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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

 

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki nadgradijo, obogatijo in popestrijo 

naš osnovni program. Oblikujejo in izvajajo jih naši strokovni delavci 

skladno z izvedbenim kurikulumom, svojimi močnimi področji in glede na 

interese otrok. Potekajo v okviru programa vrtca za otroke obeh starostnih 

skupin (1 do 3 leta in 3 do 6 let) in so za starše večinoma brezplačne (plačajo 

stroške vstopnin oz. prevozov*). Da bi pri vodenju nekaterih dejavnosti 

dosegli bolj kakovostne rezultate kot strokovno pomoč vključimo tudi 

zunanje strokovnjake.  

 

Za otroke, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo MOL 

zagotavlja nadstandard v višini 75 € letno. Tudi v šolskem letu 2018/2019 

bomo 35 € namenili senzibilizaciji tujega jezika, 40 € pa letovanju oz. 

vrtcu v naravi.. 

 

A. USTVARJALNE DELAVNICE 

Ustvarjalne dejavnosti bodo izvajali naši strokovni delavci – eksperti na 

različnih področjih. 

1. starostno obdobje: 

 lutkovno-gledališke delavnice (Špela Lončarič, Tjaša Kamnar) 

 telovadba (Ana Lepoša, Magda R. Klemenšek, Aleksandra 

Tomasović, Ana Grum) 

 glasba (Mateja Lavriša, Nataša Ferčnik Milakovič) 

 bansi (Katarina Pečar) 

 ekovrt (Lidija Pristavec, Ana Lampič)  

 ustvarjanje z glino (Tanja Tarman, Darja Turudija) 

 plesno-ustvarjalna delavnica (Ingrid Čandek) 

 

2. starostno obdobje: 

 glasbeno gibalne delavnice (Mateja Golorej, Irena Žerovnik, 

Mateja Tomelj) 

 glasba, pevski zbor (Klara Sobočan, Klara Velkovrh, Romana 

Jankovec) 

 likovne ustvarjalne delavnice (Lili Glame, Bojana Adlešič, Lara 

Pavšič, Maja Ješe, Snežna Kužnik) 

 športna delavnica in igre z žogo (Teja Tomažič, Niko Klemenčič, 

Mateja Tomelj, Zorica Petrovič, Darjan Kovačič, Jure Saje, Katja 

Cerar) 

 računalniška delavnica (Renata Mrvar Peršuh) 
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 naravoslovni kotiček (Frančka Šoštarič, Katja Leskovic, Petra 

Arko, Gordana Panič, Sabina Kržič, Tina Dolenšek) 

 plesno-ustvarjalna delavnica (Maša Rebič, Edita Uršič) 

 lutkovno-gledališke delavnice (Karmen Cerar, Edita Uršič, Elvira 

Laharnar) 

 ekovrt (Klara Sobočan, Duša Stanič) 

 

 

B. SEZNANJANJE S TUJIM JEZIKOM IN KULTURO  

 Integracija angleškega jezika za otroke od 5. do 6. leta 

(strokovni delavci v sodelovanju z zunanjo institucijo) - 

sofinancirana s strani MOL. 

 »Učenje tujega jezika v vrtcu. Učenje v igri« - angleški jezik 

za otroke od 3. do 5. leta (vodi naša strokovna sodelavka).  

 Seznanjanje s kitajskim jezikom; v dveh oddelkih od 4. do 

6. leta - integracija kitajskega jezika se krije iz projekta in 

je za starše brezplačna. 

 

C. OBISKI PREDSTAV, KNJIŽNIC, MUZEJEV 

 Otroci od 4. leta dalje bodo 13. 3. 2019 ob 11:00 uri v Cankarjevem domu 

prisluhnili koncertu »Izgubljena paličica vile Apolonije« (starši plačajo 

vstopnino 5 € *). 

 

 

D. IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI:  

 KULTURNO UMETNIŠKE DEJAVNOSTI 

 »Ciciuhec« – bralna kultura 

 predstave v vrtcu 

 obiski lutkovnega gledališča in kina 

 obiski muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov 

 obiski umetnikov v vrtcu 

 aktivnosti ob praznovanju jeseni 

 aktivnosti ob Tednu otroka 

 kostanjev piknik 

 prednovoletno rajanje (delavnice, novoletni ples, prihod dedka 

Mraza...) 

 pustovanje 

 lutkovne predstave 
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 ŠPORTNO/GIBALNE DEJAVNOSTI (»Zdrav duh v 

zdravem telesu«) 

V okviru športno/gibalnih dejavnosti bodo strokovni delavci vrtca načrtovali 

in izvajali različne športne panoge, kjer se bodo otroci na zabaven in 

sproščen način učili osnovnih znanj in veščin, discipline, vztrajnosti, 

sodelovanja, poguma, zdrave tekmovalnosti, upoštevanja pravil ipd.  

 

»MALI SONČEK« - v športno/gibalni program bodo vključeni otroci od 2. 

leta starosti. Namen je obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi 

gibalno-športnimi vsebinami. Poudarek bo na igri in vadbi, ki je prijetna in 

prilagojena starosti otroka. Otroci bodo skozi vrtčevsko obdobje postopoma 

osvajali štiri stopnje programa - od naravnih oblik gibanja do celostnega 

spoznavanja različnih športnih zvrsti; te se med seboj dopolnjujejo, 

povezujejo in nadgrajujejo.  

V okviru Malega sončka bodo potekali: 

 TEČAJ DRSANJA * - šest dnevni tečaj drsanja je namenjen 

otrokom zadnje leto pred vstopom v šolo (otroci rojeni leta 

2012/2013). Tečaj bodo vodili strokovni delavci v sodelovanju z 

zunanjo institucijo. Sofinanciran bo s strani MOL, prevoz na 

drsališče v Zalog pa plačajo starši *. 

 TEČAJ ROLANJA je prav tako namenjen otrokom zadnje leto pred 

vstopom v šolo (otroci rojeni leta 2012/2013). Otroci se bodo 

seznanjali z osnovnimi elementi rolanja. Tečaj bodo vodili 

strokovni delavci vrtca, usposobljeni za vodenje rolanja in bo 

potekal na igrišču vrtca spomladi 2019.  

 KROS - Jesenski in spomladanski kros bogatita gibalno in športno 

vzgojo v vrtcu, razvijata otrokovo vzdržljivost in ga spodbujata, da 

svojo željo po teku kot svojo športno razvedrilno dejavnost vzdržuje 

in razvija tudi v naslednjih starostnih obdobjih. Jesenski in 

spomladanski kros bomo izvedli na šolskem igrišču OŠ Trnovo - 

za otroke od 3. do 6. let. Otroci bodo razdeljeni v različne kategorije: 

letnik 2012/2013 (300 m), letnik 2014 (250 m) in letnik 2015 (200 

m). Spomladi bodo tekli tudi naši najmlajši otroci (100 m). Skupaj 

bo teklo cca. 360 otrok. 

 

IZLETI bodo načrtovani in izvajani po programu letnega delovnega načrta 

oddelka glede na zmožnosti in sposobnosti otrok. Pohoda ob žici, ki je 

tradicionalna prireditev se bodo otroci od 4. leta dalje udeležili v maju 2018. 

Razvijali bodo svojo vzdržljivost, spoznavali posebnosti in značilnosti 

okolja, v katerem se bodo gibali in se seznanjali z zgodovinsko preteklostjo 

Ljubljane. 
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VADBENE URE V TELOVADNICI  - bodo organizirane za vse otroke 

vrtca (od 1. do 6. leta) v mali in veliki telovadnici OŠ Trnovo. Ob 

vsakodnevnem gibanju v igralnicah in na prostem, bodo otroci svoje gibalne 

sposobnosti enkrat tedensko razvijali v namensko opremljenih telovadnicah. 

V elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnih iger, bodo 

postopoma spoznavali smisel in pomen upoštevanja pravil igre in se 

socializacijsko krepili. Usvajali bodo osnovne gibalne koncepte oziroma 

sheme (zavedanje prostora, načina, spoznavanje različnih položajev in 

odnosov med deli lastnega telesa …), razvijali koordinacijo in skladnost 

telesa, razvijali moč, hitrost, gibljivost, postopno spoznavali in usvajali 

osnove prvin različnih športnih zvrsti idr. 

»USTVARJALNE GIBALNE URICE« - program gibanja, bomo poleg 

ustaljenih oblik izvajanja dejavnosti in uresničevanja ciljev s področja 

gibanja, ki jih izvajajo strokovni delavci v okviru Kurikuluma, bogatili s 

sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami, ki jih bo načrtoval in delno 

izvajal tim strokovnih delavcev - športnih pedagogov. Vadba bo potekala v 

vseh skupinah, v dopoldanskem času in se bo smiselno prilagajala, 

dopolnjevala in nadgrajevala glede na starost in zmožnosti otrok.  

  

BIVANJE V NARAVI 

 

Dejavnosti bodo vezane na vsakoletno projektno delo z zgodbo in lutko, ki 

jo razvijamo skozi celo šolsko leto in jo praviloma oz. že tradicionalno 

povežemo tudi z bivanjem otrok v naravi (enako v vrtcu v naravi, letovanju 

in zimovanju otrok).  

 

A. LETOVANJE 

V juniju 2019 bomo za otroke od 4. leta dalje izvedli letovanje v otroškem 

letovišču Pacug, ki ga bodo vodili strokovni delavci v sodelovanju z 

zunanjo institucijo. V program dela in življenja otrok in odraslih v 

obmorskem okolju bomo združevali dejavnosti biološkega značaja, športne 

aktivnosti in raziskovanje novega okolja, ki bodo otroke spodbujale k 

opazovanju in spoznavanju rastlinstva, živalstva ter življenja v morju in na 

kopnem. Otroci bodo skupaj z vzgojitelji ustvarjali zbirke školjk, polžev, 

kamnov, zbirali rastline, izdelovali herbarije. Program športnih aktivnosti bo 

zasnovan na igrah, v katerih se bodo otroci sproščali, urili gibalne spretnosti, 

se zabavali in spontano pridobivali na samozavesti. 

 

B. ZIMOVANJE/ BIVANJE NA KMETIJI 

Jesensko, zimsko ali pomladansko idilo, bodo otroci od 4. leta dalje, skupaj 

s svojimi vzgojitelji, glede na planirani program, doživljali na različnih 
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kmetijah oz. planinah (Logarska dolina, Čatena raven – Škofja loka,  Bled, 

idr.)... Dneve bodo preživljali v naravi, kjer bodo raziskovali, opazovali, 

preizkušali, predvsem pa doživljali naravo z vsemi čutili. Razvijali in 

utrjevali bodo socializacijske in socialne elemente, se družili ipd. Poleg tega 

bodo otroci v neokrnjeni naravi odkrivali njim nov, prijazen svet, spoznavali 

tradicionalno življenje na kmetiji in se aktivno vključevali v naravno okolje 

podeželja. Vodili jih bodo strokovni delavci v sodelovanju z zunanjo 

institucijo. 

 

 

 


