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1. PREDSTAVITEV  SKUPINE  

V skupino JEŽKI je v šolske letu 2022/23 vključenih 19 otrok, 7 dečkov in 12 deklic. Oddelek 

je heterogen, kar pomeni, da so vanj vključeni otroci v starostnem razponu dveh let in je oddelek 

drugega starostnega obdobja. 

V mesecu septembru se v skupino uvajajo trije otroci. Dva otroka sta prvič prestopila prag vrtca, 

ena deklica pa je vrtec obiskovala že v drugem kraju. Ostali otroci pa so bili premeščeni iz 

druge skupine našega vrtca.  

V skupini imamo deklico s sumom na epileptični napad. 

Program v oddelku izvajava vzgojiteljici Albina Funtek in pomočnica vzgojiteljice Andrejka 

Sem.  

2. ŽIVLJENJE V ODDELKU 

Da nam bo v vrtcu prijetno bova strokovni delavki: 

• poleg staršev, vzor otrokom; 

• poskrbeli, da se bodo otroci počutili varne in sprejete; 

• postavljali jasne cilje in bili pri tem usklajeni; 

• strmeli k aktivni komunikaciji (vzgojitelj-otrok, vzgojitelj-starš, vzgojitelj-vzgojitelj);  

• aktivno spremljali razvoj otrok in sprotno reševali morebitne težave;  

• skupno načrtovali, analizirali in evalvirali vzgojno-pedagoško delo. 

 

DNEVNI RED 

Fleksibilna organizacija življenja v vrtcu zahteva tudi fleksibilen dnevni red, ki vključuje  

naslednje elemente: prihod v vrtec, igra v manjših skupinah, higienska opravila in zajtrk,  

igra povezana z dejavnostmi izvedbenega kurikuluma vključno z bivanjem na prostem,  

higienska opravila in kosilo, počitek, igre v manjših skupinah, popoldanska malica,  

odhodi domov. 

➢ od 6. 30 do 8. 40 ure – zbiranje otrok in spontana igra otrok 

➢ od 8. 40 do 9. 00 ure – priprava na zajtrk in zajtrk  

➢ od 9. 00 do 10. 00 ure – izvajanje načrtovanega vzgojnega dela po Kurikulu za vrtce 

➢ od 10. 00 do 11. 35 ure - sadna malica, spontana igra oz. bivanje na prostem                                               

➢ od 11.35 do 12.00 ure – priprava na kosilo in kosilo 

➢ od 12.00 do 14.00 ure – počitek otrok 

➢ od 14.00 do 15.00 ure – spontana igra in odhodi domov 

 



 

Delo poteka sistematično, prilagojeno posebnostim okolja in konkretnim potrebam ter željam 

otrok. Vzgojno delo poteka po sistematskih sklopih, pri katerih se obravnavajo teme iz različnih 

vzgojnih področij, v skladu z otrokovimi zmožnostmi, potrebami in željami. 

Pri načrtovanju sodelujeva s pomočnico, aktivno pa se vključujejo tudi otroci s posredovanjem 

idej, želja in načinov dela. 

 

3. PREDNOSTNI CILJI 

Dejavnosti v skupini bo potekale preko igre. Igra kot pomemben skupek številnih aktivnosti, 

skozi katere se otrok izoblikuje, pridobiva izkušnje in sposobnosti, se prepleta z vsemi 

kurikularnimi področji: gibanje, matematika, jezik, narava, družba in umetnost. Delo bova 

načrtovali v skladu z razvojnimi posebnostmi otrok, interesom in aktualno tematiko v 

določenem času. Prednostna področja pa bosta gibanje in družba (socialne veščine). 

Oblike dela: 

• Individualna, 

• skupinska, 

• skupna. 

 

4. PROSLAVE, PRIREDITVE, PRAZNOVANJA… 

• praznovanje rojstnih dni otrok (preko celega leta), 

• Pikin dan: nAROBE SVET…, 

• teden otroka (oktober): SKUPAJ SE IMAMO DOBRO, 

• dediščina gre v šole in vrtce: Tema: (Vz)trajnostna dediščina, z naslovom: Ljubezen na 

vasi, 

• Tetka Jesen (oktober) – piknik na igrišču v dopoldanskem času, 

• pravljični december, obisk božička, bazar, 

• športni dopoldnevi na igrišču, v športni dvorani in igre na snegu, 

• pustovanje, 

• mesec kulture, 

• proslava za materinski dan (marec), 

• sodelovanje z okoljem vrtca – 3. sredo v mesecu obisk občinske knjižnice, 

• srečanje z različnimi ljudmi… 

 



 

5. SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVKAMI 

• aktivi – vodja aktiva Jasmina Prepadnik 

• konference 

• koordinator za dediščino za vrtce – Albina Funtek 

 

6. IZOBRAŽEVANJE 

Albina Funtek 

➢ »GLASBE SVETA IN PLESI ZA OTROKE IN ODRASLE KOT MEDIJ 

TOLERANTNOSTI MED RAZLIČNIMI KULTURAMI« - Katis 

➢ KAKO POMAGATI OTROKU IN MLADOSTNIKU V STISKI (vrtec, šola) – 

Damijana Šmid, specialna pedagoginja 

➢ Hospitacija v montessori vrtcu na institutu Podutik 

           Andrejka Sem 

➢ Kako ukrotiti jezo svojega zmajčka Marko Juhant, specialni pedagog 

➢ Jezoodporne igre Marko Juhant, specialni pedagog 

➢ 7-dnevni izziv brez kričanja  Marko Juhant, specialni pedagog 

➢ Pomoč otrokom s težavami v vedenju Damijana Šmid, specialna pedagoginja 

 

7. PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

✓ roditeljski sestanki – pripravimo jih strokovne delavke in predavanja različnih 

strokovnjakov, ki jih organizira šola, 

✓ skupni roditeljski sestanek – 15. 11. 2022, predavatelj Aleksander Zadel, tema: 

✓ govorilne ure bodo vsak drugi torek, od 15. 00 do 16. 00 oz. po telefonu - po dogovoru 

med vzgojiteljico in starši, 

✓ zbiranje materiala (skozi celo leto), 

✓ sodelovanje preko vsakdanjih stikov, izmenjava informacij, 

✓ sodelovanje preko oglasne deske in eAsistenta, 

✓ sodelovanje v Svetu staršev… 

Predstavnik Sveta staršev je Simona Robnik. 

 

8. PLAN INVESTICIJ 

➢ pladnji z ročaji 

➢ material za izdelavo didaktičnih igrač po metodi montessori 

➢ jadro 



 

➢ radio (cd, kasetnik) 

➢ komplet instrumentov (za vse skupine vrtca) 

➢ plastifikator 

 

 

 

9. EVALVACIJA UVAJALNEGA OBDOBJA 

Z vključitvijo v skupino otroci niso imeli težav. Tudi pri novincih ni bilo posebnih težav, 

razen tistih, ki so značilni ob ločitvi od staršev. Vsi skupaj smo se spoznavali in zabavali ob 

socialnih in gibalno rajalnih igrah. Uživali smo ob praznovanju Pikinega dne in si nabirali 

moči v športni dvorani. 

Sama (Albina) sem bila odsotna osem dni, zaradi pozitivnega testa na Covid19.  

 

   

 

Luče, 21. 9. 2022 

Vzgojiteljica: Albina Funtek 


