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Vzgojno delo v oddelku izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice na 

podlagi dnevnega reda: 

 

 05.30 – 7.30 = zbiranje v igralnici in prosta igra 

 07.40 – 8.15 = zajtrk, umivanje 

 8.15 – 8.45 = jutranji krog (pozdrav, bralna značka, uvod v temo, pogovor, 

učenje pesmi in deklamacij, igranje na MRI,…)   

 08.45 – 9.45 = usmerjene dejavnosti  

 9.45 – 10.15 = sadna malica, umivanje 

 10.20 – 11.30 = bivanje na prostem (v primeru slabega vremena prosta igra 

v igralnici) 

 11.30 – 12.15 = kosilo, umivanje 

 12.15 – 14.00 = počitek (poslušanje umirjene glasbe in pravljic) 

 14.00 – 14.20 = zbujanje otok, popoldanska malica (po želji) 

 14.30 – 16.00 = igre po želji, združevanje skupin in odhod domov 

 

 

 

 

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 

 spodbujanje jezikovnih zmožnosti 

 spodbujanje gibalnih zmožnosti 

 

 
 

 



NAČRT DELA PO TEMAH – TEMATSKI SKLOPI 

 

Opomba: posamezni tematski sklop bo obširneje načrtovan v smislu 

konkretnih ciljev in dejavnosti pred samo izvedbo v tedenski  oziroma 

mesečni pripravi. 

 

SEPTEMBER 

 
TEMA CILJI 

 

 PRVIČ ( IN SPET) V 

VRTEC 

 

 

 

 

 

PROMET 

- seznanjenje z novimi otroki 

- navajanje na vzgojiteljici 

- uvajanje (oz. utrjevanje) na pravila, katera nas 

bodo spremljala skozi leto 

- uvajanje (oz. utrjevanje) na dnevno rutino 

- ustvarjanje prijetnega vzdušja 

 

- seznani se z različnimi prevoznimi sredstvi, 

prometnimi znaki, zebro,… 

- učenje o cestni preventivi 

- projekt Smeško-Kisko (občina Sevnica) 

 

 

OKTOBER 

 
TEMA CILJI 

 

TEDEN OTROKA 

 

 

 

V JESENI PRIPRAVLJAMO 

OZIMNICO 

 

 

 

 

- druženje in spoznavanje otrok iz 

druge skupine 

- ustvarjanje prijetne klime v igralnici 

 

- seznanitev/ponovitev z   zelenjavo in 

sadjem 

- kaj je ozimnica? 

- kako pripravljamo ozimnico 

- pokušanje pripravljenega 

 

 



Celoletni projekt:  

VESOLJE 

 

 

NOČ ČAROVNIC 

- seznanitev z vesoljem 

- kaj najdemo v vesolju 

- kaj je osončje 

 

- poslušanje pravljic 

- ustvarjanje 

 

 

NOVEMBER 

 
TEMA CILJI 

 

OD ROJSTVA DO SMRTI 

  

 

 

Projekt: 

SONCE,  

LUNA, 

ZVEZDE 

 

 

VOŠČILNICE 

- seznanitev z rojstvom  

- potek življenjskega ciklusa 

- seznanitev s smrtjo 

 

- seznanitev s soncem in njegovim 

pomenom 

- seznanitev z luno in njenim pomenom 

- lunine mene 

- seznanitev z zvezdami 

- ustvarjanje 

 

    - izdelovanje voščilnic 

 

 

DECEMBER 

 
TEMA CILJI 

 

RAJAJMO, 

USTVARJAJMO IN SE 

VESELIMO 

 

 

- spodbujanje ustvarjalnosti pri 

pripravi prostora 

- osvajanje prvin rajalnih iger 

- prebiranje in poslušanje prazničnih 

zgodb 

- prepevanje zimskih pesmi 

- ustvarjanje voščilnic 

 



JANUAR 

 
TEMA CILJI 

 

VESELO NA SNEGU 

 

 

 

 

 

Projekt: 

PLANETI  

- uživanje na snegu 

- izvajanje športnih iger na snegu  

- kepanje, dričanje 

- poslušanje zimskih zgodb 

- prepevanje pesmi na temo 

 

- spoznajmo  planete 

- njihove značilnosti in izgled 

- ali obstaja življenje na njih 

- ustvarjanje 

 

FEBRUAR 

 
TEMA CILJI 

Projekt: 

VESOLJCI 

 

 

 

KAKO USTVARIMO  PESMICE? 

 

 

 

 

UGANI KDO SE SKRIVA POD 

MASKO? 

- pogovor o obstoju vesoljcev 

- ustvarjanje svojega vesoljčka 

 

- seznanitev z našim največjim pesnikom 

- otrok obnovi že poznano himno 

- doživljanje ugodja, veselja in zabave 

ob knjigi 

- napišimo svojo pesem 

 

- otrok izdela svojo masko 

- otrok se zabava in raja pod izdelano 

masko 

 

 

 

 

 



MAREC 

 
TEMA CILJI 

 

KDO VSE ŽIVI V NAŠI HIŠI? 

 

 

 

 

 

GREGORJEVO – 

ko se ptički ženijo 

 

Projekt: 

ASTRONAVT 

 

VELIKONOČNI ZAJČEK IN PIRHI 

- prepoznavanje družinskih članov 

- razvijanje ustvarjalnosti 

- seznanitev z različnimi vrstami 

družin 

- priprava na nastop za starše in 

izvedba le tega 

 

- pomen ljubezni in spoštovanja 

- ustvarjanje  

 

- seznanitev s poklicem 

- ustvarjanje 

 

- spoznavanje običajev 

- ustvarjanje iz različnih materialov 

 

 

APRIL 

 
TEMA CILJI 

 

Projekt: 

VESOLJSKA 

PLOVILA 

 

 

 

POMLAD IN NJENA 

ČAROBNOST 

- seznanitev 

- razvijanje ustvarjalnosti in kreativnosti 

- otrok išče drugačne možnosti za igro 

- spodbujanje k zbiranju raznih embalaž in 

velikih škatel 

 

- uživanje ob opazovanju prebujanja narave 

- opazovanje vremena 

- ustvarjanje in gibanje 

 

 

 



MAJ 

 
TEMA CILJI 

 

KAJ DELAJO 

GASILCI? 

 

 

 

KAKO SKRBIMO Z 

GIBANJEM ZA NAŠE 

TELO? 

- poznavanje gasilskega dela in pomen gasilcev v 

kraju 

- priprava na občinsko tekmovanje 

- obisk gasilca (Gasilskega doma) 

 

- otrok pride do spoznanja, kako mora skrbeti za 

svoje telo 

- se veliko giblje v telovadnici  ali zunaj in 

spoznava kaj vse zmore 

- ustvarjanje pozitivnega počutja ob gibanju 

 
 

JUNIJ 

 
TEMA CILJI 

 RAČUNALNIK,TELEFON, 

TABLICA 

 

 

 

Z MISLIMI NA »OFF« 

 

 

 

 

ODHAJAMO OD DOMA… 

KAM VSE NAS POPELJE  

V ŽIVLJENJU 

- seznanitev s sodobno tehnologijo 

- igranje različnih miselnih iger 

 

- omogočanje in spodbujanje gibalnih 

dejavnosti in spretnosti 

- spoznavanje počitniških želja 

- ustvarjanje 

 

- slediti poteku dneva, tedna,… 

- seznanitev z načini življenja 

- spodbujanje domišljijskega/ realnega 

mišljenja 

- kakšne so moje želje, kaj želim postati  

 

 

 

 



PROJEKTI: 

 
VESOLJE  
Skozi celo leto bomo raziskovali nepojmljivo in zanimivo vesolje ter si ga 

poskušali čim bolj približati in ga spoznati.  

 

ZBIRANJE ODPADNEGA MATERIALA 
V okviru Eko-(šole)- vrtca bomo letos ločevali odpadke. Skozi celo šolsko leto 

bomo sodelovali v projektu eko-vrtec.. Odpadni material bomo zbirali v  vrtcu 

(kartuše, baterije, zamaške, papir). Ustvarjali bomo iz odpadnega materiala, se 

igrali z njimi (teden brez igrač). 

 

POHODNIŠTVO 
V naravo je treba hoditi čim pogosteje in začeti že, ko so otroci majhni. Kadar 

imamo naravo radi, postane del našega življenja. Zavedamo se, da predšolska 

pohodniška vzgoja doprinese pomemben kamenček v mozaik srečnega in zdravega 

odraščanja. Cilji predšolske pohodniške vzgoje, ki jih uresničujemo 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 pohodih 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 bogatost. 

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 letu imamo 

predvidenih pet do sedem pohodov v bližnji okolici (natančna določitev kraja 

pohoda bo opredeljena v pripravi). 

 

BRALNA ZNAČKA 
Starši skupaj z otrokom izberejo in preberejo pet knjig, (4 zgodbe, 1 

deklamacija), katere vsebino otroci v skupini povedo. Izbira knjig je prepuščena 

otrokom in staršem ter primerna otrokovi starosti. 



 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
Otroci se seznanijo z računalnikom, se učijo z njim rokovati, spoznavajo igrice iz 

Miškine male šole. Igrice služijo predvsem za utrjevanje barv, prostorskih 

odnosov, velikostnih odnosov, razvijanje logike … Namen računalniškega 

opismenjevanja pa je tudi, da otroci spoznajo, da je računalnik – internet, lahko 

tudi vir informacij. 

 

MALI SONČEK (izvajamo) 
- igre z žogo 

- kotalkanje ali rolanje 

- vožnja s kolesom, triciklom, skirojem, poganjalcem 

- elementi atletike in gimnastike 

- izleti ( tudi s starši) 

- igre na snegu 

- ustvarjanje z ritmom in gibom 

- plavanje 

- mini kros 

- pohodi 

- igre brez meja 

 

 

NADSTANDARDNI PROGRAM 
- plesna šola Bolero 

- tečaj angleščine 

 

 

OBOGATITVENI PROGRAM 
- praznovanje rojstnih dni 

- praznovanje jeseni-kostanjev piknik 

- novoletni program-praznični december 

- pustovanje 

- pozdrav pomladi-pohod 

- bralni nahrbtnik 

- ciciban gasilec 

- pižama party 

- ogled lutkovnih in gledaliških predstav 

- cici vesela šola 

 

 



SODELOVANJE S STARŠI: 
Starši se po svojih željah in zmožnostih odločajo za medsebojno sodelovanje. 

Usklajujemo stališča med VVO in starši. Medsebojno si pomagamo, da je vzgoja 

skladna. Starše seznanjamo s celotno vzgojno-varstveno problematiko, z dosežki 

ali problemi njihov otrok. Tekoče probleme rešujemo sproti, to je ob srečanju 

staršev ob prihodu ali odhodu v vrtec. 

 

OBLIKE SODELOVANJA: 

 roditeljski sestanki (2-3x letno) 

 pogovorne ure (vsak drugi torek v mesecu) 

 sodelujejo pri vzgojnem delu 

 ustvarjalne delavnice, udeležba na predavanjih  

 bralni nahrbtnik, bralna značka 

 skupni izleti 

 vključevanje v akcije (čistilne akcije, zbiranje odpadnega materiala, 

zbiranje zamaškov, starega papirja, kartuš, baterij, …) 

 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 šola  

 knjižnica 

 kuhinja 

 telovadnica 

 zunanje igrišče 

 gozd 

 bližnja okolica vrtca 

 dvorana  

 KS, občina, društva… 

 

IZOBRAŽEVANJE 
 stalno strokovno izobraževanje preko študijskih skupin 

 usposabljanje preko seminarjev 

 samoevalvacija na področju predšolske vzgoje 

 

 

 

 

Šentjanž, 6.9.2017                                             Lidija Martinčič in Darja Remih 


