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 OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 
 

Poleg osnovnega programa razvijamo v vseh petih hišah vrtca obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo 
strokovne delavke vrtca, potekajo pa v okviru programa vrtca in so za starše brezplačne. V njih otroci 
doživljajo dodatne spodbude za ustvarjalnost, pridobivajo nove spretnosti in znanja in pri tem 
spoznavajo drug prostor ter strokovne delavke, ki vodijo dejavnost. 
V enotah vrtca Galjevica in Orlova imamo organizirane za otroke 5-6 oz. 4-6 otroške pevske zbore, ki 
jih vodijo strokovne delavke Mateja Viršek z Nejo Glavač na Galjevici in Pia Kuk s Teo Janušić na Orlovi 
(od oktobra do maja). Hkrati v enotah Galjevica in Orlova ter na obeh lokacijah poteka za najstarejše 
otroke (5-6 let) tudi obogatitvena dejavnost Mali pohodnik oz. planinski krožek, ki ga vodi Miha Mrak 
v sodelovanju z Aljažem Levičarjem, Anjo Bezjak in Saro Dimic Martinovič. Na lokaciji Pot k ribniku 
bosta vzgojiteljici Andreja Košir in Ana Bukovec Krenn vodili otroški pevski zbor s folklorno skupino. V 
enoti Orlova je za 4-6-letne otroke organizirana dejavnost Mali šahisti, ki jo vodi Samuel Kranjc in 
Čarobnost gline , ki jo vodi Katarina Orel Zajec.  
V  oddelkih 4-5, enote Galjevica in Orlova ter na lokacijah Ribnik in Dolenjska cesta (oddelek 3-5 in 4-
6) bosta strokovna delavca, Monika Weingerl in Samuel Kranjc vodila obogatitveno dejavnost 
Ugriznimo Evropo – trajnostni prigrizki.  
Dejavnost Mali gledališčniki vodita na enoti Galjevica Klavdija Skarlovnik in Nives Pahulje. Otroci se na 
te dejavnosti prijavijo v začetku šolskega leta, SD oddelkov 4-6 dejavnosti predstavijo staršem na 1. 
roditeljskem sestanku. Oddelek najstarejših otrok (račke) iz Ribnika bodo v tem šolskem letu gozdni 
oddelek in bodo vsak teden 2 dneva v naravi – v gozdu. Del gozdnega programa vrtca bo tudi 9 starejših 
oddelkov 4 hiš našega vrtca (zmaji, ježi, kužki iz Galjevice in zajčki, kresničke, krtki, murenčki iz Orlove 
ter zvezdice iz Dolenjke ter ribice iz Ribnika), vendar v ožjem obsegu, saj bodo v gozdu preživeli 1 dan 
tedensko. Ob ekstremnih vremenskih razmerah se pedagoški del učnega procesa izvede v 
večnamenskih dvoranah posameznega vrtca, raziskovalno doživljajski del pa v gozdu.  
 

 Obogatitvene dejavnosti – VRTILJAK DEJAVNOSTI  
 
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z Vrtiljakom dejavnosti, znotraj katerega bodo potekale vse 
obogatitvene dejavnosti enkrat mesečno po 30 minut, in sicer bodo letošnje leto zaradi ukrepov 
preprečevanja širjenja okužb s covidom-19 prehajali med oddelki posameznega trakta strokovni 
delavci, ki vodijo dejavnost. Tako se bodo otroci srečevali z Vrtiljakom dejavnosti dvakrat mesečno, in 
sicer v prvem in tretjem tednu meseca od oktobra do novembra in od januarja do maja. Posamezna 
obogatitvena dejavnost naj bi se tako izvedla 5-6-krat v šolskem letu. 
 

Enota/ 
lokacija 

DEJAVNOST Izvajalec 
dejavnosti 

ODDELEK: 
starost 

vključenih otrok 

Dan 

Enota 
Galjevica 

GLASBENE PRAVLJICE: Otroci ob glasbi in pravljicah doživljajo 
pozitivne občutke in ob njih doživljajo veselje in sprostitev. V 
vrtiljaku bom otrokom pravljice pričarala ob zvokih glasbe. 
Vključevala bom različne inštrumente - od malih inštrumentov, 
do violine in male kitare ukulele. Otroci bodo poleg pravljičnih 
junakov in vrednot spoznavali tudi glasbo in inštrumente. 

Neja 
Glavač/ 
Anja 
Dimec 

PIKAPOLONICE 
1-2 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

1. 
ponedeljek 
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NARAVA V IGRALNICI: Otroci bodo preko opazovanja naravnih 
materialov, rastlin in senzoričnih škatel  spoznavali različne 
ekosisteme, letne čase, vreme in razvijali čutila. Obenem bodo 
razvijali pozornost za opazovanje narave okoli njih.  

Mateja 
Poljanšek/ 
Neja 
Glavač 

PIKAPOLONICE 
1-2 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

3. 
ponedeljek 

LUTKA NAS UČI BIBARIJE IN NAM PRIPOVEDUJE PRAVLJICE: 
Preko lutk bom poskušala z otroki vzpostaviti čim bolj topel, 
lep, zaupanja vreden odnos. Z lutkami jih bom učila bibarije, 
jim pripovedovala pravljice, se z njimi igrala rajalne igre. 
Bibarije, pravljice, rajalne igre bodo prilagojene mesečni 
tematiki v oddelku in interesu otrok. Otroci se bodo z vsako 
lutko lahko tudi igrali, jo božali, se z njo rokovali, ji kaj povedali. 

Nives 
Pahulje 

MUCKI 
1-2 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

1. 
ponedeljek 

LIKOVNO USTVARJANJE PRI NAJMLAJŠIH: Ustvarjanje otrokom 
omogoča izražanje na njihov edinstven, ustvarjalen način. 
Med ustvarjanjem na različne načine, bodo otroci na čim bolj 
zabaven način uporabljali svojo domišljijo in se spoznali z 
različnimi tehnikami, pripomočki in barvami. Otroci bodo sami 
ustvarili svoj izdelek, v katerem bodo predstavili tudi del sebe. 
Z likovnim ustvarjanjem bi z otroki gradila  proces in občutke, ki 
jih doživljajo ob tem. 

Maja 
Milovanovi
ć 
 

MUCKI 
1-2(MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

3. 
ponedeljek 

SVET GLASBE: Spoznali bomo nove pesmi, ki jih bomo 
prepevali ob igranju na inštrumente. Izvajali bomo zanimive 
vaje za artikulacijo in se seznanili s kratkimi deklamacijami. 
Glasbo bomo iskali v pravljicah in pripovedkah, ob različnih 
zvrsteh glasbe pa se bomo svobodno plesno izražali. Spoznali 
bomo različne inštrumente in raziskovali, kako zvenijo. 

Neža 
Šturm 

METULJI 
2-3 (METULJI, 

POLŽI) 

1. 
ponedeljek 

GIBALNE DEJAVNOSTI: Razvijali bomo gibalne zmožnosti otrok. 
Preko različnih poligonov in športnih iger se bodo seznanili z 
osnovnimi gimnastičnimi prvinami in skozi različne sklope vaj 
razvijali medsebojno sodelovanje. 
Z gibalno dejavnostjo bom otrokom predstavila šport kot nekaj 
zabavnega, česar se bodo radi tudi samoiniciativno posluževali 
in bo tako postal del njihovega vsakdana in dobrega počutja.  

Lučka 
Mrzelj 

METULJI 
2-3 (METULJI, 

POLŽI) 

3. 
ponedeljek 

»JAZ, TI, MI«: Prek zgodb, sodelovalnih in socialnih iger otroci 
doživljajo sebe kot del skupine, spoznavajo pomen recipročnosti 
in sodelovanja za dosego skupnih ciljev, razvijajo empatijo in 
socialne spretnosti ter se učijo lastna občutja prepoznavati in jih 
ubesediti. Učijo se biti pozorni na telesne občutke, dihanje in 
čustveno doživljanje, ki jih vzbujajo raznoliki slušni, vidni in 
taktilni dražljaji. Ob sodelovanju z vrstniki doživljajo ugodje in 
razvijajo pozitivno samopodobo.  

Jasna Lalić POLŽI 
2-3 (POLŽI, 
METULJI) 

 

1. 
ponedeljek 

PLESNE IN GIBALNE IGRE: Dejavnost je namenjena 
spodbujanju gibalnih sposobnosti otrok. Potrebi po igri in 
gibanju sta otrokovi primarni potrebi, glasba pa otroke k temu 
še spodbuja. 

Monika 
Bučevec 

POLŽI 
2-3 (POLŽI, 
METULJI) 

 

3. 
ponedeljek 
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ZABAVNO NARAVOSLOVJE: Naravoslovje je obsežno področje 
poznavanja in raziskovanja narave. Je vedenje o živi in neživi 
naravi. Otroci v predšolskem obdobju neprestano iščejo 
odgovore na vprašanja in raziskujejo svet okoli sebe. Moj 
namen je skozi različne naravoslovne delavnice otroke 
navdušiti nad naravoslovjem in jih spodbuditi h kritičnemu 
razmišljanju. Naravoslovne delavnice bodo povezane s 
kemijskimi, fizikalnimi, tehničnimi in biološkimi vsebinami. 
Otroci se bodo med aktivnim učenjem skozi eksperimente, 
opazovanje in pogovor seznanili s postopki, pojmi 
naravoslovnega raziskovanja ter naravoslovnim mišljenjem, ki 
bo potekalo na podlagi izkušenj.  

Tamara 
Kovačević 

POLŽI 
2-3 (POLŽI, 
METULJI) 

 

3. 
ponedeljek 

ČUTILA IN ČUTNE POTI: Otroke bom spodbudila k občutenju, 
prepoznavanju, zaznavanju, spoznavanju različnih materialov in  
snov preko svojih čutil (vid, tip, voh, okus, sluh). Otroci se na ta 
način soočijo z različnimi situacijami sprejemanja in doživljanja 
okolja, eksperimentirajo, spoznajo/ozavestijo  različne čute  ter  
izražajo  svoja občutja, povezujejo znanja, predvidevajo, 
sklepajo, razmišljajo in spoznavajo nove pojme. Ob različnih 
informacijah razvijajo in uporabljajo vsa čutila. Na ta način 
razvijajo pozornost, dosegajo trajnostno znanje in lažje 
povezujejo pojme. 

Silva 
Skubic 

PETELINI 
3-4 (PETELINI, SRNE, 

MEDVEDI) 

1. 
ponedeljek 

SVET MATEMATIČNIH PUSTOLOVŠČIN: Otroci se v 
vsakodnevnem življenju pogosto srečujejo z matematiko. Preko 
matematičnih pustolovščin se bodo na zabaven način srečali z 
različnimi matematičnimi nalogami. Skozi igro bomo prišli do 
želenih odgovorov, razvijali matematično in logično mišljenje 
ter spretnosti in izkušnje. Tako se bodo otroci naučili, da lahko 
matematično razmišljanje uporabijo pri reševanju 
vsakodnevnih problemov. 

Katarina 
Kušar 

PETELINI 
3-4 (PETELINI, SRNE, 

MEDVEDI) 

3. 
ponedeljek 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN PRIPOVEDKAH: Otroci 
bodo spoznavali pestrost in raznolikost ljudskega slovstva s 
poudarkom na slovenskem ljudskem izročilu. Predstavila jim 
bom zgodbe in pripovedke, v katerih nastopajo otroci, živali in 
predmeti z nadnaravnimi lastnostmi, bajeslovna ter pravljična 
bitja. Skupaj bomo skušali izluščiti nauk zgodb ter tako 
pridobivali pozitivne izkušnje in predstave, ki  temeljijo na 
pravičnosti in dobroti preprostih ljudi ter utrjevali zavedanje, 
da dobro premaga zlo. 
Poleg slovenskih pravljic in pripovedk bomo spoznavali tudi 
ljudsko izročilo drugih narodov. Doživljanje pravljic bom 
obogatila s petjem, slikami ali z lutkovno animacijo. 

Tanja 
Virant 

SRNE 
3-4 (SRNE, PETELINI, 

MEDVEDI) 

1. 
ponedeljek 

MALI SVETOVNI POPOTNIKI: S pomočjo knjig, slik in IKT 
pripomočkov bomo z otroki spoznavali različne pokrajine sveta 
(puščave, gorski svet, savane, morja, gozdovi ipd.).  
Spoznavali bomo njihove glavne značilnosti in živali, ki živijo na 
raziskovanih pokrajinah. S pomočjo didaktičnih iger bomo 
utrjevali svoje znanje in spoznavali nove pojme in besede. S 

Alenka 
Mohorčič 

SRNE 
3-4 (SRNE, PETELINI, 

MEDVEDI) 

3. 
ponedeljek 
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pripovedovanjem, opisovanjem in slikami bom poskušala 
otrokom čim bolj približati različne pokrajine sveta.  

ZABAVNE ŽOGARIJE: Otroci bodo pri dejavnosti imeli možnost 
osvajati osnove gibanja z žogo oziroma abeced iger z žogo, kar 
je pomembno pri razvoju koordinacije, natančnosti zadevanja, 
podajanja in ravnotežja. Razna gibanja z žogo vplivajo na razvoj 
pozornosti, orientacije v prostoru in hitrost odzivanja. Otroci 
bodo imeli možnost spoznati žoge različne po velikosti, teži, 
materialu ipd. Na zabaven in sproščen način se bodo seznanili s 
športi, pri katerih se uporablja žoga. 

Monika 
Weingerl 

MEDVEDI 
3-4 (MEDVEDI, 

SRNE, PETELINI) 

1. 
ponedeljek 

GIBALNE URICE ZA NAJMLAJŠE: Otrok preko naravnih oblik 
gibanja spozna različne ovire in s tem preizkuša svoje 
zmožnosti ter se srečuje z novimi izzivi. Na ta način osvaja in 
razvija gibalne sposobnosti, ter na zabaven način pridobiva 
zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. 
S tem pa malčki povežejo gibanje z elementi časa, ritma in 
prostora. 

Tina 
Šipraga 

MEDVEDI 
3-4 (MEDVEDI, 

SRNE, PETELINI) 

3. 
ponedeljek 

USTVARJALNE ROKE… : Skozi različne oblike umetnosti se 
izražajo otrokove predstave o razumevanju in dojemanju sveta,  
v vrtiljaku pa ga bomo igrivo spoznavali preko oblikovanja in 
ustvarjanja z glino in drugimi naravnimi materiali. Igra z glino 
omogoča izražanje, predstavljanje, doživljanje  sveta z vsemi 
čuti. Gnetljivi material otroke vedno znova navduši, saj prek 
oblikovanja sprostijo napetosti, najdejo stik s sabo  in odprejo 
pot ustvarjalnosti in domišljiji. Ob igri z glino bomo spoznali  
različne tehnike oblikovanja gline, z oblikovanjem pravljičnih 
figur bomo oživeli pravljico, oblikovali čarobne skodelice ipd. 
ter opazovali spremembe v materialu od začetka do konca 
procesa ustvarjanja. Na zabaven, sproščen način bomo razvijali 
finomotorične spretnosti, razmišljanje, zaznavanje, izražanje  
ter z izdelki prinesli domačnost v vrtec in domov. Barvitost v 
naše prostore bomo vnašali tudi z oblikovanjem mandal na 
kamnih in tako zaokrožili naravni izbor igrač, ki vedno znova 
navdušujejo in odpirajo nove ustvarjalne ideje. 

Jana 
Suhadolnik 

ZMAJI 
4-6 (ZMAJI,KUŽKI, 

JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

RAZGIBAJMO SE S PRAVLJICO: Gibanje in pravljice sta v 
predšolskem obdobju bistvenega pomena. Pravljice skrbijo za 
govor in domišljijo, razvoj in premagovanje gibalnih spretnosti 
ter pozitivno vplivajo na samopodobo in samozaupanje. Otroci 
bodo v svet pravljic vstopili preko gibanja. Tako bodo slišano 
pravljico, plesno ali pa preko gibalnih poligonov tudi doživeli. 

Klavdija 
Skarlovnik 

ZMAJI 
4-6 (ZMAJI,KUŽKI, 

JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

VESELA MATEMATIKA: Matematiko bomo spoznavali na 
zabaven način in z različnimi matematičnimi dejavnostmi, 
pridobivali odgovore na svoja matematična vprašanja, odkrivali 
nove rešitve, razmišljali in uživali pri reševanju matematičnih 
ugank.  

Aljaž 
Levičar 
 

JEŽI 
4-6 

(JEŽI,ZMAJI,KUŽKI) 

1. 
ponedeljek 

Z GIBANJEM RAZVIJAMO MOTORIKO PREDŠOLSKEGA 
OTROKA: Motorični razvoj predstavlja pomemben proces 
učenja, kjer se otrok nauči uporabljati mišice za gibanje telesa. 
Z različnimi gibalnimi igrami in vajami bo otrok razvijal in 

Špela 
Primar 

JEŽI 
4-6 

(JEŽI,ZMAJI,KUŽKI) 

3. 
ponedeljek 
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spoznaval svoje gibalne sposobnosti in spretnosti – ravnotežje, 
koordinacija, moč, hitrost, vzdržljivost, preciznost in gibljivost 
ter finomotoriko. 

NTC-učenje: Učenje je lahko igra in igra je učenje. Razvoj 
miselnih procesov v zgodnjem otroštvu je odlična osnova za 
analitično učenje, razmišljanje in povezovanje naučenega. 
Otroci bodo spoznali različne faze NTC-učenja. Z lahkimi, 
igrivimi nalogami bodo razmišljali, analizirali in povezovali. 
Izvajali bomo kompleksne motorične dejavnosti,  miselne 
klasifikacije, spoznavali simbole, sestavljali nelogične zgodbe in 
iskali asociacije. Informacije bomo pretvorili v uporabno znanje 
in funkcionalno razmišljanje.  

Mateja 
Funkl 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

IGRAJMO SE Z NARAVNIMI MATERIALI: Otroci so na vsakem 
koraku obkroženi z igračami, ki so navadno usmerjene k 
enemu, dvema, morda trem načinom uporabe. Velikokrat pa 
pozabimo na naravne materiale, ki nam omogočajo neskončne 
možnosti za igro z njimi – vse od ustvarjanja z njimi, učenja 
matematičnih osnov, pomagajo nam lahko pri razvoju fine 
motorike, čutil ipd. S pomočjo naravnih materialov bomo z 
otroki prek igre razvijali različna področja njihovega razvoja ter 
se ob tem zabavali in se naučili veliko novega. 

Barbara 
Domanjko 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

Enota  
Orlova 

MI MAJHNI GLASBENIKI: V predšolskem obdobju je 
pomembno, da otrokom omogočimo čim več raznolikih 
glasbenih izkušenj. Otroci se bodo spremenili v glasbenike in 
preizkušali različna preprosta glasbila (ropotuljice, zvončke, 
palčke ipd.), igrali na lastna glasbila (govorila, roke, noge) in 
izdelali svoje glasbilo. Otroci se bodo tako seznanili z različnimi 
glasbili in spoznali značilnosti posameznega glasbila 
(poimenovanje glasbila, zvok glasbila in demonstracijo, kako se 
nanj igra). S tem bodo razvijali ritem, grobo motoriko in tudi 
intelektualne sposobnosti.  

Anja 
Bezjak 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

1. 
sreda 

1,2,3 SINAPSE RAZVIJAMO MI: Otroci prek različnih igralno-
gibalnih dejavnosti – poligona, vrtenja okoli svoje osi, hoje po 
vrvi, hoje po taktilnih predlogah (roke-noge), hoje z različnimi 
senzornimi predmeti, spretnosti z žogami (lovljenje, metanje) – 
razvijajo sinapse, ki vplivajo na intelektualni razvoj in 
posledično na višjo inteligenco. 

Eva 
Semolič 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

3. 
sreda 

S KNJIGO V ROKI V PRAVLJIČNI SVET: Nikoli ni prezgodaj za  
branje knjig otrokom. Ob knjigi bodo otroci doživljali ugodje, 
veselje in zabavo, ter pridobivali pozitiven odnos do jezika in 
knjige. Ko bomo brali, se bomo učili novih besed in si s tem 
bogatili besedni zaklad, razvijali domišljijo in se vživljali v druge 
vloge. Poleg tega bodo otroci doživljali knjigo kot motivacijsko 
sredstvo za različne dejavnosti drugih kurikularnih področji. 

Tatjana 
Sušnik 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

3. 
sreda 

POTOVANJE V SKRIVNOSTNI SVET PRAVLJIC: Pripovedovanje  
pravljic našim najmlajšim, preživljanje skupnega časa v 
domišljijskem času, je  izjemno dragocena aktivnost, ki otroku 
nudi neprecenljiv občutek povezanosti, varnosti in psihičnega 
udobja, ki je pomemben pri nadaljnjem razvoju in oblikovanju 

Martina 
Šporar 

ČEBELICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

1. 
sreda 

http://www.vrtec-galjevica.si/


VRTEC GALJEVICA 
Galjevica 35 
SI - 1000 Ljubljana 
T: 01/4204-700 
F: 01/4204-709 
www.vrtec-galjevica.si  
 

 

osebnosti. Pravljice nas bodo  popeljale  v svet domišljije in 
nam predstavile  svet na zanimiv in prijazen način.  Pravljice 
bom otrokom približala ob pomoči slikopisov. Ob tem se bodo 
otroci seznanjali z novimi, različnimi vsebinami in preko tega 
razvijali in bogatili besedni zaklad. Otroci bodo z opazovanjem 
različnih slik, poimenovali različne živali, rastline, predmete in 
iskali manjkajoče dele dodatnih sličic, za razvijanje 
akomodacije. Na urah pravljic  se nam bo  pridružila tudi lutka. 

USTVARJANJE PREKO SENZORIČNIH ZAZNAV: Različne teorije 
otrokovega razvoja nas seznanjajo, da so prva tri leta 
najpomembnejša za razvoj otrokovih zaznav. Otroci si tako 
intenzivno pridobivajo izkušnje s predmeti, okolico in ljudmi 
okoli sebe. Učijo se usklajevanja vidnih, slušnih in tipnih 
informacij. Otroci bodo po čustvenih doživljanjih, ki jih bodo 
pridobili ob spontanem gibanju skozi ples, ustvarjali z uporabo 
lastnega telesa (prsti, dlani, roke in stopala). Prav tako pa bodo 
imeli možnost slikanja/tiskanja z umetnimi in naravnimi 
materiali.  

Helena 
Razpotnik 
 

ČEBELICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, 
ČEBELICE) 

3. 
sreda 

GLASBENA USTVARJALNICA: Otroci bodo preko dejavnosti 
spoznavali inštrumente, ritem in glasbo. V povezavi z 
umetnostjo bodo izdelovali različne ritmične in melodične 
inštrumente, preizkušali njihov zvok in glasbo sami ustvarjali. 
Spoznavali bodo otroške ljudske in umetne pesmi in jih ob 
spremljavi inštrumentov prepevali. 

Pia Kuk MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. 
sreda 

LUTKA NAŠA PRIJATELJICA: Lutka je čudovito vzgojno sredstvo, 
ki spodbuja otrokov razvoj, ga motivira in spodbudi k različnim 
dejavnostim. Lutka je odlična rešitev, ko se otrok začne 
spoznavati z okolico, igro z vrstniki in sodelovanju v skupini. Z 
rajalnimi igrami, pripovedovanjem kratkih pravljic in petjem 
pesmic bomo s pomočjo lutke pri najmlajših razvijali govorni 
razvoj. 

Katarina 
Orel Zajc 

MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3. 
sreda 

SOCIALNE IGRE:  V okviru obogatitvene dejavnosti se bomo 
družili ob igrah, ki namesto tekmovalnosti v ospredje 
postavljajo socialne odnose med otroki. Igrali se bomo igre 
spoznavanja, igre za tvorjenje ekipe, igre za sprostitev in 
tematske igre. Preko različnih socialnih iger bodo otroci 
pridobivali in krepili socialne stike, medosebno komunikacijo in 
pozitivno samopodobo. Učili se bodo  pozornosti in 
koncentracije, spoznavali sami sebe in druge. Preko 
sprostitvenih tehnik (masaža za otroke, vodena vizualizacija, 
poslušanje in izražanje ob glasbi) se  bodo sproščali in učili 
zavedanja samih sebe, svojih čustev ter razvijali strpnost in 
empatijo do drugih. 

Anka Gale ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. 
sreda 

USTVARJAMO Z GLINO: Glina je odlično terapevtsko sredstvo, 
ki pomaga otrokom razvijati ročne spretnosti, občutek za tip, 
njihovo prostorsko zaznavo in kreativnost. Daje posebno 
sporočilo našim prstom. Lahko se je nežno dotikamo, jo 
gnetemo, mečkamo, valjamo, oblikujemo ipd.  

Tatjana 
Špoljarić 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3. 
sreda 
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Otroci bodo spoznavali različne tehnike oblikovanja gline, 
orodja za glino in poslikave izdelkov z engobami – barvami za 
glino. Seznanili se bodo s procesom oblikovanja in ustvarjanja z 
glino od »kepe zemlje« do žganega izdelka. Pod spretnimi 
prstki pa lahko nastajajo zanimivi izdelki neprecenljive 
vrednosti, saj so prav otroci pravi umetniki z neskončno 
domišljijo. 

NTC SISTEM UČENJA: Je izmed uspešnih načinov spodbujanja 
razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju. Z 
ustreznimi dejavnostmi, igro in spodbudnim učnim okoljem, ki 
omogoča razvoj sinaps, se postavljajo dobre osnove za 
kasnejše uspešno učenje. NTC dejavnosti bodo poleg igre, 
vključevale elemente, ki razvijajo kompleksne motorične 
spretnosti (koordinacija in ravnotežje, spretnost rok in prstov, 
prilagoditev/akomodacijo očesa), miselne klasifikacije, miselne 
seriacije in asociacije, spoznavanje simbolov (logotipi, zastave 
ipd.), sestavljanje nelogičnih zgodb, reševanje zagonetnih 
ugank, iskanje skritih besed in učenje preko slikopisov. Otroci 
bodo ob slikovni in materialni podpori ter preko gibalnih 
poligonov in iger za hitro miselno in gibalno reagiranje 
pridobivali znanje in miselne spodbude. 

Barbara 
Jakopin  

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. 
sreda 

GIBANJE SKOZI IGRO: Ustrezne gibalne dejavnosti so v vrtcu 
ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj. 
Preko gibanja otroci zaznavajo okolico, prostor, čas in samega 
sebe. Ker sta gibanje in igra primarni otrokovi potrebi, bomo 
skozi različne gibalne igre, poligone ter druge gibalne izzive 
zaznavali in spoznavali svoje telo, spoznavali pravila iger ter 
razvijali sodelovanje v skupini. 

Lea ŠIntler KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3. 
sreda 

TELOVADNICA ZA NAJMLAJŠE: Tudi najmlajšim otrokom lahko 
v telovadnici organiziramo gibalne poligone in z uporabo 
različnih rekvizitov ustvarjamo specifične gibalne izzive, ki 
spodbujajo gibalni razvoj posameznih gibalnih sposobnosti 
(npr. hoja po klančinah navzgor in navzdol, plezanje po 
letveniku, skoki z višine ipd.), ter jih postopoma tudi učimo 
varnega vedenja v telovadnem prostoru.  

Jana Šefic 
Globokar 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. 
sreda 

USTVARJALNE DELAVNICE: V ustvarjalnih delavnicah otroci z 
ustvarjanjem razvijajo svojo domišljijo, čut, ročne spretnosti in 
si krepijo fino motoriko. To je le nekaj pozitivnih 
učinkov ustvarjalnih delavnic za najmlajše. Majhni otroci že 
zgodaj pokažejo svojo kreativnost s packanjem, interes za 
barvanje, spoznavanje novih materialov. Ob pomoči odrasle 
osebe pa je učenje še hitrejše, izdelki so čudovit spomin na 
prva ustvarjanja in hkrati tudi lepo darilo. 

Katarina 
Mihevc 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. 
sreda 

IGRARIJE, BESEDNE ČAROVNIJE: Besedne igre so v 
predšolskem obdobju zelo pomembne – otroci se skozi njih 
učijo rime, jezik ter burijo svojo domišljijo. Spoznavali bomo 
različne bibarije, izštevanke, deklamacije, pesmi ter pravljice. 
Izmišljevali si bomo zgodbe, tudi nelogične, ob tem pa ne bomo 
pozabili na humor in smeh. Spodbujanje govorno-jezikovnega 

Tea Janušić KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. 
sreda 
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področja je ena najpomembnejših prvin, ki jo lahko v 
predšolskem obdobju negujemo in razvijamo, pomembno pa 
je, da so otroci čimbolj aktivni. 

ZABAVNO-POUČNI EKSPERIMENTI ZA OTROKE: 
Eksperimenti so za otroke dober način spoznavanja 
naravoslovja. Ker so poleg tega tudi zabavni, ostanejo otrokom 
dlje časa v spominu. Pozabavali se bomo z različnimi materiali 
in pripravili enostavne eksperimente za otroke. Zgodnje 
uvajanje v naravoslovje je zelo pomembno, saj otroci že zgodaj 
začnejo razvijati pozitiven, naklonjen in odgovoren odnos do 
narave, ki ga lahko razvijejo predvsem s pogostimi pozitivnimi 
izkušnjami in lastno aktivnostjo. 

Sara Lazar KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. 
sreda 

MALI MOJSTER: V okviru obogatitvene dejavnosti bom 
otrokom ponudil izdelavo različnih stvari iz različnih materialov. 
Izdelovali bomo helikopterje, vozila, stojala za barvice in še 
marsikaj. Spoznavali se bomo z izdelavo načrta, z materiali kot 
so les, kovina, lepenka in orodji kot so klešče, kladivo, žeblji, 
vijaki, vrtalnik, ki jih bomo potrebovali pri izvedbi. Seznanili se 
bomo tudi z varnostjo pri delu s kladivom, žeblji, žago in pri 
vijačenju z električnim vrtalnikom. Cilj dejavnosti je otroke 
seznaniti s tehničnimi aktivnostmi, pridobivanje novih 
spretnosti in skrb za varnost.  

Samuel 
Kranjc 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. 
sreda 

ZABAVNE MATEMATIČNE IGRE: Otroci bodo preko iger 
spoznavali, ustvarjali in reševali različne matematične 
probleme. Razvijali bomo logično mišljenje, se krepili v 
matematičnih spretnostih in matematičnem izražanju. 
Spoznavali bomo matematične igre različnih vsebin 
(primerjanje, urejanje, razvrščanje, merjenje, logika, verjetnost, 
geometrijski liki in telesa ipd.). Z igrami bomo otrokom pričarali 
pozitivno in prijetno izkušnjo spoznavanja matematike.  

Karin Kosi MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. 
sreda 

Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

PRAVLJIČNA JOGA: V jogi otroci uživajo, ker je zabavna, 
netekmovalna in ker veliko položajev oponaša živali in naravo. 
Joga otroke spodbuja in gradi njihovo samozavest. Spoznali 
bomo jogijske položaje, pozdrav soncu ob glasbi, dihalne 
tehnike (hobbermanovo sfero), obrazno jogo, jogijske igre, 
jogijske kartice, masaže, igre za sproščanje, vizualizacije in ne 
bomo pozabili tudi ustvarjati. Joga v zgodnjem otroštvu s 
telesnimi položaji spodbuja pozitivno samopodobo in zavedanje 
telesa. Otroci dobijo ogromno koristi. Fizično povečuje njihovo 
gibljivost, moč in koordinacijo. Hkrati pa se poveča njihova 
koncentracija, mirnost ter sproščenost. 

Karin 
Novak 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

1.  
torek 

PRAVLJIČNA MEDITACIJA IN MANDALE: Ob umirjeni glasbi ali 
zvoku koshi zvončka bomo prebirali meditativne pravljice. S 
pomočjo pravljic in glasbe se otroci umirijo, sprostijo, razvijajo 
ustvarjalnost, samozavest, domišljijo in se urijo v vizualizaciji. 
Pravljice govorijo tudi o soočanju s težavami, strahovi in nudijo 
rešitve. K sproščanju in umirjanju pripomorejo tudi mandale, ob 
katerih bomo sočasno urili tudi natančnost in vztrajnost. 

Sanja 
Majić 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

3. 
torek 
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KAMIŠIBAJ – GLEDALIŠČE V MALEM:  Otroci so željni zgodb in 
pravljic. Kamišibaj, gledališče v malem, je tako edinstvena oblika 
pripovedovanja zgodbic in pravljic ob slikah, ki otroku nudi 
neprecenljiv občutek povezanosti, varnosti in psihičnega 
udobja, ki je pomemben pri nadaljnjem razvoju in oblikovanju 
osebnosti. Je čudovita zamisel za spodbujanje in razvijanje 
govornih, likovnih, ročnih in drugih spretnosti, kot tudi razvoj 
mišljenja in domišljije otrok ter bogatenja besednega zaklada.  
Slike (risbe, slike, ilustracije, lepljenke ipd.) ključnih prizorov 
bodo pripoved dopolnile z vizualno vsebino, kar bo otroke še 
bolj popeljalo v svet domišljije. Poleg tega bodo otroci 
spoznavali preproste lutkovne predstave z lutkami na palici ali s 
senčnimi lutkami, ki si bodo tudi sami izdelali. 

Simona 
Milost 
Dežman 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

1.  
torek 

SKUPAJ SE RAZGIBAMO PO METODI NTC UČENJA: 
V predšolskem obdobju otroci potrebujejo veliko gibanja, saj je 
za njih zelo pomembno, da razvijajo motoriko, ki je pomembna 
za njihov razvoj. Pri gibanju otroci spoznajo svoje telo in 
odkrivajo, kaj vse njihovo telo zmore. Gibanje daje otroku 
občutek varnosti, ugodja in veselja. Otroci se bodo gibali preko 
poligona in gibalnih dejavnosti po sistemu NTC učenja, kjer bodo 
spoznali, kaj vse zmorejo ter spodbujali razvoj sinaps v 
možganih. Gibali se bomo v igralnici in tudi na prostem ter 
uporabili različne športne rekvizite. Cilj gibalne dejavnosti je, da 
otrokom približamo gibalne igre, kjer uživajo in se dobro 
počutijo. 

Sara Dimic 
Martinovič 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

3. 
torek 

Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESEM IN PLES: Z otroki bomo 
s folklorno skupino podoživljali ljudsko glasbeno izročilo, ga 
poustvarjali in mu dodali svojo noto, pri oblikovanju novega 
ljudskega izročila, ki se vseskozi spreminja, iz generacije v 
generacijo, iz roda v rod. 

Andreja 
Košir 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

1. 
ponedeljek 

SKUPAJ OPAZUJEMO NARAVO: Spoznavali bomo vremenske 
pojave, različne male živali, kako vreme vpliva na njihov 
življenjski prostor in kako je ekosistem povezan v mrežo 
vzrokov in posledic.  
Vsebino bomo prepletali z vsemi kurikularnimi področji, s 
plesom, gibalnim izražanjem (ponazarjanje gibanja živali), 
preko razvrščanja elementov po lastnostih, plastičnega 
upodabljanja in širjenja besednega zaklada, pa vse do 
spoštljivega odnosa do narave in skrbi za okolje.  

Maja 
Hussu 
Lemež 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3. 
ponedeljek 

SVET GLINE: Ob igri in oblikovanju z glino bodo otroci razvijali 
svojo ustvarjalnost, domišljijo, spretnosti in čutne zaznave. 
Otroci se z glino igrajo, jo gnetejo, vanjo odtiskujejo pečatnike 
in jo oblikujejo. 

Ana 
Bukovec 
Krenn 

RIBICE 
2-6 (ŽABICE,  RIBICE, 

RAČKE) 

1. 
ponedeljek 

KO PRAVLJICE OŽIVIJO: Dejavnosti s področja jezika so v vrtcu  
dnevno načrtovane in izvedene. Z njimi razvijamo jezikovne 
kompetence otrok. Z obogatitveno dejavnostjo Ko pravljice 
oživijo želim otroke popeljati v svet domišljije, preko katere se 
bodo seznanili z različnimi moralno-etičnimi dimenzijami. 

Karmen 
Kogoj 

RIBICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3. 
ponedeljek 
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ROBOTIKA: Na zabaven način,  preko igre se bodo otroci srečali 
z osnovami robotike. Seznanili se bodo z načrtovanjem,  
delovanjem,  upravljanjem in uporabo enostavnega robota.  Ob 
tem bodo razvijali matematično mišljenje ter se izkušenjsko 
seznanili z naravoslovnimi in tehničnimi področji in krepili 
kreativnost.  

Miha Mrak RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

1. 
ponedeljek 

SOCIALNE IGRE: Pri socialnih igrah bodo otroci sodelovali z 
odraslim in z drugimi otroki. S to dejavnostjo otroci povečajo 
verbalno in neverbalno komunikacijo, spodbujali in razvijali 
bodo komunikacijo med otroki in poiskali sprejemljive načine, 
kako vplivati na dogajanje okoli sebe (kako sporočati, se 
dogovarjati itd.). Otroci bodo preko socialnih iger razvijali svojo 
emocionalno, spoznavno in socialno plat osebnosti ter 
spodbujali ustvarjalnost.  

Klara Flerin RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3. 
ponedeljek 

Lokacija  
Jurček 
 

MALI GLASBENIKI: S petjem in poslušanjem glasbe otrok 
glasbo doživlja, se z njo izraža in komunicira. Preko poslušanja 
petja, pripevanja in petja pesmi bodo najmlajši otroci razvijali 
melodični posluh, melodije pa bomo dopolnili tudi z igranjem 
na ritmična glasbila kot so ropotulje in palčke ali jih spremljali z 
lastnimi instrumenti. Spoznali bodo glasbila kot so flavta, kitara 
in klaviature ter ob njihovih zvokih sproščeno pripevali. 

Mateja 
Viršek 

SOVICE 
1-2 (LISIČKE 

VEVERICE, SOVICE) 

1. 
petek 

ČAROBNI SVET GLASBE: V vrtcu bomo skupaj z otroki 
spoznavali različne svetove glasbe. Klasične pravljice bomo 
predstavili in  obogatili z glasbenimi vložki s kljunasto flavto, 
kitaro in klavirjem. Vse skupaj pa bo podprto tudi s petjem. 
Tako bodo otroci spoznavali hkrati nove zgodbe in pesmi, ki jih 
bomo tudi utrjevali v oddelkih. 

Veronika 
Indihar 

SOVICE 
1-2 (LISIČKE 

VEVERICE, SOVICE) 

3. 
petek 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: Otroci preko dejavnosti, ki 
spodbujajo gibalni razvoj, hitreje razvijajo socialne veščine, 
samozaupanje, pozitivno samopodobo, razvijajo pozitivna 
čustva, najdejo način izražanja negativnih čustev, razvijajo 
intelektualne in funkcionalne sposobnosti, razvijajo sodelovalni 
odnos do vrstnikov in skupine, vrednotijo svoj položaj, razvijejo 
socialni prostor in ne nazadnje izboljšujejo svoj zdravstveni 
status ter pridobivajo pozitivne vrednote. 

Jana  
Tomc 

VEVERICE 
1-2 (LISIČKE 

VEVERICE, SOVICE) 

1. 
petek 

MI SE IMAMO RADI: Če želimo razvijati vse zmožnosti 
otrokovega razvoja, je pomembno, da se otrok v skupini čuti 
sprejetega in varnega. S plesno-gibalnimi dejavnostmi in z 
drugimi socialnimi igrami bom poskušala spodbujati in razvijati 
socialne stike med otroki, prijateljske odnose in pozitivno 
vzdušje v skupini, v kateri se bodo otroci počutili varne in 
sprejete. 

Andreja 
Mihevc 

VEVERICE 
1-2 (LISIČKE 

VEVERICE, SOVICE) 

3. 
petek 

RINGA RINGA RAJA: Glasba je pomemben vidik otrokovega 
razvoja, zato bodo otroci spoznavali različne pesmi in razvijali 
pozitiven odnos do glasbe ter se ob tem zabavali. Spoznavali 
bodo lastne inštrumente in izvajali ritmične vzorce s 
ploskanjem, topotanjem ter doživljali in opazovali petje 
odraslega. 

Mojca 
Bilban 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE 

VEVERICE, SOVICE)) 

1. 
petek 
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SENZORNE IGRE: Senzorna igra je raziskovalna igra, pri kateri 
se aktivirajo vsa otrokova čutila. Pomembna je za otrokov 
razvoj, ker se na ta način nanaša na senzorno integracijo, in 
tako otrok razume, kako stvari okoli nas funkcionirajo. 
Otrok bo tako preko igre raziskoval in si razvijal svoja čutila. 

Andreja 
Vrankar 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE 

VEVERICE, SOVICE)) 

3. 
petek 

PRAVLJIČNI KOVČEK: Pravljice so že od najzgodnejšega 
otroštva zalo pomembne za razvoj čustev, moralnega čuta in 
osebnosti. Otroku pravljice pomagajo pri razvoju govornih in 
bralnih sposobnosti, z njimi stopijo v stik s svojo domišljijo in jo 
gradijo.. Pravljice zmorejo v otroku oživeti tiste notranje 
svetove podob, ki oblikujejo otrokovo duševno telo prav tam, 
kjer je realen zunanji svet brez moči. Nekoliko skrivnostno 
bodo otroci vsak mesec spoznali novo zgodbo iz kovčka, ki jo 
bodo doživljali ob slikah, lutkah, v PPT predstavitvi ipd., vsakič 
drugače. Zgodbe bodo povezane z letnimi časi in praznovanji. 
Nekaj zgodb in pravljic, ki se bodo predstavile iz pravljičnega 
kovčka, so: Debela repa (Ljudska), Muca Copatarica (Ela 
Peroci),  Sapra Miška (Svetlana Makarovič), Glasbena pravljica 
Gradič (Mira Voglar). 
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