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Vzgojno delo v oddelku izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice na podlagi dnevnega reda: 
 

- 5.30 – 7.30 = zbiranje v igralnici in igra po želji 
- 7.30 – 8.00 = zajtrk  
- 8.00 – 8.10 = jutranji krog (pozdrav, prepevanje pesmic, izpovedovanje čustev…) 
- 8.10 – 10.00 = usmerjene dejavnosti  
- 10.00 – 11.15 = sadna malica 
- 11.20 – 11.30 = bivanje na prostem 
- 11.30 – 12.00 = kosilo 
- 12.15 – 14.30 = počitek (poslušanje umirjene glasbe in pravljic) 
- 14.30 – 15.00 = popoldanska malica 
- 15.00 – 16.00 = igra po želji, združevanje skupin in odhod domov 

 
1. PREDNOSTNE NALOGE V SKUPINI 

 

ČAS TRAJANJA - celo šolsko leto 

OPOMBA - upoštevanje razvojnih značilnosti in zmožnosti otroka  
- interesi otrok bodo narekovali konkretne cilje, izhajajoče iz globalnih ciljev, in so 

opredeljeni v tedenski pripravi 
PREDNOSTNE NALOGE 
SKUPINE 

- odkrivanje otrokovih močnih področij ter optimalno razvijanje le-teh  
- razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov 
- aktivno vključevanje v projekt Planetu zemlja prijazna šola – vrtec 
- vzbujanje veselja do knjig  

 
 



NAČRT DELA PO TEMAH - TEMATSKI SKLOPI 
 
Opomba: posamezni tematski sklop bo obširneje načrtovan v smislu konkretnih ciljev in dejavnosti pred 

samo izvedbo v tedenski pripravi. 

 
 

SEPTEMBER 
 

TEMA CILJI VZG. NAČELA 

SPET SMO TU, 
SPOZNAJMO NOVE 
PRIJATELJE 

 
 
 
 
     KISKO - SMEŠKO 
 
 
 
 

ZDRAVO IN Z GLAVO V 
NARAVO 
JESEN NA POLJU IN V 
SADOVNJAKU 
   

- postopno uvajanje novih otrok v vrtec 

- spoznavanje prostorov vrtca in bližnje okolice 

- seznanjanje s pravili in dnevno rutino 

- ustvarjanje prijetnega vzdušja 
 
 

- navajanje na odgovorno vedenje v avtu in v 
prometu 

- nagrajevanje oziroma karanje voznikov pri 
parkiranju avtomobilov 

 

- seznanjanje z običaji (ličkanje) 

- okušanje zelenjave in sadja 

- spoznavanje in doživljanje narave v jeseni 

- spoznavanje poljskih pridelkov 

- varno bivanje v naravi 

- sodelovanje s starši 

- načelo spoštovanja 
zasebnosti in 
intimnosti  

 
 

- sodelovanja z okoljem 

- sodelovanja s starši 
 
 
 
 

- načelo horizontalne 
povezanosti 



 

 
OKTOBER 

 

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

 TEDEN OTROKA 

 
 
 
 

 
KAM PA GRESTE    

LASTOVICE 

 
 

ZDRAVO IN Z GLAVO V 
NARAVO 

GOZD IN NJEGOVE  
ZANIMIVOSTI 

 
    
 
 
 

V DEŽELI  ČAROVNIC 

 

- spoznavanje in doživljanje narave v jeseni 

- druženje in spoznavanje otrok iz drugih 
skupin 

- pohod 

- izlet v Aladinov park 
 

- spoznavanje ptic selivk 

- spoznavanje dežele, kamor se selijo 
 
 

- spoznavanje, ustvarjanje in igra z naravnimi 
sredstvi 

- nevarnosti v gozdu 

- spoznavanje dreves 

- pomen gozda za človeka 
 

 

- spoznavanje običajev in spodbujanje 
domišljije 
 

- načelo vertikalne 
povezanosti oz. 
kontinuitete 

- sodelovanje z okoljem 
 

 

- razvojno-procesnega 
pristopa 

 
 

- sodelovanja z okoljem 

- horizontalne 
povezanosti 
 
 
 
 

- sodelovanja z okoljem 

- vertikalne povezanosti 
oz. kontinuitete 



 

 

 
NOVEMBER 

 

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

VSI SE RODIMO, 
RASTEMO, DOZORIMO 
IN UMREMO 
 
 
 
 
 
MOJE ZDRAVO TELO IN 
MEDENI TEDEN 

 
 

 
 
SPOZNAJMO DENAR 
 

- seznanjanje s kulturo in z običaji 

- spoznavanje življenjskega cikla 

- poslušanje zgodb o smrti,  

- ogled cd-ja Rojstvo 
 
 
 

- spoznavanje pomena čebel (preko zgodbic) 

- spoznavanje osnov zdrave prehrane 

- poudarjena skrb za higieno rok (kašelj) 

- igra vlog – pri zdravniku 
 
   

- spoznavanje denarja 

- preko igre se učimo seštevanja in odštevanja 

- igre vlog 
 

- načelo razvojno-
procesnega pristopa 

- sodelovanja z okoljem 

- načelo 
demokratičnosti in 
pluralizma 

 

- sodelovanja z okoljem 

- razvojno-procesnega 
pristopa  

 
 
 

- načelo 
demokratičnosti in 
pluralizma 



 

 

 
DECEMBER 

 
TEMA CILJI VZG. NAČELO 

PRAVLJIČNI     
DECEMBER 

 
 

- spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri 
        pripravi in uporabi sredstev in prostora 

- spoznavanje dobrih mož 

- seznanjanje z običaji 

- prebiranje, poslušanje prazničnih zgodb 

- ogled prazničnih animiranih filmov 

- prepevanje zimskih pesmi 

- seznanitev z novimi igračami 

- ustvarjanje voščilnic 

- načelo enakih 
možnosti in 
upoštevanja različnosti 

med otroki 

- demokratičnosti in 
pluralizma 

- sodelovanja z okoljem 
 

 
JANUAR 

 

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

 
 
DOŽIVIMO ZIMO 

 

- odkrivanje in spoznavanje sprememb v naravi 

- spoznavanje lastnosti snega 

- iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih 
problemov 

- sodelovanje z okoljem 

- omogočanja izbire in 
drugačnosti 

- načelo aktivnega 



 
ČAROBNI SVET GLASBE 

  
 
 
 

POSTANIMO KULTURNI 

- spoznavanje več zvrsti glasbe 

- izdelovanje inštrumentov 
 
 
 

- pravilno obnašanje za mizo 

- graditev prijateljskih vezi 

- spoštljiv odnos do sootrok 

učenja in zagotavljanja 

možnosti verbalizacije 
in drugih načinov 
izražanja 
 

- aktivnega učenja in 
zagotavljanja možnosti 
verbalizacije in drugih 
načinov izražanja 

- enakih možnosti 

- spoštovanje intimnosti 
in zasebnosti 
 
 

 

 

FEBRUAR 
  

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

KAJ JE KULTURA 
 
 

 
 
   

 

- razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij 
v različnih umetniških jezikih (plesnem, 
dramskem, likovnem) 

- doživljanje ugodja, veselja in zabave ob 
umetnosti 

 
 

- načelo razvojnega 
procesnega pristopa 

 
 
 
 
 



LUTKA, MOJA 

PRIJATELJICA 
 
 

 
 
 
 
IMATE KAJ ZA PUSTA 
HRUSTA 
 

- spoznavanje in doživljanje pravljic 

- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih 
umetniških sposobnosti 

- otrok razvija sposobnost miselnega in 
čustvenega sodelovanja v literarnem svetu 

 
 

- seznanjanje s kulturo in z običaji 

- spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri 
        pripravi in uporabi sredstev in prostora 

 

- spoštovanja 
zasebnosti in 
intimnosti 

 
 
 
 

- omogočanja izbire in 
drugačnosti 

 

 

 
MAREC 

 

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

  JAZ IN MOJA DRUŽINA 
 
 
 
 
 
IGRAJMO SE Z RIMAMI 

 
 

- spoznavanje pojma družina  

- prepoznavanje družinskih članov 

- razvijanje ustvarjalnosti 

- utrjevanje pripadnosti družini 
 

- spoznavanje rime 

- iskanje rim na dano besedo 
 
 

- načelo sodelovanja z 
okoljem 

- omogočanja izbire in 
drugačnosti 

 

- načelo aktivnega 
učenja 
 
 



 
VELIKONOČNI ZAJČEK    

- spoznavanje običajev 
    ustvarjanje iz različnih materialov 

 

- načelo sodelovanja z 
okoljem 

 

 

 

 
APRIL 

 

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

 
TA MUHASTI APRIL 

 
 

ZDRAVO IN Z GLAVO V 
NARAVO 
NARAVNE IN DRUGE 

NESREČE 
 

 
 
 

ZDRAVO IN Z GLAVO V 

NARAVO 
    DAN ZEMLJE 

 

- spoznavanje vremenskih pojavov, bivanje na 
prostem in opazovanje narave, sprehodi, 
raziskovanje…; 

 

- spoznavanje naravnih nesreč 

- spoznavamo, kako se lahko obvarujemo pred 
nevarnostjo in nesrečami 

- spoznava solidarnost 
 

- spoznavanje planetov 

- spoznava kontinente 

- se uči orientirati na globusu in zemljevidu 

 

- aktivnega učenja in 
zagotavljanja možnosti 
verbalizacije in drugih 
načinov izražanja 

 

- sodelovanja z okoljem 

- omogočanja izbire in 
drugačnosti 

- sodelovanja s starši 
 

- sodelovanja z okoljem 
 



 
 

MAJ 
 

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

 VIDIM CVETJE, SLIŠIM 
PTICE, ČUTIM TOPLOTO 
SONCA 
 
 
 MI SMO CICIGASILCI 

 
 
 

 
ZDRAVO IN Z GLAVO V 
NARAVO 

VARNO NA SONCE 

- spoznavanje čutil 

- spoznavanje travnika 
 
 
 

- spoznavanje gasilskega dela in pomen 
gasilcev v kraju 

- obisk gasilskega doma 

- priprava na tekmovanje 
 

- sonce in sence 

- primerjava senc 

- spoznavanje zaščite – kreme za sončenje 

- spoznavanje zaščite pred soncem 

- vpliv sonca na kožo 

- načelo horizontalne 
povezanosti 

- načelo sodelovanja z 
okoljem 

 

- sodelovanja s starši 

- sodelovanja z okoljem 
   
 

 

- načelo sodelovanja z 
okoljem 

- načelo 
demokratičnosti in 
pluralizma 

 

 
 
 
 



JUNIJ 
 

TEMA CILJI VZG. NAČELO 

IZLET 
 

 
ZDRAVO IN Z GLAVO V 
NARAVO 
BLJIŽA SE POLETJE  
 

-  

-  

-  

- omogočanje in spodbujanje gibalnih 
dejavnosti in spretnosti 

- plavalni tečaj 

- slovo od vrtca 

 
 
 
 

- načelo sodelovanja z 
okoljem 

 

 
PROJEKTI: 

 
PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA - VRTEC 
V okviru Planetu Zemlja prijazna šola - vrtec bomo letos ločevali odpadke. Skozi celo šolsko leto bomo 
sodelovali v tem projektu . Odpadni material bomo zbirali v vrtcu (kartuše, baterije, zamaške, papir). Ustvarjali 
bomo iz odpadnega materiala, se igrali z njim  
 
CICIBAN POHODNIK 
V naravo je treba hoditi čim pogosteje in začeti, ko so otroci majhni. Kadar imamo naravo radi, postane del 
našega življenja. Zavedamo se, da  predšolska planinska vzgoja doprinese pomemben kamenček v mozaik 
srečnega in zdravega odraščanja. Cilji predšolske planinske vzgoje, ki jih uresničujemo v delovanju cicibanov-
planincev so, da otrok: 
           - pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po vsakodnevnem gibanju v naravi 



           - odkriva in spoznava živo in neživo naravo 
           - spoštuje živa bitja ter uživa pri opazovanju njihovega naravnega življenjskega okolja       
           - dobi veselje do narave ob pridobivanju izkušenj z živimi bitji 
           - odkriva spremembe v naravi 
           - prehodi in spozna različne poti 
           - opazuje in doživlja zanimivosti na poti 
Otroci na izletih preizkušajo, kaj zmorejo, doživljajo veselje in ponos ob doseženem cilju ter dobivajo zaupanje 
vase. Gibanje v naravi jim daje občutek svobode, hkrati pa spoznavajo lepote narave, njeno raznolikost in 
bogastvo. Redno gibanje v naravi razvija otrokove gibalne sposobnosti ter krepi obrambno sposobnost 
organizma, ki ga varuje pred boleznimi in izboljšuje kondicijo in splošno vzdržljivost otrok, to pa je prvi pogoj za 
zdravje. V letošnjem šolskem letu imamo predvidenih šest pohodov in sicer:  v Rovine, k konjeniškemu kozolcu, 
v Gaj, na Pristavo in orientacijski pohod. 
 
OSTRŽKOVA BRALNA ZNAČKA 

Starši otrokom preberejo pet knjig, katere vsebino otroci potem v skupini povedo. Izbira knjig je prepuščena 
otrokom in staršem.   
 
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
Otroci se seznanijo z računalnikom, se učijo z njim rokovati, spoznavajo igrice na CD Bim bam. Igrice služijo 
predvsem za utrjevanje barv, prostorskih odnosov, velikostnih odnosov, razvijanju logike… Namen 
računalniškega opismenjevanja pa je tudi, da otroci spoznajo, da je računalnik  - internet lahko tudi vir informacij. 
 
MALI SONČEK 

- igre z žogo 
- kotalkanje ali rolanje  
- vožnja s kolesom, triciklom, skirojem 
- elementi atletike in gimnastične abecede  
- izleti 



- igre na snegu 
- ustvarjanje z ritmom in gibom 
- plavanje 
- mini kros 
- igre brez meja 

 
ZDRAVO IN Z GLAVO V NARAVO 

- pomen bivanja v naravi 
- previdnost v naravi 
- zdrava prehrana 

 
 

NADSTANDARDNI PROGRAM 
 - plesna šola  Bolero 
 - tečaj angleščine 
 
OBOGATITVENI PROGRAMI: 

- praznovanje rojstnih dni 
- praznovanje jeseni-kostanjev piknik 
- novoletni program-praznični december 
- pustovanje 
- pozdrav pomladi-pohod 
- bralni nahrbtnik 
- kolesarsko dopoldne 
- kotalkarsko dopoldne 
- ciciban gasilec  
- pižama party 
- ogled lutkovnih in gledaliških predstav 



- cici vesela šola 
- cici zborček 
- natečaj: Igrivo učenje za zdravo življenje 

 
 

SODELOVANJE S STARŠI: 

 
Starši se aktivno udeležujejo pri izvajanju vzgojnega programa. Usklajujemo stališča med VVO in starši. 
Medsebojno si pomagamo, da je vzgoja skladna. Starše seznanjamo s celotno vzgojno-varstveno problematiko, 
z dosežki ali problemi njihovih otrok. Tekoče probleme pa rešujemo sproti, pri srečanjih staršev ob prihodu ali 
odhodu otrok.  
OBLIKE SODELOVANJA:  

- Roditeljski sestanki (2-3x letno) 
- Pogovorne ure (vsak zadnji delovni ponedeljek v mesecu) 
- Sodelujejo pri vzgojnem delu  
- Ustvarjalne delavnice 
- Bralni nahrbtnik, Bralna značka 
- Skupni izlet 
- Vključevanje v akcije (čistilne akcije, zbiranje odpadnega materiala, zbiranje zamaškov, starega papirja, 

kartuš, baterij,…) 
-  

SODELOVANJE Z OKOLJEM: 
- Knjižnica, kuhinja, telovadnica, zunanje igrišče, gozd, bližnja okolica vrtca, dvorana, … 

 

IZOBRAŽEVANJE: 
 

- Stalno strokovno izobraževanje preko študijskih skupin. 



- Usposabljanje preko seminarjev. 
- Samoevalvacija na področju predšolske vzgoje. 

 
  
Datum :10.9.2017                                                                          Vzgojiteljica: Tatjana Zupan 
 

 

 

 

 
 


