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VRTEC SLIVNICA 

PREDGOVOR RAVNATELJA 

 

Spoštovani starši, 

 

september označuje začetek novega šolskega leta, tako mu rečemo tudi v vrtcu, pa 
čeprav gre za izvajanje programa predšolske vzgoje. Za marsikoga (predvsem pa 
verjetno malčkom in pozneje učencem) je to obdobje še bolj prelomno od zimsko-
novoletnega. Izrečenih ali le želenih je veliko zaobljub, nestrpnost in pričakovanja 
pred »novim« so veliki. Nekaterim, ki nam je letošnje šolsko leto prvo, bo zagotovo 
ostalo še posebej v spominu. 

Predšolska vzgoja je področje, ki mi na profesionalni poti predstavlja nov izziv. 
Vemo, da je vzgoja v času otrokovega bivanja v vrtcu zelo pomembna naložba v nje-
gov trenutni in poznejši razvoj. V vrtcu se bomo še naprej trudili in zagotavljali vse 
razmere, ki omogočajo varno in spodbudno okolje za otrokov razvoj, saj se zaveda-
mo, da so razvojna obdobja dojenčka, malčka in predšolskega otroka še zlasti občut-
ljiva za razvoj zaznavanja, mišljenja ter gibalnih in socialnih spretnosti.  

In ker je večina ciljev, ki jih zasledujejo vzgojiteljice in drugi strokovni delavci v vrtcu, 
tudi del vašega družinskega vsakdana (npr. razvijanje sposobnosti razumevanja ter 
sprejemanja sebe in drugih, razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje raz-
ličnosti, negovanje radovednosti, spodbujanje umetniškega izražanja, telesnega in 
gibalnega razvoja in razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah …), želim, da 
bomo za njihovo uresničevanje skrbeli s strpnim skupnim dogovarjanjem in usklaje-
vanjem. Odgovornost za dobro sodelovanje med vrtcem in starši si delimo oboji. Pov-
sem jasno je dejstvo, da želimo vsi – starši in strokovni delavci – otrokom le najbolj-
še. Z našim dobrim sodelovanjem se bodo otroci počutili bolj varni in tako pridobili 
samozavest. 

Šolsko leto prinaša zelo pomembno novost, širitev vrtca. Naš sodobni vrtec ponuja 
odlične razmere za delo, prostori so svetli, veliki, opremljenost vrtca je na najvišjem 
nivoju; pa vendar je pretesen za vse, ki bi ga želeli obiskovati. Našim in vašim željam 
je prisluhnila občina Hoče - Slivnica in iskreno upamo, da bomo lahko v začetnih 
mesecih tega šolskega leta v prenovljenih prostorih zahodnega dela šole pozdravili 
otroke dveh novih oddelkov vrtca.  

Želim, da bo šolsko leto 2018/19 srečno, uspešno in kar se da mirno. 

 

Franc Gosak, ravnatelj 
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VRTEC SLIVNICA 

UVODNE MISLI POMOČNICE RAVNATELJA  –  

VODJE VRTCA 

 
Spoštovani starši, dragi otroci vrtca Slivnica! 

 

Vrtčevska vrata so se odprla. Otroci in zaposleni vstopamo v prostore, ki bodo 
ponovno postali naš drugi dom. Hodnike in igralnice bo polnil otroški smeh in klepet. 
Vrtec bo zopet kraj živahnega dogajanja. 

 

Pred nami so nove naloge in obveznosti, novi izzivi, ki jih povezujemo z uresničeva-
njem skupnih in osebnih ciljev. Verjamem, da bo šolsko leto bogato in pestro. Deja-
vnosti se bodo prepletale ter bogatile znanje in izkušnje vseh nas, ki bomo  vpeti v 
delo vrtca. 

 

Dragi otroci, v vrtcu preživite veliko časa, zato vam želim, da  radi prihajate v vrtec 
ter se družite z vrstniki, v  želji po pridobivanja novih znanj.  Zavedamo se, da kvali-
tetno delo prinaša bogastvo znanja, ki daje pravo vrednost človeku. Naša skrb je 
razvijanje vrednot, ki bodo zagotavljale pozitivno, varno in ustvarjalno klimo v vrtcu. 
Ta prinaša veselje do dela, spodbuja vedoželjnost, motivacijo do raziskovanja in 
odkrivanja vedno novih znanj. Spodbujamo tudi odgovoren odnos do zdravega nači-
na življenja. Pri tem ste nam v veliko pomoč in podporo starši ter ožja in širša lokal-
na skupnost. 

 

Starši, vabimo vas, da se udeležujete roditeljskih sestankov, govorilnih ur in srečanj, 
ki jih organiziramo za vas. Prijazna beseda, iskrena in utemeljena pohvala motivira-
ta starše, otroke in zaposlene v vrtcu. V dani publikaciji in na spletni strani predstav-
ljamo najpomembnejše podatke iz življenja in dela našega vrtca.  

 

Spoštovani starši in sodelavci, dragi otroci, upam in želim, da bo šolsko leto, ki je 
pred nami, potekalo uspešno in da se bomo ob zaključku šolskega leta veselili 
naših skupnih uspehov. 

 

Začetek je priložnost, da se odpravimo po poti, ki 
nas bo pripeljala do zastavljenega cilja.  

 

Zdravo, prijazno in varno potovanje vam želim. 
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VRTEC SLIVNICA 

Misli otrok o … 

 

Vrtec je … 

»Vrtec je, da se igramo.« (Tai) 

»Vrtec je hiša za otroke čuvat.« (Marsel) 

»Vrtec je da, se otroci igrajo.« (Ariana) 

»Vrtec je Slivnica.« (Timotej) 

»Vrtec je, da se igraš, družiš s prijatelji.« (Alina) 

»To je vrtec, ko so igralnice noter in se otroci igrajo noter.« (Pia) 

 

Zakaj hodite v vrtec? 

»Ker mami gre v službo.« (Tai) 

»Zato, ker mami in ati greta v službo in nimam nobenega varnostnika.« (Marsel) 

»Zato, ker če me ni v vrtcu me pogrešajo otroci.« (Ariana) 

»Da mamica lahko gre v trgovino.« (Nelly) 

»Da se bom učil.« (Timotej) 

»Zato, ker sem otrok in otroci hodijo v vrtec. Otroci potem gredo v šolo, ko končajo z  
vrtcem.« (Pia) 

 

                                                                                     Pom. Ravnatelja — vodja vrtca: 

Zdenka Vogrinec, dipl. vzg. 
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VRTEC SLIVNICA 

VIZIJA VRTCA  

 

Smo vrtec,  

v katerem otroci začutijo varno, čustveno in toplo okolje;  

smo kraj,  

kjer se imamo radi in se spoštujemo;  

smo hiša,  

v kateri se vsak dan igramo in učimo ob raznolikih dejavnostih;  

smo ljudje,  

ki se trudimo ustvariti čim boljše pogoje za kakovostno predšolsko 
vzgojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                           Tema: Travnik 

                                               Bernard, 2,5 leta 
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VRTEC SLIVNICA 

VREDNOTE VRTCA 

 

Zavzemamo se za odprt vrtec, sodelovanje in sprejemanje novih idej ter 
strokovnih izzivov.  

Zavedamo se odgovornosti pri skrbi za varnost, dobro počutje, zdravje in 
razvoj otrok, ki so vključeni v naš vrtec. 

Skrbimo za zadovoljevanje otrokovih potreb, razvijamo njihove posebne 
potenciale in s tem pozitivno samovrednotenje.  

Zavedamo se odgovornosti, ki jih imamo do otrok, staršev in družbe. 

Temeljne naloge vrtca so: učenje otrok, vzgoja in varstvo. 

S strokovnim delom želimo: 

 skrbeti za dobro počutje otrok, 

 pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

 ustvariti pogoje za razvoj otrokovih telesnih in psihosocialnih 
sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Tema: Živali na travniku 

                                                                                        Filip, 2,5 leta 
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VRTEC SLIVNICA 

OSNOVNI PODATKI O VRTCU 

OŠ Franca Lešnika Vuka 

Vrtec Slivnica 

Mariborska cesta 8 

2312 Orehova vas 

 

Telefon: 02 605 69 91 

Spletna stran: http://vrtec.osflv.si 

Elektronski naslov: vrtec@osflv.si 

 

Ravnatelj OŠ FLV: Franc Gosak, prof. mat. kem. 

Telefon: 02 603 56 81 

Elektronski naslov: ravnatelj@osflv.si 

 

Pomočnica ravnatelja — vodja vrtca: Zdenka Vogrinec, dipl.vzg 

Telefon: 02 605 69 91 

Elektronski naslov: vrtec@osflv.si 

 

Administrator/knjigovodja — vrtec: Tinka Zelenik 

Telefon: 02 605 69 61 

 

Pedagoški vodja je ravnatelj OŠ FLV Franc Gosak. 

Pomočnica ravnatelja — vodja vrtca je Zdenka Vogrinec, ki skrbi, da delo 
na strokovnem in organizacijskem področju poteka nemoteno. 
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VRTEC SLIVNICA 

POSLOVNI ČAS  

 

Vrtec je odprt vse dni v delovnem tednu od 6.00 do 16.30 ure.  

Otrok je lahko v okviru poslovnega časa v vrtcu največ do 9 ur.  

Poslovni čas je daljši od 9 ur, zato so otroci ob prihodu v vrtec in odhodu 
iz vrtca združeni v določenih oddelkih.  

Pridržujemo si pravico združevanja skupin v času počitnic zaradi manjše-
ga števila otrok.  

Poslovni čas je določen v soglasju z ustanoviteljico, občino Hoče — 
Slivnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                                                                    Tema: travnik 

                                                                                                      Staša, 3 leta                                                            
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VRTEC SLIVNICA 

HIŠNI RED 

1. Poslovni čas vrtca Slivnica je od 6.00 do 16.30. 

2. Starši otroka ob prihodu v vrtec predajo vzgojiteljici ali pomočnici, 

prav tako vzgojiteljici ali pomočnici javijo odhod otroka iz vrtca. 

3. Starši morajo otroku zagotoviti spremstvo polnoletne osebe za nje-

gov prihod v vrtec in iz njega, izjemoma je lahko spremljevalec 

otrok nad 10 let starosti, za katerega starši podpišejo zahtevek o 

predaji otroka in s tem prevzamejo vso odgovornost za varnost 

otroka na poti v vrtec in iz njega. 

4. Najkasneje do 8.00 zjutraj starši javijo odsotnost otroka in vzrok, 

kajti le v tem primeru se pri oskrbnini odbije dnevni delež za pre-

hrano. 

5. Nizko energetski vrtec je opremljen z domofoni, pozvonite. 

6. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne bolezenske znake 

(bruhanje, izpuščaj, vročina), delavec vrtca ni dolžan sprejeti. 

7. Če je otrok odsoten zaradi bolezni, se lahko vrne v vrtec po konča-

nem zdravljenju.  

8. V primeru nenadnega obolenja otroka ali poškodbe vas bomo 

nemudoma poklicali, zato vas prosimo, da vzgojiteljici zaupate 

DOSEGLJIVO telefonsko številko. 

9. Za starše je vzgojno osebje telefonsko dosegljivo do 8.30. Klici po 

omenjeni uri posegajo v delovni proces in moteče vplivajo na 

vzgojno delo v oddelkih. 

10. Otroci naj v vrtec ne nosijo osebnih predmetov (zlati ali drugi nakit), 

saj za izgubo ali poškodovanje le-teh vrtec ne odgovarja. 

11. V igralnico ne vstopamo obuti v čevlje. 

12. Otroci ne smejo prinašati predmetov, ki bi lahko ogrožali njihovo 

zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok. 

13. Vhod 1 je za oddelke prvega starostnega obdobja (Bibe in Polžki) 

vhod 2 pa za oddelke drugega starostnega obdobja (Žabice, Čebe-

lice, Metulji, Pikapolonice, Sovice). 
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VRTEC SLIVNICA 

SPLOŠNE INFORMACIJE 

VPIS 

Obrazec za vpis otroka najdete na spletni strani OŠ Franca Lešnika - 
Vuka, alineja Vrtec. 

Otroka je možno vpisati tekom celega leta, enkrat letno. Vpis za novo 
šolsko leto predvidoma poteka v tretjem tednu meseca aprila. V kolikor je 
otrok več, kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu otroka odloča komisija 
za sprejem otrok v vrtec.  

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED  

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravni-
ško potrdilo predložite vzgojiteljici oddelka prvi dan ob sprejemu 
otroka v vrtec. 

Vrtec vključuje najbolj psihofizično občutljivo in za infekcije sprejemljivo 

starostno skupino. To velja predvsem za otroke 1. starostnega obdobja, 

ki še nimajo dovolj razvitih imunoloških sposobnosti. 

Prav tako morajo starši ob vpisu podati zdravstvene posebnosti pri otro-

ku (morebitne alergije, nagnjenost k vročinskem krču, astma …). 

Na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji je dajanje zdravil otrokom v 

vrtcu  prepovedano.  

V izjemnih primerih (vročinski krč, astma, alergije ...) se v skladu s pisni-

mi navodili in privolitvijo izbranega pediatra ali specialista otroka, otroku 

ob pojavu teh posebnosti nudi ustrezna terapija. 
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VRTEC SLIVNICA 

PREDSTAVITEV ODDELKOV 

Vzgojno-izobraževalni proces poteka v dveh starostnih obdobjih otrok:  

 prvo starostno obdobje (otroci od 1. do 3. leta),  

 drugo starostno obdobje (otroci od 3. do 6. leta).  

Otroci so lahko razporejeni v oddelke, ki so starostno:  

 homogeni (otroci v razponu enega leta),  

 heterogeni (otroci v razponu več let prvega ali drugega starost-

nega obdobja),  

 kombinirani (otroci v razponu več let prvega in drugega starost-

nega obdobja).  

Oddelke otrok oblikujemo pred začetkom novega šolskega leta v skladu z 
Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  

Otroke s posebnimi potrebami integriramo v redne oddelke vrtca in na 
osnovi Odločbe o usmerjanju zagotovimo dodatno strokovno pomoč 
ustrezne strokovne osebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                             Tema: Zima 

                                                                             Araseli, 6 le 
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VRTEC SLIVNICA 

ODDELKA PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (od 1. do 3. leta): 

                       BIBE  , 

                      POLŽKI . 

 

ODDELKI DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA (od 3. do 6. leta): 

                    ŽABICE  , 

             ČEBELICE ,  

           METULJI ,  

           PIKAPOLONICE ,  

           SOVICE . 
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VRTEC SLIVNICA 

OTROKOV DAN V VRTCU 

Otrokov dan v vrtcu je načrtovan skozi cel dan in je sestavljen iz elemen-
tov dnevne rutine, bivanja zunaj in usmerjenih dejavnosti. Vse dejav-
nosti se medsebojno prepletajo in izhajajo ena iz druge.  

V vseh dejavnostih se otrok vzgaja in uči, nobena ni bolj ali manj 
pomembna. 

Elementi dnevne rutine, ki se prepletajo z usmerjenimi dejavnosti, zago-
tavljajo predvidljivo zaporedje dogodkov, gladke prehode in doslednost v 
pričakovanjih in podpori odraslega do otrok.  

Elementi dnevne rutine so naslednji:  

 Prihod otroka v vrtec. Otrok vzpostavi prvi pomemben stik s 
strokovnimi delavkami in drugimi vrstniki. Trudimo se spoznati 
in upoštevati otrokove specifične potrebe po določenem načinu 
vključevanja v oddelek. Starši imajo možnost prenesti strokov-
nim delavkam kratke informacije, ki so pomembne za otrokovo 
bivanje v vrtcu. 

 Prehrana. Otrok ima v dnevnem programu ponujene štiri obro-
ke hrane, kjer ima možnost razvijanja prehranjevalne kulture in 
zdravih življenjskih navad. Za žejo ima na razpolago vodo, čaj 
in vsakodnevno tudi sadje. Obroke pripravljamo v kuhinji vrtca.  

 Nega in skrb zase. Otroka sprva negujemo, nato se navaja na 
samostojnost pri skrbi zase, si pridobiva higienske in zdravstve-
ne navade.  

 Usmerjene dejavnosti. Navadno se v večjem delu odvijajo v 
času po jutranji malici, kjer smo še dodatno pozorni na načrto-
vanje iz vseh šestih področij kurikula, ki se prepletajo pri samih 
izvedbah dejavnosti. Cilji teh dejavnosti se najpogosteje uresni-
čujejo tudi v ostalem času bivanja otroka v vrtcu, saj se povezu-
jejo tudi z elementi dnevne rutine.  

 Urejanje in pospravljanje prostora. Otroci v skladu s svojimi 
zmožnostmi sodelujejo s svojimi idejami pri urejanju in posprav-
ljanju. Pomembno je, da vsak otrok postori čim več sam, ter da 
presegamo delitev opravil glede na spol.  

 Prehodi iz ene dejavnosti v drugo. Pozorni smo na to, da 
individualiziramo postopek (ne cela skupina naenkrat), otroke 
opozorimo vnaprej, jim damo dovolj časa, jim dodelimo naloge, 
smo jasni in dosledni ter prilagodljivi.  
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VRTEC SLIVNICA 

 Bivanje zunaj. Iz razloga utrjevanja zdravja in krepitve imun-
skega sistema je priporočljivo bivanje na svežem zraku ob veči-
ni vremenskih pogojev, v ustreznih oblačilih in obutvi. Otrok ima 
zunaj tudi večji prostor za gibanje in nudeno možnost razvoja 
različnih gibalnih konceptov, ki so za otrokov razvoj zelo 
pomembni. Bivanje na vrtčevskem dvorišču se dopolnjuje s 
sprehodi in drugimi dejavnostmi, ki so tudi ciljno naravnane.  

 Počitek otrok. Potrebo po počitku otroku zagotavljamo v skla-
du z njegovim življenjskim ritmom in potrebami posameznega 
otroka. Spanje ni obvezno. Otrokom, ki spanja ne potrebujejo, 
zagotovimo umirjene dejavnosti v obliki aktivnega počitka.  

 Odhod domov. Pomembno je posvetiti pozornost otroku tudi, 
ko odhaja domov, da začuti, da je naslednji dan spet dobrodo-
šel v vrtcu. Otrok se navaja na pospravljanje igrač za seboj pre-
den zapusti vrtec.  

 

 

 

               

 

                 

 

                                                             

                                                                         t 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                                        Tema: Šopek za mamo 

                                                                 Belen Maria, 5 let 
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VRTEC SLIVNICA 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV  

Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu je nacionalni 
dokument  Kurikulum za vrtce. V njem so zapisana temeljna načela in cilji 
predšolske vzgoje. Kurikulum v središče postavlja otroka, ki je aktiven 
udeleženec procesa, njegove individualne zmožnosti in posebnosti, zna-
nja in spretnosti, ki jih želimo razviti. Cilj kurikula je večje upoštevanje 
otrokovih pravic, upoštevajoč različnost in drugačnost otroka. 

CILJI, KI JIH URESNIČUJEMO V VRTCU 

 Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe ter 
drugih. 

 Razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti 
in sodelovanja v skupinah. 

 Razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje 
čustvenega doživljanja ter izražanja. 

 Negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intui-
cije ter razvijanje neodvisnega mišljenja. 

 Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno 
uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja. 

 Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja. 

 Spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

 Posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanje-
ga življenja. 

 Razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za 
zdravje. 

 

PROGRAMI GLEDE NA VARSTVO IN TRAJANJE 

1. DNEVNI PROGRAM (Traja od 6 do 9 ur.) 

2. DNEVNI PROGRAM s prilagojeno prehrano (Traja od 4 do 6 ur.) 

 

Oba programa sta namenjena otrokom od 11. meseca starosti do vstopa 
v šolo in obsegata vzgojo, varstvo in prehrano otrok. 
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KOTIČKI V NAŠIH IGRALNICAH 

Delo z otroki bo potekalo na izkustvenem učenju, z bogato ponudbo 
materialov in igralnih sredstev v kotičkih. Izhodišče dela bo otrok, njego-
ve razvojne potrebe, njegovi interesi in sposobnosti. Otrokova iniciativa 
in lastna aktivnost bosta vodili dela v oddelkih. 
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PROJEKTI V NAŠEM VRTCU 

VARNO S SONCEM 

Priključili smo se projektu Varno s soncem, katerega nosilci so Zavod za 
zdravstveno varstvo Celje, Združenje slovenskih dermatovenerologov in 
Društvo za boj proti raku.  

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne 
zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k 
pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Prispevati želimo k znižanju poja-
vljanja kožnega raka v Sloveniji. 

PASAVČEK 

V projekt Pasavček je vrtec Slivnica vključen že nekaj let. 

Cilji projekta: 

 Otrok spozna pomen in pravilno uporabo otroških varnostnih 
sedežev in varnostnega pasu. 

 Seznanitev otrok z varnim vedenjem kot udeležencem v cest-
nem prometu. 

 Ozaveščanje staršev in starih staršev o redni in pravilni uporabi 
otroških varnostnih sedežev. 

 Otroke spodbuditi k pripenjanju varnostnih pasov med vožnjo, 
ne le njih ampak vseh potnikov v avtomobilu. 

 Seznaniti otroke s posledicami neodgovornega ravnanja udele-
žencev v prometu. 

 Sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvedbi različnih dejavnosti 
na to temo. 

 

ZDRAV VRTEC 

Projekt poteka pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo in omogoča 
otrokom, da se seznanijo z osnovnimi informacijami o tem, kako skrbimo 
za svoje zdravje. Vzgojiteljem pa Zavod nudi strokovno podporo in stalna 
strokovna izobraževanja. Otroci se preko konkretnih izkušenj in situacij 
učijo o pomenu zdrave prehrane, usvajajo veščine osebne higiene in 
spoznavajo pomen gibanja in počitka za delovanje človeškega telesa. 
Vso pridobljeno znanje pa bo otrokom služilo kot vodilo k zdravemu nači-
nu življenja tudi v osnovnošolskem obdobju in kasneje, ko bodo odrasli. 
Z lastnim zgledom bodimo našim otrokom vzor pri oblikovanju zdravega 
načina življenja. 
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EKOVRTEC 

Program Ekovrtec je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske 
vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenos-
ti o trajnostnem razvoju med otroci. Osnovno načelo delovanja programa 
Ekovrtec je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in 
sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. 

Glavni cilj slovenskega programa Ekovrtec je vzgoja otroka in mladostni-
ka, da skrbi za okolje in naravo ter postane del življenja.  

Program Ekovrtec bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spošto-
vati drugačnost in ceniti naravne dobrine.  

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje 
znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Eko-
vrtec je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmet-
nim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do 
okolja, narave in bivanja nasploh.  

Je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobra-
ževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem 
razvoju otrok skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi akti-
vno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.  

V šolskem letu 2018/2019 bomo sodelovali v projektih programa Ekovr-
tec za ohranitev zelene zastave ter sledili vrednotam, ki smo si jih zapi-
sali v ekolistini: 

 

 ločevanje odpadkov, 

 varčevanje z vodo in energijo, 

 skrb za zdravo prehrano, 

 skrb za čistost vrtca in njegove okolice, 

 spoštljivo vedenje do vseh živih bitij, 

 čim več gibanja na svežem zraku. 

KAKOVOST V VRTCU 

Kakovost je danes postala obvezna na vsakem koraku in na vseh podro-
čjih delovanja. Vsak gleda nanjo po svojih merilih in vrednotah, ki so naj-
večkrat subjektivna, tudi kadar gre za celoten sistem, kot je vzgoja in izo-
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braževanje. Za objektivno podobo pa so večinoma že dogovorjeni neki 
pokazatelji.  

Sama definicija vsebuje merjenje po standardih in zadovoljevanje upora-
bniških potreb. Na podlagi višje kakovosti pridobivamo večje zaupanje 
otrok in staršev ter večji ugled ustanove. Na področju kakovosti zato pri-
pravljamo  vprašalnike za strokovne delavce in starše. Ankete analizira-
mo in jih uporabimo za zagotovitev boljše kakovosti v prihodnje. 

 

PALČEK BRALČEK IN BRALNI NAHRBTNIK 

Predšolska bralna značka usmerja otroka k literaturi, ki jo podoživi v nje-
ni estetski, vsebinski in vizualni podobi. Vez, ki se vzpostavi med otro-
kom in odraslim, ko mu berejo in pripovedujejo, ima velik čustven in 
vzgojni pomen. 

V vrtcu se zato v 2. starostnem obdobju izvaja projekt Palček Bralček. 
Otroci skupaj s starši preberejo 3 slikanice, ki jih v krajši vsebinski obliki 
predstavijo v vrtcu.  

Otroci 1. starostnega obdobja pa sodelujejo v projektu Bralni nahrbtnik. V 
vsakem nahrbtniku so 3 slikanice, bralni dnevnik in plišasta igrača. Za 
starše je priložena knjiga z različnih področij. Starši skupaj z otrokom 
prebirajo slikanice, gledajo ilustracije in se poigrajo z igračo. V bralni 
dnevnik otroci narišejo prizor iz slikanice, nalepijo fotografijo, starši napi-
šejo vtise in doživetja. 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM, ZUNANJIMI  

SODELAVCI  

 Zobna preventiva – poudarek na zdravi prehrani; 

 obisk šolske knjižnice; 

 sodelovanje z gasilskim društvom ter  

 s prometno policijo; 

 medeni zajtrk – obisk čebelarjev, Čebelarska učna učilnica; 

 Kulturno društvo Slivnica; 

 sodelovanje z OŠ Slivnica, 3. gimnazijo Maribor, Pedagoško 
fakulteto Maribor, Andragoškim zavodom; 
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 lutkovni abonma – Lutkovno gledališče Maribor, (tri predstave v 
šol. letu); 

 Gledališče KU-KUC; 

 Lovsko društvo Rače; 

 Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 

 PD Skalca; 

 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske  vede; 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 

 

SVETOVALNA SLUŽBA 

Svetovalna služba je strokovni sodelavec, ki nudi pomoč in sodelovanje 
z namenom dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobud. V proces 
so vključeni otroci in njihovi starši (ali skrbniki), strokovni delavci in vod-
stvo vrtca. Namen svetovalne službe je prizadevanje, da bi otroke bolje 
razumeli in se na njihove potrebe tudi ustrezno odzvali. 

Strokovno delo v vrtcu temelji na PROSTOVOLJNOSTI, SKUPNEM 
DOGOVORU in ZAUPNOSTI ter je usmerjeno v dobrobit otroka. 

 

S strokovno delavko se lahko posvetujete: 

- ob vključitvi in uvajanju otrok v vrtec, 

- ob vprašanjih glede otrokovega razvoja (gibalno, kognitivno, govorno, 
čustveno ali socialno področje), 

- če pri otroku opažate znake stiske (težave s spanjem, hranjenje, nepri-
merno vedenje, razdražljivost, jokavost ...), 

- ob težavah pri vzgoji (trma, grizenje, neposlušnost ...), 

- ob soočanju z različnimi situacijami v družini (rojstvo bratca ali sestrice, 
selitev, smrt, razveza ...), 

- možnosti strokovne pomoči pri otrocih s posebnimi potrebami, 

- pri prehodu v šolo. 
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Potrebujete več informacij? 

Svetovalna delavka (psihologinja) v našem vrtcu je Damijana Lebar, 
mag. psih. Za srečanje in pogovor se lahko dogovorite: 

- po telefonu .... 

- preko e-pošte ... 

 preko vaše strokovne delavke. 

 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI  

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja 
področja: 

  jezik,  

 narava,  

 družba,  

 matematika,  

 umetnost in  

 gibanje. 

 

OBOGATITVENE  DEJAVNOSTI                             

Izvajajo se v okviru otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic, obiskov 
predstav, knjižnice, pevskega zbora, likovnih delavnic, kmetij, izletov 
upoštevajoč interes in starost otrok ter želje staršev:  

 Cici vesela šola,  

 športna značka Mali sonček, 

 z gibanjem do zdravja  

 Ciciban planinec (izvajamo v sodelovanju s PD Skalca 
(načrtovanih bo pet  izletov), 

 lutkovni abonma (LGM),  

 Lutkovno-dramska skupina vrtca Reci peci 

 plesne urice, 
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 pevski zbor, 

 raziskujemo in eksperimentiramo, 

 učenje  nemškega jezika. 

 

Izvajalke so vzgojiteljice vrtca. V času 
počitnic obogatitvenih dejavnosti ne 
izvajamo. 

CICIBAN PLANINEC 

Zakaj postati Ciciban planinec? 

Namen izletov in prednostne naloge: 

 usmeritev otrok k zdravemu 
razvedrilu v naravi, 

 opazovanje in doživljanje narave in okolja v katerem živimo, 

 prijetno preživljanje prostega časa z družino. 

Želimo si, da bi otroci iz vsake poti odnesli s seboj prijetno utrujenost, 
zavest, da so zmogli nekaj novega, prijetne izkušnje in spoznanja o nara-
vi. 

LUTKOVNO-DRAMSKA SKUPINA VRTCA RECI PECI 

V procesu otrokovega napredka in socializacije ima lutka pomembno vlo-
go. Otroku omogoča: 

 da razvija domišljijo, 

 spodbuja ustvarjalnost,  

 mu daje možnost, da primerja izmišljeno z resničnim, 

 ga popelje v različne kulture in svetove, 

 primerja svet nekoč in danes, 

 mu postavlja moralna vprašanja in dileme! 

Za otroke igramo z ročnimi lutkami, pripravimo dramatizacijo. Vsebine in 
termini lutkovno-dramske skupine RECI PECI so pred izvedbo objavljeni 
na oglasnih deskah.  

»KER VERJAMEMO V MOČ IN ČAROBNOST LUTKE!« 
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PLESNE URICE 

Prednostne naloge in cilji: 

 povezovanje z vsemi vzgojnimi podro-
čji, 

 spodbujanje ustvarjalnosti in izvirnosti, 

 razvijanje predstavnega in logičnega 
mišljenja, 

 razvijanje sposobnosti dojemanja časa 
in prostora, 

 sodelovanje v skupini in spodbujanje 
razvoja pozitivnih odnosov. 

 

RAZISKUJEMO IN EKSPERIMENTIRAMO 

Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje. To je zabavno in razburlji-
vo. Med igro odkriva in spoznava namen in uporabnost stvari, kako 
delujejo. Otrok odkriva, kako se stvari mešajo in kako se pri tem spremi-
njajo lastnosti, odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah ter 
odkriva in spoznava lastnosti svetlobe. 

PEVSKI ZBOR 

Z glasbo otrokom vnašamo v življenje radost in veselje, s pesmijo jih 
sproščamo, čustveno plemenitimo in bogatimo, jim razvijamo glasbene 
zmožnosti in vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo.  

Otrokov posluh se lahko razvija in če bo otrok veliko pel, bo pel vedno 
bolje, vedno jasneje. Poleg veselja in radosti, ki jo pesem in glasba 
nudita otroku, pri otroku lahko vzgajamo tudi občutek pripadnosti. 
Pesem otroke združuje, otroci se pri petju v skupini dobro počutijo. 
Glasba skozi igro ima zelo velik pomen za otroka.  

Izbira glasbe  pri pevskem zboru je preprosta (otroške, ljudske pesmi), 
iz okolja, narave in stvari, ki so otrokom blizu. Otroci glasbo posluša, se 
igrajo glasbene igre, igrajo na improvizirane instrumente in pojejo.  

Vodenje otroškega pevskega zbora v vrtcu obravnava pomen glasbe in 
zborovskega petja na otrokov razvoj, vlogo, pomen vodenja otroškega 
pevskega zbora, pevsko tehnične vaje in glasbeno-didaktične igre, ki so 
primerne za vodenje otroškega pevskega zbora v vrtcu.  
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DODATNE INTERESNE DEJAVNOSTI 

Niso del izvedbenega kurikula vrtca. Navedene dejavnosti se v vrtcu 
organizira na željo staršev v popoldanskem času, da jim po končani slu-
žbi ni potrebno voziti otrok v različne ustanove, ki ponujajo te ali podob-
ne dejavnosti, in jim tako ostaja več časa za druženje z otrokom. 

Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca in se lah-
ko izvaja šele takrat, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v 
skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-
5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišete izjavo, da po zaključku dodatnega 
programa pridete po otroka, ki se več ne vrača v oddelek. Otroci, za 
katere ste se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne 
smejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridete iskat po končani dodat-
ni dejavnosti. 

Ko gre otrok na določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem 
odhodu iz oddelka zanj več ne prevzema odgovornosti. Odgovornost 
prevzamete starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni 
izvajalci. O tem, da se otrok pred vašim prihodom iz službe vključi v 
dodatno dejavnost, starši podpišete izjavo vzgojiteljici oddelka, v katere-
ga je otrok vključen. Le-ta oziroma pomočnica vzgojiteljice poskrbi, da 
se otrok udeleži dodatne dejavnosti.  

Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti krijete starši sami. 
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PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN  

ZAGOTAVLJANJA PRAVIC 

 

PRAVICE STARŠEV 

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke 
(Kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in v oddelku ter 
po dogovoru s strokovnimi delavci aktivno sodelovati pri vzgojnem delu. 
Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo pose-
gati v strokovno avtonomnost vrtca.  

Po dogovoru s strokovno delavko imajo pravico do postopnega uvajanja 
otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vklju-
čevanja svojega otroka v le-tega.  

Imajo tudi pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju 
osebnih podatkov. 

PRAVICE OTROK 

Otrokom zagotavljamo spodbudno, varno, razumevajoče in zdravo okol-
je za njegov telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čus-
tev. Vzgojno delo z otroki načrtujemo izhajajoč iz poznavanja in razume-
vanja njegovega razvoja v določenem starostnem obdobju in iz sposob-
nosti posameznega otroka. Otroke varujemo pred telesnim nasiljem dru-
gih otrok in odraslih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Tema: Roža za mamo     

            Gal, 5 let 
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA 

Starši pred vstopom otroka v vrtec podpišejo pogodbo o določitvi med-
sebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.  

Višino oskrbnine določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše 
razvršča v plačilne razrede, upoštevajoč dohodek na družinskega člana 
v primerjavi s povprečno plačo zaposlenega v RS in upoštevajoč premo-
ženje staršev.  

 Starši se s pogodbo zavežejo redno plačevati odmerjeno oskrb-
nino. 

 Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz njega le v spremstvu 
staršev (18. čl. Zakona o varnosti v cestnem prometu). V koli-
kor je spremljevalec star najmanj 10 let (brat ali sestra) ali  drug 
spremljevalec, ki je polnoletna oseba, starš vrtcu izda pisno 
pooblastilo.  

 Otroka morajo vedno oddati strokovni delavki vrtca.  

 Do 8. ure zjutraj morajo starši v vrtec (na elektronski naslov ali 
po telefonu) javiti odsotnost otroka in le v tem primeru se star-
šem, pri plačilu za vrtec v primeru odsotnosti otroka iz vrtca, 
plačilo zniža za stroške prehrane v sorazmernem deležu s pla-
čilom, določenim z občinskim sklepom o višini plačila vrtca. 

 Vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sode-
lovanja.  

 Obvestiti strokovno delavko o posebnostih otroka in upoštevati 
navodila za zdrav otrokov razvoj.  

 Upoštevati pravilnik o varnosti otrok v vrtcu.  

 V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi kakorkoli ogrožali 
varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice ...). Odsvetujemo 
tudi nakit. 

 Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v skupino lahko 
prinaša svoje igrače, vendar vrtec ne more prevzeti odgovorno-
sti za poškodovanje ali izgubo le-teh. 

 V okviru poslovnega časa vrtca je otrok lahko v vrtcu največ 9 
ur dnevno. 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno za dobrobit otroka in 
veliko prispeva k ustreznem dopolnjevanju družinske in institucionalne 
vzgoje.  

 

OBLIKE:  

 roditeljski sestanki, 

 pogovorne ure, 

 strokovna tematska predavanja, 

 sestanki Sveta zavoda, 

 sestanki Sveta staršev, 

 obveščanje preko kotičkov, oglasnih desk in spletne strani  

  vrtca, 

 prireditve in druge oblike srečanj. 

 

SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE:  

 kostanjev piknik,  

 prednovoletno druženje,     

 pomladni dan,       

 zaključna prireditev,       

 planinski izleti,       

 vključevanje staršev v dejavnosti oddelka,  

 medgeneracijsko sodelovanje,  

 razstave. 
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PRVIČ V VRTEC 

Ob vstopu v vrtec otrok prvič zapusti varno družinsko zavetje in le ob 
popolni informiranosti vzgojiteljice mu bomo ta prehod od doma v vrtec 
olajšali in napravili prijetnejšega. Svetujemo vam, da vzgojiteljico sezna-
nite z njegovim zdravjem, navadami pri prehranjevanju, njegovimi razva-
dami, s  strahovi in z interesi. 

 

IZPIS 

Otroka izpišete s posebno izjavo najmanj 15 dni pred dnevom izpisa. 
Izpis je možen le, če imate poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.  

 

VRTEC POLETI, OB PRAZNIKIH IN ŠOLSKIH POČIT-
NICAH 

 

Zaradi racionalizacije poslovanja in upoštevajoč Zakon o delovnih raz-
merjih si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov v času: 

 jesenskih šolskih počitnic, 

 novoletnih praznikov, 

 zimskih šolskih počitnic, 

 prvomajskih praznikov, 

 poletnih šolskih počitnic (julij, avgust). 

 V času državnih praznikov vrtec ne obratuje. 

 

 

 

 

 

 

                   Tema: Počitnice 

               Marsel, 4 leta 
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. 

PREHRANA  

 
Priprava hrane v vrtcu poteka po smernicah sistema HACCP (sistem 
zagotavljanja zdravstvene ustreznosti po metodah spreminjanja in 
obvladovanja tveganj pri pripravi hrane). Tehnološka pot priprave poteka 
tako, da so nadzorovani vsi koraki manipulacije z živili, od nabave  in 
prevzema živil pa vse do delitve hrane. 

Posebno pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja in oblikovanju 
dobrih prehranskih navad (umirjeno prehranjevanje, sodelovanje otrok 
pri pripravi pogrinjkov, delitev pribora, hrane, pospravljanje po konča-
nem obroku …). 

 

Jedilniki se pripravljajo v skladu s 
smernicami zdravega prehranjeva-
nja v vzgojno-izobraževalnih usta-
novah, ki jih je izdalo Ministrstvo za 
zdravje. 

V vrtec ni dovoljeno prinašati hra-
ne, zaradi vse več prehranskih 
alergij. 

O načinu praznovanja rojstnega 
dne, se boste dogovorili na prvem 
roditeljskem sestanku. 

 

 

DIETNA PREHRANA 

 

Vrtec organizira dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti in v okviru 
možnih finančnih sredstev. 

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri 
katerih živi otrok na podlagi potrdila lečečega zdravnika in zdravnika 
specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. 

 

Za vse informacije v zvezi s šolsko prehrano se lahko  obrneta na orga-
nizatorja šolske prehrane na elektronski naslov:  

vrtec.prehrana-osflv@guest.arnes.si. 
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DOBRO JE VEDETI 

 

MEJNIKI OTROKOVEGA RAZVOJA 

 

RAZVOJ GOVORA 

Malček (od 1. do 3. leta starosti) 

Prvo besedo malček spregovori med 12. in 20. mesecem, pri čemer se 
razumevanje besed razvije prej kot njihova raba. 

Približno 1,5 leta star otrok je sposoben opisati dogodek in povezati 
dve besedi, npr. »Glej, žoga.« Vsebine se pri tem nanašajo na neposre-
dno malčkovo okolje. 

Po 2. letu starosti malček oblikuje tudi stavke iz treh ali štirih besed, ki 
so povezane v pravilnem vrstnem redu. Postopno začne uporabljati tudi 
priredne in podredne stavke. Hitro usvaja slovnična pravila, ki pa jih 
pogosto nepravilno posplošuje. Malček poimenuje večino predmetov iz 
bližnje okolice, lahko pa govori tudi o predmetih ali osebah, ki so odsot-
ne, ter o preteklih ali prihodnjih dogodkih. 

Otrok v zgodnjem otroštvu (od 3. do 6. leta starosti) 

Otrok pri 3. letu uporablja različne besedne vrste. Pozna barve, števila. 
Imenuje dejanja na sliki, postavlja vprašanja »kaj, kje«. Pripoveduje o 
sebi in predvidenih dejavnostih, že izraža svoje misli in čustva. 

Govor med 4. in 5. letom je navadno razumljiv in tekoč. Težave se lah-
ko pojavljajo pri izgovorjavi daljših besed, glasov kot so sičniki, šumniki, 
L, R. Uporablja vprašalnici »kdaj, zakaj«. Pri pripovedovanju se drži 
teme, opisi so vedno bolj natančni, saj uporablja pridevnike, zaimke. 

Po 5. letu starosti otrok vse glasove izgovarja pravilno, stavki so slovni-
čno vedno bolj pravilni. V govoru uporablja pravilne časovne odnose. 

 

INTELEKTUALNI, SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ 

Malček (od 1. do 3. leta starosti) 

Okoli 1. leta malček začne povezovati vzrok in posledico, ne zna pa še 
predvideti nevarnosti. Hitro menjava pozitivna in negativna čustva. 
Dogajanja še ne zna vnaprej predvideti, zato hoče želeno stvar takoj in 
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le težko počaka. Predmete raziskuje tako, da jih ogleduje, otipava in 
spušča. Ob koncu 1. leta se začnejo razvijati preproste socialne igre, kot 
so skrivanje, iskanje predmetov ter posnemanje aktivnosti odraslih. Še 
vedno pa se otrok najraje igra sam ali v igro vključuje odrasle. 

Pri 1,5 leta začne postopoma usvajati samostojnost pri oblačenju, hran-
jenju, umivanju, pitju iz kozarca. 

Pri 2. letu otrok začne svojo igro deliti tudi z vrstniki, a te doživlja kot 
tekmece. Prevladuje vzporedna igra, ko je v prostoru več otrok in se 
vsak igra po svoje. 

Po 2. letu se pojavi občutek »to sem jaz«, kar se pri otrocih kaže kot 
trma. To je obdobje, ko se otrok začne zavedati samega sebe, zato sebi 
reče »da«, odraslim pa »ne«. Otrok je v fazi nasprotovanja, z »ne« izra-
ža svoj samostojnost in/ali preizkuša svoje meje. V tem obdobju se zač-
ne tudi navajanje na kahlico. Otrok začne razumeti obljubo, prepozna 
resnico in začne priznavati pravice drugih. 

Otrok v zgodnjem otroštvu (od 3. do 6. leta starosti) 

Pri 3. letu prevladuje simbolna ali domišljijska igra, ki postaja vse bolj 
sestavljena igralna aktivnost. Simbolna igra in igra vlog otrokom poma-
gata razumeti lastna čustva in pa tudi čustva drugih. V tem obdobju se 
otroci začnejo igrati skupaj, na začetku v manjših skupinah in krajši čas, 
kasneje se skupinska igra podaljšuje. 

Otrok nariše krog. Otrok se v tem obdobju uči tako z opazovanjem kot 
tudi s spraševanje. Sposoben je tudi že uporabljati pripomočke, ki jih 
uporabljamo odrasli, a ga moramo opozoriti na morebitne nevarnosti. 

Pri 4. letu začne otrok sklepati prva prijateljstva. Vključuje se v družbo, 
tako da upošteva osnovna pravila, kot na primer, da je treba igrače deli-
ti, da pride pri igri izmenično na vrsto. Uči se obvladovanja medsebojnih 
odnosov. Jasno zna izražati svoja čustva, pogosto še z govorico telesa. 

Otrok že večinoma nariše človeka brez trupa, z okončinami, ki izhajajo 
iz glave (glavonožca). 

Po 5. letu otrok spretno razbira telesno govorico odraslih. Lastna čustva 
še vedno pogosto izraža z govorico telesa, čeprav jih večinoma že zmo-
re ubesediti. Otrok sklepa trdnejša prijateljstva, postaja pozoren na to, 
kaj si prijatelji mislijo o njem. Razume pravila skupinskih iger, ni pa še 
čustveno zrel za tekmovanja z drugimi. Otroci pri teh letih tudi začenjajo 
sprejemati svoje lastne odločitve. Začenja razlikovati med resničnostjo 
in domišljijo. 
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Njegova risba je vse bolj izoblikovana, riše različne simbole, prve črke, 
risba človeka je vse bolj popolna. 

 

GIBALNI RAZVOJ 

Malček (od 1. do 3. leta starosti) 

Otrok shodi med 9. in 18. mesecem starosti. V tem obdobju je gibalni 
razvoj otroka zelo kompleksen in hiter. 

Pri 13. mesecih, če otrok ne hodi, potem stoji brez opore in drži ravno-
težje. Polaga kocke druga na drugo, vse bolj uporablja eno roko. Mesec 
kasneje počepne in vstane. Hodi z neenakomernimi koraki, roke drži 
navzgor za ravnotežje. Pogosto pade. Teče v krogu. 

Pri 18. mesecih z nogo potisne žogo. Če ga držimo za eno roko, sam 
hodi po stopnicah, ampak tako, da pri vzponu priključi še drugo nogo. 
Hodi dobro in pogosto teče. Zna se varno ustaviti in nadaljevati pot s 
hojo. Sam sede na nizek stol. Povzpne se od spredaj na stol za odrasle 
in se obrne. 

Pri 1,5 leta prenaša predmete, ki si jih sam izbere. Gradi stolp, s posne-
manjem vleče ravne črte po listu. Lista knjige, zato je smiselno, da mu 
čim več beremo, kotali žogo, valj, teče, brcne žogo, ne da bi izgubil rav-
notežje. Odpre vrata. Spušča se po stopnicah, če ga držimo za roke. 

Okrog 2. leta uživa v igrah metanja in lovljenja žoge, po stopnicah se 
vzpenja brez pomoči, predmet dvigne s tal, ne da bi ga bilo treba držati, 
hrano je z žlico, niza kroglice na nitko, prepogne papir na pol. 

Pri 18. mesecih otroci sami skačejo, tekajo, plezajo po igralih. Otrok 
hodi po stopnicah, odpira vrata, zna vzeti ključ iz ključavnice. 

Otrok pri 2. letu vrže predmet v določeni smeri, žogo lovi z obema roka-
ma. Hodi gor in dol po stopnicah, ne da bi se držal za ograjo. Igrače 
navija s ključem. Kocke zlaga v niz, poskakuje z obema nogama, sonož-
no. 

Pri 2,5 leta skuša narisati črto navpično in vodoravno, reže s škarjami. 
Otrok hodi po prstih naprej in nazaj, valja klobaso iz plastelina. Če mu 
pokažemo krog, ga preriše. 

Pri 3. letu kratek čas stoji na eni nogi, teče stabilno in previdno. Jé z 
vilicami, naredi harmoniko iz papirja, zgradi hišo iz osmih kock, oponaša 
risanje kroga, riše z vodenimi barvicami. Vozi kolo s pedali in dela široke 
zavoje. Sodeluje pri umivanju ter oblačenju in slačenju. 
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Otrok v zgodnjem otroštvu (od 3. do 6. leta starosti) 

Otrok postaja vse bolj spreten z rokami in dlanmi, gibi rok so mehki in 
učinkoviti ter vse bolj usklajeni z očmi. Otrok uživa v gibanju, bodisi na 
igrišču, doma ali v naravi. Gozd, travnik, obala ali planine so otrokov 
igralni poligon. Plezanje po drevesih, premagovanje korenin in skal na 
poti … Vse to otroka le uri v gibanju in obvladovanju njegovega telesa. 
Ni ga otroka, ki se ne bi rad gugal; v vse smeri gor-dol, levo-desno. 
Takrat otrok krepi svoje možgane. 

RAZVIJANJE NADARJENOSTI OTROK 

Vsak otrok je gensko edinstven. Njegov potencial ima močno zasnovo, 
vendar potrebuje spodbudno okolje, da lahko svoj potencial razvije. 
Pomembno je, da nadarjenost otroka odkrijemo že v predšolskem obdo-
bju in mu posvetimo dodatno pozornost. Potrebno pa je biti previden, 
saj so otroci še v razvoju. 

Otroci, ki kažejo sledeče značilnosti, so potencialno nadarjeni: radoved-
nost, raznoliki interesi, vztrajnost, vedoželjnost, spraševanje o vsem 
mogočem, dajanje nenavadnih, redkih odgovorov, zanimanje za ustvar-
jalne dejavnosti (ples, petje, literatura, glasba), domiselnost, sposobnost 
vodenja in vplivanja na druge, razvit občutek za pravičnost, samostoj-
nost, sposobnost empatije, bogato besedišče, spretnost v umetniški 
dejavnosti, motorična spretnost. 

Iz tega pa ne moremo zagotovo reči, ali je otrok res nadarjen ali je samo 
priden na vseh področjih. Kakšne so torej razlike med nadarjenim in 
marljivim otrokom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROCI POTREBUJEJO LJUBEZEN, VARNOST IN SVOBODO! 

Marljiv otrok Nadarjen otrok 

pozna odgovore, postavlja vprašanja, 

je zainteresiran, je zelo radoveden, 

ima dobre ideje, ima neobičajne ideje, 

uživa v družbi vrstnikov, uživa v družbi starejših, 

odgovarja na vprašanja. razpravlja o podrobnostih. 
analizira. 



 

Publikacija OŠ FLV, Vrtec Slivnica 2018/2019                                                                                     37 

VRTEC SLIVNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Publikacija OŠ FLV, Vrtec Slivnica 2018/2019                                                                                     38 

VRTEC SLIVNICA 

MOJE BELEŽKE 
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