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

 

St
ra

n
1

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI SD – VRTILJAK DEJAVNOSTI v šolskem letu 2020/21 
 

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 in Anastazija Pograjc na Galjevici in Pia Kuk 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 Mina 
Pišljar v sodelovanju z Aljažem Levičarjem, Mihom Mrakom, 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. Na enoti Orlova je za 5-6-letne otroke organizirana dejavnost Mali šahisti, ki jo 
vodi Samuel Kranjc. Otroci se na te dejavnosti prijavijo v začetku šolskega leta, SD oddelkov 4-6 
dejavnosti predstavijo staršem na 1. roditeljskem sestanku. Dva oddelka nastarejših otrok (ježi in 
račke) iz Galjevice in Ribnika bosta v tem šolskem letu gozdna oddelka in bodo vsak teden 2 dneva v 
naravi – v gozdu. Del gozdnega programa vrtca bo tudi 6 starejših oddelkov 4 hiš našega vrtca 
(petelini, medvedi, kresničke, murenčki, zvezdice in ribice), vendar v ožjem obsegu, saj bodo v gozdu 
preživeli 1 dan tedensko. Ob ekstremnih vremenskih razmerah se pedagoški del učnega procesa 
izvede v dvorani ČS, raziskovalno doživljajski del pa v gozdu. Na enoti Galjevica bosta za 5-6 letne 
otroke Anja Mihelič in Anamari Tivadar vodili dejavnost Mali gledališčniki. 
 
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z Vrtiljakom dejavnosti, znotraj katerega bodo potekale vse 
obogatitvene dejavnosti 1 x mesečno po 30 minut, in sicer bodo letošnje leto zaradi ukrepov 
preprečevanja širjenja okužb Covid-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 x v šolskem letu. 
 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec 
dejavnosti 

ODDELEK: 
starost 

vključenih otrok 

Dan 

Enota 
Galjevica 

ČUTILA IN ČUTNE POTI: otroke spodbuditi 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/ 
Neža Rupnik 

PIKAPOLONICE 
1-2 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

1. 
ponedeljek 
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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 PIKAPOLONICE 
1-2  (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

3. 
ponedeljek 

GIBALKO: Gibanje je otrokova osnova življenjska 
potreba, zato bodo otroci imeli možnost  preko različnih 
poligonov in iger razvijati svoje gibalne sposobnosti, 
usvajati osnovne gibalne koncepte in se učiti 
samostojnega reševanja gibalnih problemov. 

Monika 
Weingerl 

MUCKI 
1-2 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

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 
usvaja 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 MUCKI 
1-2 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

3. 
ponedeljek 

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN  
ENCIBENCI NA KAMNECI: Obogatitvena dejavnost bo 
zajemala dva vsebinska sklopa: 
-vzgoja in nega zelišč, sušenje zelišč, oblikovanje 
herbarija, priprava napitkov in namazov, sosednjo 
skupino povabimo na gostijo, 
-kratke ljudske pesmi posredovane otrokom na primeren 
način, saj s pripovedovanjem ob slikah  otroci 
pridobivajo  občutek za rimo in ritem, podoživljajo 
veselje ob prebiranju ter oblikujejo lastne knjige. 

Metoda 
Lenarčič 
 
 
 

METULJI 
2-3 (METULJI, POLŽI) 

1. 
ponedeljek 

MALI UMETNIKI: Otroci so že od rojstva aktivni in 
radovedni raziskovalci sveta okoli sebe. Preko igre in 
umetnosti spoznava sebe in svojo okolico ter različne 
materiale. Preko različnih likovnih tehnik bodo razvijali 
ročne spretnosti, kreativnost, domišljijo, radovednost, 
ustvarjalnost, se ob tem veliko zabavali in spoznavali ter 
rokovali z različnimi materiali.  

Špela Primar METULJI 
2-3 (METULJI, POLŽI) 

3. 
ponedeljek 

DOBER DAN, LUTKE: Prva leta v vrtcu imajo veliko 
čustveno in razvojno  vrednost, saj si  otrok oblikuje 
odnos do prijateljev, v socialni sredini išče svojo 
potrditev. K dobremu počutju in sprejetosti lahko 
strokovni delavci  spodbujamo tudi z izbiro primernih 
igrač in iger.  Preko iger z lutkami bomo v obogatitveni 
dejavnosti  spodbujali spoznavanje sebe, prijateljev, 
lutka nas bo spodbujala in navduševala pri 
premagovanju gibalnih, glasbenih, socialnih veščinah, z 
njo bomo spoznavali pozitivne vrednote. Ob lutkah 
bomo razvijali govorni razvoj najmlajših, spremljale pa 
nas bodo tudi  na potepanjih v okolici vrtca.  

Jana 
Suhadolnik 

POLŽI 
2-3 (METULJI, POLŽI) 

1. 
ponedeljek 

1,2,3, RAZGIBAJMO SE MI: Dejavnost združuje ples in 
gibanje. Preko gibalnih iger bodo otroci razvijali 
ravnotežje in koordinacijo telesa. Plesali bodo z 
različnimi pripomočki in tudi ne vodeno, tako, da bodo 
lahko preko plesa izražali svoja čustva. Celotna dejavnost 
pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, grajenje 
odnosov ter sodelovanje s prijatelji. 

Klavdija 
Skarlovnik 

POLŽI 
2-3 (METULJI, POLŽI) 

3. 
ponedeljek 
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GIBALNE ZGODBE IN MASAŽE ZA OTROKE: Preko 
gibalnih zgodb z različnimi vsebinami, se otroci plesno in 
gibno izražajo, ponekod z vnaprej začrtano koreografijo, 
včasih pa prosto z lastnim ustvarjalnim gibom ob 
poslušanju zgodbe in/ali glasbe. Ob tem urijo tako 
gibalne, kot jezikovne spretnosti ter usvajajo različne 
oblike izražanja. Vsaka dejavnost se zaključi s kratko 
masažo za otroke, ki jo otroci izvedejo med seboj in ki 
nosi spremljevalno zgodbo z zabavno temo. Ob tem se 
otrok sprosti, zabava in utrdi socialne odnose znotraj 
skupine. 

Mina Pišljar PETELINI 
3-5  (PETELINI, SRNE) 

1. 
ponedeljek 

Z ŽOGO DO ZNANJA:  Otroci vsakodnevno posegajo po 
različnih žogah, se z njimi radi igrajo in spremljajo 
njihovo gibanje.  
Ker je gibanje izjemnega pomena, bom preko različnih 
dejavnostih(plesnih, gibalnih, matematičnih…) z žogo pri 
otrocih spodbujala vztrajnost, natančnost, NTC učenje 
in domišljijo, razvijali pa bomo koordinacijo in skladnost 
gibanja(koordinacija rok, nog in celega telesa).  

Anamari 
Tivadar 

PETELINI 
3-5  (PETELINI, SRNE) 

3. 
ponedeljek 

MALI MUZIKANTJE: Glasba je sestavni del našega 
življenja. Glasbene dejavnosti bodo zajemale 
improvizacije z inštrumenti in plesom, spoznali bomo 
tehnike igranja na instrumente, poslušali bomo klasično, 
sodobno in otroško glasbo, izvajali različne glasbeno 
didaktične igre, s katerimi oblikujemo, bogatimo in 
širimo slušne predstave ter razvijamo ritmični in 
melodični posluh. Učenje novih pesmic bo potekalo po 
konceptu NTC učenja s simboli in gibanjem. Skupaj bomo 
torej ustvarjali na različnih glasbenih področjih 
(poslušanje, izvajanje, ustvarjanje glasbe …) in pri otroku 
razvijali veselje do zvoka, igre in gibanja.  

Anastazija 
Pograjc 

SRNE 
3-5  (PETELINI, SRNE) 

1. 
ponedeljek 

MATEMATIKA SKOZI IGRO: Z matematičnimi igrami in 
nalogami bodo otroci pridobivali matematične izkušnje 
in nova znanja. Preko različnih dejavnosti bodo reševali 
matematične probleme in se seznanjali z matematičnimi 
pojmi. 

Sanja Majič SRNE 
3-5  (PETELINI, SRNE) 

3. 
ponedeljek 

SVET PRAVLJIC IN GLASBE: Vstopili bomo v pravljični 
svet z glasbeno spremljavo.  
S pripovedovanjem želim spodbuditi otrokov govorni 
razvoj ter obogatiti njegov besedni zaklad. Otroci bodo 
pravljice lahko podoživljali tudi ob pomoči glasbe. Skupaj 
bomo peli pesmi na temo pravljic, igrali na instrumente, 
poslušali glasbo ter igranje na različna glasbila. 

Anja Mihelič MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

IGRAJMO SE Z GLASBO: Preko dejavnosti bodo otroci 
spoznali inštrumente, glasbo in ritem. Izdelovali bodo 
različne melodične in ritmične inštrumente in raziskovali, 
kako zvenijo. Spoznali bodo različne pesmi in petje ter 
spremljali z igranjem na inštrumente. 

Neža Španič MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN PRIPOVEDKAH: 
Otroci bodo tekom dejavnosti 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 

Tanja Virant ZMAJI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

1. 
ponedeljek 
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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. 

GLASBA SKOZI LETNE ČASE: Otrokom želim preko igre in 
različnih dejavnosti predstaviti glasbo v povezavi z 
letnimi časi. Otrokom želim približati zvoke iz narave in 
jih pri tem spodbujati k povečanem slušnem zaznavanju. 
Otroci bodo spoznali tudi različne zvrsti ljudske in 
avtorske glasbe, seznanjali in spoznavali bomo tudi 
»lastna glasbila« (deli našega telesa), spoznali bomo 
male instrumente (pihalke, brenkala, tolkala,…) in jih 
izdelovali. Ob spremljavi flavte se bomo naučili nove 
pesmice, ki jih bomo prepevali in obogatili z ritmično 
spremljavo malih instrumentov. 

Anica 
Hočevar 

ZMAJI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, 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(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

SMEH JE POL ZDRAVJA: Z otroki bomo skozi različne 
dejavnosti na vseh kurikularnih področjih iskali, ustvarjali 
in doživljali zabavne vsebine. 
Spoznavali bomo smešne zgodbe, šaljive pesmi, se 
smejali nenavadnim rimam, se pogovarjali v hecnem 
jeziku in si pripovedovali vice. 
Ustvarjali bomo nevsakdanje umetnine in počeli 
vsakdanje stvari na drugačen način –  tiger, ki ga bomo 
narisali z nogami, bo morda imel eno uho, šest nog in 
mavrična krila? 

Jana Šefic 
Globokar 

JEŽI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

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 otroci 
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, 

MEDVEDI, JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

GLASBENE URICE : Otroci ob glasbi doživljajo pozitivne 
občutke in ob njih doživljajo veselje in sprostitev. V 
vrtiljaku, bomo dajali poudarek na učenju novih pesmi, 
igranju na glasbene cevi in na malih inštrumentih. Z 
glasbenimi cevmi, se bomo učili igrati prav določene 
pesmi, kjer se bodo otroci seznanjali s skupinskim 
igranjem in se ob tem povezovali. Prav tako, bomo v 
vrtiljaku spoznali skupine inštrumentov in se bolj 
podrobno soočili z violino, ker sem sama violinistka.  

Neja Glavač KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

Enota  
Orlova 

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 

Pia Kuk  GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

1. 
petek 
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glasbo sami ustvarjali. Spoznavali bodo otroške ljudske in 
umetne pesmi in jih ob spremljavi inštrumentov 
prepevali. 

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 petju pesmic bomo s 
pomočjo lutke pri najmlajših razvijali govorni razvoj. 

Katarina 
Orel Zajec 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

3. 
petek 

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 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

3. 
petek 

PRAVLJICA NA OBISKU: Otroci bodo preko pravljic 
pridobili na jezikovnem področju. Spoznavali  nove 
besede, napredovali v artikulaciji glasov in se učili 
prisluhniti. Zabavali  se ob slikah v IKT tehnologiji, ob 
slikanicah in igri v knjižnem kotičku se učili lepega 
ravnanja s knjigami. Vživeli se v vlogo pripovedovalca 
pravljice in se pogosto  igrali, da  sami »berejo« knjige. 

Marjeta 
Rozman 

ČEBELICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

1. 
petek 

MI SE IMAMO RADI: Če želimo razvijati vse zmožnosti 
otrokovega razvoja, je pomembno, da se otrok v skupini 
čuti sprejetega in varnega. Z 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 

ČEBELICE 
1-2  (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

3. 
petek 

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 MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. 
petek 

ELEMENTARNE IGRE: Z igro bodo otroci na zanimiv in 
njemu primeren način poleg gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti razvijali tudi spoznavne. Otroci  se bodo 
seznanjali in spoznavali vsebino in pravila iger, razvijali 
vztrajnost in odločnost ter  sodelovanje v skupini. 
Spoznali bodo različne elementarne igre kot so: Črni 
mož, Mačke in miši, Lisička, kaj rada ješ in druge. 

Katarina 
Mihevc 

MIŠKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3. 
petek 

EKO DELAVNICE: Ravnanje z odpadki je postala naša 
vsakdanja skrb in potreba. Otroci bodo spoznavali 
različne vrste koristnih odpadkov, možnosti za 
ustvarjanje in ponovno uporabo. Ob tem bodo ozaveščali 
pomen varovanja narave in svojo vlogo pri tem procesu. 

Lilijana 
Paradiž 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. 
petek 

SPOZNAVANJE LETNIH ČASOV PREKO NARAVNIH Sara Lazar ZAJČKI 3. 
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MATERIALOV: Zgodnje uvajanje v naravoslovje naj se 
začne čim prej. Le tako bodo otroci lahko že zgodaj začeli 
razvijati pozitiven, naklonjen in odgovoren odnos do 
narave. Ta se začne oblikovati že v zgodnjem otroštvu, 
otroci pa ga lahko razvijejo predvsem s pogostimi 
pozitivnimi izkušnjami. Skupaj bomo spoznavali letne 
čase, značilnosti določenega letnega časa. Naravni 
materiali nam bodo v pomoč, da bomo lahko še bolje 
spoznali značilnosti določenega letnega časa. Poleg listja, 
zemlje, snega, vode, nam bodo v pomoč tudi živali, ki jih 
bomo spoznali ter se o njih pogovarjali.  

3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 
KRESNIČKE) 

petek 

IGRIVA MATEMATIKA: Otroci bodo skozi igro pridobivali 
matematično znanje in izkušnje. Preko različnih 
dejavnosti in NTC učenja bodo reševali matematične 
probleme, se seznanjali z matematičnimi pojmi in 
strategijami in iskali odgovore na svoja matematična 
vprašanja. 

Barbara 
Jakopin 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1. 
petek 

MASAŽE IN SPROSTITVE ZA OTROKE: Masaže in 
sprostitve za otroke v predšolskem obdobju bodo 
potekale neprisiljeno preko igre. Namenjene so 
umirjanju in sprostitvi otrok, zato jih bomo lahko 
uporabili po katerikoli zaključeni dejavnosti. Masaže 
bom izvajala skupaj z otroki ali pa se jih bodo igrali otroci 
med seboj. Vsako masažo in sprostitev bodo spremljale 
zgodbe z zanimivimi temami. Z njimi bom razvijala tudi 
kreativnost otrok, saj si bodo lahko že sami izmišljajo 
različne sprostitvene dejavnosti in ob tem uživali. Otroci 
so po teh igrah umirjeni in sproščeni ter tako pripravljeni 
za nadaljnje delo. 

Nika Finkšt KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3. 
petek 

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 
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. 

Martina 
Šporar 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. 
petek 

1,2,3 SINAPSE RAZVIJAMO MI: Preko različnih 
specifičnih gibalnih vaj  po sistemu NTC učenja  bodo 
otroci razvijali koordinacijo gibov in motoriko, ki 
pripomoreta k preprečevanju motenj pozornosti in 
koncentracije.  Hkrati bodo izbrane aktivnosti spodbujale 
razvoj in nastajanje sinaps, ki so izjemnega pomena za  
nadaljnji otrokov intelektualni razvoj. 

Eva Semolič MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. 
petek 

PLEŠEM, POJEM, SE IGRAM: Ples je umetnost, kjer otroci 
doživljajo različne vsebine skozi gibanje. S pomočjo plesa 

Janja Grum 
Duša 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

1. 
petek 
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se otroci izražajo, razvijajo domišljijo in ustvarjajo. Je kot 
govorica telesa, skozi katero otroci pokažejo, kaj 
doživljajo in kako se počutijo. Plesno izražanje ima 
pomembno vlogo tudi pri medosebnih odnosih in 
sodelovanju v skupini. Izvajali bomo gibno-plesne 
dejavnosti, ki zajemajo sprostitvene dejavnosti, otroške 
ljudske plese, učenje plesnih koreografij, plesno 
dramatizacijo, banse, bibarije, spontano gibanje, 
ravnanje (manipuliranje) s predmeti, gibalno-rajalne igre 
in ustvarjalni gib kot gibalno izražanje vsebin. 

KRTKI, MURENČKI) 

GIBALNA URICA: Otroci preko dejavnosti z gibanjem 
zaznavajo in odkrivajo svoje telo, preizkušajo, kaj telo 
zmore, doživljajo ponos ob razvijajočih se sposobnosti in 
spretnostih ter gradijo zaupanje vase. Z različnimi 
rekviziti in postavljenimi poligoni, kjer se bodo spopadli z 
izzivi in ovirami na poligonu, bom otroke spodbujala v 
zaupanje v svoje telesne sposobnosti. Pri gibanju je telo 
izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja 
do drugih. Otroci bodo pri tem razvijali občutek za ritem 
in hitrost ter dojemanja prostora in časa. Gibanje daje 
otrokom občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka 
dobrega počutja. 

Renata Vilič KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. 
petek 

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 seznaniti 
otroke s tehničnimi aktivnostmi, pridobivanje novih 
spretnosti in skrb za varnost. 

Samuel 
Kranjc 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1. 
petek 

AEROBIKA ZA MALČKE: Aerobika za malčke je zelo 
zanimiva za predšolsko obdobje. Elemente aerobike 
olajšamo in prilagodimo otrokovemu razvoju in starosti. 
Prav tako prilagodimo glasbo (primeren tempo, glede na 
starostno skupino) preko katere bomo napletli zanimivo 
zgodbo. Zraven glasbe, bomo uporabljali različne 
pripomočke, rekvizite (žoge, obroče, trakove, 
improvizirane pripomočke). Gibanje je v predšolskem 
obdobju pomembno, saj je ključnega pomena za otrokov 
gibalni in funkcionalni razvoj, ter ugodno vpliva na 
otrokove socialne, spoznavne, čustvene sposobnosti in 
lastnosti. Preko gibanja otroci sprostijo tudi negativne 
emocije oz. negativno energijo, katero pretvorijo v 
dobro, se sprostijo in doživljajo ugodje ob gibalnih 
dosežkih. 

Anja Bezjak MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3. 
petek 

Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

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…  Pod spretnimi prstki pa lahko 

Simona 
Milost 
Dežman 
 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

1.  
četrtek 
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nastajajo  zanimivi izdelki neprecenljive vrednosti, saj so 
prav otroci pravi umetniki z neskončno domišljijo. 

DOBRODOŠLI V HIŠI PRAVLJIC: Otroci bodo vstopili v 
pravljični svet. Prisluhnili bodo pripovedovanju pravljic z 
različnimi rekviziti. V zaključnem delu bo vsak otrok 
narisal doživetja (vtise), glede na slišano pravljico. Ob 
koncu vseh vrtiljakov bo iz otrokovih risb nastala 
unikatna hiša pravljic, ki nas bo spominjala na vsa skupna 
pravljična doživetja. 

Karin  
Novak 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

3. 
četrtek 

S CICIDOJEM SE UČIM IN VESELIM: S pomočjo Cicidoja 
bomo obravnavali zanimive teme in si širili znanje o 
kulturi oz. estetski vzgoji, socialnem učenju, družbi, 
naravoslovju, tehniki in športu. Spoznavali bomo sebe, 
svet okoli nas in razvijali radovednost, kreativnost, 
samostojnost in sposobnost reševanja problemov ter si 
ob tem bogatili tudi besedni zaklad in pridobivali izkušnje 
za življenje. 

Mojca 
Kastelic 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

1.  
četrtek 

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. 
četrtek 

Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESEM IN PLES: Z otroci 
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. 
torek 

MATEMATIKA JE ZABAVNA: 
Z matematičnimi igrami in nalogami bodo otroci 
pridobivali matematične izkušnje in nova znanja ( logično 
mišljenje in predstavo ). Z novimi matematičnimi izzivi 
bodo iskali nove rešitve in se pri tem zabavali. 

Andreja 
Hodak Jošt 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3. 
torek 

POJEM IN PLEŠEM: Z glasbo lahko otroku vnesemo v 
življenje radost in veselje. S petjem pesmi razvijamo 
glasbene zmožnosti in dvigujemo nivo mentalne in 
slušne pozornosti. Dejavnost zajema prepevanje pesmi 
ob spremljavi kitare ter gibalne igre ob peti pesmi. 

Ana Bukovec 
Krenn 

RIBICE 
2-6 (ŽABICE,  RIBICE, 

RAČKE) 

1. 
torek 

BIBA POJE: otrok ob glasbi ( petju, pripevanju, 
poslušanju ) doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva 
pozitiven odnos do glasbe. Razvija umetniško 
predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in 
ustvarjanjem, poje in ritmično izreko spremlja z glasbili. 
Izvaja ritmične vzorce s ploskanjem, topotanjem, ter 
doživlja in opazuje petje odraslega. 

Nina Andraši RIBICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3. 
torek 

GIBALNO-RAJALNE IGRE: Gibanje je za otroka naravna in 
življenjska potreba. Dejavnosti s področja gibanja so v 
vrtcu  dnevno načrtovane. Z njimi razvijamo motorične in 

Miha Mrak RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

1. 
torek 
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psiho-fizične sposobnosti otrok. Preko gibalnih iger pri 
najmlajših otrocih razvijamo predvsem ravnotežje in 
koordinacijo celega telesa. 

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 

RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3. 
torek 

Enota  
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 

EN, DVA, TRI ZAMIGAJ Z MANO TI: V povezavi z NTC 
učenjem, bodo otroci skozi različne poligone ter gibalno 
rajalne igre izražali svojo potrebo po gibanju. Razvijali 
bodo koordinacijo celotnega telesa in imeli možnost 
svobodnega izražanja plesa. Krepili bodo svojo 
samopodobo in bolj veseli in samostojni zakorakali v 
svet. 

Tatjana 
Špoljarič 

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 

DEŽELA PRAVLJIC: Pravljice imajo na otroke v 
predšolskem obdobju velik vpliv. Spodbujajo tako razvoj 
govora kot tudi razvoj mišljenja in domišljije. S to 
obogatitveno dejavnostjo bodo otroci spoznali pravljice, 
da pa se bodo še bolj vživeli vanje, bom njihovo 
pozornost in radovednost spodbudila z vključitvijo lutk 
ter raznih drugih rekvizitov.  

Demi Finc VEVERICE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

3. 

petek 

PRAVLJIČNI KOVČEK: Pravljice so že od najzgodnejšega 
otroštva velikega pomena 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…, 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 

Tatjana 
Šoberl 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

1. 
petek 
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Voglar)… 

GLASBENO-PRAVLJIČNE DOGODIVŠČINE: Z igranjem na 
kitaro, lastna ali Orffova glasbila bomo pričarali glasbeno 
izkušnjo in si jo popestrili s pravljicami in pravljičnimi liki. 
Glasbene in jezikovne prvine se med seboj močno 
prepletajo in otrokovo domišljijo popeljejo na višje 
miselne procese hkrati pa razvijajo njihovo bujno 
domišljijo. Ob prepevanju pesmic in poslušanju pravljic 
bomo razvijali govorno-jezikovni razvoj. 

Tea Blagus LISIČKE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

3. 

petek 

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) 

1. 
petek 
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