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1. PREDSTAVITEV SKUPINE 

V šolskem letu 2022/2023 je v skupino zajčkov vpisanih 18 otrok, od tega je 8 dečkov in 10 

deklic. Otroci so stari 4 – 6 let. Pet otrok je to skupino obiskovalo že v lanskem letu, enajst 

otrok je prišlo iz mlajše skupine ježkov, v skupini sta dva novinca. V skupini je tudi deček s 

posebnimi potrebami, ima pomoč spremljevalke in z odločbo uro specialne pedagoginje in uro 

logopedinje. Specialna pedagoginja Marija Jazbec bo v skupino prihajala ob sredah, 

logopedinja Marija Novak pa ob ponedeljkih. Otroci so vpisani v dnevni program, ki obsega 6 

– 9 ur dnevno, ena deklica obiskuje poldnevni program, ki obsega 4 – 6 ur. Program bomo 

izvajale, vzgojiteljica Jasmina Prepadnik, pomočnica vzgojiteljice Natalija Sedelšak in 

spremljevalka Petra Gradišek.  

Značilnosti 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« (2 -3 leta). V bližini vrtca se nahajajo igrala in travnik kjer bomo preživeli veliko 

prostega časa ter otroke spodbujali k različnem gibalnim dejavnostim. Na voljo imamo tudi 

igrišče, kjer se bomo lahko vozili s poganjalci. V okolici vrtca se nahajajo pošta, trgovina, 

cvetličarna, gasilski dom, knjižnica, preko tematskih sklopov in dejavnosti bomo otroke 

seznanili z različnimi poklici v omenjenih stavbah.  

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

2. 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. 

3. DNEVNA RUTINA SKUPINE 

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

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



opravila in zajtrk, igra povezana z dejavnostmi izvedbenega kurikuluma, vključno z bivanjem 

na prostem, higienska opravila in kosilo, počitek, igra po počitku, popoldanska malica, odhodi 

domov. 

• Od 5. 15 do 6. 30 – jutranje varstvo po potrebi staršev,  

• od 6. 30 do 8. 30 – sprejem otrok in spontana igra po želji otrok,  

• od 8. 30 do 9. 00 – priprava na zajtrk, zajtrk,  

• od 9. 00 do 10. 00 – gibalne minutke, igre in usmerjene dejavnosti,  

• od 10. 00 do 10. 30 – čas za malico, priprava na zunanje aktivnosti,   

• od 10. 30 do 12.00 – sprehod, aktivnosti na prostem, igra na igralih; prosta igra v 

igralnici, telovadnici v primeru zelo slabega vremena,  

• od 12. 00 do 12. 30 – priprava na kosilo, kosilo,   

• od 12. 30 do 14. 00 – priprava na počitek, počitek, 

• od 14. 00 do 15. 00 – prosta igra in odhodi domov, 

• od 15. 00 do 15. 30 – popoldansko varstvo po potrebi staršev.  

S sodelavkami bomo poskušale otrokom ponuditi različna sredstva za spontano in sproščeno 

igro. Posegale bomo po naravnem in nestrukturiranem materialu. Igrali se bomo različne 

gibalne, rajalne, socialne in glasbeno - didaktične igre. Vsakodnevno se bomo gibali v igralnici 

in na prostem, z različnimi rekviziti, brez njih in ob glasbi. V skupini bomo imeli v ponedeljkih 

igralni dan. Po urniku bomo obiskovali telovadnico, kjer bodo otroci imeli možnost tako 

svobodnih kot vodenih aktivnosti. V skupini si bomo ustvarili kotiček »pri jezikovni žabici«. V 

kotičku bomo izvajali govorne igre za krepitev govornega aparata in pospeševanje izreke 

(dihalne vaje, vaje jezika, vaje ustnic, vaje mehkega neba, vaja pihanja in govorne igre). Ob 

ponedeljkih za otroka s posebnimi potrebami, v skupino prihaja logopedinja Marija Novak, ob 

sredah pa bo v skupino prihajala specialna pedagoginja Marija Jazbec. V skupini je deklica z 

odloženim šolanjem, ko bo dobila odločbo, bo imela ob ponedeljkih uro logopedinje Marije 

Novak in ob torkih uro specialne pedagoginje Marije Jazbec. Ob petkih bodo otroci z učiteljico 

Majo Brinovšek spoznavali prve angleške besede. Ob torkih in četrtkih bodo otroci imeli skupaj 

z 1. Razredom cici opz, z učiteljico Silvo Robnik. Pred spanju bomo brale različne pravljice. 

 

 



4. PREDNOSTNA PODROČJA 

V letošnjem šolskem letu bo prednostno področje: 

JEZIK v povezavi Z OSTALIMI PODROČJI. 

5. DODATNE DEJAVNOSTI 

• Zgodnje učenje tujega jezika – angleščina. Vodi jo ga. Maja Brinovšek.  

• Cici OPZ – vodi ga ga. Silva Robnik. 

• Sodelovanje v Cici veseli šoli.  

• Zobozdravstvena vzgoja 

• Možnost obiska plesnih vaj za otroke stare od 3, 5 do 6 let. 

• Mesečne pravljične minutke s šolsko knjižničarko. 

• Bralčkov nahrbtnik. 

 

6. PRAZNOVANJA, PRIREDITVE, PROJEKTI 

• Pikin teden »Narobe svet« (10. – 14. 9. 2022). 

• Evropski teden mobilnosti »Trajnostno povezani« (16. – 22. 9. 2022). 

• Kulturna dediščina  »(Vz)trajnostna dediščina domačega kraja« (26. – 30. 9. 2022). 

• Teden otroka »Skupaj se imamo dobro« (3. – 9. 10. 2022). 

• Praznovanje Tetke jeseni (oktober). 

• Mesec požarne varnosti – obisk gasilcev (oktober). 

• Tradicionalni slovenski zajtrk (november). 

• Obisk Božička, slavnostno kosilo (december). 

• Božično – novoletni bazar (december). 

• Z voščilnicami voščimo božično novoletne praznike starejšim krajanom (december). 

• Zimski športni dan (januar/februar). 

• Mesec kulture (februar). 

• Pustovanje (februar). 

• Prireditev ob materinskem dnevu (marec). 

• Pomladanski športni dan (maj). 

• Zaključni izlet (junij). 

• Cici valeta (junij). 

• Praznovanje rojstnih (preko celega leta). 



7. SODELOVANJE S STARŠI 

• Roditeljski sestanki (prvi roditeljski sestanek bomo izvedli na začetku septembra). 

• Govorilne ure (vsak drugi torek v mesecu od 15.00 do 16.00). 

• sodelovanje preko oglasne deske in e-Asistenta. 

• sodelovanje v Svetu staršev. 

Predstavnik sveta staršev: Robert Funtek 

8. SODELOVANJE MED SODELOVKAMI 

Tudi v letošnjem letu se bomo srečevale na aktivih, kjer bomo skupno načrtovale, se pogovorile 

o tekoči problematiki in se trudile za kakovostno delo v našem vrtcu. 

9. IZOBRAŽEVANJA 

• Strokovni aktivi, 

• Sodelovanje z ravnateljico, vodjo prehrane, specialno pedagoginjo in logopedinjo. 

• Prebiranje strokovne literature. 

Jasmina Prepadnik 

• Z ritmom in medpodročnim povezovanjem do boljše koordinacije otrok – Jaka Strajnar, 

akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal. 

Natalija Sedelšak 

• Strokovno srečanje pomočnic vzgojiteljic v mesecu maju 2023 - supra.si 

 

10.  PLAN IZBOLJŠAV 

• Menjava luči v igralnici. 

• Plastifikator v mini zbornici. 

• Jadro za senco na igralih. 

 

 

 

 



11.  EVALVACIJA UVAJALNEGA OBDOBJA 

V septembru je bilo v skupino vpisanih 18 otrok, od tega je 8 dečkov in 10 deklic. V skupino 

sta prišla dva novinca. En deček iz vrtca Solčava in ena deklica iz vrtca Ljubno. Deček ima 

spremljevalko in dodatno uro specialne pedagoginje in logopedinje. Ena deklica ima odloženo 

šolanje in bo z nami še eno leto v vrtcu. Ima eno uro logopedinje. Ker sta dva novinca že 

obiskovala vrtec, ni bilo potrebno uvajanje in sta se na skupino lepo privadila. Nekaj težav z 

vključitvijo v skupino je imela deklica, ki ni hodila v vrtec čez poletne počitnice.  

V tem času smo se medsebojno spoznavali. Igrali smo se socialne, rajalne igre preko katerih 

so otroci spoznavali imena ostalih otrok. Pogovarjali smo se o prijateljstvu, navezovali 

prijateljske odnose. Veliko časa smo namenili prosti igri, se gibali na svežem zraku. Dečki se 

radi igrajo z lego kockami, vozili, lesenimi gradniki, orodji. Deklice rade barvajo, se igrajo 

igre vlog v kuhinjskem in frizerskem kotičku. 

Otroke spodbujamo k čim večji samostojnosti. Otroci so že zelo samostojni, nekateri rabijo še 

pomoč na stranišču. Spodbujamo jih k uporabi čarobnih besed. Skupina je živahna, igriva, 

vodljiva. Trudile se bomo, da se bodo otroci počutili varne in sprejete.  

 

Luče, 21. 9. 2022                                                                                              Vzgojiteljica: 

                                                                                                                     Jasmina Prepadnik 


