pravila igre in tudi sprejeti tako poraz kot zmago.  

 

DELO NA DALJAVO 
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Starše so vzpodbudili, da nam zapišejo kakšna pravila imajo doma. Ker smo dobili zgolj eno povratno informacijo smo tematiko 

nekoliko spremenili in sicer smo šli kar na družabne igre in upoštevanje in samodisciplino pri tem. Ugotavljamo, da se otroci doma kar 

precej igrajo družabne igre. Najpogosteje Človek ne jezi se, Enko ali Uno, Črni peter in ostale igre, ki so jih zapisali. Pri tem smo s strni 

staršev dobili povratno informacijo, da otroci imajo težave pri premagovanju poraza in da jih v takšnih igrah vzpodbujajo k samokontroli 

le tega.  

 

Vrednoto samodisciplina lahko rečemo, da smo delno usvojili vsekakor pa ne v tolikšni meri kot bi si jo želeli, če bi lahko delo opravljali 

neposredno v vrtcu.  

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 Zapisi otrok o posamezni vrednoti. 

POVRATNE INFORMACIJE OTROK 

POGUM 

- Pogumna sem bila, ko sem šla k zdravniku pa so me pikali pa se nisem nič jokala. 

- Pogumno sem se peljala po hribu navzdol. 

- Pogumen sem ker se bom naučil šteti do 100. 

POŠTENOST 

- Pošteno si razdelimo bonbone. 

- Pošten sem ker sem ob svojem rojstnem dnevu razdelil torto. 

- Poštena sem ker sem posodila plastelin. 

- Pošten sem ker za samo pospravim igrače. 

VZTRAJNOST 

- Vztrajam in se naučim prešteti do 100. 

- Vztrajen sem ko hodim daleč peš. 

- Vztrajen sem ker ne obupam. 

SAMODISCIPLINA 

- Da se ne kregamo, ko igramo Enko. 

- Da se ne jezimo pri igri Človek ne jezi se. 

SKUPNA ODGOVORNOST 

- Da ne onesnažujemo narave in skrbimo za jo. 

- Da ločujemo odpadke. 
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SKRB ZA SOČLOVEKA (od januarja 2021 do maja 2021) 

TEMA/VREDNOTA ČAS IZVAJANJA MERILA 

VZAJEMNO SPOŠTOVANJE 4. 1. -15.1.2021 Ali so otroci sodelovali v pogovoru ob ilustracijah preko verbalne 

ali neverbalne komunikacije? 

 V času od  4. 1. 2021 do 15. 1. 2021 smo na daljavo preko spletnih igralnic spoznavali vrednoto vzajemno spoštovanje.  

Vzajemno spoštovanje dela čudeže. Če cenimo drug drugega, delo ki ga opravimo, pozornost in trud, si prisluhnemo in upoštevamo drug 

drugega kot avtoriteto. 

 

V vrtcu se družimo različni posamezniki – majhni in veliki. Prav zato, ker je vrtec stičišče takšne različnosti, je pomembno, da so 

medsebojni odnosi spoštljivi in da iščemo poti, da bi otrokom zagotovili čim več možnosti za optimalni razvoj. Otroci zmorejo marsikaj, 

potrebujejo samo dovolj časa in vzpodbude. 

Staršem in otrokom smo preko spletnih igralnic predstavili različne zgodbe, ki prikazujejo spoštovanje med seboj.  

Preko spletnih igralnic smo staršem in otrokom predstavili zvočni posnetek zgodbe z naslovom O maji, ko bo velika, kratko vsebino 

zgodbe z ilustracijami z naslovom Mala putka in mala lisička. Preko plakata smo predstavili tudi osnovne vljudnostne izraze in pravila 

lepega obnašanja. 

 

V vrtcu so otroci s strokovnimi delavkami vrednoto vzajemno spoštovanje spoznavali preko čustev, preko pogovora in slikovnih prikazov 

izražanja čustev.  

 

Ali so otroci sodelovali v pogovoru ob ilustracijah preko verbalne ali neverbalne komunikacije? 

Otroci, ki so vrednoto spoznavali v oddelku so sodelovali pri igri in pogovoru preko neverbalne komunikacije, saj noben otrok v oddelku 

še ni zmogel govoriti. Otroci so sodelovali tudi preko slikovnih prikazov s simboli izražanja čustev. 

ENAKOPRAVNOST SPOLOV 18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 Kateri spol prevladuje pri igri v kotičku dom oziroma v 

konstrukcijskem kotičku? 

Vrednoto Enakopravnosti spolov smo v oddelku spoznavali po ponovnem odprtju vrtca, delno še v delnem zaprtju, kjer sta bila 

združena oddelka prvega starostnega obdobja.  
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Dečki in deklice se obnašajo različno. V mnogih pogledih, otroke še vedno vzgajamo z idejami, kako naj bi se vedel deček in kako 

deklica. Vse do izbranih barv, igrač in interakcijo med otroki.  

Zato včasih želimo otrokom ponuditi igro ki jim je všeč, ne glede na spol.  

Otroci so v oddelku preko igre in preko slikovnega materiala spoznali vloge moških in žensk in se preko igre vključili v različne 

dejavnosti odraslih. Preko slikovnega gradiva smo spoznali pojma deklica – deček, poimenovali smo vse dečke in vse deklice v 

oddelku.  

 

Spoznavali smo osnovne dele telesa (glava, roke, noge, deli obraza) ter razlike med spoloma. Otroci so se seznanili z deklamacijo z 

naslovom To sem jaz, zaplesali ob glasbi Pridne peričice, še najbolj pa so uživali v igri v gradbenem, prometnem in kotičku dom, kjer 

smo otrokom ponudili še stojalo s ščipalkami, česar do tedaj v oddelku niso imeli.  

Preko spletnih igralnic smo v obliki miselnih vzorcev pripravili krajši povzetek podane vrednote obogatene s fotografijami. Predstavili 

smo tudi posnetek zgodbe z naslovom 10 Drobnih prstkov.  

 

Kateri spol prevladuje pri igri v kotičku dom oziroma v konstrukcijskem kotičku? 

Opazili smo, da posebnih razlik pri igri najmlajših otrok ni bilo, saj so otroci nekako enakovredno posegali po vseh vrstah igre, ne glede 

na spol. Dečki in deklice so uživali v igri v kotičku dom, prav tako v prometnem ali gradbenem kotičku. Otroci, ki so v oddelku edinci 

in doma nimajo svojih sorojencev nasprotnega spola, so včasih posegali bolj po igri, ki je doma nimajo (dečki, ki doma nimajo kuhinje 

ali likalnika, so večkrat kuhali in likali).  

PARTNERSTVO 1.2.-14.2. Ali otroci sodelujejo pri nastajanju izdelka v paru ter kako? 

Otroci so v vrtcu med seboj nenehno v interakcijah, med seboj sodelujejo, si pomagajo in se skupaj igrajo. Prav tako so otroci dobri 

partnerji z vzgojitelji, saj si pomagajo, zaupajo in sodelujejo.  

Otrokom smo ponudili dejavnosti, pri katerih so sodelovali v paru ali skupini.  

Vrednoto smo v oddelku navezali na prijateljstvo in prihajajoče valentinovo.  

Skupaj smo zaplesali ob glasbi Krog prijateljstva in Mi se imamo radi, pri čemer smo otroke navajali na ples v paru ali v krogu. Veliko 

smo ustvarjali, otroci so v skupinah slikali na večjo površino papirja s tempera barvami, risali na velik format s svinčnikovimi barvicami, 

risali s kredami na tablo.  Otroci so se seznanili z deklamacijo Jaz počepnem, ti poskočiš, katero smo tudi gibalno prikazali. Spoznali 

smo pojem prijateljstvo, se igrali različne bibarije in prstne igre in si podajali žogo v paru ali v krogu.  
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Preko spletnih igralnic smo staršem in otrokom predstavili deklamacijo Jaz počepnem, ti poskočiš, ter v obliki miselnega vzorca 

predstavitev vrednote partnerstvo. Prikazali smo tudi veliko fotografij otrok pri dejavnostih na to temo v vrtcu.  

 

Ali otroci sodelujejo pri nastajanju izdelka v paru ter kako? 

Otroci so pri ustvarjanju  v paru sodelovali tako, da so ustvarjali na skupno površino, nekega posebnega dogovarjanja pa ni bilo. Je pa 

bilo opazno, da so otroci iskali nek svoj prostor ki so ga potrebovali. Pri skupinskih dejavnostih so otroci včasih morali sprejemati 

kompromise pri iskanju prostora za ustvarjanje, saj so včasih vsi otroci želeli ustvarjati na istem mestu.  

Otrokom je bilo sprva zelo težko plesati v paru, se držati za roke ali plesati skupaj v krogu. Sčasoma so otroci sami iskali pare oziroma 

otroke, s katerimi bi zaplesali v paru. Tudi formiranje kroga je postajalo vse lažje.   

SKRB ZA OTROKE, 

STAREJŠE IN OTROKE S PP 

15.2.-5.3. Razumevanje pojma bratec, sestrica. 

Koliko otrok ima brata ali sestro. 

Vrednoto Skrb za otroke, starejše in otroke s posebnimi potrebami smo v oddelku spoznavali od 22. 2. 2021 do 5. 3. 2021. 

Otroci so se seznanili s pojmom bratec, sestrica. Skrb za mlajše otroke so spoznali preko zgodbe Matevž dobi sestrico in Moj mali bratec.   

Pripovedovanju zgodbe so otroci sledili, med pripovedovanjem smo pri otrocih vzpodbudili pozornost z navodili naj pokažejo določeno 

ilustracijo. Zgodbo Matevž dobi sestrico smo skrajšali, poudarili smo pomen bratcev in sestric. Otroke smo dodatno motivirali z ogledom 

ilustracij v knjigi.  Po zgodbi Moj mali bratec smo si ogledali še nekaj fotografij z medvedki, nato je sledilo slikanje s čopiči na temo 

medved. 

Zgodbo z naslovom Moj mali bratec smo predstavili tudi v spletnih igralnicah. Tako so lahko otroci skupaj s svojimi starši tudi doma 

prisluhnili zgodbi.   

Starše otrok smo prosili, da so otroci prinesli fotografije svojih bratcev in sestric. Otroci so v oddelku preko fotografij spoznavali in 

poimenovali svoje bratce in sestrice. Vključili smo še kratek pogovor o odnosu med bratcem in sestrico ter kaj vse lahko skupaj počnejo. 

Na temo zgodbe Matevž dobi sestrico je potekala še izdelava in igra z lutkami na palici – zajčki, katere so si otroci pobarvali s flomastri.  

Otroci so pri igri z lutkami potrebovali vodenje in usmerjanje, z zajčki so poskakovali, jih položili spat, zapeli smo pesem o Zajčku 

dolgouščku. Z lutkami smo rajali v krogu ob pesmi Ringa raja. Z ročnimi lutkami so ravnali kot s svojimi bratci in sestricami.  

Razumevanje pojma bratec, sestrica. Koliko otrok ima brata ali sestro. 

Od 10 otrok v oddelku so 3 otroci edinci, drugi otroci imajo enega ali dva sorojenca. Otroci so pojem bratec in sestrica najbolj usvojili 

ob fotografijah njihovih sorojencev.  Iskali in prepoznavali so fotografije svojih bratcev in sestric.   
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DRUŽINSKA SREČA 8.3.-26.3.2021 Ali otrok prepozna družinske člane? 

Za otroka je pomembno, da ima občutek topline, ljubezni, sprejetosti, varnosti in zaščite, ki mu jo po navadi najprej nudi njegov dom in 

družina. Mesec marec je čas, ko praznujejo mame otrok, zato smo dejavnosti povezali s tematiko dom in družina. Vrednoto smo v oddelku 

spoznavali od 8. 3. 2021 do 26. 3. 2021.  

Otroci so spoznali zgodbo z naslovom Dom je tam, kjer je srce, ki je bila vodilo našega tematskega sklopa. Otrokom smo brali tudi pred 

počitkom – različne zgodbe na temo družine. Ob pogovoru o njihovi družini in družinskih članih smo pri otrocih vzbujali prijetna čustva 

in jih navajali na čustveno doživljanje. Nekateri otroci so ob pogovoru o hišici – družinskem drevesu postali zelo čustveni. 

Otroke smo motivirali z različnimi fotografijami različnih družin in družinskih skupnosti, z pripravljenimi različnimi tulci in panojem z 

različnimi odprtinami za vstavljanje žogic. Otrokom smo ponudili veliko igre v kotičku dom, katerega smo nadgradili z različnimi sredstvi 

(ščipalke, metla, smetišnica, likalna deska in likalnik, …).  

Otroci so spoznali tudi kratko pesem Kavica za mamico, katero so otroci gibalno posnemali. Pesem je bila kratka, primerna za starost 

otrok. Otroci so sprva poslušali in opazovali gibe rok, nato so pričeli sodelovati. 

Zaplesali smo ob plesu Hiško zidamo, se seznanili s števili do 5, oziroma do 10 (preštevanje števila otrok v oddelku).  

Otroci so spoznali pesem z naslovom Družina.  Pesem Družina je bila kratka, pri petju smo poudarili člane družine. Ogledali smo si 

različne fotografije družin, otroke smo spodbudili, da so pokazali družinske člane: mamo, očeta in otroke na fotografijah. Poimenovali 

smo tudi dejavnosti, ki so jih na fotografijah izvajale družine – igra s kockami, pospravljanje, nabiranje cvetlic, itd.  

Deklica je pri ogledu slikovnega gradiva lepo sledila, ustrezno je pokazala osebe na slikah. Fant je ob pogovoru o družini vedno postal 

čustven, spomnil se je na svoje starše. 

Otroci so tudi slikali s tempera barvami na temo hiša. Poimenovali smo osnovne dele hiše (streha, dimnik, okna, vrata). Ogledali smo si 

slikovno gradivo hiš, predmet na sliki smo poimenovali, poimenovali smo še osnovne dele hiše (okna, vrata, streha). Otroke smo 

spodbudili, da so pogledali, kje imamo okna in vrata v naši igralnici. Vrat v umivalnico ni pokazal noben otrok, saj ko otroci prehajajo v 

umivalnico, so vrata vedno odprta. Sledilo je sestavljanje delov hiše v celoto.  

Otroci so si zmogli sami individualno poiskati po svojo hišico – družinsko drevo, ter po navodilu pokazati svoje člane družine. Nekateri 

otroci so člane tudi poimenovali – mama, ata. 

Ali otrok prepozna družinske člane? 

O družini smo se v mesecu marcu veliko pogovarjali. Vsi otroci so zmogli sami pokazati svojo mamo in očeta, večina tudi svoje bratce 

in sestrice. Staršem smo ob materinskem dnevu preko maila poslali voščilo in posnetek dejavnosti na temo družina. 

HARMONIJA MED 

GENERACIJAMI 

6.4. 2021 – 18. 4. 2021 Ali otroci uživajo v poslušanju ljudskih pesmi? 
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Otrokom smo vrednoto poskušali približati preko področja umetnosti, ki je otrokom v oddelku zelo blizu. Otroci so prisluhnili pesmi 

Marko skače, katero smo najprej poslušali in ob pesmi peli, nato pa še zaplesali ob njej. Pri plesu so vsi otroci sodelovali in z veseljem 

zaplesali. Preko IKT tehnologije smo si ogledali videoposnetek pesmi Dere sen jaz mali bija, sledilo je igranje na lesene palčke ob petju 

pesmi.   Na lesene palčke smo zaigrali tudi ob pesmi Ringa raja. Otroci so na palčke že igrali, tako so bili otroci pri igranju dokaj spretni 

in vztrajni.  

Na računalniku smo si ogledali tudi posnetek pesmi Mi se imamo radi. Glasbo je predvajal starejši gospod, zato smo si ogledali tudi 

oblačila nekoč. Posnetek smo si ogledali večkrat, saj je otroke zelo pritegnil. Otroci so se ob glasbi samoiniciativno začeli zibati v ritmu 

pesmi, zaplesali smo tudi v krogu, nekateri otroci v paru.  

Ob slikovnem gradivu smo se pogovorili o starih običajih.  Otrokom smo predstavili nekaj kmečkih opravil, katere smo povezali z 

posameznimi kiticami pesmi Lepo je Pomlad. Otroci so tako spoznali košnjo trave, žetev pšenice, žaganje z ročno žago in pletenje košar. 

Otroci so si ogledali ter preizkusili tudi izdelane majhne modele pripomočkov (kose, motike, klobuk, košaro). 

Ogledali smo si tudi posnetek starega običaja – žetev, ki je prikazoval potek od žetve o kruha. Sledila je igra s slanim testom, iz katerega 

so otroci oblikovali kruh.  Otroke je zelo pritegnil posnetek kako so nekoč umivali oblačila. Otroci so se pri umivanju preizkusili še sami, 

sledila je igra s ščipalkami in lesenim sušilnikom za perilo.  

Dan v vrtcu smo si popestrili tudi z igranjem na harmoniko. Ob spremljavi harmonike smo zapeli in zaplesali ob ljudskih pesmih. Otroci 

so pozitivno presenetili, ko so se tudi sami preizkusili v igranju na harmoniko, instrumenta se ni bal noben otrok v oddelku.  Mlajšo 

deklico je harmonika najbolj pritegnila, saj je še med plesom večkrat prihajala do harmonike in pritiskala tipke.  

Ali otroci uživajo v poslušanju ljudskih pesmi? 

Vsi otroci v oddelku so z veseljem prisluhnili poslušanju ljudskih pesmi. Otroke je pritegnil ritem in dinamika pesmi, ki je otroke popeljala 

v zibanje ali ples. Otroci so se med plesom sami večkrat formirali v pare ter skupaj zaplesali. Presenetila je deklica, katera do sedaj otrok 

ni želela držati za roke, sedaj že pleše v paru z nekaterimi otroki. 

 

SOLIDARNOST  19. 4. 2021 – 30. 4. 2021 Ali otroci samostojno pospravijo papir ali drug odpadek v koš? 

Izhajali smo iz področja narave, poudarili smo pomen skrbi za naše okolje.  Otroci so si pridobivali izkušnje, kako sami in kako drugi 

ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevamo vsi skupaj  k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.  

Z otroki bomo pozorni na pravilno ločevanje odpadkov v igralnici ter za urejenost okolice vrtca. 

Na temo odpadkov smo izvedli veliko zanimivih dejavnosti iz različnih področij. V oddelku smo spoznavali in poimenovali različne 

embalaže, te embalaže razvrščali v koš v igralnici ter iz škatel izdelan koš za odpadke. Otroci so sodelovali pri izdelavi dveh košev za 

odpadke, katere so s tempera barvami pobarvali z rumeno in modro barvo (barva koša v naši igralnici). Na sprednjo stran smo prilepili 

slikovno gradivo iz revij z odpadki, ki spadajo v koš. Izdelali smo koš za papir (modre barve) ter koš za plastiko (rumene barve). 
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Najprej so otroci  individualno prinašali vsak en odpadek, katerega smo poimenovali ter ga nato odvrgli v koš, nato smo vse smeti stresli 

ven in so otroci še enkrat prihajali ter sortirali v oba koša. Otroci so bili pozorni, v kateri koš odlagajo. Koša smo pobarvali v barvah, kot 

so barve košev v igralnici. Otroci so bili zelo aktivni in sodelovalni. 

Otroke smo z ogledom posnetka pesmi z naslovom Pesem za pospravljanje vzpodbudili k pospravljanju in urejanju naše igralnice.  

Z otroki smo si ogledali posnetek z naslovom Kam gredo odpadki.  Fanta sta poimenovala tudi nekaj predmetov na posnetku. Posnetek 

smo si ogledali še enkrat, ter se ob posnetku pogovorili.  

Otrokom smo brali krajše zgodbe iz knjig Eko pravljica in Eko vrtec ter si ogledovali še različne druge slikanice na to tematiko.  

Pri otrocih smo poudarili pravilno odlaganje papirja v ustrezen koš. Otroci so pri sadni malici  pričeli uporabljati prtičke, katere so sami 

pred umivanjem odvrgli v koš.  

Otroci so spoznali in preizkusili sredstva za čiščenje – metle in omela in smetišnico katere so preizkusili v igralnici ter na prostem.  

Pri otrocih smo tako razvijali solidarnost do drugih otrok ter hkrati tudi do okolja v katerem živimo.   

Na spletnih igralnicah smo za starše pripravili krajši filmček, ki prikazuje igro z odpadki.   

 

Ali otroci samostojno pospravijo papir ali drug odpadek v koš? 

Ob koncu tematskega sklopa smo ugotovili, da so otroci postali bolj pozorni na odlaganje papirja v koš, pazili so v kateri koš odlagajo 

odpadke, tudi so postali pozorni na papir, ki je padel mimo koša, da so ga pobrali in odvrgli v koš.  

Vsi otroci so zmogli samostojno pospraviti papir po umivanju rok ali prtiček po sadni malici, najmlaša deklica je papir odvrgla ob pomoči, 

saj sama še ne zmore hoditi. 

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

3.5. 2021 – 7. 5. 2021 Kako so otroci usvojili vse vrednote. 

  

Ponovili in utrdili smo pojem deček – deklica, otroci so ustvarjali sonce v parih, 

VZAJEMNO SPOŠTOVANJE 4. 1. – 15. 1. 2021 Ali otroci prepoznajo čustvo drugih otrok? 

Ali otrok ve izraziti željeno čustvo? 

Ali otrok sprejema oz. spoštuje čustveno ravnanje drugega 

otroka? 

NA DALJAVO 
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V spletni igralnici smo pripravili posnetek pravljice Piščanček Pik. Pripravili smo tudi dejavnosti prepoznavanje čustev po simbolih ter 

razvrščanje simbolov. Pripravili smo tudi fotografije ljudi, ki izražajo posamezno čustvo otroci pa so prepoznavali čustva po mimiki 

obraza. 

V tem obdobju je še vedno potekalo nujno varstvo otrok skupaj z otroki iz zelenega oddelka. Spoznavali smo čustva. Najprej smo 

spoznaval po simbolih in jih tudi poimenovali- jeza, strah, veselje in žalost. Potem pa smo si ogledali posnetke oz. prisluhnili kratkim 

pravljicam mavričnega samoroga Rožleta. Ogledali smo si ga ko je bil žalosten, ko ga je bilo strah, ko je bil jezen ter veseli. Ob gledanju 

posameznega posnetka so otroci bili zelo zanimiv, saj so z mimiko izražali občutke ob gledanju posnetka ter izražali čustva. Deklica  ima 

zelo izrazito mimiko obraza in je posamezno čustvo tudi zelo dobro prikazala z mimiko obraza. 

Otroci pri razvrščanju čustev niso imeli težav, tudi brez težav so čustva prepoznavali. Prepoznaval so tudi čustva ljudi na fotografijah in 

povedali kako se počuti. Ko smo prikazovali čustva so otroci najbolj vedeli prikazati žalost. Največ pa jim je povzročilo težavo pri prikazu 

čustva strah. 

Ob poslušanju glasbe so otroci doživljali posamezno čustvo, saj so ob določeni glasbi to tudi izražali. Ob veseli glasbi so se pričeli zibati. 

Ob strašni glasbi so samo strmeli z velikimi očmi, ob žalostni glasbi so povedali da je pa to žalostna, ob jezni pa so bili spet malo začudeni.  

ENAKOPRAVNOST 

SPOLOV 

1. 2. – 12. 2. 2021 Ali otrok v igri posnema in uporabi simbolno igro svojih staršev? 

Zaradi združevanja oddelkov med nujnim varstvom otrok smo časovni okvir določenih vrednot prilagajali, tako da smo spoznavali enako 

vrednoto v času združevanja. To vrednoto smo spoznavali 18. 1. 2021 – 29. 1. 2021. 

NA DALJAVO 

V spletni igralnici smo pripravili za otroke posnetek zgodbe o dvojčki Neži in Anžetu, katerima sta mama in očka dovolila igro Neži samo 

igro za punčke in Anžetu samo igro za fantke. Na koncu sta se lahko igrala oba z vsemi igračami. 

V vrtcu se je izvajalo samo nujno varstvo otrok. Spoznavali smo zgodbo Neže in Anžeta ob lutkah. Opisali smo ju po zunanjosti in se 

pogovarjali kdo je deklica in kdo deček. Potem smo na tablo razvrščali različne fotografije igrač in iger. Vsak si je pod svojo sliko zalepil 

igračo ali igro, ki mu je bila tisti dan najbolj všeč. Otroke sta lutki zelo pritegnili in tudi vzpodbudili večjo aktivnost otrok pri posameznih 

dejavnostih.  

Potem smo se vrnili v svojo matično igralnico, kjer smo izvedli različne dejavnosti. Vsak izmed otrok je opisal sebe po zunanjosti. 

Pripravili smo si podloge deklice in dečka, katera so otroci lahko tudi oblačili. Spoznaval pa smo tudi pesmico To sem jaz. Kasneje smo 

zraven tudi gibalno uprizorili. Otroci so jo zelo hitro usvojili in jo želeli večkrat ponoviti. Tudi najmlajša deklica je med izvajanje dnevne 

rutine večkrat pokazal kateri del telesa, ki smo ga pokazali tudi v pesmici. Zraven smo tudi likovno ustvarjali, kjer smo slikali z vodenimi 

barvicam na obris deklice in dečka.  

PARTNERSTVO 15. 2. – 26. 2. 2021 Ali otrok usvoji pomen partnerstva pri živalih? 

Kolikim živalim otrok pravilno razvrsti partnerje? 
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Vrednoto partnerstvo smo v celoti spoznavali v vrtcu. Spoznavali smo živalske partnerje. Najprej smo na fotografijah prepoznavali in 

poimenovali živali. Nato pa smo jim določali partnerje. Otroci so zelo hitro usvojili razvrščanje živalskih partnerjev. Najstarejši otrok v 

skupini je samostojno med igro povedal, da sta njegova mama in ata tudi partnerja. Kasneje pa je tudi ugotovil ko smo iskali živalske 

partnerje, da so si partnerji podobni (npr. srna in srnjak). Povedal je, da srna nima rogov. Tudi poimenovanje posameznih partnerjev jim 

ni povzročalo težav. Razen tega, da so ves čas skupaj kot partnerja govorili mačka in pes. Razvrščali smo partnerje več kot desetim živalim 

in otroci so brez težav poiskali in poimenovali vse partnerje.  

Spoznavali smo tudi pesem petelinček ter se naučili bans. Pesmico smo spremljali tudi ob petju na ritmične instrumente. Pesmica je bila 

otrokom všeč in smo jo tudi večkrat ponavljali in jo prepevali.  

SKRB ZA OTROKE, 

STAREJŠE IN OTROKE S PP 

18. 1. – 29. 1. 2021 Ali otrok ob tipanju prepoznava predmete in kakšni so odzivi 

otrok ob tipanju različnih snovi in predmetov? 

Zaradi združevanja oddelkov med nujnim varstvom otrok smo časovni okvir določenih vrednot prilagajali, tako da smo spoznavali enako 

vrednoto v času združevanja. To vrednoto smo spoznavali 1. 2. 2021 – 12. 2. 2021. 

Ob spoznavanju vrednote skrb za otroke, starejše in otroke s pp smo pozornost usmerili na otroke s pp. Spoznavali smo drugačnost ljudi 

na različne načine. Pogovarjali smo se otrocih, ki imajo določne težave, slabo vidijo, ne slišijo, itd.  

Zato smo skozi igro poskušali otrokom približati kako je če smo slabovidni ali če ne slišimo. Igrali smo se s sencami za platnom. Pripravili 

smo si grafoskop in platno kjer so otroci hodili za platno ostali otroci pa so jih prepoznavali po senci. Pripravili smo si tudi senčno škatlo 

v kotičku. Po kateri so otroci lahko po senci na škatli vozili avtomobilčke ali risali po črti s prsti. Risali smo tudi po sencah na tabli s 

kredami. Otroci so ob tem uživali in se zelo radi zadrževali v kotičkih. Med seboj so se prepoznali tudi po sencah. Tipali smo tudi različne 

snovi v vrečah z milom, ki so bile pritrjene na okna v igralnici. Tukaj so otroci uporabljali izraze, da je mehko, da je notri nekaj trdega. V 

vrečo smo dali tudi različne predmete, ki so jih otroci otipali in jih poimenovali. Pripravili smo si tudi čutno škatlo, v katero smo dali 

samo roki in otipali kaj se skriva v škatli. Tukaj en deček ni želel dati roke v škatlo, saj ga je bilo strah in ves čas je spraševal kaj je notri.  

Sledili smo tudi različnim zvokom. Otrokom smo povezali oči z rutico in jih klicali, da so sledili zvoku. Večina otrok je presenetila in je 

sledila zvoku svojega imena. En deček pa ni mogel z mesta ko je imel povezane oči in ga je postalo strah ter je začel jokati. Kasneje ko 

smo še to ponovili enkrat je se opogumil in je zmogel slediti zvoku svojega imena.  

Otrokom so bile dejavnosti zanimive in zelo radi so se igrali po pripravljenih kotičkih.  

DRUŽINSKA SREČA 15. 3. – 2. 4. 2021 Ali otrok sodeluje in sledi glasbeni pravljici? 

Ali otrok prepozna svojo družinsko drevo in poimenuje svoje 

družinske člane? 

Vrednoto družinska sreča smo spoznavali tri tedne.  

Najprej smo spoznali pravljico Trije metulji in pripravili dramatizacijo ob glasbi in plesu. Dramatizacijo smo usvajali dva tedna potem 

smo jo posneli in posredovali staršem preko elektronskih naslovov. Otroci so pravljico zelo hitro usvojili in točno vedeli zaporedje 
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dogajanja. Kasneje po večih ponovitvah so tudi že po glasbi prepoznavali kakšno gibanje sledi ob določeni glasbi. Otroci so se zelo vživeli 

v svoje vloge ter ustvarjalno izvajali gibe.  

Spoznavali smo tudi pravljico Moja družina preko plakata na katerem smo imeli zalepljene ilustracije ter plakat izobešen v igralnici na 

vidnem mestu. Otroci so se med igro večkrat odpravili do plakata in opisovali ilustracije.  

Izdelali smo si tudi veliko družinsko drevo iz večje veje. Otroci pa so s ščipalkami zapenjali svoje družinske člane na veje. Dejavnost jih 

je pritegnila ter po večih ponovitvah so svoje družinske člane tudi poimenovali po imenih. S pomočjo tega družinskega drevesa smo 

izvedli tudi vadbeno uro, kjer smo otroci med potjo do družinskega drevesa premagovali različne ovire.  

Ob materinskem dnevu smo pripravili tudi za mamice likovni izdelek. Z dlanmi smo odtisnili šopek rož in dodali misel. Otroci so te 

izdelke podarili mamicam 25. 3. 2021. 

Izdelali smo tudi družinska drevesa na katera so otroci zalepili svoje družinske člane.  

Vsi otroci so sledili in aktivno sodelovali v dramatizaciji Trije metulji. Tudi rekviziti, ki smo jih uporabljali jim niso bili moteči. Vsak od 

otrok je že vedel katero vlogo ima in se tudi postavil na svoje mesto.  

Vsi otroci so prepoznali svoje družinske člane na fotografijah, starejši otroci tudi svoje člane poimenujejo zraven tudi še po imenu.  

HARMONIJA MED 

GENERACIJAMI 

1. 3. – 12. 3. 2021 Ali otroci ločijo med igrami, ki so se jih igrali njihovi starši in 

stari starši ter med igro otrok. 

Pri spoznavanju vrednote harmonija med generacijami smo usmerili pozornost na spoznavanje starih ljudskih iger, spoznavanje ljudskega 

plesa ter poimenovanje in spoznavanje starih ljudskih igrač.  

Spoznavali smo igro Teta potuje, teta počiva; Gnilo jajce ter Zvezde metati. Otroci so razumeli navodila iger in se jih tudi zelo radi igrali. 

V igre so se aktivno vključevali vsi otroci. Med temi tremi igrami jim je bila najbolj priljubljena igra Gnilo jajce. Glede na starost so otroci 

pozitivno presenetili, saj so razumeli navodila igre in po večih ponovitvah tudi v večini usvojili pravila. Tudi najmlajša deklica je igro 

usvojila brez večjih težav in se jo zelo rada igra.  

Spoznavali smo tudi ljudski ples Ob bistrem potočku je mlin. Otroke smo razdelili v pare in plesali. Ples smo v veliki meri po ponovitvah 

tudi usvojili. Kasneje so otroci že ob predvajani glasbi točno vedeli kateri del plesa sledi. Tudi med igro smo včasih predvajali to glasbo 

in so se otroci samostojno prijeli za roke v par ter pričeli plesati.  

Preko fotografij smo spoznavali igrače, s katerimi so se igrali nekoč dedki in babice. Nekatere igrače so otroci že poznali in jih tudi 

poimenovali, spoznali pa smo tudi nekaj novih igrač- frača, glinene kocke, gugalnik, punčke iz cunj, plišasti medvedi iz posebnega 

materiala. Otroci so se večrat odpravili do table in prepoznavali igrače na fotografijah. 

Prinesli smo tudi enega plišastega medvedka, ki je bil izdelan nekoč. Otroci so ugotovili, da je drugačen kot današnje plišaste igrače. 

Ugotovili so, da je na otip bolj trdi in da je težki. 

SOLIDARNOST 6. 4.– 16. 4. 2021 Ali se otrok rad vključuje v opravila odrasle osebe? 

Kako dolgo otrok vztraja pri opravljanju opravila? 
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Vrednoto solidarnost smo spoznavali na način, da smo opravili razna dobra dela.  

Pogovarjali smo se o opravilih, ki jih otroci opravljajo skupaj s svojimi starši. Povedali so da pomagajo čistiti, pometati, brisati s krpo,…  

Kot prvo dobro delo smo se dogovorili, da bomo na pomoč priskočili naši čistilki in si bomo počisti našo igralnico. Pripravili smo si krpe 

s katerimi so otroci brisali poličke, mize, stole in ostalo pohištvo. Nekateri otroci so nam čistili ogledalo, ki ga imamo v igralnici ter 

pobrisali tla v igralnici. Ob tem so otroci uživali in brisali po različnih površinah s krpami.  

Potem smo po jutranjem razgibavanju z blazinami pomagali Gabrijeli prebrisati blazine. Vsak izmed otrok je dobil svoj krpo in otroci so 

z krpami brisali blazine.  

Spoznavali pa smo tudi pravljico Veliko spomladansko čiščenje ter izvedli likovno dejavnost pri čemer so po parih z gobicami slikali po 

enem risalnem listu. Tukaj smo preizkusili kak smo solidarni do drugih, da ne packamo po risbi svojega prijatelja. Večina otrok je bila 

previdna in so slikali samo po svoji polovici. 

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

19. 4. – 23. 4. 2021 Kolikšnih dejavnosti se otroci spomnijo in jih prepoznajo po 

fotografijah. 

Ker smo vrednote spoznavali malo v vrtcu in malo na daljavo ob koncu vsake vrednote nismo izdelali plakata in smo zato v tem tednu 

ponovili nekaj dejavnosti, ki smo jih izvajali ob posameznih vrednotah. 

Ob tem smo opazili, da so otroci določene stvari zelo dobro osvojili, določene pa malo manj. Tiste stvari, ki so jim bile bolj zanimive ter 

so jih bolj pritegnile so si jih tudi bolj zapomnili. 

Poslušali smo glasbo različnih razpoloženj, ob kateri so točno vedeli poimenovati čustvo, ki predstavlja posamezna glasba. Vsak izmed 

otrok je poimenoval svoje družinske člane brez težav. V večnamenskem prostoru smo se igral stare ljudske igre. Pravila iger imajo otroci 

usvojene. Najraje pa se še vedno igrajo Gnilo jajce. Zaplesali smo tudi Ob bistrem potoku je mlin, kjer večina otrok določeni gib uporabi 

v pravem delu glasbe. Igrali smo se tudi s čutno škatlo v katero so potipali vsi brez strahu in prepoznavali predmete. Po fotografijah večina 

otrok prepoznava živalske partnerje ter jih tudi razvršča.  

Glede na starost otrok so otroci osvojili zelo veliki del spoznanega.  

VZAJEMNO SPOŠTOVANJE 4. 1. - 15. 1. 2021 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Načrtovane dejavnosti smo izvedli na daljavo, preko spletnih igralnic. Nekaj dejavnosti je bilo izvedenih tudi s prisotnimi otroki iz oddelka 

v vrtcu. Iz povratnih informacije smo ugotovile, da  so otroci zelo skrbni do okolja in tudi opazijo, če kdo ni. So pa skrbni tudi do svojih 

osebnih stvari. Štiri družine so poslale dokumentiranje ločenega zbiranja odpadkov. Zgodbo Nimam časa smo prenesli v teden kulture in 

jo predstavili kot vzgojno pravljico. Otroci so presenetili z iskrenostjo, da si njihovi starši vedno in povsod vzamejo čas zanje. Da pa 

včasih oni rečejo, da nimajo časa, ko se igrajo.  
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Iz izvedenih dejavnosti sklepamo, da  otroci znajo spoštovanje  prenesti v vsakdanje življenje ter vedo kaj je  prav in kaj narobe. Uporaba 

IKT – izdelava posnetka zgodbe, ureditev posnetka fotografij otrok z glasbo v ozadju. 

ENAKOPRAVNOST SPOLOV 18. 1. - 29. 1. 2021 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Dejavnosti  vrednote nam je uspelo izvesti že v vrtcu ob polovici prisotnih otrok oddelka. Izvedli smo vse načrtovane dejavnosti. Kljub 

temu, da so bili v oddelku prisotni le fantje, le ti dobro poznajo razlike med fantki in deklicami. Zelo dobro in hitro so osvojili besedni 

zvezi moški in ženski spol in značilnosti. Nekako smo s ponujenimi dejavnostmi želele omehčati stereotipno prepričanje in deljenje na 

moško ion ženski delo ter tako ločevanje igre in didaktičnega materiala. Smo pa izvedeno vsebino v vrtcu uredili v posnetek in spoznavano 

delili tudi z otroki doma, preko spletne igralnice.  

Otroci znajo vrednoto prenesti v vsakdanje življenje in ne ločujejo opravila tako strogo ločena po spolu. Zavedajo pa se, da so ena dela 

res primerna za moške in spet druga  bolj pisana na kožo ženskam. Uporaba IKT – izdelava posnetka zgodbe, snemanje otrok, uporaba 

projektorja in platna.  

PARTNERSTVO 1. 2. - 12. 2. 2021 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Dejavnosti smo zaradi nastalih razmer prenesli in izvedli v mesecu maju. Vrednota vsebuje dejavnosti, katere smo lahko vključili tudi v 

druge tematike oz. smo jih izvajali vzporedno. Je pa res, da so prisotni otroci spoznavali vrednoto v času nujnega varstva v mesecu 

januarju. Veliko smo se pogovarjali o tematiki par – partner – mož in žena, v sklopu družinske sreče. Spoznali smo zgodbo in se veliko 

pogovarjali o tem, da si med sabo delimo in sodelujemo. Smo pa družine s poslanim filmom naših sprehodov spodbudili, da se tudi doma 

( april – nujno varstvo v vrtcu) odpravijo po Prlekiji in  fotografirajo zanimivosti na skupni poti. Odziv staršev je bil zadovoljiv – vse 

prejeto smo uredili v film in ga predstavili staršem. S prvim razredom smo si izmenjali gibalne izzive s poslanim posnetkom pohodov ( 

ruski studenec v Mekotnjaku in grad na Braneku), katerega smo izvedli 20. 5. 2021. Z vrtec Ljutomer smo sodelovali z izmenjavo videov 

s predstavitvijo vrtcev in z ZOOM povezavo 11. 6. 20201.  

Otroci znajo spoznavano vrednoto prenesti v vsakdanje življenje saj so pokazali veliko zanimanje in motivacijo za sodelovanje tako z 

učenci prvega razreda kot otroci iz vrtca Ljutomer. 

Uporaba IKT – film o izvajanih pohodih, povabilo staršem preko lo.polisa, film o predstavitvi vrtca in otrok oddelka, film 

dokumentiranega sprehoda, povezava preko aplikacije ZOOM, urejanje izvedenega v predstavitev v spletni igralnici oddelka.  

SKRB ZA OTROKE, 

STAREJŠE IN OTROKE S PP 

15. 2. - 25. 2. 2021 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Dejavnosti smo izvedli v načrtovanem terminu. Veliko smo se pogovarjali o posebnih otrocih in njihovih zmožnostih in več pozornosti 

namenili otroki s PP v oddelku. Je pa res, da otroci z njim ne stopajo v odnose razen, ko se mu v določenih dejavnostih pomaga. Vedo pa, 
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da je drugačen in ga kot takega sprejemajo. Smo pa spoznavali ure in čas in ob teh dejavnostih so otroci zelo radi govorno sodelovali. 

Smo pa ob temi ure izvedli plesno igro ob narodno zabavni glasbi in otroci so zelo dobro osvojili in izvedli posamezne plesna elemente. 

Vsekakor pa je bila izdelava pozornosti  za stare starše otrokom zelo pomembna in ob tem so otroci pokazali veliko naklonjenost starim 

staršem. Nismo pa izvedli zbiranja igrač, ker je zaradi trenutne situacije in varnostnih ukrepov predaja igrač RK onemogočena. Tudi se 

nismo povezali z oddelkom I. starostnega obdobja ob pomoči starejših mlajšim zaradi varnostnih ukrepov in gibanja znotraj mehurčka. 

So pa starejši otroci tudi kdaj v  pomoč mlajšim v oddelku. 

Otroci znajo vrednoto prenesti v vsakdanje življenje ( parkirni prostor za invalide). Mogoče je tega manj opaziti pri mlajših otrocih, ampak 

v odnosu in pomoči do starih staršev in ostalih otrok so otroci zelo dobro osveščeni. Uporaba IKT – tehnologije: urejanje posnetka glasbe 

ter snemanje otrok ob plesni igri. Ureditev posnetka pozornosti za stare starše.  

DRUŽINSKA SREČA 1. 3. - 25- 3- 2021 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Ves mesec marec smo namenili temi moja družina. Z otroki smo se veliko pogovarjali o družinskih članih, o skupnih aktivnostih, kje kdo 

živi in kdaj je v družini najlepše. Veliko smo likovno ustvarjali: naslikali družinske člane, jih sestavljali iz likov, izdelali hiške. Smo pa 

vse dejavnosti posneli in fotografirali in družinam pripravili  film z dejavnostmi otrok. Otroci znajo vrednoto prenesti in živeti v 

vsakdanjem življenju.  Mogoče je tega manj opaziti pri otrocih, katerih starši so ločeni, nekoliko zmede. So pa otroci zelo dobro osveščeni, 

da  je pomembna vsaka vloga in pomoč v družini, da bi ta lahko bila srečna. Uporaba IKT – tehnologije: urejanje filma za posamezno 

družini: snemanje in fotografiranje otrok, posnetek v spletno igralnico in pošiljanje preko e – naslovov staršem. 

HARMONIJA MED 

GENERACIJAMI 

29. 3. - 9. 4. 2021 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Kljub temu, da je v času izvajanja dejavnosti  vrednote potekalo le nujno varstvo otrok, smo vse načrtovane dejavnosti izvedli. Pokazala 

se je zelo velika povezanost družin s  starimi starši. Je pa nam pri izvedbi bila v veliko pomoč sodobna tehnologija. Družine smo 

spodbudili, da so prosili stare starše za pomoč in jo tudi v največji možni meri dobili. Otroci so tako življenje nekoč spoznali iz prve roke 

in tudi veliko bolj pristno kot bi ga sicer v vrtcu lahko. Smo pa nato spoznanja v vrtcu delili med sabo. Spoznali smo eno staro igro – 

Rinčice talam ( težava vztrajnost pri otrocih ob preprosti igri s kamenčkom), ples- Ob bistrem potoku je mlin ( težava pri vrtenju pod roko 

v paru), gibalna igra – Gnilo jajce ( otroci zelo radi igrajo in so vztrajni in pozorni) in pa staro pesem Zajček dolgoušček ( hitro osvojili 

in jo je že delno večina otrok poznala). Otroci so dobro osvojili življenjski cikel človeka in sposobnosti v posameznem obdobju. V tem 

času smo se tudi izmerili in otroci so potrebovali kar nekaj časa in pogovora, da so osvojili, da najstarejši  ne pomeni tudi najvišji in 

najmlajši ne najnižji.  

Uporaba IKT-pošiljanje elektronskih sporočil preko Lopilisa družinam za pomoč, pri zapisih izjav in fotografijah starih staršev. Ureditev 

filma na temo življenja nekoč z likovnimi izdelki in pripovedovanjem otrok o tem kaj najraje skupaj počnejo s starimi starši. Otroke smo 

več fotografirali in snemali.  
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SOLIDARNOST 12. 4. - 23. 4. 2021 Znajo otroci spoznavno vrednoto prenesti v življenje? 

Uporaba IKT strokovnih delavk. 

Izvajali od 26. 4 . do 7. 5. 2021.Vadbeno uro zaradi nepredvidljivega vremena v sklopu spoznavanja vrednote nismo izvedli in jo bomo v 

mesecu juniju večkrat izvedli na prostem. Pri vrednoti smo se osredotočili predvsem pomen ohranjanja okolja in dobrih odnosov med 

nami. Spoznavali smo papir in sama zgodba Obisk nam nazorno prikaže kako velik pomen ima lahko majhno papirnato letalo. V oddelku 

smo zbirali odpadni papir in ga v naši vrečki iz blaga odnesli do kontejnerja za papir ter tako tudi otroke spodbudili, da  doma zbirajo star 

odpadni papir. Smo pa otrokom dobro približali origami saj so otroci še večkrat zatem želeli gubati. Vedo pa otroci vrednoto solidarnost 

– pomoč eden drugemu in skrb za ohranjanje čistega okolja zelo dobro prenesti v vsakdanje življenje.  

Uporaba IKT– predstavitev filma o predelavi odpadnega papirja, posnetek o spoznavanju papirja v spletni igralnici. Otroke smo večkrat 

fotografirali in snemali. 

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

26. 4. - 30. 4. 2021 Koliko spoznanj so si otroci zapomnili in ali so vrednoto 

ponotranjili? 

Vsebino zadnjega sklopa v tem modulu, utrjevanje spoznanj, smo izvedli nekoliko pozneje kot smo to načrtovali. Ob zastavljenih 

vprašanjih smo  ugotovile, da so si otroci zapomnili največ spoznanj vrednote družinska sreča in pomoč starim staršem. Pri obnovi 

spoznanj smo uporabile ustvarjene plakate in veliko več so sodelovali  starejši otroci v oddelku. Opazile smo, da si otroci težje 

zapomnljivih in redkeje uporabljenih besed ( solidarnost, partnerstvo, enakopravnost) niso zapomnili, so pa se ob razložitvi besede nato 

spomnili na izvedene dejavnosti. Spoštovanje si razlagajo kot to, da govorimo resnico in ubogamo, kot družinsko srečo si razlagajo, da 

smo ob sončnem vremenu zbrani vsi družinski člani skupaj. Otroci razumejo in ločijo moški in ženski spol, kot enakopravnost pa razumejo, 

da se ati in mamica pogovarjata in skrbita za otroke ter oba pomivata posodo. Partnerstvo razumejo kot sodelovanje dveh – npr. skupna 

igra dveh otrok ter so se bolj osredotočili na to, da je ata mamin partner, širše pa si odnosov nekako niso vedeli razlagati. Veliko pa so 

vedeli povedati o skrbi za starejše ( dedki in babice) in otroke, kateri potrebujejo pomoč. Najmanj so vedeli povedati o solidarnosti. Ko 

sem besedo ponovno razložila, so vedeli veliko povedati o skrbi za okolje.  

Manimo, da smo merila dosegli saj znajo otroci dokaj dobro prenesti vrednote v vsakdanje življenje.  

Kot strokovne delavke menimo, da smo ob uporabi IKT zelo napredovale. Veliko več se je poslužujemo, kot smo se je prejšnja leta, za 

kar je v veliki meri zaslužna spletna igralnica oddelka, v katero urejamo tedensko vsebino v obliki filma, slik in  posnetkov. Otroke več 

fotografiramo in smo ob tem tudi bolj ustvarjalne, več jih snemamo in ustvarjamo avdio-video slikanice ter dejavnosti povežemo v skupno 

zgodbo v obliki filma.   

VZAJEMNO SPOŠTOVANJE 22. 2 . 2021 – 5. 3. 2021 Ali so otroci usvojili deklamacijo? Na kakšen način otrok 

pripoveduje deklamacijo? 

Ali otrok posega po lutkah ob deklamaciji? 
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Zapis otrok – kaj razumem pod pojmom vzajemno spoštovanje? 

Dejavnosti, ki so bile načrtovane so v večji meri bile izvedene v vrtcu, saj vrtec obratuje v popolnem obsegu dela. Prav tako so vse 

dejavnosti bile obešene v spletno igralnico, kjer so lahko otroci s pomočjo staršev delali tudi doma. Aktivno smo objavljali tudi 

fotografije vseh izvedenih dejavnosti. 

 

Znotraj tematskega sklopa smo se pogovarjali o tem zakaj nekoga ali nekaj spoštujemo in zakaj nekdo ali nekaj sploh obstaja. Prav tako 

smo v sklopu tega izvedli dramsko igro Mali Princ, ki smo jo uprizorili s pomočjo lutk (škatle - otrok kot lutka). 

 

Otroci so deklamacije oziroma misli/verze znotraj dramske igre svojili in tudi razumejo njihov pomen. Otrok deklamacijo, ki mu je 

dodeljena pripoveduje na doživet način tako da ga lahko začutimo. Ob izvedbi vsega tega otroci samostojno posežejo po svoje kostumu 

oziroma lutki. Prav tako so v jutranjih zbiranjih imeli možnost igre z lutkami. Večkrat so posegli po senčnih lutkah, ko je sonce posijalo 

na steno igralnice. Pri tem so bili zelo ustvarjalni in so tudi razvijali kritično mišljenje in govorilni aparat.  

 

In kaj otroci razumejo pod pojmom vzajemno spoštovanje: 

- Da se vsi med seboj spoštujemo. 

- Da imamo nekaj naredi. Da imamo nekoga radi. 

- Da si to da imamo nekoga radi povemo in pokažemo. 

- Da nam sonce da energijo. 

- Da je noč zato da se naspimo. 

- Da ptice spoštujemo tako da jim damo hrano in naredimo krmilnico. 

- Da ljubezen spoštujemo tako da se objamemo. 

- Da sonce spoštujemo tako, da ne onesnažujemo narave.  

- Da srce spoštujemo, tako da se dovolj gibamo. 

- Da je vse to med seboj povezano.  

 

Otroci so pojem spoštovanje vsekakor razumeli in ga vsi tudi zanjo povedati. Beseda vzajemno pa povzroča nekaj težav pri posameznikih 

predvsem v smislu izgovorjave. Sam pomen pa ni toliko nerazumljiv. 

ENAKOPRAVNOST SPOLOV 8. 3. 2021 – 19. 3. 2021 Do katerega števila otrok pravilno prireja? 

Ali otrok pravilno razvršča v skupine? 

Zapis otrok – kaj razumem pod pojmom enakost spolov? 
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Dejavnosti smo izvajali s pomočjo matematičnih aktivnosti. Prirejali smo v jutranjem krogu, kjer smo s pomočjo jabolka preštevali in 

prirejali čez 10. V samem začetku je to povzročalo velike težave. Ob koncu tematskega sklopa pa vsi otroci prirejajo do 5 in 17 otrok do 

10.  

Razvrščali smo ljudi, predmete, živali, rastline in pojave. Kasneje smo se podali še nekoliko dlje in prirejali sadje in zelenjavo, oblačila 

in obutev in podobno.  

Pod pojmom enakost med spoloma otroci razumejo, da obstajamo dečki in deklice in da smo različni po telesu, vendar pa enaki po srcu. 

To so si nekako najbolj zapomnili. 

PARTNERSTVO 4.1. 2021 – 15. 1. 2021 Ali otroci izpostavljajo partnerstvo, ki ga doživljajo v družini? 

Zapis otrok – kaj razumem pod pojem partnerstvo? 

Dejavnosti smo izvajali s pomočjo deklamacij, rim n jezikovnih iger o partnerstvu v različnih pomenih (partner v družini, partner prijatelj 

in podobno). Tako da smo nekoliko spremenili naš načrt saj smo predhodni tematski sklop izvajali s pomočjo pravljice in smo tega le še 

nadgradili na področju jezika,  Znotraj tega smo se veliko pogovarjali o domu, kdo s teboj živi in kdo je tvoj starš. Naleteli smo na kar 

nekaj takšnih otrok, kjer starši ne živijo skupaj zato je tematiko bilo potrebno poglobiti na to kdo s teboj živi v hiši ali stanovanj in kdo je 

tvoj pravi oče, mama. Tematika je bila precej težka zgolj zaradi deklic v oddelku kjer je družina v precejšnjem razkroju. Ti dvi deklici 

tudi to čustveno kažeta, tudi z komunikacijo med samo tematiko sta to veliko krat na zelo jasen način pokazali. Partnerstvo, ki se na takšen 

ali drugačen način torej izkazuje v družini so otroci precej dobro izražali tudi v vrtcu. Spoznali smo marsikatero odzadnje družine in tako 

tudi veliko bolj razumemo otrokova čustva.  

 

Partnerstvo je: 

- Moja družina. 

- Ata in mama. 

- To kako mi v hiši skupaj živimo. 

- To je tisti s katerim rad telovadim. 

- To je moj prijatelj. 

 

Skozi dejavnosti, ki smo si jih izvajali lahko rečemo, da so otroci pojem usvojili in ga razumejo. Prav tako izgovorjava besede partnerstvo 

ne povzroča več težav kot jih je v samem začetku. Otroci pa tudi vedo, da je partner lahko tudi tvoj prijatelj. 

SKRB ZA OTROKE, 

STAREJŠE IN OTROKE S PP 

22. 3. 2021 – 2. 4. 2021 Kako bi otroci skrbeli za deležnike družbe? 

Katere od spoznanih deležnikov so jih najbolj pritegnili? 

Zapis otrok – kaj razumem pod pojmom skrb za nekoga? 
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Ogledali smo si različne filmčke otrok s posebnimi potrebami. Pisali z zavezanimi očmi, oblikovali iz gline, stopali bosi po pesku in 

poskušali s stopali risati z njimi.  

Ogledali smo si posnetek na temo skrbimo za starejše. Glede na to, da je nekaj otrok takšnih, katerih starši svoje delo opravljajo v 

domovih za starejše so tudi otroci delili veliko informacij s svojimi prijatelji. Izvedli smo tudi kotiček z vlogami, skrbim zate, ki je 

otokom bil zelo zanimiv in tukaj se je razvila spontana igra.  

Ogledali smo si tudi posnetek kako skrbimo za novorojenčke in tudi tukaj so si otroci, ki imajo mlajše sorojence delili svoje izkušnje. Pri 

tem je bil v ospredju pogovor, ki je bil zares zelo zanimiv.  

 

Kateri od filmčkov jih je najbolj pritegnil ne bi mogli reči, saj so bili pri vseh zelo zainteresirani in so kazali radovednost za novo 

pridobljene informacije.  

 

Pod pojmom skrbim za nekoga pa otroci razumejo naslednje: da nekomu pomagam, da mu nesem vrečke, da ga previjem, da mu 

pomagam počistiti, da ga oblečem,...  

 

DRUŽINSKA SREČA 18. 1. 2021 – 29. 1. 2021 Ali so vsi otroci sodelovali in izvedli vse dejavnosti? Kakšne so 

ob tem bile reakcije otrok? 

Zapis otrok – kaj razumem pod pojmom družinska sreča? 

Dejavnost je bila izvedena s pomočjo pravljice Dom je tam kjer je srce. Znotraj tega smo se pogovarjal o tem kateri so tisti trenutki, ki jih 

v družini radi skupaj preživljamo. Kaj skupaj delamo, katera je hrana ki jo ima naša družina najraje,… 

 

Pravljico, ki smo jo oblikovali tudi v slikopis so otroci delno usvojili. Dve izmed deklic pa popolnoma samostojno pripovedujeta ob 

slikopisu. 

 

Dejavnosti, ki so se izvajale v vrtcu so se nalagale tudi v spletno igralnico in glede na to, da se nekaj otrok še ni vrnilo v vrtec so bili 

odzivi tudi s strani dela na daljavo precejšni. Predvsem v smislu likovnih dejavnosti.  

 

Vseh dejavnosti vsi otroci niso izvedli, predvsem tisti, ki so bili še doma. Z ostalimi otroki, ki so bili v vrtcu pa so bile izvedene 

popolnoma vse dejavnosti. 
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Reakcije otrok ob pogovorih na temo kaj radi skupaj počnete so bile zelo različne. Nekateri otroci se zavedajo pomena igre s svojimi 

starši in jim jeto zelo prijetno ter so tudi to izpostavili. Nekaj otrok pa je takšnih, ki so ob vsakem pogovoru izpostavili zgolj to kaj os jim 

starši kupili in kje so bili. Ti otroci tudi bivajo v družinah kjer gre za razdor partnerstva in podobno. 

 

Kaj otroci razumejo pod besedo družinska sreča? 

- Da je imamo mi v družini radi. 

- Da skupaj kaj delamo. 

- Da smo v naši hiši srečni. 

- Da se smejimo in hecamo. 

HARMONIJA MED 

GENERACIJAMI 

1.2. 2021 – 12. 2. 2021 Katera zvrst glasbe je bila posameznikom najbolj všeč in pri kateri 

niso uživali? 

Katero pesem so otroci najbolj usvojili in katero najmanj? 

Po katerih instrumentih so posegli največ krat in po katerih 

najmanj? 

Zapis otrok – kaj razumemo pod pojmom harmonija med 

generacijami? 

Dejavnosti smo izvajali s pomočjo glasbene umetnosti, ki je otroke zelo pritegnila in so se tudi hitro odzivali nanjo.  

 

Dečkom je bila najbolj všeč rock glasba, deklicam pa pop glasba. Pri nobenem od otrok pa nisem opazila nelagodnosti pri kateri koli od 

med zvrsti glasbe, ki smo jo poslušali.  

 

Najbolj so usvojili pesem skupine Nude in pesem Klare Jazbec. Ti dvi sta jim bili tudi najbolj všeč. Nekaj otrok je tudi začelo pripevati k 

glasbi Dan ljubezni.  

 

Otroci imajo zelo radi instrumente in so po njih tudi veliko posegali. Tudi tukaj sem nekako opazila razliko med dečki in deklicami. 

Dečki so bolj posegali po  ritmičnih instrumentih (boben, palčke, ropotuljice). Deklicam pa so bili bolj všeč Orffovi instrumenti ob 

katerih so tudi pripevale znane pesmice.  

 

Kaj je harmonija med generacijami? 

- Prastarši – stari starši – starši –jaz. 

- Mešanje vseh nas.  
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Ker smo imeli narejen tudi časovni trak s fotografijami vsega tega si otroci ta pojem tako najlažje zapomnili. Pri samem izgovorjavi pa ni 

bilo nobenih težav. Predvidevamo, da tudi zato ker ena izmed deklic bere in je veliko krat glasno prebrala pojem, ki so si ga vsi skupaj 

tudi tako zapomnili. 

SOLIDARNOST 6. 4. 2021 – 16. 4. 2021 Kaj si otrok želi narediti za družbo? 

Zapis otrok – kaj razumem pod pojem solidarnost? 

Izvajali smo dejavnosti na tematiko koga lahko presenetim in mu tako polepšam dan. Z majhnimi dejanji smo tako polepšali dan gospe 

ravnateljici, kuharicam v vrtcu, čistilki in staršem. S svojimi dejanji, kot so izpraznimo koše namesto čistilke, pomijemo svoj lonček 

namesto kuharjev, polepšamo dan z dobrimi mislimi ravnateljici.  

Otrokom so dejavnosti bile zelo všeč saj so bili lastno aktivni in so videli odziv deležnikov, ki smo jim pomagali.  

Pod solidarnost pa otroci ob koncu tematskega sklopa razumejo: da nekomu pomagamo in ga tako nasmejimo, da nekomu polepšamo 

dan, da si med seboj pomagamo in se potem lahko več časa skupaj igramo.  

PONOVITEV VSEH 

TEMATIK 

19. 4. 2021 – 23. 4. 2021 Zapisi otrok o posamezni vrednoti. 

PARTNERSTVO: 

- Partnerja sta ata in mama. 

- Partnerji so prijatelji. 

- So vzgojiteljice. 

- Smo mi v skupini. 

DRUŽINSKA SREČA: 

- Da je moja družina srečna. 

- Da se skupaj smejimo. 

- Da se skupaj igram. 

- Da gremo na izlet. 

GENERACIJE: 

- To so stari starši, prastarši, starši in mi in se med seboj družimo.  

- Nekoč so živeli malo drugače kot danes. 

SPOŠTUJEMO: 

- Starejše. 

- Vse. 
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- Otroke in starejše. 

- Ravnateljico. 

- Starše. 

MED SPOLI SMO SI ENAKI: 

- Kljub temu da smo dečki in deklice smo v srcu vsi enaki. 

V DRUŽBI SKRBIMO ZA: 

- Starejše. 

- Otroke s posebnimi potrebami. 

- Novorojenčke. 

- Živali. 

- Rastline. 

- Naravo. 

DOBRO DELO NAREDIM Z: 

- Tako da nekomu pomagam.  

- Tako da nekoga presenetim. 

 
  

 

 

 

   

 



 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 
 

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

e-mail: tajnistvo@o-cezanjevci.si, http://www.o-cezanjevci.si 

 
 

 

Priloga 2: poročilo projekta Varno s soncem 

 
Poročilo projekta Varno s soncem s fotografijami se nahaja na povezavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POROČILO PROJEKTA VARNO S 

SONCEM 

(ŠOLSKO LETO 2020/2021) 
  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koordinatorica projekta: Katja Novak 

  

 

 

http://www.o-cezanjevci.si/
Poročilo%20posameznih%20testiranj%20in%20končnega%20poročila%20se%20nahaja%20na%20povezavi.
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ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

STROKOVNI DELAVCI V ODDELKU: 

Dipl. vzgojiteljica: KATJA NOVAK 

Vzgojiteljica pomočnica: TAMARA JUREŠ 

STAROST OTROK: 1-2 LETI 

ŠTEVILO OTROK V ODDELKU: 14 

  

V oddelku 1-2 let smo se načrtno začeli pogovarjati o soncu na svetovni dan sonca. Ogledali 

smo si slikovno gradivo na temo sonca, poslušali smo pesem »Sijaj, sijaj sončece«. Nato smo 

se pogovorili  kako se v poletnih mesecih zaščitimo pred soncem. Pogovor je potekal ob 

rekvizitih, katere so si lahko otroci ogledali ter jih prijeli (šilt kapo, sončno kremo in sončna 

očala). 

Na temo sonca smo veliko tudi likovno ustvarjali. Ustvarili smo skupinski izdelek – odtise 

otroških dlani v obliki sonca. 

Otroci so z rumeno tempera barvo tudi slikali na temo sonce. Slikanje smo izvedli na prostem 

– na terasi vrtca. Otrokom je bil malo drugačen prostor za slikanje zanimiv. Hkratno je sledila 

igra v peskovniku. Obe dejavnosti sta se izvajali v senci. 

Strokovne delavke smo otrokom izdelale legionarske kape iz papirja, katere so si otroci s 

prsnimi barvami poslikali ter jih preizkusili tudi na svojih glavah. Otroci so tudi na ploščadi s 

kredami barvali sonce. 

Strokovne delavke smo otrokom pripravile kratko dramatizacijo z naslovom Sonce je veliko. 

Dramatizacije je bila krajša in primerna starosti otrok, kar je pri otrocih ohranilo ustrezno 

pozornost. Otroci so spoznali tudi prstno igro Ko sije sonce. Otroci so se trudili in poskušali 

izgovarjati besedi sonce in oblak. 

Otroke smo navajali na uporabo zaščitnih pokrival ter veliko dejavnosti izvajali zunaj na 

prostem v  senci. Večkrat smo se igrali in raziskovali v gozdu, v naravni senci z naravnim 

materialom, kjer so otroci zelo uživali. 

V vročih dneh smo se igrali in malo osvežili ob igri z vodo in vodnimi baloni. Voda je bila 

pripravljena v manjših posodah, da se otroci niso preveč zmočili. Otroci so se v vodi igrali z 

ladjicami in vodnimi špricami. Izvedli smo tudi vadbeno uro na prostem na temo morje. 

V vročih dneh smo pili veliko vode, se osvežili z limonado ali se osvežili s sladoledom.  

 
 

 

ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

STROKOVNI DELAVCI V ODDELKU: 

Dipl. vzgojiteljica: INES LUKNJAR 

Vzgojiteljica pomočnica: GABRIJELA MARIČ 

STAROST OTROK: 2-3 LET 

ŠTEVILO OTROK V ODDELKU: 12 

  

SVETOVNI DAN SONCA 

V našem oddelku smo svetovni dan sonca obeležili tako, da smo na ploščadi vrtca izdelali vsak 

svoje sonce. Vsak izmed otrok je z svojo kredo pobarval rumeni krog. Ko smo pobarvali kroge 

smo vzeli škatlo z vejicami, katere so otroci polagali okrog svojega rumenega kroga kot sončne 

žarke. Na koncu smo se fotografirali zraven svojega izdelanega sonca. 

KAKO SE ZAŠČITIMO PRED SONCEM 

Ob začetku poletja smo se tudi pogovarjali ob fotografijah kako se zaščitimo pred vročimi 

sončnimi žarki. Otroci so poimenovali stvari na fotografijah in jih polagali na podlago veliko 

rumeno sonce. Spodbudili smo jih tudi, da so si v vrtec prinesli tudi zaščitne kape in klobuke, 
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ki jih uporabljamo ko se odpravimo na sonce. V vročih dnevih smo se na prosto odpravljali 

takoj po opravljenem zajtrku, ko še ni tako vroče, kasneje pa smo se igrali in izvajali dejavnosti 

v senci v okolici vrtca. Ob gozdu, pod senčniki. 

  

IZDELOVANJE ŠOTOROV 

Izdelali smo si tudi šotore iz poslikanih rjuh in palic, ki so nam nudili senco. Po šotorih smo si 

ustvarili razne kotičke v katerih so se otroci igrali. 
 

 

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

STROKOVNI DELAVCI V ODDELKU: 

Dipl. vzgojiteljica: IRENA MAGDIČ 

Vzgojiteljica pomočnica: SIMONA JUTERŠA 

Spremljevalka: LARA STAJNKO 

STAROST OTROK: 3-4 LET 

ŠTEVILO OTROK V ODDELKU: 19 

 

IZVAJANE DEJAVNOSTI: Obeležili smo dan sonca na prostem in v igralnici 28. 5. 2021 – 

ustvarjali smo naše sončke in sestavili veliko sonce iz škatel. Otroci so opisovali vplive sonca 

v naravi ( voda v senci in na soncu, bela in črna podlaga na soncu, sušenje mokre krpe na soncu 

in v senci…). Otroke smo tudi s pomočjo slikovnega plakata seznanjali s  prednostmi in 

slabostmi sonca. Predvsem pa o tem, kako se zaščitimo pred soncem. Na prostem smo bivali 

le v zgodnjih dopoldanskih urah ( takoj po zajtrku) in se zadrževali v senci. Otroci so imeli na 

razpolago vedno svežo ohlajeno vodo in otroke smo spodbujali na zadostno pitje vode. Ob 

spoznavanju sonca in njegovega pomena za življenje pa smo le to likovno upodobili, sestavljali 

iz škatel in si izdelali sceno sonca za  prav posebno fotografijo. Izvedli smo dejavnost moker 

poletni dan, ko  smo se hladili z vodo v vodnih kotičkih. Otroci so se igrali z vodo in ob vodi, 

prelivali vodo, se z njo polivali, škropili… V popoldanskih urah  smo se zadrževali v prostorih 

vrtca, kadar je bilo zelo soparno in nevzdržno tudi v predelih sence. Sledili smo ciljem projekta 

in otroci ter starši so zelo dobro osveščeni o pomenu zaščite pred negativnimi vplivi sonca na 

naše telo. 
    

            

ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 

STROKOVNI DELAVCI V ODDELKU: 

Dipl. vzgojiteljica: JASNA ŠPINDLER 

Vzgojiteljica pomočnica: ANJA FISCHER 

STAROST OTROK: 4-6 LET 

ŠTEVILO OTROK V ODDELKU: 22 

  

V SENCI GOZDA: Skozi vso šolsko leto smo veliko sprehodov izvedli skozi gozd in se tako 

izognili močnemu soncu na asfaltnih površinah. V gozdu smo izvajali najrazličnejše dejavnosti 

ter se tako izogibali opoldanskemu soncu. 

V SENCI TRAVNIKA: V poletnih mesecih smo zaradi komarjev, ki jih je bilo v gozdu zelo 

veliko poiskali naravno senco na travniku. Tudi tam smo izvajali različne dejavnosti ter se 

izognili opoldanskemu soncu. Prav tako smo v poletnih mesecih dnevno rutino v vrtcu 

spremenili, tako da smo na sprehod šli takoj po zajtrku, kasneje pa bivali v naravni senci. 

LIKOVNA DEJAVNOST NA TEMO SONCE: Skozi pogovor smo otroke seznanili s soncem, 

kot pojavom, ki nam daje toploto in svetlobo. Nato pa smo individualno izvedli likovno 

dejavnost, pri kateri je nastalo sonce. Ob tem smo razvijali fino motoriko. Prav tako pa slušno 
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pozornost in govorilna aparat pri pogovoru. To dejavnost smo izvajali v pomladnih mesecih, 

ko smo si že vsi močno želeli toplote sonca. 

OGLED FILMA OB SVETOVNEM DNEVU SONCA: Ob svetovnem dnevu sonca smo 

otrokom predstavili filmček, v katerem smo predstavili tako pozitivne kot tudi negativne vplive 

sonca na naše zdravje. Zraven tega smo v filmčku otroke poučili o varnem bivanju na soncu, o 

zaščiti telesa in podobno. Otroci pa so o obravnavani tematiki že veliko vedeli, zato je pogovor 

tekel zelo sproščeno. 

SONCE V SENCI: Otroci so s pomočjo svojih teles naredili sonce v senci pred vrtcem. S tem 

smo želeli sporočiti, da vsi ljudje smo sonce, ki vsak po svoje žari na svojevrsten način. O tem 

smo se tudi pogovarjali. Prav tako pa se pogovarjali o tem kakšno je sonce, ki nam daje toploto 

in svetlobo. Pridobili smo zanimive odgovore od tega, da so otroci sonce opisali po barvi, obliki 

do tega, da so se podali tudi na čustveni nivo sebe in pojava. Fotografijo, ki je nastala smo 

uporabili tudi na zaključni prireditvi vrtca. 

  

  
 

 

 

 

 



 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 
 

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

e-mail: tajnistvo@o-cezanjevci.si, http://www.o-cezanjevci.si 

 
 

Priloga 3: poročilo projekta Zdravje v vrtcu 

 

Poročilo projekta je v elektronski obliki na voljo na  povezavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE 

V VRTCU 

(ŠOLSKO LETO 2020/2021) 
  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Koordinatorica projekta: Ines Luknjar 

 

 

 

http://www.o-cezanjevci.si/
https://vrteccezanjevci.splet.arnes.si/files/2021/08/Poro%C4%8Dilo-projekta-Zdravje-v-vrtcu.pdf
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PRVO STAROSTNO OBDOBJE (1- 2 LET) 

Vzgojiteljica: Katja Novak 

Vzgojiteljica pomočnica: Tamara Jureš 

 

 

1. Aktivnost: OSEBNA HIGIENA 

Čas trajanja aktivnosti: 5 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

Knjiga Vsi zehamo; posnetek Umivaj si roke; plakat opravilnem nacinu umivanja rok; posnetek 

Ciste roke za zdrave otroke.; Mala miška zboli; Erikove sadne zgodbe; Kopanje -naraven otrok; 

Kaj jem; Jem in pijem; Zakaj si umivam roke. 

Metode dela: 

prakticno delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...); 

pogovor; demonstracija; uporaba avdiovizualnih sredstev 

Ciljna skupina: Otroci 

Opis aktivnosti: 

Na temo osebna higiena smo se v oddelku veliko pogovarjali, otrokom smo preko 

demonstracije in lastne aktivnosti poskušali privzgojiti cim bolj pravilen način umivanja rok, 

poudarjali smo uporabo mila za roke ter dobremu brisanju rok s papirjem. Veliko pozornosti 

smo namenili skrbi za higieno telesa in igrač v igralnici, otroke smo seznanili z zdravo prehrano 

in poskrbeli za dovolj gibanja na svežem zraku. Ogledali smo si krajši lutkovni film o higieni 

ter poslušali pesem Umivaj si roke. Otroci so se zelo radi vključevali in sodelovali v plesu z 

naslovom Umivanje. Z otroki smo se pogovorili ob plakatu o pravilnem načinu umivanja rok. 

Ogledali smo si posnetek Ciste roke za zdrave otroke. pogovorili smo se tudi ob slikanici Mala 

kraljična - Nočem biti prehlajena. Otrokom smo na tematiko zdrave prehrane in higiene telesa 

pripravili kartonke in knjige na to tematiko. Ob ogledu knjig smo se pogovarjali ob ilustracijah 

v knjigah. 

 

2. Aktivnost: ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA 

Čas trajanja aktivnosti: 10 dni 

Gradivo in didaktični material:  

Pogovor ob knjigi Rok si sam cisti zobke.; knjiga Vsi zehamo; posnetek pravilnega ščetkanja 

zob, zobne ščetke, zobna pasta, lonček, veliki zobje iz kartona; ustna votlina narejena iz pene. 

Metode dela:  

pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev 

Ciljna skupina: Otroci 

Opis aktivnosti: 

V oddelku smo imeli načrtovano enkrat mesečno izvajanje dejavnosti na temo zdravi zobje. 

Tako smo se v oddelku pogovarjali o skrbi za zobe, si ogledali različna slikovna gradiva ter si 

izdelali velika plastificirana usta in veliko zobno ščetko, s katero so otroci poskušali pravilno 

čistiti zobe. Otroci so ob igri in ščetkanju izdelanih zob nakazovali na svoje zobe v ustih, ob 

koncu šolskega leta so otroci že izgovorili posamezne besede (zobje, pasta, ščetka, cisti). 

Ogledali smo si tudi posnetek o skrbi za zobe ter prisluhnili pesmi Zdrave zobke si želim. pesmi 



85 
 

smo prisluhnili večkrat in se ob njej pogovorili. O skrbi za zdrave zobe smo se pogovorili tudi 

ob slikanici z naslovom Rok si sam cisti zobke ter si ogledali še nekatere druge slikanice o 

skrbi za zobe. 

 

3. Aktivnost: VARNO S SONCEM  

Čas trajanja aktivnosti: 2 meseca 

Gradivo in didaktični material:  

Šilt kapo, klobuk, sončno kremo, sončna očala, gradiva iz spletnega portala Varno s soncem; 

knjiga: Senčna ura. 

Metode dela:  

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...); 

pogovor; demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

V našem oddelku smo sodelovali v projektu Varno s soncem, katerega smo pričeli izvajati 28. 

5. 2021, na svetovni dan sonca. Z otroki smo se pogovarjali o soncu, poslušali smo pesmico 

»Sijaj, sijaj sončece« in zraven peli. Pogovorili o tem kako se v poletnih mesecih zaščitimo 

pred soncem ter si ogledali ter poimenovali zaščitna sredstva (šilt kapo, sončno kremo in 

sončna očala). Otroci so likovno ustvarjali na temo sonca. Ustvarili smo skupinski izdelek – 

odtise otroških dlani v obliki sonca. Otroci so z rumeno tempera barvo tudi slikali na temo 

sonce. Slikanje smo izvedli na prostem– na terasi vrtca. Strokovne delavke smo otrokom 

izdelale legionarske kape iz papirja, katere so si otroci s prsnimi barvami poslikali ter jih 

preizkusili tudi na svojih glavah. Otroci so tudi na ploščadi s kredami barvali sonce. Otroke 

smo navajali na uporabo zaščitnih pokrival ter veliko dejavnosti izvajali zunaj na prostem v 

senci. Večkrat smo se igrali in raziskovali v gozdu, kjer so otroci zelo uživali. V vročih dneh 

smo se igrali in malo osvežili ob igri z vodo in vodnimi baloni. Bivanje na prostem smo izvajali 

v bolj zgodnjih urah. 

 

4. Aktivnost: VARNOST V PROMETU/ NA IGRIŠČU 

Čas trajanja aktivnosti: 1 mesec 

Gradivo in didaktični material:  

Slikovna gradiva na temo prevozna sredstva, prometni znaki, krajše zgodbe o prometu, vrvica 

za sprehod, poganjalci, pesen En, dva, ena dva; 

Metode dela:  

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...); 

pogovor; ogled/obisk. 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Z otroki smo se vsakodnevno odpravili na krajše in daljše sprehode, katere smo prilagodili 

sposobnostim in telesni pripravljenosti otrok. Razdalja sprehodov se je s časom podaljševala. 

Načrtno smo navajanje na hojo ob vrvici urili v mesecu oktobru, ko so otroci spoznavali 

vrednoto vztrajnost. Hojo ob držanju za vrvico smo pričeli uporabljati ob igri v igralnici ob 

petju pesmi En, dva, ena, dva. Pričeli smo z držanjem za vrvico na zelo kratkih sprehodih po 
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naši ploščadi in parkirišču vrtca. Sprva so se otroci bolj varno in stabilno počutili ob držanju 

za roko vzgojiteljice ali ob držanju za voziček, saj je bila hoja večine otrok še zelo nestabilna. 

Otroke smo z vzgledom in pogovorom navajali na hojo po robu cestišča, na pravilno prečkanje 

ceste, poimenovali smo tudi prometne znake ki smo jih srečali ob cesti. POTUJEMO IN 

NARAVO VARUJEMO 16. 9. 2020 - 22. 9. 2020 V evropskem tednu mobilnosti smo se vsak 

dan odpravili na sprehode v okolici vrtca kjer smo opazovali vozila, ki se vozijo po cesti. Iz 

kartonskih škatel smo si izdelali e - avtomobile s katerimi so se otroci igrali na označenem 

cestišču s prometnimi znaki. Otroci so se po parkirišču vozili tudi z manjšimi poganjalci. 

 

5. Aktivnost: DRUGO: DRUŽINSKA SREČA 

Zunanji izvajalci: Starši 

Čas trajanja aktivnosti: 1 mesec 

Gradivo in didaktični material:  

Knjiga Dom je tam, kjer je srce, slikovno gradivo na temo družina, fotografije družinskih 

članov otrok v oddelku, sredstva v kotičku dom, pesem Kavica za mamico. 

Metode dela:  

Praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu 

...);pogovor. 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Za otroka je pomembno, da ima občutek topline, ljubezni, sprejetosti, varnosti in zaščite, ki mu 

jo ponavadi najprej nudi njegov dom in družina. Mesec marec je čas, ko praznujejo mame 

otrok, zato smo dejavnosti povezali s tematiko dom in družina. Vrednoto smo v oddelku 

spoznavali od 8. 3. 2021 do 26. 3. 2021. Otroci so spoznali zgodbo z naslovom Dom je tam, 

kjer je srce, ki je bila vodilo našega tematskega sklopa. Otrokom smo brali tudi pred počitkom 

– različne zgodbe na temo družine. Ob pogovoru o njihovi družini in družinskih članih smo pri 

otrocih vzbujali prijetna čustva in jih navajali na čustveno doživljanje. Nekateri otroci so ob 

pogovoru o hišici – družinskem drevesu postali zelo čustveni. Otroke smo motivirali z 

različnimi fotografijami različnih družin in družinskih skupnosti, z pripravljenimi različnimi 

tulci in panojem z različnimi odprtinami za vstavljanje žogic. Otrokom smo ponudili veliko 

igre v kotičku dom, katerega smo nadgradili z različnimi sredstvi (ščipalke, metla, smetišnica, 

likalna deska in likalnik, . . . ). Otroci so spoznali tudi kratko pesem Kavica za mamico, katero 

so otroci gibalno posnemali. Pesem je bila kratka, primerna za starost otrok O družini smo se 

v mesecu marcu veliko pogovarjali. Vsi otroci so zmogli sami pokazati svojo mamo in očeta, 

večina tudi svoje bratce in sestrice. 
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ODDELEK 1. STAROSTNEGA OBODOBJA (2- 3 LET) 

Vzgojiteljica: Ines Luknjar 

Vzgojiteljica pomočnica: Gabrijela Marič 

 

1. Aktivnost: GIBANJE 

Čas trajanja aktivnosti: 10 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

Športni pripomočki in orodja, ideje z internetnih strani ter razne literature, ideje strokovnih 

delavk. 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Z otroki smo vsakodnevno izvajali jutranje razgibavanje na različne načine, enkrat na teden 

smo izvajali tudi vadbene ure ter se vsakodnevno odpravili na sprehod. Opravili smo tudi nekaj 

pohodov in daljših sprehodov pri čemer otroci niso imeli težav. Jutranja razgibavanja: Izvajali 

smo jih vsako jutro pred zajtrkom, pri čemer smo uporabili različne športne pripomočke, glasbo 

ter izvajali različne rajalne igre v večnamenskem prostoru ali na prostem. Npr. Pozdrav soncu, 

poligon v igralnici ali v večnamenskem prostoru, gnilo jajce, ob različnih zvrsteh glasbe,...  

Vadbene ure smo izvajali glede na obravnavano tematiko v tistem tednu. Gibali smo se skozi 

različne zgodbe, ustvarili različne poligone z raznimi ovirami ter si pripravili vadbene ure tudi 

na prostem. Npr. pri spoznavanju vrednote družinska sreča, smo si izdelali večje družinsko 

drevo, za katero smo uporabili večjo vejo, na katero so otroci zapenjali s pomočjo ščipalke 

svoje družinske člane. Do družinskega drevesa so prišli s premagovanjem različnih ovir in se 

potem preko ovir tudi vračali. Pripravljali smo si tudi raznolike poligone preko katerih so otroci 

usvajali in razvijali naravne oblike gibanja- plazenje, tek, plezanje, hoja po vseh štirih, hoja 

vzvratno,... Vsakodnevno smo se tudi odpravili na sprehod v okolici vrtca. Hodili smo s 

pomočjo vrvice po pločniku ob cesti, v hrib, po raznih poljskih poteh ter po gozdnih poteh. 

Opravili smo tudi najdaljši pohod v šolskem letu, kjer smo šli po poljski poti do Gajševskega 

jezera. Opravili smo pot dolgo 6 km, katero so otroci premagali brez težav. 

 

2. Aktivnost: ZDRAVA PREHRANA 

Čas trajanja aktivnosti: 1 teden 

Gradivo in didaktični material:  

Izdelane podloge preko pdf datoteke, ikt tehnologija, spletna igralnica 

Metode dela: 

uporaba avdiovizualnih sredstev 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

RAZVRŠCANJE ZDRAVE IN NAZDRAVE PREHRANE  
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Ker smo v tem času delali na daljavo, smo to dejavnost izvedli tako, da smo preko spletne 

igralnice pripravili dejavnost, ki so jo otroci lahko opravili doma. Nekateri starši so nam 

posredovali tudi nekaj fotografij kako so otroci doma izvajali to dejavnost. V spletno igralnico 

smo v wordu in pdf dokumentu pripravili navodila in podloge za razvrščanje prehrane. 

Pripravili smo nekaj fotografij zdrave prehrane in nekaj fotografij nezdrave prehrane. Zraven 

smo pripravili tudi podlogo na katero so otroci polagali zdravo prehrano in podlogo na katero 

so otroci polagali manj zdravo prehrano. Pripravili smo tudi dokument z igro iskanje parov 

prehrane ter poimenovanje prehrane. Ker smo v tem času bili zaradi epidemije doma so kljub 

temu starši in otroci sodelovali skupaj z nami preko spletne igralnice. V času ko smo bili v 

vrtcu pa smo v času prehranjevanja otroke navajali in opominjali na pravilno prehranjevanje 

ter pravilne drže pribora. 

 

3. Aktivnost: OSEBNA HIGIENA 

Čas trajanja aktivnosti: 10 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

ikt tehnologija, slikovni material, izdelani pripomočki iz različnih materialov 

Metode dela: 

pogovor, predavanje/razlaga, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev 

 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Za osebno higieno smo skrbeli skozi celotno šolsko leto. Otroke smo vzpodbujali k pravilnemu 

umivanju rok, uporabi mila, vzpodbujali smo jih in jih navajali na pravilno kašljanje in kihanje. 

Vsako dnevno smo se dosledno navajali na pravilno zapovrstje izvajanja higiene v umivalnici 

po jedi. Navajali smo jih na to, da smo po jedi najprej umili roke in usta ter se potem odpravili 

na sanitarije. Pri tem smo se tudi skozi celotno šolsko leto odvajali od plenic ter se navajali na 

uporabo straniščne školjke ter pisoara. Po uporabi sanitarij pa smo se navajali na stalno 

umivanje rok z milom. V času dela na daljavo smo v spletni igralnici pripravili posnetek 

pravilnega umivanja rok, ki so si ga starši in otroci lahko ogledali doma ter zraven pripravili 

nekaj dejavnosti na to tematiko. Spoznavanje bacilov in kako jih odstranimo z rok. Pripravili 

smo dve aktivnosti oz. poskusa, ki so ju lahko izvedli doma. Prvi poskus kako bacili izginejo 

iz rok ko jih umijemo z vodo in milom ter drugi poskus kaj se zgodi ko v vodo z poprom 

pomočimo prst na katerem je milo. Otroci so rutino umivanja in urejanja v umivalnici usvojili 

ter pri tem postali dokaj samostojni. V igralnici smo na vidno mesto tudi izobesili letake o 

pravilnem umivanju rok ter pravilnem kihanju in kašljanju. 

 

4. Aktivnost: VARNO S SONCEM 

Čas trajanja aktivnosti: 3 mesece 

Gradivo in didaktični material:  

naravni material, krede, slikovni material, rjuhe, likovni material 

Metode dela: 

pogovor, predavanje/razlaga 
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Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Ob svetovnem dnevu sonca smo z otroki na prostem izdelovali sonce. Vsak izmed otrok je 

izdelal svoje sonce. S pomočjo krede smo na ploščadi vrtca pobarvali vsak svoj rumeni krog, 

nato pa s pomočjo palic izdelali sončne žarke okrog rumenega kroga. Izdelali smo si tudi šotore 

iz poslikanih rjuh in palic, ki so nam nudili senco. Po šotorih smo si ustvarili razne kotičke v 

katerih so se otroci igrali. Te šotore smo v sončnih dneh uporabili kot senco v katerih so se 

otroci tudi kasneje večkrat zelo radi igrali na različne načine. Izvedli smo tudi gibalno igro 

indijancev, ki so se skrivali v šotore. Ob začetku poletja smo se tudi pogovarjali ob fotografijah 

kako se zaščitimo pred vročimi sončnimi žarki. Otroci so poimenovali stvari na fotografijah in 

jih polagali na podlago veliko rumeno sonce. Spodbudili smo jih tudi, da so si v vrtec prinesli 

tudi zaščitne kape in klobuke, ki jih uporabljamo ko se odpravimo na sonce. V vročih dnevih 

smo se na prosto odpravljali takoj po opravljenem zajtrku, ko še ni tako vroče, kasneje pa smo 

se igrali in izvajali dejavnosti v senci v okolici vrtca. Ob gozdu, pod senčniki. Otroci so si v 

večini v vročih poletnih dneh prinašali zaščitna sredstva. 

 

ODDELEK 2. STAROSTNEGA OBODOBJA (3-4 LET) 

Vzgojiteljica: Irena Magdič 

Vzgojiteljica pomočnica: Simona Juterša 

Spremljevalka: Lara Stajnko 

 

1. Aktivnost: OSEBNA HIGIENA 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna 

Gradivo in didaktični material:  

FOTOGRFAIJE IZ INTERNETA, LIKOVNI MATERIAL, VIDEO POSNETEK 

PRAVILNEGA UMIVANJA ROK, SLIAKNICE NA TEMO, PRIPOMOCKI ZA HIGIENO 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev. 

Ciljna skupina: Otroci, starši, osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

POMEN HIGIENE ZA ZDRAVJE: Celoten vrtec se je ukvarjal s pravili, ki so nam bila podana 

za 

preprečevanje širjenja virusa covid 19. Za preprečevanje širjenja virusa smo vzgojiteljice ves 

čas, ko smo bile v stiku s starši ali ko smo bile izven matične igralnice, nosile zaščitne maske. 

Tako smo tudi zaščitile sebe in posledično otroke v oddelku. Na začetku šolskega leta smo 

otroke seznanili z natančnim in pravilnim umivanjem rok. Saj je bil to tudi eden izmed 

osnovnih ukrepov preprečevanja širjenja novega virusa. Tako smo otroke navajali na dosledno 

in temeljito umivanje rok, pred in po jedi ter uporabi toalete, prihodu iz igrišča v igralnico. 

Pogovorili smo se tudi, da s takim načinom umivanja preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni. 

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. Veliko so otroci osvojili tudi preko iger 
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vlog. Otroke smo s primernimi pravljicami in zanimivimi vsebinami osveščale o pomenu 

ščetkanja zob. 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 širjenju 

virusa, kjer smo lahko pridobljeno znanje tudi 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. Ogledali smo si video film, 4. 6. 2021 – Ciste roke 

za zdrave otroke – in s tem navajali otroke na samostojnost pri osebni negi. Skupaj nam je 

uspelo uspešno prebroditi čas epidemije, ki je še kako zaznamovala naša življenja. 

 

2. Aktivnost: GIBANJE 

Čas trajanja aktivnosti: 6 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

ŠPORTNI PRIPOMOCKI, PISNE PRIPRAVE VADBENIH UR, RAZPREDELNICE 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...) 

Ciljna skupina: Otroci, osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

GIBALNO AKTIVNI SKOZI VSO ŠOLSKO LETO: 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 izvedli strukturirane in 

načrtovane vadbene ure na prostem, v vrtčevski telovadnici. Večkrat v letu smo se odpravili na 

daljši pohod z otroki, tudi po več kilometrov. Take pohode smo poimenovali Peš ni daleč! Vsi 

otroci so pogumno premagali vse poti. Smo pa daljše pohode na začetku izvajali en krat 

mesečno, nato pa en krat v tednu. Otroci so zelo napredovali v vztrajnosti hoje in tudi čas isto 

prehojene poti se nam je skrajšal. 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 štirih časovnih obdobjih. 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. 

 

3. Aktivnost: NARAVA IN VAROVANJE OKOLJA 

Čas trajanja aktivnosti: 6 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  
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RUMENE RUTICE, SLIKANICE NA TEMO EKOLOGIJA, SLIKE IZ INTERNETA, 

VARNOSTNI NACRTI POHODOV, KOŠI ZA LOCENO ZBIRANJE ODPADKOV. 

Metode dela: 

Praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija. 

Ciljna skupina: Otroci, starši, osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

VARNO V MOJEM OKOLJU – Ker smo se z otroki veliko gibali v naravi in s tem tudi po 

prometnih 

poteh smo jih seznanjali s pravili varnega obnašanja v prometu. Na sprehodih smo izbirali 

varne poti, uporabili smo rumene rutice in se tudi pogovorili o namenu rumene rutice. Otroci 

so se na sprehodu držali za obroče in vselej smo skrbeli, da se otroci držijo kolone in hodijo po 

robu cestišča ter so pozorni na promet. Cesto smo vedno prečkali na prehodu za pešce in 

privajali otroke na pogled levo in desno. Urili smo se v vožnji po poligonu s poganjalci in 

kolesi. Otroci so pokazali spretnost vožnje in varno ustavljanje pri stop znaku. Tako smo 

kolesarili 23. in 24. . 2020 ter 5. in 6. 5. 2021 in otroci so si v teh dneh v vrtec pripeljali svoja 

kolesa in zaščitne čelade. Nasploh pa smo več dejavnosti namenili ohranjanju in vzdrževanju 

čistega okolja. Tako smo v sklopu spoznavanja vrednot Odgovornost in Solidarnost z otroki 

ločeni zbirali odpadke in spoznavali namen takega zbiranja odpadkov. Spoznali smo veliko 

zgodb na to tematiko in na koncu bili zelo okolijsko osveščeni. Ob obisku gozda smo se vselej 

držali gozdnega bontona saj smo se zavedali, da smo le trenutni 

gost v gozdu. 

 

4. Aktivnost: SVETOVNI DNEVI POVEZANI Z ZDRAVJEM 

Čas trajanja aktivnosti: 5 tednov 

Gradivo in didaktični material:  

DIDAKTIČNI MATERIAL KATEREGA SMO IZDELLAI SAMI - SONCE IZ ŠKATEL..., 

LIKOVNI MATERIAL, ŠPORTNI REKVIZITI, KOLESA, SLIKE IZ INTERNETA, 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, ogled/obisk, demonstracija, razstava 

Ciljna skupina: Otroci, starši 

Opis aktivnosti: 

DNEVI POVEZANI Z ZDRAVJEM - Obeležili bomo svetovne dneve povezane z zdravjem: 

dan športa, dan zdravja, evropski teden mobilnosti in teden športa in dan sonca. Pričeli smo z 

evropskim tednom mobilnosti in tednom športa v mesecu septembru. Veliko smo se gibali, se 

odpravljali na daljše pohode ter merili čas prehojene poti katera se je z vsakim pohodom 

krajšala in naša vztrajnost se je večala. V tednu športa smo kolesarili in se urili v različnih 

športnih aktivnostih. Ob tednu zdravja v mesecu aprilu pa smo glavno tematiko naslovili na 

pomen higiene za naše zdravje. Vsa spoznavana vsebina nam je pomagala, da smo se uspešno 

ubranili novega virusa. Na dan športa smo pripravili ves dopoldan le športne aktivnosti in 

otrokom podelili priznanja projekta Mali sonček, katerega so prejeli prav vsi otroci v oddelku, 

saj so vsi uspešno opravili vse naloge projekta. Ob dnevu sonca smo izdelali prav posebno 
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sonce iz škatel, spoznali zgodbo o prijaznem sončku in ustvarili svoje sonce. Preko otrok in 

izvedenih dejavnosti smo o pomembnih dneh v letu seznanjali tudi starše in tako širili znanje 

in splošno razgledanost tudi nanje. Skozi vse dejavnosti pomembnih dni nam je bilo vodilo, da 

se otroci v vrtcu dobro počutijo in preko igre ter ustvarjanja razvijajo svoje sposobnosti in 

sodelujejo glede na svoje zmožnosti. 

 

5. Aktivnost: VARNO S SONCEM 

Čas trajanja aktivnosti: 2 tedna 

Gradivo in didaktični material:  

LIKOVNI MATERIAL IN ŠKATLE, VODA, PRIPOMICKI ZA IGRO Z VODO, 

ZAŠCITNA STREDSTVA, SLIKE IZ INTERNETA 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, predavanje/razlaga, demonstracija, razstava 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 

VARNO S SONCEM - Sodelovali smo v projektu Varno s soncem in otroke ter posledično 

starše 

ozaveščali s pomenom zaščite pred negativnimi vplivi sonca. Obeležili smo dan sonca na 

prostem in v igralnici 28. 5. 2021 – ustvarjali smo naše sončke in sestavili veliko sonce iz 

škatel. Otroci so opisovali vplive sonca v naravi ( voda v senci in na soncu, bela in črna podlaga 

na soncu, sušenje mokre krpe na soncu in v senci. . . ). Otroke smo tudi s pomočjo slikovnega 

plakata seznanjali s prednostmi in slabostmi sonca. Predvsem pa o tem, kako se zaščitimo pred 

soncem. Na prostem smo bivali le v zgodnjih dopoldanskih urah ( takoj po zajtrku) in se 

zadrževali v senci. Otroci so imeli na razpolago vedno svežo ohlajeno vodo in otroke smo 

spodbujali na zadostno pitje vode. Ob spoznavanju sonca in njegovega pomena za življenje pa 

smo le to likovno upodobili, sestavljali iz škatel in si izdelali sceno sonca za prav posebno 

fotografijo. Izvedli smo dejavnost moker poletni dan, ko smo se hladili z vodo v vodnih 

kotičkih. Otroci so se igrali z vodo in ob vodi, prelivali vodo, se z njo polivali, škropili. . . V 

popoldanskih urah smo se zadrževali v prostorih vrtca, kadar je bilo zelo soparno in nevzdržno 

tudi v predelih sence. Sledili smo ciljem projekta in otroci ter starši so zelo dobro osveščeni o 

pomenu zaščite pred negativnimi vplivi sonca na naše telo. 

 

6. Aktivnost: DUŠEVNO ZDRAVJE 

Čas trajanja aktivnosti: 9 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

SLIKANICE NA TEMO, LIKOVNI MATERIAL, SLIKOVNI MATERIAL IZ INTERNETA, 

GLASBA 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, predavanje/razlaga, demonstracija, razstava , uporaba avdiovizualnih sredstev 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 
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VREDNOTE PO KATERIH ŽIVIMO V NAŠEM ODDELKU Počutje skupine, posameznika 

in skupnosti je zelo pomembno in eden izmed pogojev za dobro zdravje. Zaradi tega je bila 

letos še posebna pozornost namenjena temu, saj nas je zaznamovalo obdobje okužb in obolenje 

covida 19. Celo leto smo se srečevali s strahovi, negotovostjo, skrbjo zase in za druge. A tudi 

s solidarnostjo, sočutjem, večjo povezanostjo z drugimi. V tem šolskem letu smo skozi celotno 

leto veliko časa in dejavnosti namenili spoznavanju vrednot in kako jih uresničujemo ter po 

njih delujemo in živimo. 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: poštenost, pogum, vztrajnost, skupna odgovornost, samodisciplina, vzajemno 

spoštovanje, družinska sreča, enakopravnost spolov, partnerstvo, skrb za otroke in starejše, 

harmonija med generacijami in solidarnost. 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 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. 

 

7. Aktivnost: RDEČA NIT 

Čas trajanja aktivnosti: 5 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

UMIRJENA GLASBA, BLAZINE, SLIKOVNI MATERIAL 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

demonstracija 

Ciljna skupina: Otroci, osebje vrtca. 

Opis aktivnosti: 

JOGA V ODDELKU: Vadba joge za predšolske otroke je namenjena razvoju motoričnih 

sposobnosti, gibljivosti, moči in prožnosti posameznih mišičnih sklopov, občutenju lastnega 

telesa, razvijanju sposobnosti komunikacije s samim seboj ter sposobnost koncentracije in 

sprostitve. Otroke smo v svet gibanja popeljali skozi igro in domišljijske predstave. Vaje smo 

izvajali na igriv, otrokom bližji način. Njihovo pozornost smo pritegnili s posnemanjem 

različnih živali, uporabljali smo prispodobe iz vsakdanjega življenja. Predvsem smo pri otrocih 

z elementi joge želeli doseči, da dobro razgibajo svoje telo ter da se pri tem tudi sprostijo, 

umirijo in lažje skoncentrirajo. Elemente joge smo vnašali v skupino cisto spontano, pred 

jutranjim krogom, da so otroci takrat umirili in skoncentrirali. Prostor sva napolnili z umirjeno 

glasbo. Pričeli smo s preprostimi dihalnimi vajami oz. tehnikami. Z zanimivimi pristopi 

dihanja, ki delujejo na principu vdiha in izdiha, s svojim telesom so otroci posnemali preproste 

vaje: pihali so balon, zelo všeč pa jim je bilo tudi oponašanje čebeljega zvoka. Vse to je bila 

osnova za izvajanje različnih gibalnih položajev, s katerimi so po navadi posnemali različne 
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živali ali predmete, ki so jim blizu. Asane so spoznavali in usvajali postopoma, tako da se jih 

je v nekaj mesecih nabralo že kar nekaj: z gibanjem svojega telesa so znali prikazati mačko, 

psa, kačo, 

metulja, kolo, drevo in še marsikaj drugega. Po mesecih izvajanja joge smo dosegli, da so jo 

otroci vzljubili in jo radi izvajali. Tako so se otroci umirili, sprostili in bili pripravljeni na nove 

podvige tistega dne. 

 

 

ODDELEK 2. STAROSTNEGA OBODOBJA (4-6 LET) 

Vzgojiteljica: Jasna Špindler in Anja Fischer 

Vzgojiteljica pomočnica: Anja Fischer 

 

1. Aktivnost: GIBANJE 

Čas trajanja aktivnosti: 10 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

ŠPORTNI PRIPOMOCKI, LASTNE IDEJE STROKOVNIH DELAVK, IDEJE NA 

INTERNETU 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Gibalne aktivnosti smo izvajali dnevno. 1. Jutranja razgibavanja - smo izvajali s pomočjo 

poligonov, elementarnih iger, ob glasbi in z različnimi športnimi rekviziti. 2. Gibalne minutke- 

smo izvajali s pomočjo naravnih oblik gibanja ali s pomočjo različnih zabavnih bansov. 3. 

Vadbene ure - so bile usmerjene s cilji, metodami in oblikami dela. Zastavljene tako, da smo 

Načrtno razvijali otrokove motorične in funkcionalne sposobnosti. 4. Sprehodi - izvedene so 

bili daljši in krajši dnevni sprehodi v vseh letnih časih.  

Skozi gibalne aktivnosti smo pri otrocih razvijali tako motorične kot funkcionalne sposobnosti. 

Skozi gibalne naloge pa smo se srečevali z naravnimi in sestavljenimi oblikami gibanja, katere 

smo skozi gibalne izzive spretno reševali. Otroci so se skozi vso šolsko leto zelo radi 

udeleževali vseh gibalnih aktivnosti, najraje pa so bivali na prostem. Sploh v posebnih 

okoliščinah kot je sneg, luže, blato in podobno, kjer smo zares doživeli izjemno veliko dobrega. 

 

2. Aktivnost: VARNO S SONCEM 

Čas trajanja aktivnosti: 3 mesece 

Gradivo in didaktični material:  

SPLETNA STRAN NIJZ, KNJIGE IZ KNJIŽNICE 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija, razstava , uporaba avdiovizualnih sredstev 

Ciljna skupina: Otroci, starši. 

Opis aktivnosti: 
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Otroke smo seznanili tako z pozitivnimi kot tudi negativnimi vplivi sonca na naše zdravje. Prav 

tako smo na to opozorili starše. Dejavnosti, ki so se v oddelku izvedle so bile naslednje: - 

pesmica o soncu - pravljica na temo sonce in izdelovanje slikopisa - likovno ustvarjanje sonca 

- bivanje na prostem v zgodnjih dopoldanskih ura - pogovor na temo naravna senca, kaj to 

pomeni in kje v naši okolici jo najdemo otroci v oddelku se zavedajo, da je v toplih dne 

ključnega pomena poiskati senco. Najbolje naravno senco. Nikakor pa nismo želeli s 

pogovorom priti do tega, da otroci zaradi sonca ne bi bivali na prostem. Zato smo v letošnjem 

šolskem letu zares veliko časa posvetili pogovoru o naravne senic. Otroci jo tako opazijo že na 

sprehodu. Tudi starši se zavedajo vpliva sonca na otrokovo zdravje, zato jih pri tem primerno 

zaščitijo in upoštevajo priporočila, ki smo jih v spletni igralnici pripravili. 

 

3. Aktivnost: OSEBNA HIGIENA 

Čas trajanja aktivnosti: 10 mesecev 

Gradivo in didaktični material:  

LASTNE IDEJE STROKOVNIH DELAVCEV, KNIŽNO GRADIVO 

Metode dela: 

praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu ...), 

pogovor, demonstracija, uporaba avdiovizualnih sredstev 

Ciljna skupina: Otroci. 

Opis aktivnosti: 

Osebni higieni smo v šolskem letu 2020/2021 dali še posebej veliko pozornost že 

Zaradi virusa, ki je živel z nami. Pri tem smo se pogovarjali pomenu osebne higiene za naše 

zdravje. Dejavnosti smo usmerili predvsem na pravilno umivanje rok, saj smo v oddelku pri 

tem videli največ težav. Tako so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

- kako pravilno umivamo roke - pravljica kaj vse je na mojih rokah - likovno ustvarjalneje na 

temo bacili na rokah - eksperiment, iz mojih rok v moja usta pri vseh dejavnostih so bili otroci 

aktivno vpleteni, kar je bilo ključnega pomena zato, da so ob koncu šolskega leta vsi znali 

pravilno in temeljito umiti roke z milom in toplo vodo, ter seveda na koncu tudi roke temeljito 

obrisati. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 
 

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

e-mail: tajnistvo@o-cezanjevci.si, http://www.o-cezanjevci.si 

 
 

Priloga 4:  Analiza testiranja naravnih oblik gibanja 

 

Poročilo posameznih testiranj in končnega poročila se nahaja na povezavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO TESTIRANJ 

NARAVNIH OBLIK GIBANJ 

(ŠOLSKO LETO 2020/2021) 
  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koordinatorica testiranj: Irena Magdič 

 

 

 

http://www.o-cezanjevci.si/
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/4976574/mod_resource/content/1/POVZETEK%20NAPREDKA%20POSAMEZNEGA%20OTROKA%20SKOZI%20%C5%A0OL.pdf
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ZAKLJUČEK TESTIRANJ NARAVNIH OBLIK GIBANJ PO IZVEDENIH TESTIRANJIH 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

Zaradi  nujnega varstva se je ob zimskem testiranju testiralo le 21 otrok in se je vrstni red 

posameznega otroka v oddelku zelo spremenil. Tudi ob poletnem testiranju je manjkalo veliko 

otrok, kar je tudi spremeni položaj otroka v oddelku. Mogoče za razmislek v prihodnjem letu, 

da se testira vse otroke v obdobju 14 dni, ker le tako bodo rezultati pokazali realno sliko. Torej, 

da bi stremeli k temu, da se testira vse vpisane otroke v oddelku v posameznem letnem času.   

 

Ob primerjavi rezultatov napredka z lanskim šolskim letom je napredovalo več otrok in manj 

nazadovalo. Kljub temu, da smo se bali, da bodo otroci zaradi zaprtja vrtca manj napredovali, 

so nas presenetili s  svojimi dosežki. So pa bili individualni napredki slabši predvsem pri 

starejših otrocih  ob spomladanskem testiranju. In tudi začetni čas pomladnega testiranja je pri 

treh gibanjih (razen pri teku) slabši v primerjavi z zimskim. Tako, da se je pri spomladanskem 

testiranju nekoliko poznalo upad sposobnosti in hitrosti pri otrocih, kar pa smo v času do poletja 

nadoknadili  ter posledično temu izboljšali dosežke otrok.   

 

Otroci drugega  starostnega  obdobja so dosegli najmanj napredka pri teku  in hoji po štirih,  

izboljšala pa se je tehnika in hitrost hoje vzvratno in plazenja. Manj napredka pri teku je bilo 

zaznati pri otrocih kateri so imeli dober že prvi  izmerjen rezultat, več pa pri tistih kateri so 

imeli slabše začetne dosežke.    

 

Otroci prvega  starostnega obdobja in sicer pri tistih najmlajših je napredek viden pri teku, pri 

ostalih pa tudi pri ostalih oblikah gibanja. Hoja po štirih mlajšim otrokom povzroča največ 

težav, lažje izvedejo plazenje.    

 

Pri hoji vzvratno  je zaznati nekoliko več deklic med boljše izmerjenimi rezultati. Pri ostalih 

treh  gibanjih pa ne. Je pa res tudi dejstvo, da je v vrtcu od 67 otrok le 26 deklic in 41 fantov.  

 

Letos je bilo predvsem ob poletnem testiranju opaziti, da starost ni nujno pogojena z dobrimi 

dosežki, ampak je več izstopala spretnost in hitrost otrok ter tudi tekmovalnost – kar je bilo 

opaziti v obeh oddelkih drugega starostnega obdobja. Več je starost pogojena z boljšimi 

dosežki v oddelkih prvega starostnega obdobja.    

 

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.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 
 

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

e-mail: tajnistvo@o-cezanjevci.si, http://www.o-cezanjevci.si 

 
 

 

Priloga 5: Evalvacijsko poročilo šolske svetovalne službe 

 

Poročilo šolske svetovalne službe se v elektronski obliki nahaja na povezavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU ŠOLSKE 

SVETOVALNE SLUŽBE – 

IZHAJAJOČ IZ PROGRAMA 

DELA 

ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

ZA ŠOL. LETO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 
Poročilo pripravila: Martina Cvetko 

 

http://www.o-cezanjevci.si/
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/5021556/mod_resource/content/1/Poro%C4%8Dilo%20%C5%A1olske%20svetovalne%20slu%C5%BEbe.pdf
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SVETOVALNO DELO V VRTCU 

 

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

LDN svetovalnega dela v vrtcu je priloga LDN vrtca. 

 

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. 

V tem šolskem letu je obiskovala dve najstarejši skupini otrok v vrtcu in sicer ob torkih med 8. 

in 10 uro. 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 soočajo 

otroci iz njene skupine, ki naslednje leto vstopajo v 1. razred. Predlagala je nudenje pomoči s 

strani šolske svetovalne delavke. Otroci, s katerimi je delala svetovalna delavka so imeli 

predvsem težave s prepoznavanjem in poimenovanjem barv, številskimi predstavami, 

fonološkim zavedanjem, besediščem, pozornostjo … Tudi vzgojiteljica Jasna Špindler je z 

otroci izvajala različne aktivnosti, s katerimi je spodbujala razvoj prej omenjenih področij pri 

otrocih. Pri večini otrok, je čez čas bil opaziti napredek.  

 

Ob koncu šolskega leta je imel v Vrtcu Cezanjevci en otrok dodatno strokovno pomoč. Pomoč 

sta izvajali specialna pedagoginja Alenka Tancoš in logopedinja Klavdija Trstenjak. Vrtec je 

ob začetku šolskega leta zaprosil za stalnega fizičnega spremljevalca, ki ga je multidisciplinarni 

tim v Razvojni ambulanti v Splošni bolnišnici Ptuj, tudi odobril. Stalna fizična spremljevalka 

je bila Lara Stajnko. Strokovna skupina je pripravila individualizirani program in ga predstavila 

staršem, ob koncu šolskega leta se je staršem predstavila evalvacija dela. 

 

Vzgojiteljica Irena Magdič je svetovalno delavko seznanila s težavami enega izmed otrok v 

njeni skupini. Dogovorili sva se, da se o tem pogovori s starši tega otroka. Mama je povedala, 

da bo počakala na sistematski pregled pri treh letih. Z namenom ugotovitve vzroka za težave 

in zagotovitve ustrezne pomoči otroku so navezali stik s svetovalno delavko: Razvojna 

ambulanta s Centrom za zgodno obravnavo Splošne bolnišnice Murska Sobota, pediatrinja 

Vera Markoska z Zdravstvenega doma Ljutomer in Ambulanta za avtizem v Ljubljani. 

Vzgojiteljica otroka je napisala vsa potrebna poročila.  

 

Odložitve šolanja v tem šolskem letu ni bilo.  

 

Šolska svetovalna delavka se je udeležila enega sestanka s strokovnimi delavkami v Vrtcu 

Cezanjevci, z namenom, da se pogovorijo o vzgojni in disciplinski problematiki v vrtcu. Na 
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sestanku smo sklenile, da v naslednjem šolskem letu v vrtcu organiziramo predavanje za starše 

s strani Sebastjana Kristoviča. Svetovalna delavka se je tudi pogovarjala s Strokovnim centrom 

v Veržeju, da bi pripravil nekaj osnovnih informacij za strokovne delavke vrtca o njihovem 

poslanstvu. Prav tako bomo organizirali seminar za strokovne delavke na temo vzgojne in 

disciplinske problematike. 

 

 



 

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci 

 
 

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

e-mail: tajnistvo@o-cezanjevci.si, http://www.o-cezanjevci.si 

 
 

 

Priloga 6: Evalvacija akcijskega načrta sodelovanja s starši – kako komuniciramo s starši 

 

AKCIJSKI NAČRT KOMUNIKACIJA S STARŠI ZA ŠOLSKO LET0 2020/2021 IN EVALVACIJA POSAMEZNIH 

DEJAVNOSTI 

 
PODROČJE IZBOLJŠAVE: pogovorne ure 

NAŠ CILJ: Poenotiti delovanje pogovornih urah v vseh oddelkih (določanje časovnega okvira, pogovorna ura v prisotnosti otroka, povabilo na 

pogovorne ure po tretjem izostanku, izvajanje pogovornih ur na daljavo) 

DEJAVNOSTI IZVAJALCI ČAS IZVAJANJA KRAJ IZVAJANJA NAČIN IZVAJANA ZBIRANJE 

POATKOV 

Roditeljski sestanki Dipl. vzgojitelji in 

vzgojitelji. 

Šolsko leto 

2020/2021 

Prostori vrtca ali na 

daljavo preko spletne 

učilnice moodle. 

Prilagajanje glede na 

teme s katerimi 

želimo starše 

seznaniti. 

Beleženje prisotnosti 

staršev v lo.polis. 

Roditeljski sestanek so bili izvedeni v tednu od 14. 9. 2020 do 17. 9. 2020. Vsebina sestankov je bila predstavitev LDN in posebnosti v oddelku. 

Na sestankih je bilo skupno prisotnih 39 staršev.  

Pogovorne ure 

 

Dipl. vzgojitelji in 

vzgojitelji. 

Šolsko leto 

2020/2021 

Prostori vrtca ali na 

daljavo preko spletne 

učilnice moodle. 

 

Priprava na 

pogovorno uro. 

Izvedba pogovorne 

ure. 

Evalvacija pogovorne 

ure (posebnosti). 

Program lo.polis za 

beleženje prisotnosti 

in osebne mape 

strokovnih delavk z 

pripravami na 

pogovorne ure. 

25. 8. 2020 smo v oddelku izvedli individualne pogovorne ure s starši otrok novincev za 2 starša, ter 27. 8. 2020 še en individualni razgovor z 

enim staršem. Pogovor je potekal o uvajanju otrok novincev. 

6. 10. 2020 - 1 starš; 11. 11. 2019 (na daljavo) - 1 starš; 2. 3. 2021 (na daljavo) - 1 starš; 4. 5. 2021 (na daljavo) - 5 staršev; 2. 6. 2021 - 3 starši. 
6. 10. 2020 (v živo):5 staršev; 12. 11. 2020 (na daljavo): 1 starš; 1. 3. 2021 (na daljavo): 1 starš; 6. 4. 2021 (na daljavo): 2 starša; 4. 5. 2021 (na 

daljavo): 4 starši; 1. 6. 2021 (v živo): 3 starši; 9. 6. 2021 (v živo):1 starš. 

http://www.o-cezanjevci.si/
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16. 9. 2020 - dva starša. 28. 9. 2020 - en starš - predstavitev IP. 6. 10. 2020 - šest staršev. 11.11.2020 na daljavo - en starš. 2. 3. 2021 na daljavo 

- pet  staršev. 4. 5. 2021 na daljavo - šest staršev. 1. 6. 2021 - trije starši. 9.6. 2021 - en starš - analiza IP in smernice za naprej. Ob evalviranju 

pogovornih ur smo ugotovile, da je bilo več informacij s strani staršev podanih na pogovornih urah v živo kot na daljavo. 

7. 10 . 2020 v živo - 5 staršev; 11. 11. 2020 na daljavo - 5 staršev; 1.12. 2020 na daljavo - 3 starši; 2.3. 2021 na daljavo - 5 staršev; 6. 4. 2021 

na daljavo - 6 staršev; 4. 5. 2021 na daljavo - 5 staršev; 1.6.2021 v živo - 6 staršev 

Po skupni analizi ugotavljamo, da so za nekatere starše bolj sprejemljive pogovorne ure v živo za druge na daljavo. Zato bomo v prihodnje 

razmišljali o tem, da si starši lahko izberejo ali pogovorno uro v živo ali na daljavo. 

1-krat letno 

pogovorne ure v 

prisotnosti otroka 

drugega starostnega 

obdobja. 

 

Dipl. vzgojitelji in 

vzgojitelji. 

Šolsko leto 

2020/2021 

Prostori vrtca. 

 

Priprava na 

pogovornu uro v 

prisotnosti otroka.  

Izvedba. 

Evalvacija. 

Program lo.polis za 

beleženje prisotnosti, 

kjer bomo v opombe 

pripisali pristnost 

otroka. 

Dejavnosti zaradi ukrepov, ki smo jim sledili in ki smo jih ves čas spremljali nismo izvedli. 

Po treh izostankih od 

pogovornih ur starše z 

poenotenim vabilom  

povabiti na 

pogovorne ure. 

Dipl. vzgojitelji in 

vzgojitelji. 

Šolsko leto 

2020/2021 

Prostori vrtca ali na 

daljavo preko spletne 

učilnice moodle. 

 

Izdaja vabila.  

Priprava na 

pogovorno uro z 

otrokom.  

Izvedba pogovorne 

ure. 

Beleženje izdanih 

vabil v posameznem 

oddelku in odziv na le 

te s pomočjo 

programa lo.polis. 

Posebaj povabile smo eno mamico na začetku šolskega leta, da smo  predstavili  svoja opažanja glede razvoja njihovega otroka, povabilo je bilo 

ustno. Smo pa posebej z vabilom povabili na dve srečanji mamico otroka z odločbo o usmeritvi in sicer, da smo predstavili IP otroka na začetku 

in na koncu šolskega leta analizo uresničenih ciljev IP - ja ter predstavitev smernic za naprej. Je pa v oddelku 5 staršev otrok, kateri se pogovornih 

ur niso udeležili nobenkrat. 

V oddelku je en starš, ki v celotnem šolskem letu kljub povabilom ni bil na nobeni pogovorni uri.  

Časovni okvir 

pogovornih ur 

Časovni okvir smo v 

vseh oddelkih omejili 

na 20 minut. 

Dipl. vzgojitelji in 

vzgojitelji. 

Šolsko leto 

2020/2021 

Prostori vrtca ali na 

daljavo preko spletne 

učilnice moodle. 

 

Izvedba pogovorne 

ure.  

Osebne mape 

strokovnih delavk za 

beleženje časovnega 

okvirja.  
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Časovnega okvira pogovornih ur, ki smo si ga zadali smo se v vseh oddelki dobro držali. Ugotavljamo pa da smo se časovnega okvira na 

pogovornih urah na daljavo veliko lažje držali kot pri pogovornih urah v živo, kjer so starši po navadi več spraševali ali tudi kaj več povedali. 

Na daljavo je bila komunikacija kljub vsemi nekoliko bolj zadržana.  

Neformalne oblike 

komuniciranja s starši 

Dipl. vzgojitelji in 

vzgojitelji. 

Šolsko leto 

2020/2021 

Prostori vrtca ali na 

daljavo preko spletne 

učilnice moodle. 

 

Dnevi pogovori o 

otroku. 

Objava prispevkov na 

spletni strani in 

spletni učilnici. 

Morebitna 

sodelovanja s starši. 

Anketa o neformalnih 

oblikah, ki bo staršem 

posredovana ob 

koncu šolskega leta. 

S starši smo sodelovali preko vsakodnevnih krajših kontaktov ob prihodih in odhodih otrok iz vrtca ali preko krajših sporočil preko maila ali 

lopolis sporočil. Na oglasnih deskah so bila staršem na razpolago pisna obvestila, na vratih oddelka in posamezno individualno v predalčkih 

otroka. Obvestila so bila namenjena sprotnemu obveščanju staršev o neposrednem delu v vrtcu. Prav tako smo vsebine, ki smo jih izvajali v 

oddelku objavljali v obliki krajših člankov, miselnih vzorcev ali filmčkov ter fotografij objavljali v spletnih igralnicah oddelka. Starše smo v 

primeru delnega zaprtja vrtca povabili k sodelovanju s fotografijami otrok doma. S fotografijami od doma so sodelovali trije starši.  

S starši smo sodelovali ob krajših informacijah ob prihodu in odhodu otrok iz vrtca. Na oglasnih deskah in vrati oddelka so bila za starše 

izobešena vsa pisna obvestila. O neposrednem delu smo starše seznanjali preko spletne igralnice, kamor smo objavljali razne dokumente: 

fotografije, posnetke ter razne druge datoteke. Fotografije in posnetke od doma nam je posredoval samo en starš. S starši smo sodelovali tud 

preko elektonskih naslovov glede informiranja obiska otrok v vrtcu ter preko elektronskega naslova smo staršem posredovali posnetek, ki smo 

ga pripravili za družine. 

 Z objavo prispevka v obliki filma Potepamo se po Prlekiji v spletni igralnici smo  družine povabili, da se peš odpravijo na potep po Prlekiji, 

dokumentirajo in nam posredujejo fotografije. Povabilu se je odzvalo devet  družin. Smo pa skozi čas dela na daljavo  preko posnetkov v spletnih 

igralnicah povabili družine na več aktivnosti: naši sprehodi, pomagamo  doma, ločujemo odpadke. So pa pri vestnem sodelovanju izstopale  štiri 

družine otrok. Poslane posnetke smo urejali v filme in jih predstavili v  naši spletni igralnici.  

Neformalne oblike srečanj so potekale preko dnevne komunikacije ob prihodih in odhodih otrok. Prav tako z obvestili, ki so bila izobešena na 

vratih ali iglasni deski, prav tako v spletni igralnici. V spletni igralnici so vedno bile aktualne teme, ki so jih straši spremljali.  

Ankete ob koncu šolskega leta staršem nismo posredovali.  
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Priloga 7: Stroškovnik za dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2020/2021 

  

Stroškovnik dejavnosti, ki se bodo okvirno izvajale v šolskem letu 2020/2021. 

  

DEJAVNOST STROŠEK NA 

OTROKA 

OPOMBE 

Plavalni tečaj 27€ K strošku plavalnega tečaja lahko, računamo tudi 

prevozne stroške, ki znašajo 4€ (na dan) na 

otroka. 

 Dejavnost ni bila izvedena zato tudi stroškov ni bilo.  

Prevozi na različne 

dejavnosti 

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

in bodo morebiti povezane z stroški prevoza. 

 Dejavnost ni bila izvedena zato tudi stroškov ni bilo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


