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 SKUPINA »POLŽKI« (3 – 4 leta) 
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Vzgojiteljica: Blaženka Bezovnik 

Pomočnica vzgojiteljice: Karmen Breznik 

Spremljevalka: Nataša Zamernik 



1.ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V SKUPINI 

Število otrok v oddelku: 9. 

Starost otrok: od 3 do 4 leta. 

Število otrok s posebnimi potrebami: 1. 

Poslovni čas oddelka: 6. 30 do 15.00 

Vrsta programa: dnevni. 

Prostor: Hišica ob šoli. 

Vzgojiteljica: Blaženka Bezovnik. 

Pom. vzgojiteljice: Karmen Breznik. 

Spremljevalka: Nataša Zamernik. 

2. PREDSTAVITEV SKUPINE 

V mescu septembru 2022/2023 je v skupino »Polžkov« vpisanih 9 otrok, starih od 3 

do 4 lata od tega 5 deklice in 4 dečki. V pomladnih mesecih se nam bo pridružil še en 

novinec.  V oddelku je tudi deček s posebnimi potrebami in ima  pomoč 

spremljevalke in z odločbo tudi ure specialne pedagoginje. Specialna pedagoginja 

Marija Jazbec bo v skupino prihajala ob ponedeljkih, torkih in sredah. Otroci so že 

obiskovali naš vrtec, štirje skupino »Polžki« in štirje skupino« Bibe« ena deklica prvič 

obiskuje vrtec in je novinka. Otroci nimajo več pleničk in tudi ne dudic.  Vsi otroci so 

vpisani v dnevni program, ki obsega 6 - 9 ur dnevno. Program bova izvajali 

vzgojiteljica Blaženka Bezovnik in pomočnica vzgojiteljice Karmen Breznik. Za dečka 

z posebnimi potrebami pa bo skrbela spremljevalka Nataša Zamernik. 

Značilnost vrtca in njegove okolice 

V šolskih prostorih vrtca to leto delujejo tri skupine. Skupine »Bibe« (1 - 2 leti), 

skupina »Ježki« (3 - 4 leta) in skupina »Zajčki« (4 – 6 let),                                           

v hišici ob šolski športni dvorani pa deluje skupina »Polžki« (3 - 4 leta). 

V bližini vrtca so zelene površine, kjer bomo preživeli veliko prostega časa ter otroke 

spodbujali k različnim gibalnim dejavnostim. V okolici vrtca se nahaja vrtčevsko 

igrišče, šolsko igrišče, pošta, trgovini, cvetličarna, gasilski dom, pekarna, zdravstveni 

in zobozdravstveni dom, občina in občinska knjižnica. Preko tematskih sklopov in 

dejavnosti pa bomo otroke seznanjali z  poklici v omenjenih stavbah. 

 

 



3.  VRSTE PROGRAMOV 

Dnevni program   Traja od 6 do 9 ur, od 11 meseca do vstopa otrok v šolo. 

Poldnevni program Traja od 4 do 6 ur, od 11 meseca do vstopa otrok v šolo. 

Vsi otroci so vključeni v dnevni program. 

4. ŽIVLJENJE V ODDELKU 

Pri našem delu bomo tudi letos upoštevali smernice Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in delo po potrebi prilagajali le-tem. 

Za prijetno bivanje v oddelku pa bomo strokovne delavke: 

- poskrbele, da se bodo otroci počutili varne in sprejete, 

- jim bomo vzor in zgled, 

- postavljali jasne cilje in bili pri tem usklajeni, 

- strmeli k aktivni komunikaciji (vzgojitelj-otrok, vzgojitelj-starš, vzgojitelj-

vzgojitelj), 

- aktivno spremljali razvoj otrok in sproti reševali morebitne težave, 

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

 

DNEVNA RUTINA 

Organizacija življenja v vrtcu zahteva fleksibilni dnevni red, ki vključuje naslednje 

elemente: prihod v vrtec, samostojna igra ali igra v manjših skupinah, higienska 

opravila in zajtrk, usmerjene dejavnosti in igra povezana z dejavnostmi izvedbenega 

kurikuluma vključno z bivanjem na prostem, higienska opravila in kosilo, počitek, 

umirjena igra po počitku, popoldanska malica in odhodi domov. 

• Od 5.30 do 6.30 jutranje varstvo po potrebi staršev 

•  od 6.30 do 8.15 ure – prihod, zbiranje otrok. Možnost za prosto spontano 

jutranjo igro, individualno delo, 

• od 8.15 do 9.00 ure – priprava na zajtrk, priprava miz, umivanje rok, zajtrk, 

gibalne minutke. Otroke bomo pri obrokih spodbujali k samostojnosti in jih 

vzpodbujali, da poskusijo tudi njim manj znane jedi,  

• od 9.00 do 10.00 ure – sledijo usmerjene dejavnosti, ki se nanašajo na 

načrtovano vzgojno delo po Kurikulumu za vrtce po določenih temah, 

spontana igra. Otrokom bova pripravili različne didaktične in druge materiale 

za raziskovanje in igro, 



• od 10.00 do 10.30 ure – priprava na sadno malico, malica.  Pri pripravi na 

zunanje aktivnosti bomo otroke spodbujali k čim večji samostojnosti pri 

iskanju svojih stvari, sezuvanju, obuvanju, slačenju in oblačenju, 

• od 10.30 do 11.30  ure –sprehod in aktivnosti na prostem, spontana igra v 

igralnici v primeru dežja ali pretiranega mraza, 

• od 11.30 do 12.00 ure – priprava na kosilo, kosilo,  

• od 12.00 – 14.00  - priprava na počitek, počitek otrok, ki je še v tem obdobju 

zelo pomemben, 

• od 14.00 – 15.00 – spontana igra otrok in odhodi domov (možnost odhoda do 

15.30 v primeru službenih obveznosti staršev). 

S pomočnico se bova tedensko menjavali pri dežurstvu v igralnici, umivalnici in 

garderobi. 

5. PREDNOSTNA PODROČJA 

V letošnjem šolskem letu bo prednostno področje:    

JEZIK v povezavi Z GIBANJEM in OSTALIMI PODROČJI.  

Vzgojno delo bo poteka po sistematskih sklopih, pri katerih se obravnavajo teme iz 

različnih vzgojnih področjih v skladu z otrokovimi zmožnostmi, potrebami in željami. 

Otrokom bomo ponudili različna sredstva za spontano in sproščeno igro. 

Vsakodnevno se bomo gibali in izkoristili lep dan za bivanje in igro na prostem, 

predvsem pa skrbeli, da se bodo otroci dobro počutili. 

6. DODATNE DEJAVNOSTI 

• Mesečne pravljične minutke z šolsko knjižničarko.  

• Mesečni obisk občinske knjižnice na uri pravljic.  

• Zobozdravstvena vzgoja (obisk zobne sestre dvakrat letno) 

 

7. PRAZNOVANJA, PRIREDITVE, PROJEKTI 

   September 

• Pikin teden z naslovom »Narobe svet«. 

• Evropski teden mobilnosti  »Trajnostno povezani«. 

• Evropski teden športa #Bodiaktiven  



•  Dan slovenskega športa 

• Nacionalni mesec skupnega branja »Branje je za duha to, kar je telovadba za 

telo« 

     Oktober 

• Dnevi Evropske kulturne dediščine (Vz)trajnostna dediščina z dodanim 

naslovom »Ljubezen na vasi« 

• Teden otroka  »Skupaj se imamo dobro« 

• Svetovni dan hoje. 

• Praznovanje jeseni. 

• Mesec požarne varnosti – obisk gasilcev. 

• Prižgimo svečo (ob spominu dneva mrtvih). 

November 

• »Tradicionalni slovenski zajtrk« 

December 

• Pravljični december, advent in škratova pošta. 

• Božično – novoletni bazar. 

• V pravljičnem pričakovanju - prihod Božička in nastop v športni dvorani. 

• »Voščimo vam lepe praznike« z voščilnico in lepimi željami ob koncu leta 

obiščemo starejše krajane. 

• »Radi delamo dobro« dobrodelna akcija Pošte Slovenije 

• Slavnostno kosilo. 

Januar 

• Zimske dopoldanske radosti. 

• Zimski športni dan. 

Februar 

• Mesec kulture – »Ta veseli dan kulture«. 

• Pustovanje. 



Marec 

• Materinski dan (marec). 

April 

• Aktivni sprehod »Lepega pomladnega dne« 

Maj 

• Dopoldanski zaključni izlet. 

Junij 

• »Radi delamo dobro« dobrodelna akcija Karitas »Pokloni zvezek« 

• Zaključek vrtčevskega leta s sladoledom na Prodih v senci košatih dreves. 

  Preko celega leta v naši skupini imeli: 

• Enkrat tedensko igralni dan. 

• »Pod eno streho« skupne aktivnosti vrtca, šole. 

• »Lahkih nog naokrog« mesečni pohodi. 

• Fit gibalne igre v športni dvorani. 

• Barvni teden, 

• Škatle v otroški igri, 

• Zmorem sam/a 

• Praznovanja rojstnih dni otrok. 

• Vsak lep dan izkoristili za bivanje in igro na prostem. 

• Še ostali morebitni aktualni projekti tekom leta, ki se bodo izvajali sproti in 

bodo obogatili življenje naše skupine. 

8. SODELOVANJE S STARŠI 

Roditeljski sestanek za starše novincev je bil konec meseca avgusta.                     

Prvi uvodni roditeljski sestanek bomo izvedli drugi teden v mesecu septembru.   
Drugi skupni roditeljski sestanek z Osnovno šolo bo 15. november 2022 predaval bo 

dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog tema: Odgovornost, delovne navade in razvoj 

otroka v zdravo osebnost.                                                 
Dnevi odprtih vrat za novince (prva dva tedna vključitve otroka).               
Vsakodnevni stiki, izmenjava informacij.                                           
Govorilne ure vsak drugi torek v mesecu od 15.00 do 16.00.               
December: Božično-novoletni bazar.                                       
Marec: Prireditev ob materinskem dnevu.                                     
Sprotno informiranje staršev preko e-Asistenta, oglasne deske.                                

Drobtinice meseca preko e-Asistenta. 



Zbiranje materiala (skozi celo leto).                                                                

Sodelovanje pri dobrodelnih akcijah.                                                                     

Sodelovanje v Svetu staršev.  

Predstavnica staršev v Svetu staršev za našo skupino je ga. Gabi Robnik. 

9.    SODELOVNJE MED SODELAVKAMI 

S sodelavkami bomo sodelovale tako na organizacijski, kot tudi na vsebinski ravni. 

Srečevale se bomo na aktivih, konferencah, se pogovorile o tekoči problematiki in  se 

trudile za kakovostno delo v našem vrtcu. 

10. IZOBRAŽEVANJE 

• Strokovni aktivi, konference, 

• seminarji, konference, sestanki in strokovna predavanja po planu OŠ Luče,  

• sodelovanje z ravnateljico, vodjo prehrane in šolsko svetovalno delavko,       

• prebiranje strokovne literature. 

Blaženka Bezovnik 

Mladinska knjiga CiciAkademija, 13. september 2021 Otrokov vstop v svet domišljije, 

čustev, besed in zgodb.  (brezplačno) 

Inštitut za gozdno pedagogiko 5. november 2021 Čustveno in socialno učenje otrok v 

gozdu. (samoplačniško) 

Katis: December 2021 Slovenski ljudski plesi, igre in ljudske pesmi za predšolske 

otroke in osnovnošolce. (plačnik vrtec-šola) 

Prof. soc. ped: Damjana Šmid: 30 dni za 30 vzgojnih nasvetov. Januar 2023 (plačnik 

vrtec-šola). 

Inštitut Montessori Ljubljana: maj 2023 Hospitacija v vrtcu. (brezplačno) 

Karmen Breznik 

Prof. soc. ped: Damjana Šmid: Kako pomagati otroku in mladostniku v stiski. 

Prof. soc. ped: Damjana Šmid: Učinkovito sodelovanje s straši. 

 

11. PLAN IZBOLJŠAV 

»Jadro« katero bi površinam na vrtčevskem igrišču dajalo senco. 

Kasetnik s CD-jem, plastifikator, komplet instrumentov za vse skupine vrtca. 

 



 

12. EVALVACIJA UVAJALNEGA OBDOBJA 

Letošnje leto je v skupino »Polžkov« vpisanih 9 otrok. V skupino je vključen tudi otrok 

s posebnimi potrebami. S pomočnico sva ostali v isti skupini, zamenjala pa se je 

spremljevalka dečka s posebnimi potrebami. Štirje otroci so že v lanskem letu 

obiskovali to skupino, štirje so prišli iz skupine »Bibe«. Od teh je ena deklica 

angleško govoreča. Ker je obiskovala že predhodno skupino »Bibe« je lepo navajena 

na dnevno rutino in kratka navodila v našem jeziku. Poleg teh smo v skupino takoj na 

začetku septembra sprejeli še eno novinko, ki se je uvajala postopno. Prvi dan je bila 

z njo mama, potem jo je uvajala babica, najprej krajši čas, potem pa smo ta čas 

podaljševali. Deklica se je v tem času že kar dobro privadila na novo okolje. Otroci ki 

so imeli daljše počitnice pa niso imeli večjih težav z dnevno rutino. V skupini smo se 

v tem času medsebojno spoznavali ter navezovali prijateljske odnose. Veliko časa 

smo namenili spoznavanju novih prostorov, se pogovarjali, se igrali različne socialne 

in rajalne igre. Se seznanjali z zlatimi pravili za prijetno bivanje, jih navajali na 

uporabo »čarobnih« besed. Vsak lep dan smo izkoristili za sprehode, bivanje na 

prostem in igro z naravnimi materiali. Še naprej se bomo trudile, da se bodo otroci 

dobro počutili, ter jim pripravljale okolje v katerem bodo uživali, se imeli lepo in rad 

prihajali v vrtec. 

 

Luče, 20. 9. 2022                                                     Vzgojiteljica: Blaženka Bezovnik 


