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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI – VRTILJAK DEJAVNOSTI 
 

Poleg osnovnega programa razvijamo v vseh petih hišah vrtca obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo 
strokovni delavci 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. 
V enotah vrtca Galjevica in Orlova imamo organizirana otroška pevska zbora, ki ju vodita vzgojiteljici 
Mateja Viršek in Pia Kuk ( za 4-6 letnike, od oktobra do maja). Hkrati v enotah Galjevica in Orlova ter 
na lokaciji Pot k ribniku poteka za najstarejše otroke (5-6 let) tudi obogatitvena dejavnost Mali 
pohodnik oz. planinski krožek, ki jo vodijo Mina Pišljar, Živa Krapež Jeraj, Aljaž Levičar in Miha Mrak. 
V enoti Galjevica vodi vzgojiteljica Andreja Košir otroško folklorno skupino (za 4-6 letne otroke). Otroci 
se na te dejavnosti prijavijo v začetku šolskega leta. Prijave na vseh tri obogatitvene dejavnosti bodo 
starši oddajali na 1. roditeljskih sestankih. 
 
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z lansko novostjo, t. i. Vrtiljak dejavnosti, znotraj katerega bodo 
potekale vse obogatitvene dejavnosti strokovnih delavcev 1 x mesečno po 30 minut, in sicer bodo 
otroci prehajali med oddelki posameznega trakta z enim strokovnim delavcem svojega oddelka, drugi 
strokovni sodelavec pa bo vodil dejavnost v oddelku. 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 

VAJE ZA RAZVOJ GROBE IN FINE MOTORIKE: K razvoju teh 
sposobnosti v zgodnjem otroškem obdobju prispevajo 
različne dejavnosti, kot so različne igre s škatlami (odpiranje 
pokrova na škatli, risanje, barvanje po škatlah, pobiranje 
predmetov in zlaganje v škatle), igre s konstruktorji 
(sestavljanje kock), igre z žogo, ples ter različne gibalne in 
rajalne igre preko katerih razvijamo ravnotežje in 
koordinacijo celega telesa.  

Nataša 
Kriletić 

PIKAPOLONICE 
1-2 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

1. 
ponedeljek 

BIBARIJE IN GLASBA: Bibarije so zanimive in svojske gibalne 
igre, ki predstavljajo pomembno komunikacijo med odraslim 
in otrokom. 
Z otroki bomo vstopili v svet bibarij, gibanja in glasbe. 
Spoznali bomo bibarije in otroške pesmice, ki jih bomo 
obogatili s petjem, gibanjem in igranjem na glasbila. 

Karin 
Brodnik 

PIKAPOLONICE 
1-2 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

3. 
ponedeljek 

BIBARIJE – IGRE ZA NAJMLAJŠE: Bibarije so pri najmlajših 
zelo priljubljene in pomagajo razvijati otrokom socialne 
veščine. Dajejo občutek varnosti, zaupanja in z njimi lahko 
spodbujamo verbalno in neverbalno komunikacijo. Za lažje 
spoznavanje in razumevanje bibarij nam bodo v pomoč 
različne lutke. 

Nives 
Pahulje  
 

MUCKI 
1-2 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

1. 
ponedeljek 

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 

Mina  
Pišljar 

MUCKI 
1-2 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

3. 
ponedeljek 
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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. 

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 

METULJI 
2-3 (METULJI, POLŽI) 

1. 
ponedeljek 

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 
Lukančič 

METULJI 
2-3 (METULJI, POLŽI) 

3. 
ponedeljek 

MATEMATIKA ZA NAJMLAJŠE: preko igre in vsakdanjih 

dejavnosti otrok spoznava matematiko kot zabavno 
dejavnost, se srečuje z matematičnimi vprašanji in izzivi. 
Matematične izkušnje in znanja uporablja pri reševanju 
problemov, ki se pojavljajo ob njegovih dejavnostih, ob tem 
pa se zabava ter se veseli uspeha in dosežkov. 

Jana Šefic 
Globokar 

POLŽI 
2-3 (POLŽI, METULJI) 

1. 
ponedeljek 

KUHANJE – PEKA TRADICIONALNIH JEDI: Tradicija ima na 
slovenskem še vedno močan pomen, zato bomo njene 
elemente spoznavali preko kuhanja in peke tradicionalnih 
slovenskih jedi. Otrok se bo seznanil z razlikami v  pripravi 
hrane nekoč in danes. Ob sproščenem učenju kuhanja - peke 
bodo otroci razvijali kulturen in spoštljiv odnos do hrane. 

Monika 
Weingerl 

POLŽI 
2-3 (POLŽI, METULJI) 

3. 
ponedeljek 

LUTKOVNI SVET - otroci bodo prisluhnili zgodbam in 
pravljicam ob uporabi lutk. Lutka bo glavno sredstvo 
komunikacije: otrok - strokovni delavec. Poslušali bodo 
zgodbice, se sami preizkusili v animaciji lutk, jih izdelovali, 
prepevali z njimi pesmi, poslušali jezik in se seznanili z 
novimi jezikovnimi in umetniškimi prvinami. 

Veronika 
Indihar 

POLŽI 
2-3 (POLŽI, METULJI) 

3. 
ponedeljek 

ČUTILA IN ČUTNE POTI: otroke spodbuditi k občutenju, 
prepoznavanju, zaznavanju, spoznavanju različnih materialov 
in snovi preko vseh svojih čutil (vid, tip, voh, okus, sluh). 
Otroci se soočijo z različnimi situacijami sprejemanja in 
doživljanja okolja, spoznavanja novih materialov, izražanja 
svojih občutij, eksperimentiranja, povezovanja, 
predvidevanja, sklepanja, razmišljanja in spoznavanja novih 
pojmov. Ob različnih informacijah razvijajo in uporabljajo vsa 
čutila ter razvijajo pozornost, dosegajo trajnostno znanje in 
lažje povezujejo pojme. 

Silva  
Skubic 

SRNE 
2-4 (PETELINI, SRNE) 

1. 
ponedeljek 

USTVARJAJMO Z BARVO: Preko operiranja z različnim 
materialom in pripomočki (tudi iz naravnega materiala) bodo 
otroci urili matematiko, fino motoriko in koordinacijo ter 
ustvarjali svoje, barvnih linij polne izdelke. 

Mojca 
Bilban 

SRNE 
2-4 (PETELINI, SRNE) 

3. 
ponedeljek 

IGRAMO SE Z GLINO: Glina in drugi gnetljivi materiali so 
otrokom vedno nov izziv, saj jim nudijo neskončne možnosti 
izražanja, predvsem pa jim ta material ponuja možnosti 
razvoja ročnih spretnosti in sproščanje. Ko otroci glino 

Jana 
Suhadolnik 

PETELINI 
2-4 (PETELINI, SRNE) 

1. 
ponedeljek 
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gnetejo, cefrajo, valjajo in mečkajo se oblikujejo prvi zametki 
malih umetnikov, ki bodo nekoliko kasneje oblikovali figure, 
slike, odtise. Pod spretnimi rokami otrok vedno nastanejo 
unikatni izdelki, ki izražajo otrokovo razumevanje in 
predstavljanje sveta, oblikovanje v glini pa omogoča tudi 
ustvarjalno in odprto pot domišljiji. 

NARAVA V IGRALNICI: Preko opazovanja stvari iz narave v 
igralnici, postane otrok bolj pozoren opazovalec v naravi. 
Tako mu približamo naravo, da je še bolj pozoren na rastline, 
živali, vremenske pojave, idr. saj se s tem najmlajši otroci 
srečujejo oz. spoznavajo prvič. 

Tina  
Šipraga 

PETELINI 
2-4 (PETELINI, SRNE) 

3. 
ponedeljek 

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN  
ENCIBENCI NA KAMNECI: 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 

JEŽI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

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 

JEŽI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

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 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

MALI FIZIK: Otroci si v vrtcu pri vsakodnevnih dejavnostih, z 
igro, opazovanjem, spraševanjem in doživljanjem ustvarijo 
svojo predstavo o svetu, ki jih obdaja. Pri tem začnejo 
usvajati tudi osnove naravoslovja. Pri dejavnosti Mali fizik se 
bomo spoznavanja okolja- naivne fizike, kemije in 
matematike lotili malo bolj usmerjeno in sistematično. 
Skupaj bomo izvajali poskuse in ugotavljali lastnosti pojavov 
in zakonitosti med njimi. Otroke bomo spodbujali k 
načrtnemu raziskovanju. 

Jasna 
Cvitkovič 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

BASNI IN PRIPOVEDKE: Predstavitev slovenskih basni in 
pripovedk skozi vživeto prebiranje in pogovor o prebranem 
ob spremljavi lutka, ki se menja, glede na temo basni ali 
pripovedke. razvija Z dejavnostjo otroci razvijajo besedni 
zaklad,  verbalno in neverbalno izražanje, domišljijo ter 
vključujejo moralne nauke basni in pripovedk v vsakdanje 
življenje. 

Samuel 
Kranjc  

MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

IGRAJE Z MATEMATIKO: Otroci so pri spoznavanju 
matematičnih področij aktivni akterji. Z lastnim učenjem in 
pridobivanjem izkušenj gradijo na znanju. Na zabaven način 
bomo spoznavali matematične izraze, logična matematična 
mišljenja in logične predstave. 

Mateja 
Funkl 

MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3. 
ponedeljek 
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IKT V VRTCU: Otroci se učijo prvih veščin dela z 
računalnikom in interaktivno tablo ter obvladovanje 
programov primernih njihovi starosti. IKT jim pomaga pri 
razvoju radovednosti, kreativnosti in reševanju problemov. 
Prednost IKT je kombinacija zvoka, slike in teksta za 
izboljšavo vidne in zvočne zaznave, družbene interakcije in 
obogatitev besednega zaklada. S tem pridobivajo spretnosti 
uporabe računalnika in interaktivne table.  

Marjan 
Perger  
 

ZMAJI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

1. 
ponedeljek 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN PRIPOVEDKAH: 
Spoznavanje pestrost ljudskega slovstva širom po slovenskih 
pokrajinah. Poleg slovenskih pravljic in pripovedk bomo 
spoznavali tudi izročilo drugih narodov. Doživljanje pravljic 
bom obogatila  petjem, slikami ali z lutkovno animacijo. 

Tanja  
Virant 

ZMAJI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

3. 
ponedeljek 

Enota  
Jurček 
(z marcem) 

 

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 

RUMENA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

1. 
ponedeljek 

PRAVLJIČNE URICE Z LIKOVNIM PODOŽIVLJANJEM: 
Spodbujati pri otrocih interes, do različnih literarnih vsebin, 
vsebin, ki jih bodo podoživljali preko različnih likovnih 
tehnik( lutka, risba, oblikovanje iz različnih materialov,…). 

Anica 
Hočevar 

RUMENA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

3. 
ponedeljek 

ČUTNA IZKUŠNJA IN USTVARJALNI GIB: ustvarjalni gib, 
otroku omogoča, da se zaveda samega sebe, svojih gibalnih 
zmožnosti in se ob njem sprosti, pozitivno vpliva na otrokov 
razvoj ter spodbuja izražanje naravnih oblik gibanja na 
dogajanje, ki ga otrok z vsemi čutili (tip, sluh, vid, okus, voh) 
zazna v sebi in okrog sebe. Tako otroku s spodbudami 
pomagamo, da se odpre in izrazi, česar z besedami ne more 
ter hkrati vidimo, kako dobro se otrok zaveda čutil in kako si 
določeno čutno izkušnjo interpretira. 

Simona 
Milost 
Dežman 

ORANŽNA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

1. 
ponedeljek 

GIBALNE IGRE S PETJEM BANSI: Otroci so naše sanje za 
upanje v prihodnosti. Največje darilo, ki jim ga lahko 
poklonimo je, da spodbudimo njihove ustvarjalne 
sposobnosti in otroško domišljijo brez meja. Otrokom damo 
možnosti misliti ustvarjalno z gibanjem. Gibanje je 
univerzalna govorica, ki je v 1. razvojnem obdobju otroku 
najbližja. Ples se dotika telesa in čustev. Otroci bodo 
spoznavali osnovne elemente plesnega gibanja: 
- s časom (ritem, tempo, trajanje), 
- prostorom (smeri,ravni, pogledi), 
- s kakovostjo (količina energije,dinamika), 
- z načini kako poglobimo zavedanje teh elementov.  

Anamari 
Tivadar 

ORANŽNA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

3. 
ponedeljek 

NAUČIMO SE NOV PLES: Ples je umetnost, kjer otroci 
doživljajo različne vsebine skozi gibanje. S pomočjo plesa se 
otroci izražajo, razvijajo domišljijo in ustvarjajo. Je kot 
govorica telesa, skozi katero otroci pokažejo, kaj doživljajo in 
kako se počutijo. Prav tako ima plesno izražanje pomembno 
vlogo pri medsebojnih odnosih. Otroke bom skozi različne 
glasbene podlage, pripravila k večji gibalni aktivnosti, prav 
tako pa se bomo naučili nove gibalne – plesne korake. Glavni 

Sara Lazar  MODRA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

1. 
ponedeljek 
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cilj dejavnosti je predvsem to, da se tudi bolj umirjeni otroci 
ob plesu in glasbi sprostijo in pokažejo svoje pravo počutje. 

MATEMATIKA SKOZI  IGRO:  Otroci  se preko  bibarij in 
izštevank kjer gre za usklajeno premikanje rok, prstov itd. 
srečujejo z matematiko. Spoznavajo številke, velikosti, 
oblike, se orientirajo, merijo, primerjajo, prikazujejo s 
simboli ipd. Te matematične izkušnje in znanja otrok 
uporablja pri reševanju vsakdanjih problemov. To ga zabava, 
mu daje zadovoljstvo, uspehe in nove dosežke. Otrok 
matematiko uporablja v igri in prav ta je tista, ki ga uči 
matematike. Iz poskusov v igri, ponavljanja v enakih pogojih 
in spremenjenih pogojih sklepa splošne resnice. 

Janja Grum 
Duša 

MODRA 
1-2 (RUMENA, 

ORANŽNA, MODRA) 

3. 
ponedeljek 

Enota  
Orlova 

PRAVLJICA NA OBISKU: Jezikovna dejavnost v 
predšolskem obdobju je najpomembnejše obdobje za razvoj 
govora. Otrok se seznanja s knjigami, posluša preprosto 
pravljico. S knjigami, ki so mu ves čas na voljo se z njimi igra 
in jih ''ber'', tvori prve večbesedne stavke in nove besede.  

Marjeta 
Rozman 

GOSENICE 
1-3 (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

1.  
sreda 

MALI SVET ŽIVALI: Otroke zelo zanima svet živali. Ob 
opazovanju, raziskovanju in branju knjig o živalih bodo 
spoznavali različne vrste živali, njihove značilnosti, 
posebnosti in življenjska okolja. 

Suzana 
Jeršin Pintar 

GOSENICE 
1-3 (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

3.  
sreda 

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 (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

1.  
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 
 

ČEBELICE 
1-3 (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

3.  
sreda 

VELIKA USTVARJALNICA MALIH UMETNIKOV: Umetnost 
otrokom omogoča udejanjanje različnih potencialov. Otroci 
bodo na likovnih delavnicah spoznavali, raziskovali in 
eksperimentirali z različnimi likovnimi tehnikami: 
odtiskovanjem, lepljenjem, slikanjem… Uporabljali bodo 
različne materiale in vsakdanje  predmete (alu folija, rolice 
toaletnega papirja…). 

Špela 
Loparič 

ČEBELICE 
1-3 (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

1.  
sreda 

SOCIALNE IGRE: Otroci skozi igro spoznavajo svet, prijatelje 
in se učijo. Socialne igre so družabne igre, ki spodbujajo 
osebnostni in socialni razvoj.  
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 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.  
sreda 

ELEMENTARNE IGRE: Z igro bodo otroci na zanimiv in njemu 
primeren način poleg gibalnih in funkcionalnih razvijali tudi 
spoznavne sposobnosti. Otroci bodo spoznavali vsebino in 
pravila iger, ter razvijali vztrajnost in odločnost in razvijali 
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.  
sreda 
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IGRIVA MATEMATIKA: Otroci bodo skozi igro pridobivali 
matematično znanje in izkušnje. Preko različnih dejavnosti 
bodo reševali matematične probleme, se seznanjali z 
matematičnimi pojmi in strategijami in iskali odgovore na 
svoja matematična vprašanja. 

Barbara 
Jakopin 

ZAJČKI 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1.  
sreda 

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 

ZAJČKI 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3.  
sreda 

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 

KRESNIČKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

1.  
sreda 

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 KRESNIČKE 
2-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

3.  
sreda 

GLASBENO DIDAKTIČNE IGRE: otroci z igranjem  glasbeno 
didaktičnih iger (GDI) razvijajo slušne občutke in slušno 
pozornost ter bogatijo slušno predstavo. Pri igranju GDI 
otroci razvijajo glasbeno pomnjenje, prav tako spodbujajo 
njihove miselne aktivnosti ter razvijajo otrokovo fantazijo. 
Nekatere igre vplivajo na oblikovanje otrokovega glasu in 
pospešujejo otrokove govorne sposobnosti, razvijajo ritmični 
čut in melodični posluh. 

Tatjana 
Šoberl  

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1.  
sreda 

LIKOVNE MOJSTROVINE MALIH ROK: Otroci imajo na voljo 
primeren material in prostor, v katerem lahko ustvarjajo po 
lastnih željah, predstavah in zmožnostih. Dejavnost otroku 
ponuja priložnost, da izkusi proces izdelave in se veseli 
rezultatov svojega dela. V času ustvarjanja izdelka je otrok 
nemoteno sam s seboj, razvija finomotorične sposobnosti in 
notranji mir. Ob ponavljajočih gibih roke se krepi voljo, 
razvija sposobnosti presoje in logičnega mišljenja, prebuja 
socialni čut in razumevanje za druge ljudi. 

Andreja 
Vrankar 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3.  
sreda 

KNJIŽNA VZGOJA  - SVET PRAVLJIC: Otroci bodo spoznali 
različne zvrsti pravljic, odkrivali sporočilo pravljic, se jih učili 
samostojno pripovedovati. Pravljice nam bodo motivacija za 
različne oblike ustvarjanja. 

Martina 
Šporar 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

1.  
sreda 

NTC SISTEM UČENJA: Otroci pridobivajo novo znanje na 
osnovi razumevanja, ki vključuje tudi ustvarjalno uporabo 
znanja v vsakdanjih življenjskih situacijah. Prav program NTC 
nam pomaga to konkretno doseči s predlogi konkretno ciljno 
usmerjenih gibalnih in miselnih iger ter dejavnosti. Program 
je sestavljen iz treh sklopov in vsebuje dejavnosti, ki 
zahtevajo funkcionalno razmišljanje ter predvideva 
fleksibilno stopnjevanje njihove zahtevnosti in veliko 
ponavljanja in utrjevanja. 

Eva 
Semolič 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3.  
sreda 

USTVARJAMO Z GLINO: Otroci spoznavajo različne gline, 
različne  tehnike oblikovanja gline, orodja za glino  in 
poslikave izdelkov  z engobami - barvami za glino. Seznanjajo 

Sabina 
Kaplar 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

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  
 

 

se s procesom oblikovanja in ustvarjanja z glino od »kepe 
zemlje« do žganega biskvita. 

ČAR LESA: Lesene igrače imajo čudovito moč, da zbudijo 
otrokovo domišljijo. Les je popoln material za igrače. Otroci 
se bodo seznanjali z močjo lesa, ob igri in z ustvarjanjem z 
lesom bodo razvijali domišljijo in se razvijali na zaznavno-
gibalnem, čustvenem, socialnem in spoznavalnem področju. 

Katarina 
Orel 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

3.  
sreda 

Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

ČISTKO NARAVOSLOVEC: pri navajanju otrok na okoljsko 
odgovornost in zdrav način življenja nam v vrtcu pomaga lutka 
ČISTKO. Postal je družinski član  naše lokacije in prijatelj otrok. 
Navaja nas k ločevanju odpadkov ter spoštljivemu odnosu do 
narave. Sodeluje tudi pri drugih ekoloških dejavnostih, ki 
potekajo pri nas. Vsi skupaj, otroci in strokovne delavke, smo 
sestavili tudi deklamacijo o ČISTKU. 

Majda 
Podržaj 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

1.  
četrtek 

ČAROBNI SVET PRAVLJIC: Otroci bodo ob poslušanju zgodb, 
pravljic in deklamacij bogatili besedni zaklad in pridobivali 
znanje o življenju in okolju, ki nas obkroža. Preko zgodb bodo 
otroci odpotovali v čarobni svet domišljije in jo izrazili preko 
lutkovnih iger, dramatizacije, likovnega ustvarjanja , petja in 
gibalnih dejavnosti.  

Suzana 
Kramžar 

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 

ČUTNA IZKUŠNJA IN USTVARJALNI GIB: ustvarjalni gib, 
otroku omogoča, da se zaveda samega sebe, svojih gibalnih 
zmožnosti in se ob njem sprosti, pozitivno vpliva na otrokov 
razvoj ter spodbuja izražanje naravnih oblik gibanja na 
dogajanje, ki ga otrok z vsemi čutili (tip, sluh, vid, okus, voh) 
zazna v sebi in okrog sebe. Tako otroku s spodbudami 
pomagamo, da se odpre in izrazi, česar z besedami ne more 
ter hkrati vidimo, kako dobro se otrok zaveda čutil in kako si 
določeno čutno izkušnjo interpretira. 

Simona 
Milost 
Dežman 
(*Jurček/novo) 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

3.  
četrtek 

Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 

GIB ZA ZABAVO IN SPROSTITEV: Gibanje in igra  je otrokova 
naravna in življenjska potreba, s katero  spoznava svet in 
sebe. Otroci pri tem razvijajo čustveno inteligenco, telesno 
inteligenco z gibljivimi vajami in igrami ter inteligenco uma z 
domišljijskimi potovanji. S preprostimi in z igrivimi 
tehnikami, otroci najdejo v sebi svojo umirjenost, iz katere 
potem  črpajo nove moči za boljši in lepši dan. 

Tatjana 
Sušnik 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

1.  
četrtek 

IGRAMO SE Z GLASBO: Otrok z različnimi glasbenimi dražljaji 
lahko izrazi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine. S 
poslušanjem, igranjem, petjem, ritmično izreko …, otrok 
glasbo doživlja, poustvarja, ustvarja in se z njo izraža. 

Tina Dragić ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3.  
četrtek 
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ZANIMIV ŽIVALSKI SVET: Živali so naše prijateljice in nam 
bogatijo okolje in življenje.  Različne živali so tudi v našem 
ožjem okolju, ki jih opazimo – ali pa tudi ne. Ozrli se bomo 
okrog sebe in jih poiskali (doma, na travniku, v gozdu, ob 
ribniku, …). Poiskali bomo tudi, kako živali ''oživijo'' v 
različnih pravljicah, pesmicah in različni literaturi. Preko 
dejavnosti bomo spoznavali različne vidike življenja živali in 
bogatili naše izkušnje z neposrednim opazovanjem in stikom 
z njimi. 

Zalka Jeršin RIBICE 
2-6 (ŽABICE,  RIBICE, 

RAČKE) 

1.  
četrtek 

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.  
četrtek 

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  

RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

1.  
četrtek 

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

Miha Mrak RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3.  
četrtek 
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