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Rdeča nit 2021/2022: Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost 

V projekt so bile vključene vse vrtčevske skupine in strokovni delavci. NIJZ je organiziral 

jesensko in spomladansko izobraževanje, ki je potekalo preko spleta. Nekaj strokovnih delavk 

se je udeležilo samo enega dela izobraževanja, nekatere pa so si ogledale vse spletne 

vsebine. 8 vzgojiteljic je oddalo svoje poročilo, za ostalih 7 skupin sem poročala 

koordinatorica projekta. 

Dejavnosti so potekale celo leto, nekaj smo jih izvedli na ravni celotnega vrtca, večino pa so 

izvajale strokovne delavke v oddelkih. Dejavnosti so bile prilagojene številu in starosti otrok. 

Izpostavljamo nekaj zanimivih dejavnosti, ki so potekale v šolskem letu 2021/2022:  

* GIBANJE  

Gibalne aktivnosti so potekale celo šolsko leto, saj se zavedamo pomembnosti gibanja v 

predšolskem obdobju. 

Ker imamo več enot vrtca, je teren za raziskovanje okolice zelo različen. Otroci iz vrtca na 

Bregu, kjer ob glavni poti ni pločnika, so urili svoje gibalne spretnosti s hojo v klanec, da jim 

je uspelo priti do mirnega kotička v gozdu. Blizu Paškega mostu so si izbrali poseko, kjer so 

se lahko prosto gibali, igrali različne igre in se urili v hoji po različnih terenih. Premagovali so 

ovire na poti in se učili, kako si lahko pomagajo te ovire premostiti (hoja po hlodih, po 

kamnih, čez teren, ki drsi,…).  

Tudi otroci iz bližnjih zunanjih enot - Zarja – blok, Žarek – šola in Kapljica – zdravstvena 

postaja so se večkrat odpravili v bližnjo okolico vrtca, v gozd ali na travnik, kjer so se igrali z 

naravnimi materiali in izvajali različne gibalne igre.  

Vsi otroci od 2. leta dalje so sodelovali v športnem programu Mali sonček, pri katerem so 

starosti primerno opravljali različne gibalne naloge.  

Otroci iz skupine od 3 – 4 leta so se z avtobusom prvič odpeljali na izlet v bližnjo okolico in 

se povzpeli na vrhniško Sveto Trojico. 
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Otroci iz skupin 4 – 5 so se maja 2022 udeležili tabora na kmetiji. Vreme jim je bilo 

naklonjeno, zato je večina dejavnosti potekala na prostem. Udeležili so se pohoda na 

smučišče Stari vrh, se poskusili v košnji in grabljenju trave, gibalne spretnosti krepili na 

športnih igralih ter v adrenalinskem parku. 

Otroci iz skupin 5 – 6 let so se udeležili tabora v Logarski dolini in plavalnega tečaja v 

Logatcu. 

Tudi popoldanska srečanja s starši so bila gibalno obarvana. Izvedena je bila interesna 

dejavnost Palčki pohajalčki, ko se družine v spremstvu naše vzgojiteljice odpravijo na potep 

na bližnji hrib. 

Šolsko leto smo zaključili z Igrami brez meja. Na popoldanskem srečanju s starši smo 

otrokom (in staršem) ponudili nabor zanimivih gibalnih nalog, pri katerih so uživali vsi 

obiskovalci. 

higiena 

* DUŠEVNO ZDRAVJE 

 

Duševno zdravje je opredeljeno kot pozitiven odnos do sebe in drugih, uspešno soočanje z 

izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek moči, optimizem in 

sposobnost soočanja s težavami. Dejavnosti so vključevale stalno skrb za dobro počutje 

otrok.  

Predvsem v uvajalnem obdobju smo otrokom in staršem nudili čustveno oporo pri 

premagovanju stisk ob slovesu. Otrokom smo pomagali pri izražanju čustev ter jim ponujali 

raznolike dejavnosti, ki so jih preusmerile in jim prikazale vrtec kot prostor, kjer se lahko 

počutijo prijetno. 

Otroke smo spodbujali, da skušajo sami rešiti težave (starosti otrok primerno) oziroma, da 

prijatelju povedo, kaj jim ni všeč. Izvajali smo različne socialne igre in se trudili, da so se vsi 

otroci počutili sprejeti. 

Po zajtrku in tudi v času prehajanja med dejavnostmi smo izvajali sprostitvene dejavnosti in 

vaje za sproščanje, pri katerih so otroci radi sodelovali. Tovrstne vaje so pripomogle k bolj 

pozitivni in umirjeni klimi v skupini, manj prepirov med otroki in posledično bolj umirjeno 

igro. 

Skozi pravljice in pripovedovanje zgodbic smo se pogovarjali o prijateljstvu, sodelovanju, 

različnosti, sprejemanju in vživljanju v položaj drugega.  

 

* NARAVA IN VAROVANJE OKOLJA 

Izhajali smo iz prednostne naloge vrtca, ki se glasi »Skrbim zase in za svoje okolje, ki me 

obdaja, saj gledam na jutri kot dan, ki pripada vsem nam.« 

Veliko časa smo preživeli na prostem, saj nam okolica vrtca ponuja možnost za raznovrstne 

dejavnosti. Spoznavali so rastline, živali in v naravnem okolju ustvarjali iz naravnih 

materialov. Ob tem so si otroci krepili zavest, da smo v naravi med seboj vsi povezani in 
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moramo skrbeti drug za drugega. Otroke smo navajali, da med bivanjem v naravi ne 

uničujejo rastlin in da so drobne živali tam za opazovanje. Sodelovali smo v spomladanski 

čistilni akciji, ki jo je organiziral Zavod Tri-niti v sodelovanju z občino Borovnica. 

Z otroki smo se pogovarjali o tem, kam zavržemo smeti. Spoznali smo, da obstaja več vrst 

košev za smeti in v vsak koš sodi druga vrsta odpadkov. V okolici vrtca in na daljših 

sprehodih smo iskali ekološke otoke in prepoznavali simbole na njih. S simboli smo označili 

tudi koše v igralnicah. 

Skrb za naravo so otroci utrjevali tudi preko različnih zgodbic, pesmic in pravljic ter ob 

ogledovanju poučnih videoposnetkov. Iz odpadnih materialov so ustvarjali in se igrali, 

vzgojiteljice pa so pripravile veliko didaktičnih materialov (odpadni pokrovčki,..). 

Na pobudo naših vzgojiteljic smo večji vrt zasnovali kot senzorno – zeliščni vrt. Da bomo 

zadostili vsem varnostno – tehničnim zahtevam, smo letos na njem posadili le nekaj zelišč. Z 

oblikovanjem vrta bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.  

Celo leto smo nabirali in sušili zelišča, ki smo jih kot čajno mešanico ponudili obiskovalcem 

na decembrskem sejmu. 

Veliko smo se pogovarjali o varčevanju z vodo, da je potrebno vodo zapirati predvsem takrat, 

ko si milimo roke ali umivamo zobe. V nekaj skupinah otroci v vrtec dnevno prinašajo svoje 

bidone -– s tem so prispevali k varčevanju z vodo in čistili ter dnevno spremljajo koliko 

tekočine zaužijejo. 

Obeležili smo dan vode, dan zdravja in dan Zemlje. 

 

* SKRB ZA ZDRAVJE IN OSEBNA HIGIENA 

Veliko smo se pogovarjali o tem, kaj lahko storimo, da ostanemo zdravi. V vsakodnevno 

rutino smo vpeljali gibalne minutke – plesna dejavnost, gibalne igre, BrainGym, sprostilne 

vaje, vaje za raztezanje telesa,.. Pogovarjali smo se o zdravi in nezdravi hrani – kaj to 

pomeni, kako se počutimo, če zaužijemo preveč sladkarij.  

Izvajali smo tudi več sklopov, katerih cilj je bil, da otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove 

dele in njihovo funkcijo, spoznava in dojema, da so med ljudmi razlike, a da smo si 

enakovredni.  

Otroke smo dosledno navajali na redno in pravilno umivanje rok. Da je umivanje rok 

predvsem najmlajšim otrokom del zabave, so se vzgojiteljice domislile zanimivih dejavnosti, 

ki so jim umivanje rok popestrile, npr. kako si iz rok izmijemo bleščice. 

Delavnice zdravstvene vzgoje so bile izvedene v oddelkih 2. starostnega obdobja. Otroke sta 

obiskali zdravstveni delavki Centra za krepitev zdravja, ki deluje v ZD Vrhnika. Izvedli sta 

delavnici na temo skrbi za zdravje ter osebno higieno.  

Zaradi epidemiološke situacije v zvezi s koronavirusom otroci niso opravili preventivnega 

zobozdravstvenega pregleda v zobni ambulanti zdravstvene postaje v Borovnici.  
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* ZDRAVA PREHRANA 

Vrtec je postavljen v okolje, ki ga obdajajo kmetije, zato imamo veliko možnost, da z otroki 

obiščemo in spoznamo delo in življenje na kmetiji. V jedilnik smo vključevali lokalno pridelano 

hrano.  

Otroke smo navajali na spoznavanje novih okusov. Postopoma smo v jedilnik vključevali 

raznovrstno sadje in zelenjavo in jedilnik obogatili z novimi jedmi. 

Sodelovali smo v projektu Tedni kulturne dediščine, ki je potekal pod sloganom »Dober tek«.  

Dejavnosti so potekale po oddelkih. Otroci so preko različnih platform (knjige, slikanice, 

recepti, PPT predstavitve) spoznavali, kako pridemo od zrna do kruha oz. katere so 

posamezne sestavine tradicionalnih slovenskih jedi. Nekateri so se osredotočili na 

tradicionalne slovenske jedi, drugi na kruh in recepte naših babic.  

Otroci so se seznanjali z različnimi vrstami žitaric, jih tipali, mleli na ročni in električni 

mlinček. Spoznavali so pot od zrna do kruha, ličkali koruzo, iz ličja izdelovali punčke, mleli 

različno zrnje, spekli kruh, pico, jabolčni zavitek, skuhali koruzne in ajdove žgance ter bučno 

juho. Brali so slovenske ljudske pravljice, ki govorijo o hrani, jedli z lesenimi žlicami, se igrali 

v kotičku kuhinja z zrnjem in iz slanega testa oblikovali piškote.  

Iz zelišč, ki so zrasla na našem vrtu smo pripravljali različne namaze in sirupe. Pri dejavnostih 

so sodelovali tudi otroci, ki so imeli možnost z vsemi čutili spoznati določeno zel ter njihovo 

nadaljno uporabo (melisa – melisin sirup). 

Praznovali smo svetovni dan čebel, obiskali dedka čebelarja, ki nam je predstavil življenje in 

delo čebel, njihovo pomembnost ter kaj vse nam čebele nudijo.  

 

* VARNOST V PROMETU IN NA IGRIŠČU  

Z izvedbo dejavnosti smo pričeli v Tednu mobilnosti in jih izvajali celo šolsko leto. 

Ker je varnost v prometu zelo pomembna, smo se celo leto spoznavali s pravili obnašanja v 

prometu, kje in kako se hodi ob cesti, da se čez prehod za pešce ne teče in da smo na 

prehodu bolj vidni, če dvignemo roko, preden prečkamo cesto. Na sprehodih smo iskali varne 

in nevarne prometne površine v našem kraju.  

Da so otroci pravila obnašanja v prometu bolj usvojili, so jih spoznavali tudi preko igre v 

igralnici. 

 

* VARNO S SONCEM  

Z izvajanjem dejavnosti smo začeli ob Svetovnem dnevu sonca, 28.5.2022. Dejavnosti 

potekajo tudi v času poletnega združevanja. Vedno poskrbimo, da so otroci na prostem 

kmalu po zajtrku, ko še ni tako vroče, nato pa se umaknemo v hlad igralnic. Redno 

spremljamo UV-indeks in ostajamo v igralnicah tudi v popoldanskem času, če je previsok. 

Skrbimo za zadosten vnos tekočine, otrokom je vedno na voljo voda ali nesladkan čaj. 
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Ker vsebine potekajo vsako leto in se priporočil dosledno držijo tudi starši (zaščitna pokrivala, 

zaščitna krema glede na dogovor v skupini, primerna oblačila), otroci ob odhodu na prosto 

sami poskrbijo, da imajo klobučke in na to opozorijo tudi tiste, ki jih nimajo.  

Otrokom smo predstavili kako prepoznavajo, iščejo in opazujejo senco ter da se morajo v 

vročih sončnih dneh v senci tudi igrati. Pogovarjali smo se o varnem bivanju na soncu in 

opazovali pojave, ki so povezani s soncem. 

Brali smo slikanice Varno s soncem, Sonce gre na potep, usvajali smo pesmice Sijaj, sijaj 
sončece, Sonce čez hribček gre. Pogovarjali smo se tudi o potovanju Sonca na nebu, o senci, 
o zaščiti pred sončnimi žarki, kako je pomembno Sonce za življenje. Izdelali smo vremensko 
tabelo – opazovali in spremljali smo vreme. Opazovali, obrisovali in merili smo senco na 
prostem. Igrali smo se igro Sonce in dež (gibalna igra) in Ujemi sosedovo senco.  

 

Zapisala koordinatorka projekta Sabina Miklavčič 


