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1. Predstavitev skupine 

V mesecu septembru, je v kombinirani oddelek v vrtcu Solčava vpisanih 16 otrok 

starih od 1 – 6 let. V skupini je 11 dečkov in 5 deklic, sedem otrok prvega 

starostnega obdobja (1-3), devet otrok drugega starostnega obdobja (3-6). V 

skupini izvajamo dnevni in poldnevni program. V poldnevni program, ki traja od 4-

6ur so vključeni trije otroci, vsi ostali so vključeni v dnevni program, ki traja od 

6-9ur.  

Delovni čas vrtca je, od 6. 30 do 15.00. Program bom izvajala vzgojiteljica Mojca 

Funtek, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice Marija Kladnik. 

V skupini bomo v ponedeljkih imeli igralni dan, ta dan bo potekala prosta igra in 

igra po želji otrok. Enkrat tedensko se bomo posvetili umetnosti, se seznanjali z 

novimi pesmimi, inštrumenti in spoznavali druge oblike umetnosti. Ob četrtkih, 

bodo otroci pri učiteljici Maji Brinovšek spoznavali prve angleške besede. 

Dvakrat tedensko bomo ob lepem vremenu,  po zajtrku odšli na igrišče in tam 

izkoristili prostor za razgibavanje in druge gibalne igre ter se odpravili na daljše 

sprehode v okolico vrtca. Skozi celo leto bomo preko igre spoznavali črke, 

številke, urili fino in grafomotoriko in veliko časa namenili prosti igri, preko 

katere bodo otroci pridobivali nova spoznanja in poglabljali že znana. Enkrat 

mesečno bomo pospravili igrače in v igralnico prinesli naravne materiale, odpadno 

embalažo in drug nestrukturiran material ter pustili domišljiji prosto pot. Brali 

bomo pravljice in enkrat mesečno obiskali občinsko knjižnico. Se učili deklamacij 

in pesmic, se igrali glasbene in glasbeno – didaktične igre, otroke motivirali s 

petjem in različnimi lutkami. Spoznavali naravo v vsej njeni lepoti in raznolikosti.  

 

 



Značilnosti vrtca  

V vrtcu Solčava to leto deluje ena skupina, kjer so vpisani otroci stari od enega 

do šest let, z njimi bom vzgojiteljica Mojca Funtek, pomočnica vzgojiteljice 

Marija Kladnik . 

Ob četrtkih, bodo predšolski otroci z učiteljico Majo Brinovšek spoznavali prve 

angleške besede.  

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

3.  VRSTE PROGRAMOV 

DNEVNI PROGRAM  

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

- od 6.30 do 15.00 ure   

POLDNEVNI PROGRAM  

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

- 6. 30 do 12. 00 ure.  

 

V oddelku izvajamo dnevni program vzgoje in varstva (do 9 ur) , v katerega bo 

vključenih 13 otrok, ter poldnevni program v katerega so vključeni trije otroci.  

4. DNEVNI RED ODDELKA 

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 6. 30 do 8.30 ure – Prihod otrok v vrtec in prosta jutranja igra. 

• od 8.30 do 9.00 ure – Priprava na zajtrk in zajtrk.  



• od 9.00 do 10.00 ure – Jutranji krog, pozdrav. Sledijo usmerjene 

dejavnosti, ki se nanašajo na načrtovano temo. Otrokom bomo pripravili 

različne didaktične in druge materiale za raziskovanje in igro.  

• od 10.00 do 10. 30  - Sadna malica, priprava na zunanje aktivnosti. 

• od 10.30 do 11. 30 – Aktivnosti na prostem pred vrtcem, na igralih, 

sprehod, spontana igra v igralnici v primeru dežja ali pretiranega mraza. 

• od 11. 30 do 12. 00 – Priprava na kosilo, kosilo. Nega po kosilu, priprava na 

počitek, poslušanje pravljice, umirjanje ob klasični glasbi. 

• od 12.00 do 14. 00 – Počitek otrok.  

• 14. 00 DO 15. 00 – Ko se otroci zbudijo, imajo možnost sadne malice in 

čaja če to želijo, sledi spontana igra  in odhodi domov do 15 ure.  

5. PREDNOSTNA PODROČJA 

V letošnjem šolskem letu bo prednostno področje: 

GIBANJE v povezavi Z OSTALIMI PODROČJI. 

6. DODATNE DEJAVNOSTI 

- Otroci bodo ob četrtkih z učiteljico Majo Brinovšek obiskovali uro angleščine.  

- V mesecu juniju bomo Sodelovali pri Cici veseli šoli.  

- Obisk zobne sestre dvakrat letno. 

7. PRAZNOVANJA, PRIREDITVE, PROJEKTI 

• Pikin dan (september), 

• Bralčkov nahrbtnik (od septembra dalje), 

• Teden mobilnosti ( Trajnostno povezani, 16. 9 – 22. 9. 2022) 

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

• Dediščina gre v šole in vrtce (VZ) trajnostna dediščina) 

• Tetka jesen (izvedli jo bomo znotraj  skupine), 



• Mesec požarne varnosti (oktober ali november, obisk gasilcev), 

• Oktober ali november, Izlet v Podvolovljek (Žagarski mlin, Repov slap…), 

• Dopoldansko druženje v Lučah (Etno hiške, telovadnica, igrala), 

• Tradicionalni slovenski zajtrk v mesecu novembru, 

• Prižgimo svečo (november), 

• Obisk Božička in praznično kosilo,  

• Božično - novoletni bazar, 

• Zimski športni dan in igre na snegu, 

• Mesec kulture (februar), 

• Pustovanje, 

• Materinski dan (marec), 

• Pomladanski športni dan in igre brez meja, 

• Praznovanje rojstnih dni (preko celega leta), 

• Končni izlet ali druženje v vrtcu. 

7. SODELOVANJE S STARŠI 

➢ Roditeljski sestanki 

Roditeljski sestanek bomo izvedli tretji teden v mesecu septembru. Izvedli ga 

bomo v skupini.  

Skupni roditeljski sestanek v novembru, gost, specialist klinične psihologije dr. 

Aleksander Zadel.  

➢ Govorilne ure 

Vsak drugi torek v mesecu med 15. 00 in 16.uro. V živo ali po telefonu.  

8. SODELOVANJE MED SODELAVKAMI 



Tudi v letošnjem letu se bomo vsak drugi mesec srečevale na aktivih, kjer bomo 

skupno načrtovale, se pogovorile o tekoči problematiki in se trudile za 

kakovostno delo v našem vrtcu.  

9. IZOBRAŽEVANJE 

- strokovni aktivi, 

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

- sama se bom udeležila enega izobraževanja po katalogu Katis, 

- sodelovanje z ravnateljico, vodjo prehrane in šolsko psihologinjo, 

- prebiranje strokovne literature. 

10. PLAN FINANČNIH SREDSTEV 

- Zunanje risalne table, 

- radio na CD in kaseto,  

- tunel, 

- dežne palerine, 

- set posodic za v kuhinjo, 

-oblike za povezovanje, 

- lesene ali plastične pincete. 

ANALIZA UVAJALNEGA OBDOBJA 

V skupino so bili v mesecu septembru na novo vpisani trije otroci. Dva otroka sta 

stara eno leto (deček in deklica), starejši deček pa je dopolnil pet let. S starši 

smo se dobili na roditeljskem sestanku za novince, v sredo 31. 8. 2022 ob 15. uri. 

Povedali smo osnovne podatke o skupini in vrtcu, ter se podrobno pogovorili kako 

bo potekalo uvajanje. Mlajši deček se je pričel uvajati že konec meseca avgusta, 

ostala dva sta prišla v skupino s prvim septembrom. Uvajanje smo prilagajali 

vsakemu otroku posebej, odvisno od vključevanja v skupino, navajanja na rutino in 



na ostale novosti. Tekom uvajanja, so imeli starši možnost prisotnosti v igralnici, 

za kar se niso odločili. Prvi teden smo podaljševali čas prisotnosti otrok v 

igralnici. Prvi dan so prišli ob devetih in ostali do desetih, vsak dan smo podaljšali 

za pol ure. Deček ki je predčasno pričel z uvajanjem, se je dobro privadil že prvi 

teden, tako da smo v drugem tednu pričeli z uvajanjem spanja. Predšolski je po 

štirih dneh že ostal do kosila in tako nadaljeval, saj je vpisan v poldnevni 

program. Najmlajša deklica pa je bila precej jokava, zato je tudi drugi teden 

ostala samo do dvanajstih, v petek pa smo poskusili s spanjem. Starejši deček 

ima največ težav z upoštevanjem navodil, najmlajša deklica pa s sedenjem pri 

mizi. Starši so sodelovali pri pogovorih in vprašanjih , tako da so bili vsi trije 

dobro uvedeni do tretjega tedna v septembru.  

 

Solčava, 21. 9. 2022                                                             Vzgojiteljica: 

                                                                                             Mojca Funtek 

 


