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I. UVOD 
 
Poročilo o delu Vrtca Galjevica se vsebinsko nanaša na oceno kakovosti pedagoškega dela, organizacijo 
in izvedbo programov ter zagotavljanja kadrovskih in prostorskih pogojev za delo. 
Poročilo je utemeljeno na določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. in 
84. člen) in oblikovano na podlagi povzetka analiz vzgojnega dela v oddelkih, v katerem ravnateljica 
oceni delo. Področna poročila so pripravile svetovalka za pedagoško dejavnost, mobilni specialni 
pedagoginji ter organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima. 
 
Strokovni organi Vrtca Galjevica so poročilo o delu obravnavali na: 

- Svetu staršev Vrtca Galjevica - 8. 6. 2020 in  21. 9 .2020   
- zboru delavcev  - 15. 6. 2020 in skupnem vzgojiteljskem zboru 27. 8. 2020 
- Svetu zavoda Vrtca Galjevica – 9.6.2020 in  22. 9. 2020              . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v ženski obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
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II. SPLOŠNA OCENA 
 
Poročilo o delu Vrtca Galjevica je dokument, v katerem opisujemo in dokazujemo kakovost svojega dela 
ustanovitelju, staršem in okolju. 
 
Vsebinski vidik poročila izraža naša prizadevanja za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pedagoškega 
dela, obseg in kakovost programov.  
 
Drugi poudarek poročila je povezan z delovanjem vrtca kot organizacijo, z njeno klimo in kulturo. Vloga 
strokovnih delavcev je pri tem ključna. Ne samo izobrazba in teoretična podkovanost, temveč odprtost 
za nove sodobne pristope, ki z demokratičnim stilom vodenja skupine vplivajo na razvoj kompetentnega 
otroka. Pomemben je sodelovalni odnos med strokovnimi delavci, ki ustvarja dobro delovno in kulturno 
klimo v vrtcu. 
 
Tretji dejavnik, ki vpliva na kakovost, je način vodenja vrtca. Razvijamo participativno vodenje, v katerem 
vsak prispeva svoj delež. Kakovost spremljamo neposredno s spremljanjem vzgojnega dela, to so 
hospitacije ravnateljice in pomočnice ravnateljice, kolegialne hospitacije med strokovnimi delavci, 
svetovalni in opazovalni obiski oddelkov s strani svetovalne delavke in vzgojiteljice za DSP ter 
organizatorke PZHR-ja ter na podlagi letnih pogovorov, posredno pa skozi oceno pedagoške 
dokumentacije: vsebinske priprave oddelkov (mesečne, tedenske, dnevne) z analizo, letni načrt in letno 
poročilo o delu strokovnih delavcev in vodij področij z akcijskimi načrti in poročili izboljšav dela v 
oddelkih ter oceno ostale dokumentacije (spremljanje in beleženje otrokovega razvoja, zapisniki 
roditeljskih sestankov idr.). 
 
V šolskem letu 2019-20 je vrtec deloval s 26 polno zasedenimi oddelki na 5 lokacijah, v katere je bilo 
vključenih 443 otrok. Strurktura oddelkov: 11 oddelkov je bilo I. starostnega obdobja, 14 oddelkov je bilo 
namenjenih otrokom II. starostnega obdobja in 1 kombiniran oddelek; znotraj 26 oddelkov jih je bilo 23 
starostno homogenih in 3 heterogeni oddelki. Zaradi epidemije Covid-19 je bil vrtec zaprt 9 tednov (16. 
3. – 18. 5. 2020), po ponovni odprtosti vrtca pa smo morali program dela prilagoditi prevetnivnim 
ukrepom preprečevanja morebitnega širjenja okužb s Covid -19. Vsi oddelki so od 18. 5. delovali kot 
samostojne celote, do konca maja je bil poslovni čas skrajšan na 9 ur (7h - 16h), z junijem smo polovni 
čas vrnili na 11 ur dnevno, vendar pa so oddelki delovali samostojno znotraj 9 ur, brez združevanja in 
prehajanja otrok med oddelki; otroci so se združevali med 6. - 7. uro in popoldan med 16. - 17. uro. 
Zaradi preventivnih ukrepov tudi ni bilo mogoče izvesti več načrtovanih krovnih dogodkov od marca do 
zaključka šolskega leta, ki smo jih prilagodili v izvedbo dogodkov na na ravni oddelka. Hkrati na podlagi 
načrtovanega letnega delovnega načrta nismo mogli izvesti kolegialnih hospitacij (načrtovane v marcu in 
aprilu 2020), smo pa izvedli vse načrtovane redne hospitacije na ravni 26 oddelkov. 
 
Kakovost dela preverjamo vsako leto znotraj samoevalvacije v marcu mesecu, ki zajema anketiranje vseh 
staršev in zaposlenih. Zaradi epidemije Covid-19 in posledično zaprtja vrtcev s 16. 3. 2020 se je na 
anketo odzvalo manjše število staršev. Starši so gesla prejeli med 12. in 13. 3. 2020, nato pa se je vrtec s 
16. 3. zaprl. Starši so prejeli e-obvestilo o spletni anketi v okviru samoevalvacije v šolskem letu 2019-20, 
s katero je vrtec raziskoval sodelovanje in stopnjo zadovoljstva staršev z delom v vrtcu, komunikacijo in 
dejavnostmi za spodbujanje otrokove samostojnosti, vrednot in etičnih standardov v vrtcu. Anketa je 
bila zaščitena z dostopno kodo, ki so jo starši izžrebali v oddelku otroka, na vsakem lističu je bil označen 
oddelek ter petmestno numerično vstopno geslo. Starše so zaprosili, da za vsakega otroka v vrtcu 
izpolnijo ločeno anketo z geslom, izžrebanim v oddelku. Hkrati so bili starši obveščeni, da bo v primeru 
prejema več izpolnjenih anket z istim geslom, upoštevana pri obdelavi samo prva prejeta anketa v 
sistemu. Anketa je bila anonimna, vezana na posamezni oddelek, ker to zagotavlja objektivno obdelavo 
podatkov za izboljšanje delovanja procesov dela v vrtcu.   
 
Anketiranje je potekalo v pisni obliki. Anketiranje je zajelo več predhodno v poročilu navedenih področij 
in sicer materialne pogoje dela, življenje v vrtcu, komunikacijo in pretočnost informacij, sodelovanje z 
drugimi zaposlenimi v vrtcu, spoštovanje vrednot in spodbujanje etičnih standardov v našem vrtcu ter 
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odprta vprašanja za komentarje in mnenja staršev o težavah v komunikaciji in sodelovanju z vrtcem in 
zaposlenimi v vrtcu ter sporočila vodstvu vrtca. Na anketo se je odzvalo 31 % staršev. Vrtec je prejel 137 
izpolnjenih vprašalnikov. Pri obdelavi podatkov so se upoštevali le veljavni vprašalniki, v statistiki 
rezultatov ankete pa so navedeni vsi prejeti odgovori. Med prejetimi anketami je 53 vprašalnikov oz. 28 
% razdeljenih iz enote Galjevica, 54 vprašalnikov oz. 39 % razdeljenih iz enote Orlova, 9 oz. 20 % 
razdeljenih iz lokacije Pot k ribniku, 8 oz. 32 % razdeljenih iz lokacije Dolenjska c. in 13 oz. 31 % 
razdeljenih iz enote Jurček. Ankete so bile enotne (razlikovale so se glede na enote/lokacije le v 
ponujenih izbirah oddelkov), kar je omogočalo tudi ločeno obdelavo podatkov glede na enoto ali lokacijo 
vrtca ter skupino, ki jo otrok obiskuje. Vprašalnik je zajemal vprašanja zaprtega tipa z več podvprašanji,  
vprašanja odprtega tipa in vprašanja s splošnimi podatki. Vprašanj ni bilo možno preskočiti, torej če 
starši niso izpolnili vsakega vprašanja, vprašalnika niso mogli dokončati in ga oddati. 
Skupni rezultati zadovoljstva z vrtcem so zelo visoki, kar 80 % staršev je zelo zadovoljnih, ostalih 20 %  
staršev je zadovoljnih z vrtcem po posameznih področjih, kar se pripisuje dobremu sodelovanju med 
starši in vrtcem.   
V samoevalvacijskem procesu so sodelovali člani razvojnega tima za kakovost. Poročilo Samoevalvacije 
2019/2020 z rezultati in analitičnim prikazom le-teh (v nadaljevanju: Poročilo) je ravnateljica vrtca ga. 
Barbara Novinec v maju 2020 predstavila strokovnim delavcem na 10. oddelčnih vzgojiteljskih zborih, 
članom Sveta staršev in članom Sveta zavoda na majski oz. junijski seji, povzetek poročila pa so SD 
predstavili staršem na roditeljskih sestankih oddelkov v maju 2020.  
 
Načelo avtonomnosti razvijamo tako na nivoju vzgojno-izobraževalnega dela na nivoju oddelka strokovni 
delavci – otroci, kot na nivoju posameznih enot. Vizija zavoda je osrednja povezovalna vez med vsemi 
petimi hišami vrtca, vzpodbujamo pa programsko pestrost in specifičnost posamezne organizacijske 
enote/lokacije vrtca. 
Globalne cilje zavoda – odgovorno ravnanje z okoljem in razvijanje pozitivnega, zdravega odnosa do 
življenja – dosegamo skozi vsakodnevno prakso, še posebej v projektih zavoda. S povezovanjem vseh 
petih hiš vrtca se trudimo povečevati število otrok in strokovnih delavcev vključenih v projekte za 
zagotavljanje varnega in spodbudnega vzgojno-izobraževalnega okolja. Ta oblika dela se je pokazala kot 
uspešna tudi pri doseganju večje delovne povezanosti zaposlenih znotraj programskega in projektnega 
sodelovanja in izmenjavi dobrih praks. 
 
Vloga staršev v programih vrtca je partnerska. Oblike sodelovanja so sicer številne, delujemo pa 
intenzivno na poglabljanju sodelovalnih odnosov. Obveščenost staršev o dogajanju v vrtcu je dobra, 
zboljšujemo še informiranost preko spletne strani vrtca, staršem so na voljo tudi utrinki v Mapi oddelka 
pred vsakim oddelkom ter v oddelkih prve starosti še utrinki otroka v Mapi otroka. V letu 2019-20 smo 
poleg srečanj v oddelkih organizirali v novembru dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov in otroških 
oblačil v prednovoletnem času, 3 krovne dogodke vrtca (Praznovanje jeseni, Praznični december, 
Unescov Šport in špas), ki so bili povezani tudi s humanitarnostjo (zbiralna akcija papirja, zamaškov, 
kartuš, knjižni sejem ter dobrodelno košarkarsko tekmo, kjer smo zbirali sredstva za subvencioniranje 
programov letovanja za otroke našega vrtca. Dveh krovnih dogodkov (Eko dan in Športne igre Galjevica) 
zaradi razmer Covid-19 žal nismo mogli izpeljati. Poleg Sklada vrtca je v letu 2019-20 uspešno delovala 
tudi decembra 2013 ustanovljena Fundacija Vila Galja, ki dopolnjuje delovanje Sklada Vrtca Galjevica in 
je v letu 2019-20 omogočila sofinanciranje programov nadstandarda za otroke našega vrtca, prejeli pa 
smo tudi sredstva iz naslova 0,05 % dohodnine.  
 
Vlaganje v človeške vire, v izpopolnjevanje znanja in izobraževanje prinaša rezultate. Strokovni delavci 
pridobivajo na pozitivni samopodobi in avtonomnosti, nova znanja preverjajo v praksi. Vse več je 
delavcev, ki suvereno prevzemajo naloge vodje skupine in nosilcev projektnih nalog, se dokazujejo v 
vlogi uspešnih mentoric (mentorjev), vodje obogatitvenih programov. Predvsem je izjemno razveseljivo 
dejstvo, da so te vloge razdeljene med vzgojitelj-e/ice in pomočni-ke/ce vzgojiteljic.  
Tudi v minulem šolskem letu je ostal nerešen problem velikega števila nesprejetih otrok. Konec šolskega 
leta 2019-20 je bilo na ČCS še 28 otrok, ki so čakali na prosto mesto v Vrtcu Galjevica, na podlagi vpisa v 
letu 2020 in komisijskega sprejema otrok za šolsko leto 2020-21 pa je bilo za sprejem v maju 2020 
odklonjenih 91 otrok.  
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III. PREGLED URESNIČEVANJA CILJEV 
 
LETNI CILJI na nivoju zavoda za šolsko leto 2019/2020 

 Sistematično pristopati k načrtovanju in izvedbi vsakodnevnega bivanja in dejavnosti na prostem 
z razvijanjem in uporabo metod aktivnega učenja otrok. 

 Sistematično pristopati k osvajanju različnih spretnosti otrok in v največji možni meri spodbujati 
otrokovo vztrajnost in samostojnost na različnih razvojnih področjih (gibalnem, čustveno-
socialnem, spoznavnem in govorno-jezikovnem) v tesnem sodelovanju s starši. 

 Pri izvajanju ciljev na področju kurikuluma poudarjeno slediti ciljem glasbe, plesa in jezika ob 
razvijanju jezikovnih kompetenc ter melodike pri otrocih in odraslih (sporazumevanje, 
pripovedovanje, socialne interakcije) ter razvijati NTC sistem učenja. 

 V okviru vzgoje za trajnostni razvoj krepiti kompetence strokovnih delavk za integracijo etike in 
vrednot v vsakodnevno VI delo za vzgojo v duhu splošno priznanih moralno-etičnih norm ter 
spodbujati spoštovanje do sebe, soljudi in okolja; razvijati enakovreden odnos in sprejemanje 
kakršnekoli drugačnosti (razvojne, jezikovne, kulturne in druge) ter razvijati čut solidarnosti do 
socialno prikrajšanih posameznikov v družbi. 

 Razvijati ljubezen do narave; spodbujati otroke k odkrivanju sveta z vsemi čuti in jim pomagati 
razumeti njihovo vlogo v okolju. Razvijati zavest o odgovornosti za varovanje okolja pri vseh 
udeležencih v procesu vzgoje. 

 Omogočati strokovni razvoj zaposlenih in spodbujati doseganje visoke kakovosti načrtovanja,  
izvajanja in evalviranja dejavnosti VI dela ter motivirati zaposlene za vseživljenjsko učenje 
(neformalne oblike izobraževanja s področja dela z OPP – motnje avtističnega spektra, 
komuniciranja, retorike, NTC sistema učenja, gozdne pedagogike, glasbe in plesa, tujega jezika 
idr.).  

 Nadgrajevati oblike obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo SD vrtca (vrtiljak dejavnosti). 

 Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in 
odraslih v vrtcu (poudarjen razvoj čustvene inteligence, razvijanje dobre čustvene in kulturne 
klime v zavodu) ter spodbujati zdrav način prehranjevanja s prilagojenim bioritmom v I. 
starostnem obdobju s pestrostjo/raznolikostjo prehrane ter spodbujanje kulture prehranjevalnih 
navad (nadaljevalna naloga). 

 Ohranjati in izboljševati vzgojne pristope možnosti izbire pri počitku, z upoštevanjem starosti 
otroka ter bioritma in individualnih razlik med potrebami otrok po spanju. 

 Programsko povezovanje in sodelovanje z OŠ Oskarja Kovačiča in partnerskimi organizacijami 
doma in v tujini: projekti mednarodnega povezovanja, vključevanje otrok v skupne programe, 
sodelovanje na dogodkih ter izmenjava strokovnih izkušenj in znanj. 

 Infrastrukturno izboljševanje pogojev dela in bivanja v vrtu (posodabljanje opreme, igrišč, stavb). 

 
Izvedene izboljšave na PROGRAMSKEM PODROČJU DELA 
V šolskem letu 2019-20 smo uresničevali 4 prednostna vsebinska programska področja dela: 

 Spodbujanje otrokove vztrajnosti in samostojnosti na različnih razvojnih področjih ter 
sistematično načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti na prostem za razvijanje zdravega načina 
življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in odraslih v vrtcu. 
Prednostne naloge in usmeritve Vrtca Galjevica so skladno z akcijskim načrtom zavoda 
usmerjene v   spodbujanje in sistematično pristopanje k osvajanju različnih spretnosti in v 
največji možni meri spodbujanje otrokove vztrajnosti in samostojnosti na različnih razvojnih 
področjih (gibalnem, čustveno-socialnem, spoznavnem, govorno-jezikovnemin avtonomiji - skrb 
zase) s sistematičnim načrtovanjem dejavnosti za vsakodnevno bivanje na prostem, ki jih bomo 
uresničevali s podcilji iz posameznih razvojnih področji (več v Prilogi 1 akcijskemu načrtu zavoda: 
Konkretni podcilji za akcijski načrt izboljšav CILJ 1). Vrtec je znotraj mednarodnega programa 
Erasmus+ vključen tudi v akcijo KA/1 – izmenjavo dobrih praks in izobraževanje SD (gozdni vrtci 
na Norveškem, Češkem, Škotskem in v Belgiji), vključeni smo v mrežo gozdnih vrtcev in šol 
Slovenije, naše hiše vrtca so v neposredni bližini Golovca, Botaničnega vrta in travnatih površin, 
zato je gozd z naravo lahko podaljšek naših igralnic. Hkrati skrbimo v vrtcu za kulturo 
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prehranjevanja in spodbujamo zdrave prahranjevalne navade otrok, uživamo sveže pripravljeno 
hrano ter sveže sadje in zelenjavo. 
 

 Razvijanje pedagoškega pristopa - NTC učenje z igralnimi dejavnostmi, ki še posebej vplivajo 
na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav ter spodbujajo mentalni razvoj otroka. 
 Izobraževanje vseh SD in izmenjava izkušenj dobrih praks; usposabljanje 3 SD vrtca za 

trenerje/ambasadorje NTC metode učenja in vzpostavitev NTC učnega centra za predšolske 
otroke v vrtcu. 

 Spodbujanje razvoja sinaps v možganih (gibalne igre, igre za akomodacijo, grafomotorične 
igre). 

 Spodbujanje pomnenja z asociacijami (igre s simboli, igre spomina, glasbene dejavnosti). 
 Spodbujanje funkcionalnega mišljenja (ugankarjske zgodbe, problemska vprašanja, igre za 

spodbujanje ustvajalnega mišljenja). 
 

 Etika in vrednote: krepitev kompetenc strokovnih delavcev za integracijo etike in vrednot v VIZ 
ter ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah 
in znanju 
Izhodišče programa ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na zavedanju, da je 
vprašanje etike in vrednot v vzgoji in izobraževanju vse prevečkrat podvrženo poskusom 
vplivanja različnih ideoloških in svetovnonazorskih pogledov; program je razvil Inštitut za etiko in 
vrednote Jože Trontelj. 
Za svoje delovanje na področju vzgoje in izobraževanja uporabljamo model »Evropsko ogrodje 
etike in vrednot« z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na 
tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne na posameznih ideoloških pogledih. Pogoj za 
oblikovanje stabilne družbe prihodnosti je ustrezna vloga neoporečnega znanja in delovanje 
etičnih standardov na vseh ravneh javnega življenja, temelj pa je osebno sprejetje vrednot. 
Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko 
označimo kot vrednotne domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več reprezentativnih 
vrednot: HUMANOST, ZNANJE IN MODROST, ŽIVLJENE-NARAVA-ZDRAVJE, SKRB ZA SOČLOVEKA, 
PRAVIČNOST, UNIVERZALIZEM, INTEGRITETA, DELO, USTVARJALNOST, TRADICIJA, KULTURA 
(slika spodaj). 
V letošnjem šolskem letu smo prednostno obravnavali področja: HUMANOST s programom in 
izzivom »Bodi dober bodi kul!«(september-november), DELO IN USTVARJALNOST (januar-
marec), INTEGRITETA (april-junij). 
 

 Glasba, ples in jezik: razvijanje melodike jezika, plesnega izražanja, govornih zmožnosti in 
bralne pismenosti otrok  
Z vključevanjem in spodbujanjem glasbeno-jezikovnih zmožnosti otrok v različnih situacijah ob 
vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu (vključevanje petja in rim, plesno-gibalnega izražanja, 
jezikovnih iger, bralne kulture, spodbujanje jezikovnih zmožnosti posameznika, spodbujanje 
ustvarjalnosti, kreativnosti, miselnega in čustvenega sodelovanja) razvijamo komunikacijske 
procese verbalne in neverbalne komunikacije, kulture komunikacije, stile komunikacije in 
vljudnost med vse udeležence vrtca. 
S posodabljanjem IKT infrastrukture v vrtcu spodbujamo vsakodnevno pretočnost informacij 
med vrtcem in starši. V program oddelkov 3-6-letnikov je bilo enkrat tedensko integrirano 
spoznavanje z angleških jezikom, kar je poleg jezikovnih kompetenc spodbujalo medkulturno 
spoznavanje večkulturne oblikovanosti družbe in omogočilo enake pogoje vzgoje in 
izobraževanja vsakemu otroku, ob upoštevanju razvojne stopnje otrok in ciljev za zagotovitev 
optimalnega razvoja sposobnosti, spretnosti oz. potenciala posameznega otroka. Hkrati so bili 
vsi 2-6-letni otroci vključeni v glasbeno-gledališke kulturne programe Cankarjevega doma in 
Konservatorija za balet in glasbo Ljubljana. Zaradi preventivnih ukrepov Covid-19 v tekočem 
šolskem letu nismo izvedli obsika koncertne dvorane KGBL s koncertom za najmlajše, vendar pa 
smo v dvorani enote Galjevica ustvarili virtualno koncertno dvorano in si ogledali posnetek 
koncerta, ki ga je za nas pripravil KGBL s svojimi učenci. V vrtcu so delovali trije otroški pevski 
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zbori, folklorna otroška skupina in pevski zbor zaposlenih. Na enoti Orlova so imeli otroci 
skupino malih šahistov, prav tako pa je delovala tudi skupina Malih pohodnikov, ki so jo 
sestavljali otroci najstarejših skupin našega vrtca. 
Vrtec je znotraj mednarodnega programa Erasmus+ vključen tudi v akcijo KA/1 – izmenjavo 
dobrih praks z mobilnostjo in izobraževanjem SD (spodbujanje jezikovnih in socialnih spretnosti 
v medkulturnem okolju v vrtcu z OŠ v Franciji, Italiji, na Irskem, Češkem, Hrvaškem, 
Portugalskem, Cipru ter na Norveškem) in akcijo KA/2 znotraj katere spodbujamo zgodnjo 
integracijo tujega - angleškega jezika v vseh 3-6-letnih oddelkih. 

 
Pri nadaljevalnih nalogah smo v okviru proučevanja prikritega kurikula izboljševali vzgojne pristope k 
počitku z uvedbo usmerjene dejavnosti: »Igraj se z mano« od 14h-15h za 3-6-letnike v enotah 
Galjevica in Orlova, spodbujali in razvijali smo projektno obliko dela z akcijskimi načrti oddelka, 
spremljali in beležili celostni razvoj otroka v osebni mapi in dnevno počutje otrok (nega , prehrana, 
počitek) za otroke v I. starostnem obdobju ter izvajali vrtiljak obogatitvenih dejavnosti v vseh hišah 
enkrat tedensko na 14 dni v dopoldnskem času od oktobra do marca (prehajanje otrok med 
oddelki). 
 

Izvedene INFRASTRUKTURNE IZBOLJŠAVE 
 

Investicijsko vzdrževanje - notranji prostor 

enota Galjevica enota Orlova enota Jurček 
 sanacija sanitarij jasličnih oddelkov 

(pikapolonice-mucki) 

 sanacija atrija jasli 

 prenova kotlovnice 

 beljenje hodnikov in sanitarij 

 prenova otroških sanitarij v jasličnem 
traktu in v oddelku mravljice 

 ureditev protipožarnega sistema 

 - 

lokacija Ribnik lokacija Dolenjka 
 beljenje hodnika in sanitarij 

 klima v kuhinji in oddelku žabic 

 menjava električnega bojlerja 

 prenova sanitarij in keramičnih 
tlakov v tehničnem delu vrtca 

 prenova tlakov garderobe in hodnika 

 klima v kuhinji in oddelku 

 prenova otroških sanitarij (prenos 
inv. v leto 2021) 

 

Investicijsko vzdrževanje - pohištvo in oprema 

enota Galjevica enota Orlova enota Jurček 
 zamenjava notranjih vrat in 

pohištva v upravi 

 oprema večnamenskega prostora 

 prenova garderobe I. in II. trakta 

 prenova igralnice (pikapolonice) 

 vzpostavitev dodatne sobe za DSP 

 prenova igralnice (murenčki) 

 prenova notranjih vrat DSP 

 obnova stolov pedagoške sobe 

 nakup multifunkcijske naprave za 
centralno kuhinjo 
 

 - 

lokacija Ribnik lokacija Dolenjka 
 - • - 

 

Zunanji prostor 

enota Galjevica enota Orlova enota Jurček 
 prenova igrišča - igral atrija I. 

trakta in brun na gugalnicah 

 dokončanje izgradnje prizidka 
večnamenskega prostora 
(otvoritev prenoveljene enote s 
prizidkom 12.12.2019) 

 sanacija toplotne črpalke 

 delna sanacija igrišča (krožna 
kolesarska pot in novo igralo 
plezalna piramida) 
 

 sanacija 
strehe 

lokacija Ribnik lokacija Dolenjka 
 -  prenova fasade objekta 

Leta 2020 je bil kupljen nov kombi za razvoz hrane med enotami/lokacijami vrtca. 
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METODIČNE IZBOLJŠAVE 
 proučevanje projektnega pristopa kot metode dela, 
 poglobljeno tematsko načrtovanje z osnovami akcijskega raziskovanja, 
 vključevanje metode eksperimenta in asociativnega učenja v VI delo na vseh kurikularnih 

področjih, 
 kolegialne hospitacije in letni zbirnik s predstavitvijo primerov dobre prakse,  
 mapa skupine – spodbujati razvoj te metode opazovanja in dokumentiranja dejavnosti v skupini 

in razvoja otrok, ki je na vpogled staršem, poleg že obstoječega internega spremljanja in 
beleženja otrokovega razvoja, 

 možnost uporabe nadstandardnega, digitalnega spremljanja fotografskih utrnikov dejavnosti v 
oddelku za otroke in starše (na podlagi odločitve staršev v oddelku otroka).  

 
Usmeritve na področju zdravstveno-higienskega režima – nadaljevalne naloge: 
 dnevno izvajanje aktivnosti za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni (umivanje rok, zračenje 

igralnic, gibanje na svežem zraku), 
 zagotavljati visok standard higiene in zdravih pogojev za bivanje, 
 še naprej zagotavljati ažurno pisno seznanjanje (strokovni članki, priporočila, navodila) 

strokovnih delavk in staršev ob aktualnih dogajanjih (obolenja, epidemije, pandemija gripe), 
pojavih uši idr., 

 dnevno beleženje otrokovega počutja v oddelkih I. starostnega obdobja (evidenca PNP), 
 promocija zddravja na delovnem mestu (Mapa oddelka). 

 
Usmeritve v prehrani – nadaljevalne naloge: 

 načrtovanje jedilnikov skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih 
ustanovah, 

 izvajanje aktivnosti usmerjenih v razvijanje zdravih prehranjevalnih navad,  
 sistematično spremljanje ješčnosti otrok v vseh oddelkih in redna obravnava odzivov na 

mesečnih sestankih interne skupine za prehrano, 
 sestanek celotne skupine za prehrano 2x letno, 
 ponujanje brezmesnih jedilnikov najmanj 1x tedensko in izbira jedi v najstarejših oddelkih 

(nadaljevanje),  
 kultura prehranjevanja (spremljanje hrane od kuhinje do krožnika, pogrinjki, odnos do hrane), 
 uporaba ekološko pridelane hrane in ponujanje lokalno pridelanih živil, 
 vključevanje tradicionalnih slovenskih jedi v vrtčevske jedilnike, 
 v oddelkih 1-2 leti starosti otrok prilagoditi časovni ritem prehranjevanja otrokovim zmožnostim, 
 praznovanje rojstnih dni – poudarek na dejavnostih, ne na pogostitvi. 

 
Usmeritve na področju medkulturnosti in zgodnjega učenja tujih jezikov: 
 integracija tujega jezika – angleščine v oddelke 3-6-letnih otrok, enkrat tedensko v okviru 

brezplačnega obogatitvenega programa nadstandardnih dejavnosti,  
 vključevanje vrtca v programe VŽU – partnerstvo z vrtci ter Erasmus+ programe, kjer bomo s 

povezovanjem vrtca z vrtci/partnerji v tujini obogatili področje medkulturne vzgoje, 
 jezikovna izpopolnjevanja in mednarodne izmenjave za zaposlene. 

 
Usmeritve na področju gibalne vzgoje: 
 tedensko načrtovanje vsakodnevnih gibalnih aktivnosti na prostem, 
 vodene tedenske športno-gibalne urice v oddelkih 3-6 let, ki jih vodijo zunanji športni pedagogi 

(projekt s SD Novinar),  
 program Mali sonček za vse oddelke 2-6-letnih otrok, 
 tečaj drsanja za vse 5-6-letne otroke, 5 dni na drsališču v Zalogu (oktober-november 2019; MOL), 
 organiziranje zimovanja za 4-6-letne otroke (5 dni na Pokljuki, hotel Jelka:  13. - 17. 1. 2020), 
 vključevanje športnih programov v vsakodnevno življenje otrok v vrtcu (uporaba večnamenskih 

prostorov vrtca in ČS ter male telovadnice OŠ Oskarja Kovačiča za potrebe otrok vrtca), 
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 plavanje za vse 5-6-letne otroke, 5 vaj v bazenu Fakultete za šport (junij 2020), 
 letovanje za 4-6-letne otroke (5 dni v Umagu: 1. – 5. 6. 2020) – neizvedeno zaradi C-19, 
 športne igre Galjevica ob zaključku vrtčevskega leta (11. 6. 2020) –neizvedeno zaradi C-19. 

 
Usmeritve na področju vzgojno izobraževalnega dela: 
 zagotavljanje pestrosti in kakovosti obogatitvenih programov, ki jih izvajajo strokovne delavke, 
 načrtovanje in evalvacija vzgojnega dela v timu in tandemu, 
 spremljanje in beleženje otrokovega razvoja v oddelku, mapa oddelka,  
 kakovostno izvajanje kurikuluma za otroke s posebnimi potrebami, 
 predstavitve primerov dobre prakse (nadaljevanje), 

 

 
IV. PREGLED PO PODROČJIH 
 
1. OBSEG DEJAVNOSTI 
 
VRTEC SKUPAJ 

Starostno 
obdobje 

Štev. 
odd. 

Št. otrok Vzgojiteljica 
(število) 

Pomočnica 
vzgojiteljice 

(število) 

Dodatna 
zaposlitev 
(število) 

Delež oddelkov 
v % 

I. starostno 
obd. (1-3) 

11 151 11 11 3 + 0,5 42,31 

Kombiniran 
oddelek 

1 11 1 1 0 3,84 

Oddelek  
(3-4)  

5 91 5 5 1 + 0,5 19,23 

II. starostno 
obd. 

9 190 9 9 0,5 + 0,5 34,62 

SKUPAJ 26 443 26 26 6 100 
 
V šolskem letu 2019/2020 je bilo v vrtec vključenih 443 otrok. Znotraj 5 lokacij vrtca je delovalo 26 polno 
zasedenih oddelkov in sicer 22 homogenih, 1 kombiniran in 3 heterogeni oddelki.  

 
2. PROGRAMI 
 

Vrsta 
programa 

Udeleženci Izvajanje, spremljanje in strokovna 
podpora 

Kurikulum – 
celodnevni 
program 

vsi oddelki - vse strokovne delavke 
- organizatorka prehrane in  ZHR 
- svetovalna delavka 
- ravnateljica in pom. ravnateljice 

Otroci s 
posebnimi 
potrebami 

Galjevica (6 otrok): 
3 odločbe, 2 zapisnika 
multidisciplinarnega tima in  2 procesa 
pridobivanja pomoči 
Orlova (8 otrok): 
3 odločbe, 2 zapisnika 
multidisciplinarnega tima in 3 procesi 
pridobivanja pomoči 
Pot k ribniku (2 otroka): 
1 zapisnik multidisciplinarnega tima in 

- strokovne delavke v oddelku, 
- svetovalka delavka in spec. ped. za  izvajanje 

dodatne strokovne pomoči 
- spremljevalki, zunanji strokovnjaki, 
- ravnateljica, pom. ravnateljice 
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1 proces pridobivanja pomoči 
Dolenjska cesta (3 otroci) 
3 procesi pridobivanja pomoči 

Zdrava 
prehrana 
 

vsi oddelki 
Galjevica 
Orlova 

- strokovne delavke v oddelku, 
- organizatorka prehrane in ZHR, 
- vodja kuhinje, starši 

Otroci z dieto Galjevica: 29 
Orlova: 25 
Dolenjka: 4 
Ribnik: 9 

- strokovne delavke v oddelku, 
- organizatorka prehrane in ZHR, 
- vodje kuhinje, starši 

 
Otroci s posebnimi potrebami 
Ob zaključku letošnjega šolskega leta je v naš vrtec vključenih 20 otrok s posebnimi potrebami, od tega 
jih je v začetku šolskega leta imelo 5 odločbo o usmeritvi (v nadaljevanju: odločba), 3 otroci so imeli 
zapisnik multidisciplinarnega tima (v nadaljevanju: zapisnik MDT) in 6 otrok je bilo v procesu 
pridobivanja pomoči skladno z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami (2017). Tekom šolskega leta 2019/20 so zapisnik MDT prijeli 4 otroci , pri 6 otrocih pa je bil 
sprožen proces pridobivanja pomoči v vrtcu.  
 
Otrokom, ki so ob začetku šolskega leta imeli odločbo ali zapisnik MDT, teh je bilo 9, je bila omogočena 
dodatna strokovna pomoč vzgojiteljic za izvajanje dodatne strokovne pomoči. V Vrtcu Galjevica sta 
zaposleni dve vzgojiteljici za dodatno strokovno pomoč, in sicer logopedinja in psihologinja. Vzgojno-
izobraževalno delo  s temi otroki je potekalo v skladu z Navodili h Kurikulu za vrtce v programih s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003), 
Smernicami za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra (2009) in 
Dopolnitvami navodil h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo – za dolgotrajno bolne otroke (2016) ter individualiziranimi vzgojno-izobraževalnimi programi 
ter individualnimi načrti, po katerih je potekala dodatna strokovna pomoč z njimi. Za otroke z odločbo in 
otroke z zapisniki MDT se je oblikoval individualiziran vzgojno-izobraževalni program in individualni 
vzgojno-izobraževalni načrt, za otroke, ki so bili v procesu pridobivanja pomoči pa individualni vzgojno-
izobraževalni načrt.  
 
Skladno z zapisom v individualiziranem vzgojno-izobraževalnem programu je bila vsakemu 
posameznemu strokovnemu delavcu v strokovni skupini dodeljena vloga, kateri je tekom šolskega leta 
sledil. Na začetku šolskega leta so imeli štirje otroci s posebnimi potrebami spremljevalce, ki so jih v 
vrtčevski skupini spremljali in spodbujali štiri ure dnevno. Med šolskim letom smo za enega otroka 
zaprosili Mestno občino Ljubljano za povišanje deleža spremljevalca, in sicer iz 20 ur tedensko na 40. 
Naše zaprosilo vezano na povišanje deleža spremljevalca za tega otroka je bilo odobreno. Za  2 otroka s 
posebnimi potrebami smo zaprosili za nadstandardne spremljevalce Mestno občino Ljubljano, katera sta 
bila odobrena. Za 2 otroka, ki imata v zapisniku MDT zapisano, da potrebujeta začasnega spremljevalca, 
smo dobili odobreno podaljšanje spremljevalcev zanju.    
 
Posebno pozornost smo namenili vzgojno zahtevnejšim otrokom, otrokom priseljencev in otrokom iz 
družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, zato smo se za njihovo čim učinkovitejšo vključitev in 
dobro počutje v vrtcu intenzivno povezovali s Centrom za socialno delo Vič-Rudnik, Slovensko 
filantropijo, Zvezo prijateljev mladine Moste Polje, Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana, 
Centri za duševno zdravje (natančneje v Zdravstvenem domu Vič,  Zdravstvenem domu Center in 
Zdravstvenem domu Moste), Razvojno ambulanto v Zdravstvenem domu Šiška, Zavodom za gluhe in 
naglušne Ljubljana, Ambulanto za avtizem pri Pediatrični kliniki v Ljubljani. 
 
Doseženi cilji svetovalne delavke so predstavljeni v Poročilu k letnemu delovnemu načrtu svetovalne 
delavke – Priloga št. 1. 
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3.  OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI 
 
3.1. Obogatitvene dejavnosti – Vrtiljak dejavnosti 

 
Poleg osnovnega programa smo v vseh petih hišah vrtca razvijali obogatitvene dejavnosti, ki so jih 
izvajale strokovne delavke vrtca, potekajo pa v okviru programa vrtca in so za starše brezplačne. V njih 
otroci doživljajo dodatne spodbude za ustvarjalnost, pridobivajo nove spretnosti in znanja in pri tem 
spoznavajo drug prostor ter strokovne delavke, ki vodijo dejavnost. 
V enotah vrtca Galjevica in Orlova ter lokaciji Dolenjska cesta smo imeli organizirane za otroke 5-6 oz. 4-
6 otroške pevske zbore, ki sta jih vodili strokovni delavki: Mateja Viršek na Galjevici in  Pia Kuk na Orlovi 
(od oktobra do maja), na lokaciji Dolenjska cesta pa Mojca Kastelic za obe skupini (od februarja-maja). 
Hkrati je v enotah Galjevica in Orlova ter na lokaciji Pot k ribniku potekala za najstarejše otroke (5-6 let) 
tudi obogatitvena dejavnost Mali pohodnik oz. planinski krožek, ki so ga vodili Mina Pišljar, Aljaž Levičar 
in Miha Mrak za spremstvo pa sta sodelovala Samuel Kranjc in Živa Krapež Jeraj . Na lokaciji Pot k ribniku 
je za otroke 4-6 vzgojiteljica Andreja Košir vodila otroško folklorno skupino. Na enoti Orlova je bila za 5-
6-letne otroke organizirana dejavnost Mali šahisti, ki jo je vodil Samuel Kranjc. Otroci so se na te 
dejavnosti prijavili v začetku šolskega leta, SD oddelkov 4-6 pa so dejavnosti predstavili staršem na 1. 
roditeljskem sestanku. Štirje oddelki najstarejših otrok (ježi, murenčki, zvezdice in račke) iz Galjevice, 
Orlove, Dolenjske in Ribnika so bili v tem šolskem letu gozdni oddelki in so vsak teden 1 dan preživeli v 
naravi – v gozdu. Del priključenega programa sta bila tudi oddelka petelini in medvedi, vendar v ožjem 
obsegu. V vsakem letnem času so obiskovali gozd. Ob ekstremnih vremenskih razmerah se je pedagoški 
del učnega procesa izvajal v dvorani ČS, raziskovalno doživljajski del pa v gozdu. SD oddelka so se na ta 
dan pridružili v spremstvu spremljevalki OPP Alenka Mohorčič in Irena Štefančič. Programu sta se testno 
pridružila tudi dva mlajša oddelka 2. starostnega obdobja, in sicer medvedi in petelini, kjer je obe skupini 
spremljala spremljevalka OPP Neža Španič. Na enoti Galjevica sta za 5-6 letne otroke Anja Mihelič in 
Anamari Tivadar vodili dejavnost Mali gledališčniki. 
 
 
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z Vrtiljakom dejavnosti, znotraj katerega so potekale vse 
obogatitvene dejavnosti 1 x mesečno po 30 minut, in sicer so otroci prehajali med oddelki posameznega 
trakta z eno strokovno delavko svojega oddelka, druga strokovna delavka pa je vodila dejavnost v 
oddelku. Tako so se otroci srečevali z Vrtiljakom dejavnosti dvakrat mesečno, in sicer v prvem in tretjem 
tednu meseca od oktobra do novembra in od januarja do sredine marca ko se je vrtec zaprl zaradi 
epidemije korona virusa. Posamezna obogatitvena dejavnost se je tako izvedla 5-6 x v šolskem letu. 
 

Enota/ 
lokacija 

 Realizacija dejavnosti Izvajalec 
dejavnosti 

ODDELEK 
Izvedbe/ 

oddelki in starost 
vključenih otrok 

Št. 
izvedb 

srečanj v 
šol. letu 
2019/20 

Enota 
Galjevica 

DOBER DAN, LUTKE: Preko iger z lutkami smo 
spoznavali novo vrtčevsko okolje ter se navajali na 
nove prijatelje, lutka nam je pomagala pri 
navezovanju stikov. Z lutkami smo plesali, 
spoznavali pravljične junake, lutka nam je 
pomagala pri  spoznavanju socialnih veščin. 
Spodbujala nas je pri prvih poskusih verbalizacije, 
pogosto pa je bila tudi tolažilno sredstvo.  

Jana 
Suhadolnik 

PIKAPOLONICE 
1-3 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

4x 

1,2,3, RAZGIBAJMO SE MI: Dejavnost je  
združevala ples in gibanje. Preko gibalnih iger so 
otroci razvijali ravnotežje in koordinacijo telesa. 
Plesali so  z različnimi pripomočki  in preko 
plesnega gibanja izražali  svoja čustva. Celotna 
dejavnost je pozitivno vpliva na otrokovo 

Klavdija  
Skarlovnik 

PIKAPOLONICE 
1-3 (PIKAPOLONICE, 

MUCKI) 

4x 
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samopodobo, grajenje odnosov ter sodelovanje s 
prijatelji. 

LUTKA NAS UČI BIBARJE IN NAM PRIPOVEDUJE 
PRAVLJICE: Otroci so preko branja pravljic razvijali 
na jezikovni in intelektualni ravni. Z njihovo 
pomočjo so razvijali domišljijo, obogatili so si svoj 
besedni zaklad, poglobili so čustvene vezi med 
sabo in z odraslimi. S pomočjo gibanja so 
spoznavali svoje telo in zmožnosti gibanja 
(plazenja, plezanje, skakanje, tek in hoja.   

Nives 
Pahulje 

MUCKI 
1-3(MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

4x 

BIBA POJE: Otroci so ob petju, pripevanju in 
poslušanju doživljali veselje, zabavo in pridobili 
pozitiven odnos do glasbe. Ob petju so izvajali 
ritmične vzorce s ploskanjem, topotanjem ter z 
glasbili spremljali ritmično izreko in petje, s tem pa 
razvijali umetniško predstavljivost in domišljijo.  

Nina 
Andraši/ 
Špela Primar 

MUCKI 
1-3 (MUCKI, 

PIKAPOLONICE) 
 

2x 

VAJE ZA RAZVOJ GROBE IN FINE MOTORIKE: 
Otroci so skozi igro razvijali fino in grobo motoriko. 
Podali so se na različne telovadne poligone, igrali z 
žogami in spoznali rajalni igri Abraham ma sedem 
sinov in Biba raja, s pomočjo katerih so razvijali 
ravnotežje in koordinacijo celega telesa. Fino 
motoriko so utrjevali z igrami s škatlami, risanjem 
po njih in z raznimi igramo razvrščanja predmetov. 

Nataša 
Kriletič/ 
Sanja Majić  

METULJI 
2-4 (METULJI, POLŽI, 

PETELINI, SRNE) 

4x 

ČAROBNI SVET PRAVLJIC: S prebiranjem in 
pripovedovanjem pravljic (Zelo lačna gosenica, 
Trije metulji, Pikapolonica in pike …) so otroci 
spoznavali nove besede, širili besednjak in razvijali 
domišljijsko rabo jezika. Nekajkrat nam je pravljice 
pripovedovala tudi lutka, ki je otroke še dodatno 
animirala. Skupno prebiranje je povezovalo otroke 
in krepilo njihovo jezikovno izražanje.  

Anastazija 
Pograjc 
 

METULJI 
2-4 (METULJI, POLŽI, 

PETELINI, SRNE) 

3x 

NARAVOSLOVJE Z ZELIŠČI IN ENCIBENCI NA 
KAMNECI: Obogatitvena dejavnost je zajemala dva  
vsebinska sklopa:  
- vzgoja zelišč za zeliščni vrt in za domači vrt; 
Vzgoja in nega zelišč, sušenje zelišč, oblikovanje 
herbarija, priprava napitkov in namazov- tudi za 
prireditve in pogostitve (občani, stari starši in 
starši), na pogostitev smo povabili tudi sosednjo 
skupino.  
- ljudske kratke pesmi- posredovane otrokom na 
primeren način, saj s pripovedovanjem ob slikah 
otroci pridobivajo občutek za rimo in ritem.  

Metoda 
Lenarčič 
 
 
 

POLŽI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 
 

4x 

SVET PRAVLJIC IN GLASBE: Z otroki smo vstopili v 
pravljični svet z glasbeno spremljavo.  
S pripovedovanjem sem spodbujala otrokov 
govorni razvoj ter razvijala njegov besedni zaklad. 
Otroci so pravljice lahko podoživljali tudi ob 
pomoči glasbe. Skupaj smo peli pesmi na temo 
pravljic, igrali na instrumente, poslušali glasbo ter 
igrali na različna glasbila. 

Anja Mihelič POLŽI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 
 

4x 

GIBALNE ZGODBE IN MASAŽE ZA OTROKE: Otroci 
treh oddelkov starosti 3-4 leta, so se prek gibalnih 
zgodb z različnimi vsebinami plesno in gibno 
izražali,  včasih z vnaprej začrtano koreografijo prek 
demonstracije SD, drugič pa prosto z lastnim 

Mina Pišljar PETELINI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

5x 
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ustvarjalnim gibom ob poslušanju zgodbe in 
glasbe. Ob tem so urili tako gibalne, kot jezikovne 
spretnosti ter usvajali različne oblike izražanja. 
Vsaka dejavnost se je zaključila s kratko masažo za 
umiritev, ki so jo otroci izvedli med seboj in ki je 
ravno tako imela spremljevalno zgodbo. Ob tem so 
se otroci sprostili in utrdili socialne odnose znotraj 
skupine. Dodali smo tudi nekaj elementov joge za 
otroke. 

Z ŽOGO DO ZNANJA: Z žogo sem preko različnih 
gibalnih dejavnosti spodbujala vztrajnost in 
natančnost. Z NTC igrami sem jih spodbujala k 
razmišljanju, ki jih je pripeljalo do končnega cilja 
dotične naloge. 

Anamari 
Tivadar 

PETELINI 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

4x 

LJUDSKO IZROČILO V PRAVLJICAH IN 
PRIPOVEDKAH: Otroci so spoznavali pestrost in 
raznolikost ljudskega slovstva s poudarkom na 
slovenskem ljudskem izročilu. Izbirala se zgodbe, 
kjer nastopajo otroci, živali in predmeti z 
nadnaravnimi lastnostmi, bajeslovna ter pravljična 
bitja, ki so otrokom blizu. Tako so se lažje 
poistovetili z vsebino zgodbe. Skupaj smo skušali 
izluščiti nauk zgodb, spoznavali ljudski jezik in ob 
tem spoznali in utrjevali zavedanje, da dobro 
vedno premaga zlo. 
Poleg slovenskih pravljic in pripovedk smo prebrali 
tudi nekaj tujih, ob tem spoznavali druge navade in 
običaje, vse pa imajo enako oz. podobno 
 sporočilnost. 

Tanja Virant SRNE 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

5x 

GLASBA SKOZI LETNE ČASE: Otroci so spoznavali 
glasbo preko igre, ki je bila povezana z letnimi časi. 
Tako so poslušali zvoke iz narave, spoznali so 
različne zvrsti glasbe, lastna glasbila in male 
instrumente. Izdelali so kar nekaj glasbil( pihalke, 
bobenčke, ropotulje,…). Ob spremljavi flavte so se 
naučili nekaj novih pesmic, ki smo jih spremljali 
tudi ob spremljavi malih instrumentov.  

Anica 
Hočevar 

SRNE 
2-4 (POLŽI, METULJI, 

PETELINI, SRNE) 

4x 

IGRAJE Z MATEMATIKO: Otroci so z lastno 
aktivnostjo pridobivali matematično znanje, nove 
matematične izkušnje, logične predstave in skozi 
igro so matematiko doživljali kot prijetno izkušnjo.  
S pomočjo motivacijskih zgodb smo spoznavali 
različna matematična področja in le-ta povezali z 
NTC-učenjem. Zabavna matematika je bila 
povezana tudi z glasbo, ritmi in glasbeno 
matematičnimi igrami. V naravnem okolju smo 
spoznavali simetrijo, orientacijo ter merjenje 
določenih površin. Spoznavali smo matematične 
izraze, reševali matematične probleme, urejali in 
interpretirali podatke v diagrame. Otroci so se z 
matematiko srečevali skozi igro.  

Mateja 
Funkl 

KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

5x 

IGRAJMO SE Z NARAVOSLOVJEM: Otroci so preko 
različnih naravoslovnih poskusov, spoznavali 
lastnosti snovi kot so, plastika, les, kovine. Preko 
poskusa potapljanja predmetov iz različnih snovi, 
so ugotavljali njihovo plovnost in svoje ugotovitve 
beležili v tabele. Igrali so se z milnico in s slamicami 
in pihanjem ustvarjali milne mehurčke, opazovali 
so njihove barve in jih narisali. Predmete so tudi 

Neja Glavač KUŽKI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

4x 
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razvrščali glede na snov in trdnost. Na ta način so 
otroci spoznali zabaven način spoznavanja različnih 
snovi in njihovih lastnosti.  

SMEH JE POL ZDRAVJA:  
Z otroki smo skozi različne dejavnosti iskali, 
ustvarjali in doživljali zabavne vsebine. 
Sestavili smo si nenavadna imena, brali smo 
smešne zgodbe, sestavljali svoje, poslušali šaljive 
pesmi, se smejali zabavnim rimam, se pogovarjali v 
hecnem jeziku, spoznavali kratke šale in si 
poskušali izmisliti svoje. Otrokom so bile dejavnosti 
v veliko veselje, ob njih pa so se sprostili in razvijali 
ustvarjalno mišljenje. 

Jana Šefic 
Globokar 

MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

4x 

SPOZNAVAJMO SVET: Otroci so preko zemljevida 
sveta in globusa spoznavali Zemljo. Najprej so 
spoznali koliko različnih celin imamo in ugotovili, 
da imamo tudi zelo veliko morja. Poleg 
spoznavanja celin so otroci uživali ob spoznavanju 
različnih živali, ki živijo po svetu. Nekatere živali so 
že poznali, druge so pa na novo spoznali. Spoznali 
smo tudi različne znamenitosti držav na celinah. 
Zanimivo mi je bilo tudi, da sem otroke seznanila, 
da so na svetu različne rase ljudi in da smo si 
različni med seboj. Tako, da sem otrokom širila 
znanje o raznolikosti sveta.  

Sara Dimic 
Martinovič 

MEDVEDI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

4x 

VESELA MATEMATIKA: Otroci v vseh starostnih 
skupinah so se na različne načine  srečevali z 
matematiko. Spoznavali so številke, velikosti, 
oblike, barve...  
Dejavnosti so bile na začetku načrtovane za 
starejšo skupino. Po novih navodilih, naj  
dejavnosti potekajo v vseh starostnih skupinah 
sem tematiko obdržal, IKT pripomočke (računalnik 
in tablico) pa sem po izkušnjah iz lanskega leta 
izpustil, saj niso prinesli željnega učinka in so bili za 
sam potek dejavnosti moteči. 
Nove matematične izkušnje in znanja  so otroci 
uporabljali pri reševanju vsakdanjih problemov. 
Otroci so se z matematiko srečevali in jo uporabljali 
v igri na zabaven način. 

Aljaž Levičar 
 

JEŽI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

5x 

IGRAMO SE GLEDALIŠČE: Izhodišče za dejavnost je 
literarna predloga, ki bo vodilo za izvedbo krajših 
dramatizacij. Dejavnosti se bodo navezovale na 
letne čase, praznike, posebne dogodke… Pri 
otrocih spodbujam vživljanje v vloge, preigravanje 
vlog, improvizacija, samostojnost, domišljijo, 
izvirnost.. 
Lutke in enostavne improvizirane rekvizite bomo 
izdelovali sami in jih porabili v dramatizaciji. 

Tina Šipraga JEŽI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

4x 

MASAŽE IN SPROSTITVE ZA OTROKE: 
Masaže in sprostitve za otroke v predšolskem 
obdobju so potekale neprisiljeno preko igre. 
Namenjene so bile umirjanju in sprostitvi otrok po 
različnih dejavnostih, ki so se izvajale v 
dopoldanskem času. Največkrat sem masaže 
izvajala skupaj z otroki, nekajkrat pa so se jih igrali 
tudi sami med seboj. Vsako masažo in sprostitev so 
spremljale zgodbe z zanimivimi temami (Npr. 
Gobar, Babici pišemo pismo, Vreme,…). Z njimi smo 

Silva Skubic / 
Nika Finkšt 

ZMAJI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

4x 
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razvijala tudi kreativnost otrok, saj so si sami 
izmišljajo najrazličnejše sprostitvene dejavnosti in 
ob tem vidno uživali. Otroci so bili po teh igrah 
umirjeni in sproščeni ter tako pripravljeni za 
nadaljnje delo. 

GIBALNE IN RAJALNE IGRE: Slovenske gibalne in 
rajalne igre iz preteklosti so otroci z zanimanjem 
obudili v skupinah. Spoznali so Ali je kaj trden 
most, Rdeče češnje, Bela lilija, Barvice, Glasbeni 
stoli … 

Mojca Bilban ZMAJI 
4-6(KUŽKI, ZMAJI, 

MEDVEDI, JEŽI) 

5x 

 

PESMICA NA OBISKU: Otroci so pri poslušanju, 
pripevanju in petju pesmic doživljali ugodje, veselje 
in se zabavali. Razvijali so melodičen posluh, 
pogosto so se ob poslušanju pesmic umirili ali pa so 
z gibanjem nadgradili dejavnost. Spoznali so male 
ritmično melodične inštrumente.  Otroci so se z 
njimi igrali, hkrati jih je igranje in petje pesmic 
spodbudilo k večji motivaciji za sodelovanje pri 
dejavnosti. 

Marjeta 
Rozman  

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

5x 

GIBALNE IGRARIJE: Z najmlajšimi smo razvijali 
grobo motoriko, predvsem smo premagovali 
različne ovire. Otroci so premagovali nižje ovire 
(klopi), plezali čez tunel, s pomočjo tobogana 
premagovali stopnice in podobno.  Otroci so v 
gibanju in različnih izzivih izredno uživali, predvsem 
kadar so bili dodatno motivirani: lovljenje milnih 
mehurčkov, vrtenje okoli svoje osi ob glasbi, 
metanje žogic v vedro itd. 

Tamara 
Milinčič 
Medven 

GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

5x 

SVET PRAVLJIC IN GIBANJA: Preko sveta pravljic in 
gibanja so otroci razvijali svoje spretnosti in 
domišljijo. Preko pravljic so se otroci zabavali, 
spoznavali nove besede in razvijali verbalno in 
neverbalno komunikacijo.(Muca copatarica, 
Kravica Katka, Mišek tip) Preko gibanja so zaznavali 
prostor, okolico in samega sebe ter razvijali gibalne 
sposobnosti. (igre na terasi, ples v igralnic).  

Vesna Topić GOSENICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

3x 

POTOVANJE V SKRIVNOSTNI SVET PRAVLJIC: 

Pravljice sem otrokom približala ob pomoči 

slikopisov. Ob tem so se seznanjali z novimi, 

različnimi vsebinami in preko tega razvijali in 

bogatili besedni zaklad. Otroci so z opazovanjem 

različnih slik, poimenovali različne živali, rastline, 

predmete in iskali manjkajoče dele dodatnih sličic, 

za razvijanje akomodacije. Na urah pravljic se nam 

je  pridružila tudi lutke. 

Martina 
Šporar 

ČEBELICE 
(1-3 jasli, 

GOSENICE, ČEBELICE) 

3x 

1,2,3 SINAPSE RAZVIJAMO MI: 
 Preko različnih specifičnih gibalnih vaj po sistemu 
NTC učenja smo z otroki razvijali koordinacijo gibov 
in motoriko, ki pripomoreta k preprečevanju 
motenj pozornosti in koncentracije. Hkrati smo  z 
izbranimi aktivnostmi spodbujali razvoj in 
nastajanje sinaps, ki so izjemnega pomena za  
nadaljnji otrokov intelektualni razvoj. 

Eva 
Semolič 

ČEBELICE 
1-2  (GOSENICE, 

ČEBELICE) 

6x 

EKO DELAVNICE: Otroci so tudi letos v  Eko 
delavnicah spoznavali različne odpadne in naravne 
materiale, ki smo jih lahko uporabili za igro in 
ustvarjanje. Iz odpadnega papirja smo Izdelovali 
dekoracije, iz odpadne embalaže pa ustvarjali 

Lilijana 
Paradiž 

MIŠKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

5x 
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različne izdelke ( igrače, glasbene inštrumente, 
telovadne rekvizite) in se ustvarjalno igrali . 

RAZGIBAJMO TELO: Otroci so preko vrtiljaka 
dejavnosti namenjeno gibanju, pridobili občutek 
ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja, kar je 
zelo pomembno za zdrav celostni razvoj otroka. Z 
različnimi rekviziti, postavljenimi poligoni in 
gibalnimi igricami sem otroke spodbujala v 
zaupanje v svoje telesne sposobnosti. Otroci so 
osvojili naravne oblike gibanja: hoja, tek, opiranje 
na roke, vlečenje, potiskanje, raztezanje, hoja po 
robovih, guganje, plezanje, lazenje, padanje, 
skakanje v globino, skakanje (debelejša blazina), 
gibanje čez ovire, metanje, lovljenje, valjanje…  V 
ta namen sem izkoristila igralnico, večnamenski 
prostor, vendar pa sem dala prednost gibanju na 
svežem zraku. 

Renata 
Vilič 

MIŠKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

4x 

GLASBENA USTVARJALNICA: Otroci so preko 
dejavnosti spoznavali inštrumente, ritem in glasbo. 
V povezavi z umetnostjo so izdelovali različne 
ritmične in melodične inštrumente, preizkušali 
njihov zvok in glasbo sami ustvarjali. Spoznavali so 
otroške ljudske in umetne pesmi in jih ob 
spremljavi inštrumentov prepevali. Dejavnosti smo 
v večini izvajali na prostem. 

Pia Kuk 
 

ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

4x 

RAZGIBAJMO TELO: Otroci so skozi gibalno – 
športne dejavnosti preizkušali, zaznavali in 
odkrivali kaj njihovo telo zmore. Z ustreznimi 
gibalnimi dejavnostmi so poleg gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti razvijali tudi socialne, 
spoznavne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. 
Otroci so premagovali različne ovire, poligone ter 
se razgibavali z različnimi športnimi pripomočki. 

Anja Bezjak ZAJČKI 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

5x 

SOCIALNE IGRE: Otroci so preko socialnih iger 
pridobivali izkušnje in krepili socialne odnose, 
medosebno komunikacijo in pozitivno 
samopodobo. Izražali so se na svojstvene načine, 
se zabavali in sproščali. Krepili smo skupinsko 
sodelovanje in izpostavljali pozitivne lastnosti 
vsakega posameznika. V igre sem vključila glasbo, 
ki je otroke umirjala ali jih spodbujala k ustvarjanju 
in nastopanju pred skupino, npr. ob uporabi 
zvočnih cevi in bobnov.  

Anka Gale KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

5x 

ČAR LESA: Z igrami z lesom so otroci razvijali svoje 
sposobnosti in spretnosti. Preko igre z lesom so 
spoznavali značilnosti naravnih materialov – les.  
Otroci so se naučili veliko o pomenu lesa, zakaj ga 
uporabljamo in čemu vse je namenjen. Preko igre z 
lesom so razvijali socialne odnose, govor in fino 
motoriko. Pri igri so se otroci, zabavali. Otroci so se 
igrali in spoznavali les v vrtcu, okolici vrtca in tudi v 
bližnjem gozdu. 

Katarina 
Orel 

KRESNIČKE 
3-6 (MIŠKE, ZAJČKI, 

KRESNIČKE) 

2x 

PRAVLJIČNI KOVČEK: S spoznavanjem pravljic so 
otroci imeli možnost razvoja čustev, moralnega 
čuta in osebnosti. Otrokom so pravljice pomagale 
pri razvoju govornih in bralnih sposobnostih. Z 
njimi so stopili v stik s svojo domišljijo in jo gradili. 
Nekoliko skrivnostno so otroci vsak mesec spoznali 
novo zgodbo iz pravljičnega kovčka, ki so jo 

Tatjana 
Šoberl 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

5x 
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doživljali ob slikah, lutkah, PPT predstavitvi… vsakič 
drugače.  
Otroci so spoznali zgodbe: Debela repa, Razbita 
buča, Muca Copatarica, Živali pri babici Zimi, 
Sapramiška.  

ELEMENTARNE IGRE: Z igro so otroci na zanimiv in 
njim primeren način poleg gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti razvijali tudi zaznave. Otroci so se 
seznanjali in spoznavali vsebino ter pravila iger, 
razvijali so vztrajnost in odločnost ter sodelovanje 
v skupini. Spoznali so različne elementarne igre: 
Črni mož, Mačke in miši, Lisička kaj rada ješ. 

Katarina 
Mihevc 

MRAVLJICE 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

4x 

IGRIVA MATEMATIKA: otroci so z uporabo  
nestrukturiranega ali naravnega materiala, ob 
matematičnih did. igrah in NTC igrah, ki sem jih 
izdelala sama ter preko gibalnih iger na igriv in 
zabaven način spoznavali barve, geometrijske like 
in telesa, vzorce, velikost, količino, šteli, razvrščali, 
oblikovali množice, iskali vsiljivca, se orientirali v 
prostoru ter usvajali matematično izrazoslovje. 
Vzporedno so razvijali grobo in fino motoriko.  

Barbara 
Jakopin 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

5x 

MALI SVET ŽIVALI: ob slikovnem gradivu, 
naravoslovni literaturi in preko zgodbic, so otroci 
spoznavali gozdne, domače in drobne živali. 
Gibalno z in brez glasbe so ponazarjali gibanje 
živali, jih poustvarjali v različnih likovnih tehnikah 
in se s pomočjo lutk, vživljali v živalske like.  

Suzana 
Jeršin Pintar 

KRTKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

4x 

MALI MOJSTER: Otroci so spoznali elemente in 
osnovne pripomočke za ustvarjanje z lesom. 
Razvijali so fino motoriko in ostale gibalne 
spretnosti. Začeli smo z rokovanjem vijačnikov, 
žage, brusnega papirja, kladiva in žebljev. Skozi 
postopek spoznavanja in prilagajanja smo prešli na 
pravilno rokovanje in izdelavo preprostih izdelkov 
kot so brusnik, stojalo za svinčnik in stolp. 
Dejavnost s tehničnim poudarkom in lesu se je 
izkazala za dobro sprejeto pri otrocih in sem se 
odločil, da jo izvedem tudi naslednje leto. 

Samuel 
Kranjc 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

7x 

POJEM IN PLEŠEM: Glasba nas sprošča, 
razveseljuje in pomirja. Z otroki smo prepevali 
pesmi ob spremljavi kitare, se gibalno izražali ob 
peti pesmi ter le-te spremljali na male ritmične 
instrumente. Otroci so ob prepevanju pesmi 
razvijali ritmični in melodični posluh, razvijali 
slušno pozornost ter bogatili besedni zaklad. 

Ana Bukovec 
Krenn 

MURENČKI 
2-6 (MRAVLJICE, 

KRTKI, MURENČKI) 

5x 

 
Lokacija 
Dolenjska 
cesta 

S CICIDOJEM SE UČIM IN VESELIM: S pomočjo 
Cicidoja smo obravnavali zanimive teme in si širili 
znanje o družbi, naravoslovju, kulturi in socialnem 
učenju. Seznanili smo se z revijo Cicido, brali 
različne vsebine, opisovali ilustracije, reševali 
uganke, se pogovarjali na teme Cici vesele šole ter 
reševali naloge in tako spoznavali  sebe, svet okoli 
nas, razvijali radovednost, samostojnost in 
sposobnost reševanja problemov ter si ob tem 
bogatili tudi besedni zaklad in pridobivali izkušnje 
za življenje. Ob učenju in druženju smo se tudi 
zabavali. 

Mojca 
Kastelic 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

4x 

RADI SE GIBAMO IN RAJAMO: Otroci so v povezavi 
z NTC učenjem spoznavali gibalne in rajalne igre 

Tatjana 
Špoljarić 

SONČKI 
2-6 (SONČKI, 

4x 



Poročilo o delu Vrtca Galjevica za šol. l. 2019-2020 19 

(Pleši, pleši črni kos; Bela, bela lilija; ristanc z NTC 
poligonom, . . .). Z igrami so otroci vadili 
koordinacijo celotnega telesa. Dejavnosti smo 
izvajali tako v igralnici kot tudi na prostem. Otroci 
so v igrah uživali in krepili svoje gibalne 
sposobnosti. 

 ZVEZDICE) 

USTVARJAMO Z GLINO: Glina je otrokom 
pomagala razvijati ročne spretnosti, občutek za tip, 
njihovo prostorsko zaznavo in kreativnost. 
Predvsem mlajši otroci so se je preprosto dotikali, 
jo gnetli, valjali, mečkali, oblikovali ter s pomočjo 
odraslega tudi oblikovali kakšen izdelek. Pri 
starejših, pa so pod spretnimi prstki  nastajali 
zanimivi izdelki neprecenljive vrednosti (posodice 
za svečke, slike, srčki, pujski, pikapolonice ,…), saj 
so bili otroci umetniki z neskončno domišljije. 

Simona 
Milost 
Dežman 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

4x 

ČAROBNI SVET PRAVLJIC: S pomočjo pravljic sem 
otroke popeljala v dramski svet, kjer so se vživljali v 
različne vloge in karakterje ter jih spodbujala k 
ustvarjanju in izražanju. Razvijali so verbalne in 
neverbalne komunikacijske spretnosti v povezavi z 
mišljenjem, tudi preko NTC iger, predvsem 
poligonov in iger asociacij, na različne tematike v 
povezavi s pravljicami katere so predhodno 
spoznali. 

Daša  
Lampič 

ZVEZDICE 
2-6 (SONČKI, 

ZVEZDICE) 

3x 

 
Lokacija  
Pot k 
ribniku 
 
 

USTVARJAMO Z GLINO: Otroci so spoznavali 
različne gline, različne tehnike oblikovanja gline, 
orodja za oblikovanje gline, različne barve gline. 
Ustvarjali so z glino od » kepe zemlje« do žganega 
izdelka. Pri tem so uživali in hkrati učili. 

Sabina 
Kaplar 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

5x 

MATEMATIKA JE ZABAVNA: Otroci so preko 
različnih matematičnih iger spoznavali, 
prepoznavali in poimenovali različne barve, oblike 
in števila. Razvijali so logično mišljenje in 
pridobivali nova znanja. Matematične naloge so 
reševali na sproščen in zabaven način.  

Andreja 
Hodak Jošt 

ŽABICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

7x 

LJUDSKO IZROČILO SKOZI IGRO, PESEM IN PLES:  
Preko dejavnosti so otroci spoznavali ljudske pesmi 
in plese, se seznanili s tradicionalnimi šegami in 
praznovanji pusta v različnih koncih Slovenije. V 
oddelku starejših otrok smo plese zaplesali in se 
igrali nekaj starih ljudskih iger ter se spremljali na 
ljudske instrumente. V mlajšem oddelku pa sem 
otrokom predstavila nekaj prstnih iger. Dve igri pa 
smo tudi zaplesali. 

Andreja 
Košir 

RIBICE 
2-6 (ŽABICE,  RIBICE, 

RAČKE) 

5x 

IGRAMO SE Z GLASBO: Otroci so preko različnih 
glasbenih dejavnosti izrazili svoje počutje in 
čustveno razpoloženje. S poslušanjem, igranjem, 
petjem in ritmično izreko so otroci glasbo doživljali, 
poustvarjali, ustvarjali in se z njo izražali. 

Tina 
Dragić/Nina 
Andraši 

RIBICE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

2x 

GIBALNO-RAJALNE IGRE:  Otroci v vseh starostnih 
skupin so bili vključeni v dejavnost. Vsi so izvajali 
enako dejavnost prilagojeno svoji starosti.  
Preko gibanja, enostavnih koreografij in 
prepevanja smo spoznali različne  gibalne in rajalne 
igre. Otroci so aktivno sodelovali in se pri tem tudi 
zabavali. 

Miha Mrak RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

RAČKE) 

3x 

KO PRAVLJICE OŽIVIJO: K dejavnosti so bili 
vključeni otroci različne starosti. Dejavnost je 

Karmen 
Kogoj 

RAČKE 
2-6 (ŽABICE, RIBICE, 

3x 
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potekala v sobi skupine Žabic in Račk. Otrokom 
sem na ta dan pričarala pravljični dan. Pripravila 
sem dejavnost, ki je otroke navdušila. Po prebrani 
knjigi sem jim ponudila dovolj časa za razmislek, 
otroke sem spodbujala z vprašanji ob knjigi. Ob 
ilustracijah v knjigi, so otroci povedali obnovo 
knjige. Po prebrani zgodbi so otroci barvali, slikali, 
risali po izbrani knjigi. Menim, da so otroci ob 
poslušanju različnih zgodb doživljali ugodje, veselje 
in zabavo. S tem so pridobili tudi pozitiven odnos 
do literature in ob poslušanju pravljic razvijali 
domišljijsko rabo jezika. 

RAČKE) 

 
Lokacija  
Jurček 
 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE: Otroci so preko gibalnih 
iger, premagovanja poligonov razvijali svoje 
motorične sposobnosti. Izvedli smo gibalne igre na 
tematiko vsebine glasbene pravljice - vrtiljaka 
dejavnosti. Poleg tega so reševali gibalne naloge, ki 
so jih zahtevale različne postavitve poligonov. 
Uživali so predvsem v samostojnem reševanju. 

Jana  
Tomc 

SOVICE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

5x 

SPOZNAVANJE LETNIH ČASOV PREKO NARAVNIH 
MATERIALOV:  Otroci so preko naravnega 
materiala in različnih pristopov spoznavali 
značilnosti letnih časov. Jeseni smo skozi pravljico 
o buči spoznavali bučna semena, jih tipali in se z 
njimi igrali, ustvarjali. Nabirali smo jesenske liste, 
plodove, prebrali smo knjige o letnih časih ter 
utrjevali znanje s pogovorom. Pozimi smo 
opazovali značilnosti ledu, se poigrali s snegom in 
opazovali kako se tali. Otroci so tako spoznavali 
živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, 
povezanosti in stalnem spreminjanju.   

Sara Lazar SOVICE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

4x 

SVET PRAVLJIC: Skozi pripovedovanje pravljic, 
improvizacij lutkovnih predstav in z različnimi IKT 
pripomočki smo razvijali govorno-jezikovni razvoj, 
spoznavali različne like v pravljici ter bogatili 
besedni zaklad ter gradili pozitiven odnos do 
bralne pismenosti. Vsaka izvedba vrtiljaka 
dejavnosti je bila namenjena podrobnejšemu 
spoznavanju določene pravljične tematike.  

Tea Blagus VEVERICE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

5x 

BIBA BERE IN SE IGRA: Jezikovne dejavnosti v 
predšolskem obdobju so zelo pomembne za razvoj 
govora. Že z najmlajšimi otroki smo se ob 
poslušanju in pripovedovanju pravljic, zgodbic, 
pesmic in ugank učili jezika ter ob bibarijah, prstnih 
in rajalnih igrah  vedno znova in znova utrjevali 
spretnosti govora in se igrali z glasovi. Otroci so si 
ogledali kar nekaj dramskih uprizoritev zgodbic in 
pesmic, kar jih je še posebej navdušilo in pritegnilo 
njihovo pozornost. Ob igri z lutkami pa so se urili v 
komunikacijskih in govornih veščinah. 

Janja Grum 
Duša 

VEVERICE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

2x 

MALI GLASBENIKI: Otroci so preko poslušanja 
petja in igranja na različne instrumente glasbo 
doživljali in ob njej gibali ali pripevali. Z različnimi 
malimi instrumenti so usvajali ritem in tempo 
različnih pesmi. Ob glasbenih pravljicah pa so imeli 
možnost doživljati glasbo ob literarnih junakih in 
njihovih zgodbah. Preko vseh dejavnosti so otroci 
spoznali instrumente kot so kitara, flavta in 
klaviature ter tudi ritmična glasbila ropotulje in 

Mateja 
Viršek 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE)) 

6x 
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palčke. Ob spremljanju pete pesmi z različnimi 
instrumenti so se otroci navajali na sproščeno petje 
ob spremljavi glasbila. 

ČAROBNI SVET GLASBE: V letošnjem šolskem letu 
smo preko čarobnega sveta glasbe spoznavali 
pravljice s pridihom glasbe. Tako smo uprizorili, kar 
nekaj glasbenih pravljic za vse otroke enote Jurček, 
kot so Izgubljeni pingvinček, Muca Copatarica, 
Babica Zima, Mojca Pokrajculja. Pravljice smo 
obogatili z igranjem na klavir, kitaro in flavto. 

Manca 
Bučar/ 
Veronika 
Indihar 

LISIČKE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE)) 

4x 

 

SPOZNAVANJE RAZLIČNIH MATERIALOV IN IGRA Z 
NJIMI: Otroci so spoznavali različne materiale in se 
z njimi igrali. Spoznali so, da lahko tudi materiali, 
kot so papir, kovina in les, uporabimo kot glasbila. 
S pomočjo umetne mase (zamaški) smo izdelali 
didaktične igrače in se z njihovo pomočjo učili 
osnovne barve. 

Špela Primar 
 

VEVERICE 
1-2 (LISIČKE VEVERICE, 

SOVICE) 

2x 

 
 

POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALI POHODNIK   

Strokovni delavci: Mina Pišljar, Aljaž Levičar, Miha Mrak, Živa Krapež Jeraj in Samuel Kranjc 
 
V šolskem letu 2019/20 je v enotah Galjevica in Orlova ter lokaciji Pot k ribniku že tretje leto potekala 
obogatitvena dejavnost – planinski krožek: Mali pohodnik. Krožek so vodili vzgojitelji /mentorji 
planinskih skupin (PZS): Mina Pišljar, Aljaž Levičar in Miha Mrak, v spremstvu pa sta sodelovala 
strokovna delavca Živa Krapež Jeraj in  Samuel Kranjc. 
Dejavnost je namenjena otrokom v starosti  5-6 let. Pred pričetkom smo mentorji prisostvovali na 
roditeljskih sestankih vseh predšolskih oddelkov in staršem predstavili dejavnost, aktivnosti in pogoje za 
vpis. Eden izmed pogojev za vpis otrok v obogatitveno dejavnost je članstvo v enem izmed planinskih 
društev registriranih pri Planinski zvezi Slovenije, kamor so lahko starši vpisali otroke sami, ali pa smo pri 
tem posredovali in pomagali mentorji. Vključenih je bilo 28 otrok, ki so dejavnost redno obiskovali do 
konca šolskega leta. 
Redna srečanja so potekala enkrat mesečno (od oktobra do vključno maja) – vsak drugi torek v mesecu – 
med 13.00 in 14.00 uro, za vse vključene otroke vrtca skupaj v večnamenski dvorani enote Galjevica. 
Otroke iz enote Orlova in lokacije Pot k Ribniku so tja in nazaj spremljali strokovni delavci. Enkrat je 
srečanje zaradi podrobnosti pri poznavanju zimske pohodniško-gorniške opreme potekalo ločeno 
(Orlova posebej in Galjevica + Ribnik skupaj). Dodatno smo se na praktičnem delu srečali še šestkrat: Dva 
od načrtovanih izletov oziroma pohodov v okolici Ljubljane sta bila izvedena v dopoldanskem terminu - 
znotraj delovnega časa vrtca; eden v soboto - na dan krovnega dogodka vrtca UNESCO Šport in špas; 
naslednji v soboto - sankanje ter še nočni pohod. Šesto praktično srečanje je potekalo na plezalni steni 
male telovadnice enote Galjevica (osnove športnega plezanja). 
Letos sta zaradi izrednih razmer v času epidemije (COVID-19) odpadli dve praktični srečanji oziroma 
izleta in sicer prvi v visokogorje (Zelenica ali Koča nad Ljubeljem) ter drugi na Sv. Ano nad Jezerom. 
 
Otrokom smo želeli približati naravo in pomembnost gibanja v naravi in jih preko različnih in pestrih 
dejavnosti seznaniti s hribi in gorami ter kulturo povezano z njimi.  
Pri tem smo sledili naslednjim globalnim ciljem kurikuluma:  

 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti. 

 Spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

 Razvijanje  naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
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Zastavili smo si tudi bolj konkretne operativne cilje in jih tudi uresničili: 

 Spoznavanje hribov in gora (prek fotografij, sestavljank, pogovora...), 

 spoznavanje in rokovanje z letno in zimsko planinsko ter gorniško opremo, 

 spoznavanje plezalne opreme, demonstracija, poskus plezanja na notranji plezalni steni, 

 spoznavanje osnov prve pomoči v dolini in v gorah, 

 spoznavanje osnovnih vozlov, 

 spoznavanje živali in rastlin (lastnosti, poimenovanje, likovne dejavnosti...), 

 spoznavanje in seznanjanje  s primerno hrano in pijačo v hribih, 

 sodelovanje s planinskim društvom ter  

 promoviranje planinske dejavnosti. 
 

Osnovno kurikularno področje je bilo gibanje, ki se je tesno prepletalo z vsemi ostalimi področji, 
predvsem z naravo in družbo.  
Otroci so skozi vse leto dopolnjevali naloge v CICI pohodniškem dnevniku, delovne liste z različnih 
področij gorništva in vse ob koncu odnesli s seboj domov. Tako so bili o dejavnostih, ki smo jih izvajali, 
seznanjeni tudi starši. Dejavnosti so otroci izvajali v skupini, manjših skupinah, parih in individualno.  
 
Teme srečanj so bile izvedene po sledečih sklopih: 

 predstavitev dejavnosti Mali pohodnik, predstavitev CICI planinske knjižice, priprava nahrbtnika 
za izlet, gore in zdravje, vedenje in bonton; 

 spoznavanje opreme v kopnih razmerah, osnove prve pomoči in priporočena prva pomoč v 
nahrbtniku; 

 predstavitev zvočnega in svetlobnega SOS signala, varno gibanje ponoči v naravi, spoznavanje 
osnovnih vozlov (vozel šestica, ambulanti, osmica); 

 predstavitev opreme za gibanje v zimskih razmerah, pripomočki za orientacijo v gorah 
(zemljevid, kompas, GPS…); 

 spoznavanje tipičnih gorskih rastlin in živali, geografske značilnosti, ekologija; 

 potopis (tečaj mentorjev pri PZS, alpinizem, plezanje, pohodi); 

 priprava na pohod v visokogorje, predstavitev dela planinskega vodnika, vreme in vremenski 
pojavi; 

 zaključno srečanje, podelitev diplom. 
 
Destinacije in časovni okvir praktičnih srečanj, izletov/pohodov, število otrok: 

 Cankarjev vrh na Rožniku (13. 11. 2019), 26 prisotnih otrok, 

 Plezalna stena in osnove športnega plezanja (26. In 28.11. 2018), 25 prisotnih otrok, 

 Galjevica – Grajski hrib – tržnica Ljubljana (čaj): nočni pohod (16. 12. 2019), 23 prisotnih otrok, 

 Zadvor – Golovec (Orle) – Galjevica: daljši pohod v težjih vremenskih razmerah (1. 2. 2020), 7 
prisotnih otrok, 

 Sveta Ana pod Jezerom  #odpovedano COVID-19, 

 Ljubelj – Zelenica: visokogorje, #odpovedano COVID-19, 

 Galjevica – Ljubljanski grad – center Ljubljane – Galjevica (24. 6. 2020), 16 prisotnih otrok.  
 

Clji so bili realizirani, skupnih mobilnosti otrok je bilo 97. Otroci so poleg novih znanj pridobili veselje in 
interes do gibanja v naravi, skrbi za naravo, predvsem pa so preko dejavnosti in skupnih izletov 
vzpostavljali prijateljski in tovariški odnos.  
 
Sodelovanje s starši je bilo dobro – o dejavnostih in izletih smo jih obveščali preko informacij s strani 
otrok (samostojnost, odgovornost), prek e-pošte (potrditveni mail za prijavo na izlete) ter z obvestili na 
oglasnih deskah vključenih oddelkov. Starši so se dogovorov o urah ter lokacijah držali in jih v večini 
upoštevali, večjih težav ni bilo, če izključimo dejstvo, da nekateri starši na mail (potrditveni) o izletu niso 
odgovorili, otroka pa so na izlet vseeno pripeljali. Ker lahko na tej točki pride do organizacijskih težav 
(število spremljevalcev, naročen avtobus, ipd.), se bomo v prihodnjem šolskem letu mentorji zagotovo 
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zopet udeležili prvih uvodnih roditeljskih sestankov na nivoju vključenih oddelkov in poleg predstavitve 
vsebine, pogojev in posebnosti programa, zopet poudarili tudi vlogo in odgovornost staršev.  
 
Število vključenih otrok v letošnjem šolskem letu je bilo primerno. Ugotavljamo, da jih za kakovostno in 
varno delo (ter nemoteno delo ostalih oddelkov vrtca) ne more biti vpisanih več kot 8 na oddelek (samo 
otroci 5-6 let).   
Obogatitveno dejavnost bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, aktivnosti in izlete pa bomo 
ob podpori vodstva še vsebinsko in številčno nadgradili. 

 

POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALI ŠAHIST                                     

Strokovni delavec: Samuel Kranjc (enota Orlova) 
 
Obogatitvena dejavnost Mali Šahist se je  izvajala na enoti Orlova Vrtca Galjevica. Povabljeni so bili 
otroci najstarejših dveh skupin (Kresničke in Murenčki). Vključenih je bilo lahko naenkrat do deset otrok 
in se je izvajala enkrat tedensko.  
Skupaj smo uporabljali knjigo MOJA PRVA KNJIGA O ŠAHU in pa ŠAH ZA NAJMLAJŠE, skozi kateri sem 
otrokom približal šah in jih predhodno seznanil z igro. 
 
Cilji dejavnosti so bili doseženi: 

1) Otroke seznaniti z igro ŠAH; 
2) Otroci poznajo osnovna pravila igre (postavitev figur, premikanje figur, način napredovanja igre); 
3) Otroci štejejo in preštevajo posamezen tipe figur; 
4) Otroci štejejo poteze posameznih figur; 
5) Otroci vedo na kakšno polje gre bela in črna kraljica; 
6) Otroci predvidevajo poteze in posledice; 
7) Otroci spoznavajo pomembnost posameznih figur; 
8) Otroci vedo kaj je to šah in kaj šah mat. 

 
Dejavnost sem največkrat izvajal v večnamenskem prostoru. Skozi leto je potekala v treh fazah in sicer: 
pogovor o šahu in ogled literature, otroci se spremenijo v posamezne figure in se ustrezno premikajo po 
prostoru, ter prehod na šahovsko ploskev, kjer se udejanja šah z vsemi pravili. 
 

POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI MALI GLEDALIŠČNIKI                                     
Strokovni delavki: Anja Dimec in Anamari Tivadar (enota Galjevica) 
 
Obogatitvena dejavnost je potekala v enoti Galjevica. Dejavnost se je izvajala 2x mesečno v prostorih 
vrtca: vsak drugi torek v mesecu, v mesecu ko je potekala predstava pa vsak teden od 13.30 do 14.30. V 
dejvnost jke bilo vključenih 8 otrok.  
V sklopu obogatitvene dejavnosti Mali gledališčniki sva vključenim predšolskim otrokom približali 
dramsko umetnost. Spoznavali smo gledališče in like, ki nastopajo v določeni zgodbi. Preko dramske 
umetnosti smo se igrali, vživljali in posnemali živali, osebe, odnose med njimi z uporabo glasu, telesa, 
prostora, predmeta, kostima, maske, …  
Otroci so bili vključeni v celoten proces dela (od spoznavanja zgodbe do izdelave kostumov ter scene), 
saj sva jim ravno s tem želeli čim bolj približati pojem gledališča in javnega nastopanja. Naš skupni cilj je 
bil predstaviti naše delo otrokom vrtca Galjevica ob pomembnih dogodkih in staršem nastopajočih otrok 
ob koncu šolskega leta. 
Ob otvoritvi večnamenskega prostora enote Galjevica smo nastopali s skrajšano predstavo Muce 
copatarice pred člani MOL in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem. Sredi šolskega leta smo izvedli 
predstavo za starše nastopajočih otrok. V načrtu sva imeli še izvedbo predstave Mojca Pokrajculja za vse 
otroke vrtca in starše ob zaključku leta, vendar nam je epidemija covid-19 prekrižala načrte.  
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POROČILO O REALIZACIJI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI OTROŠKI PEVSKI ZBOR                                     

 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR VRTCA GALJEVICA – ENOTA GALJEVICA 
Zborovodja: Mateja Viršek 
Obogatitvena dejavnost je potekala v vrtcu Galjevica od oktobra do marca. Pevske vaje so se izvajale 
tedensko in sicer vsako sredo od 13.15 do 14.00. 
V pevski zbor je bilo vključenih 17 otrok starosti 4-6 let iz oddelkov Medvedi, Zmaji, Ježi in Kužki. 
Cilji obogatitvene dejavnosti: 

 Petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi v obsegu svojega glasu, 

 poslušanje in izvajanje ritmičnih, melodičnih in ritmično-melodičnih vzorcev s ploskanjem, 
topotanjem in igranjem na mala ritmična in melodična glasbila, 

 uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi 
sredstvi (telesom, glasom, predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami) in njihovimi 
izraznimi lastnostmi, 

 otroke naučiti pravilnega petja, izgovarjave besedil, upevanja in jih seznaniti z zborovskim 
petjem. 

Otroci so z vajami upevanja na igriv in sproščen način razvijali govorni aparat ter izboljševali izgovorjavo 
pete pesmi. Preko različnih glasbeno-didaktičnih iger so eksperimentirali z glasom, prepoznavanjem 
dinamike in tempa pesmi ter se poigrali z lastnimi instrumenti. Ob spremljanju pesmi z instrumentom so 
se učili poslušati in spremljati tempo ter peti sinhrono z instrumentom in drugimi otroki v zboru. Svoja 
znanja so tekom leta predstavili na različnih dogodkih vrtca Galjevica. 
Program obogatitvene dejavnosti: 
Pesmi so bile izbrane glede na letni čas in praznike oz. dogodke: 

- Himna vrtca Galjevica 
- Huda mravljica (R. Kranjčan) 
- Pikapolonica (L. Kupper) 
- Moj prijatelj Piki Jakob (T. Krstič) 
- Sneženi mož (B. Konte) 

Z izbranimi pesmimi smo sodelovali na sledečih dogodkih: 
- Nastop na otvoritvi prenovljene enote Galjevica s prizidkom večnamenske dvorane 12. 12. 2019. 
- Nastop na kulturnem dnevu vrtca Galjevica 7. 2. 2020. 

Nastopa na Dobrodelnem koncertu Vrtca Galjevica ter vsakoletni nastop na reviji OŠ Oskarja Kovačiča 
sta bila zaradi ukrepov za preprečevanje okužb s korona virusom SARS-CoV-2 odpovedana. 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR VRTCA GALJEVICA – ENOTA ORLOVA 
Zborovodja: Pia Kuk 
Obogatitvena dejavnost je potekala na lokaciji Orlova vsako sredo, od 13.15 – 14.00, v večnamenskem 
prostoru enote Orlova, v času od oktobra 2019, do začetka marca 2020. Zaradi izrednih razmer 
pandemije koronavirusa, smo v času zaprtja in kasneje ponovnega odprtja vrtca z vajami prekinili. 
 
V pevski zbor je bilo z oktobrom vključenih 20 otrok, starih od 5 do 6 let iz oddelkov: Kresničke (11 otrok) 
in iz oddelka Murenčki (9 otrok). Otroke so k zboru preko prijavnice prijavili starši, preizkusa petja mi ni 
bilo potrebno izvesti. 
Izveden program obogatitvene dejavnosti: 

 Učili smo se otroške umetne pesmi; 

 pesmi smo prepevali ob spremljavi klaviatur in zvočnih posnetkov; 

 otroci so se učili pravilnega petja, izgovorjave besedil, upevanja in se seznanili z zborovskim 
petjem; 

 nastopili smo na prireditvi na enoti Galjevica ob kulturnem dnevu.  

 načrtovali smo nastope in predstavitve na prireditvi ob Dnevu Evrope in Dnevu Ljubljane, na 
tradicionalnem koncertu pevskih zborov, ki ga organizira OŠ Oskarja Kovačiča v Rakovniški 
cerkvi, ter na Dobrodelni koncertu vrtca Galjevica. Zaradi izrednih razmer pandemije 
koronavirusa, nastopov nismo uspeli izvesti. 
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Cilji obogatitvene dejavnosti so bili tekom celega šolskega leta delno realizirani. 
Program pesmi: 
Letošnji izbor pesmi je temeljil na izboru umetnih pesmi, ki sem jih izbirala na podlagi interesa otrok. 
Naučili smo se tri otroške umetne pesmi: 

 Juhej si zapoj (D. Urh) 

 Da prijazna bodo jutra (A. Smolar/R. Kranjčan) 

 Čebelica Maja (J. Ropret) 
Program sem prilagajala sproti in sodelovala z Matejo Viršek, zborovodkinjo iz enote Galjevica. 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR VRTCA GALJEVICA – LOKACIJA DOLENJSKA CESTA 
Zborovodja: Mojca Kastelic 
Glasba ima pozitiven vpliv na razvoj in počutje otroka. Spodbuja sinhrono delovanje različnih predelov 
možganov tako, da lahko stvari dojemamo bolj celostno na kognitivni in afektivni ravni (Habe 2006, 
Jaušovec 2012). 
 
Otroški pevski zbor lokacije Dolenjska cesta je začel z delovanjem januarja 2020, končal pa že sredi 
marca 2020  (vrtec zaprt zaradi  epidemije okužbe z virusom Sars-Cov-2 od 16.3. – 18.5.2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
K pevskemu zboru se je prijavilo 12 otrok iz obeh skupin, 9 iz skupine Zvezdice in 3 iz skupine Sončki, od 
tega 9 deklic in 3-je dečki. 
Pevske vaje smo imeli ob sredah od 7.30 do 8.15 in sicer nam je uspelo izpeljati 7 vaj, ki se jih je 
udeležilo  od 7 do 11 otrok. Potekale so v igralnici skupine Sončki. 
Pevske vaje smo vedno začeli z vajami za upevanje in nadaljevali s petjem, usvajanjem novih pesmi in 
poslušanjem zgodb o Kekcu ter zaključili z igro. 
Vsak otrok - pevec je dobil mapo in note za vsako novo pesem, ki jo je moral doma tudi ilustrirati in jo 
seveda tudi zapeti. Otroci so zelo radi hodili na pevske vaje in so kot zbor tudi ubrano peli. S pesmico 
Prijatelji (Zvezdana Majhen, Dominik Krt) smo se predstavili na zaključni prireditvi naše lokacije na 
Grajskem griču – Orlovem vrhu in poželi aplavz staršev in drugih udeležencev. 
 

3.2  Obogatitvene dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi izvajalci 
 
Obogatitvene dejavnosti so izvajale strokovne delavke vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. 
Potekale so v okviru programa vrtca in so bile za starše brezplačne (razen stroškov vstopnin*). 

 
Enota 
/lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

 
Enota 
Galjevica 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo (4 oddelki) jan. – feb. 4-6 92 

Kros MOL odd. za šport /interno 1 x letno 1-6 193 

Pohod po PST 
 
 

MOL-odd. za šport 
 

1 x letno 
 

3-6 
 

149 

Glasbena  šola Rakovnik Glasbena šola Rakovnik 1x letno 4-6 92 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 193 

Pravljična urica s 
knjižničarko   

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1x letno 1-3 
 

44 
 

Plesno-izrazne urice   Staša Tušar 3 x letno 
(jan-mar) 

3-6 149 

Mini baletni abonma KGBL (video posnetek koncerta) 1 x letno 
 

2-6 
 

160 

Prvi glasbeno- gledališki 
abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 92 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 149 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 149 

 Otroški pevski zbor Mateja Viršek 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 do 20 

Planinski krožek – mali 
pohodnik 

Mina Pišljar, Aljaž Levičar 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 
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Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 4-6 92 

Enota 
Jurček 

Kros MOL odd. za šport /interno 1 x letno 1-3 42 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-3 42 

Pravljična urica s 
knjižničarko  

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1 x letno 1-3 42 

Mini baletni abonma KGBL* 1 x letno 
 

2-3 
 

14 

 
Enota 
Orlova 

Pravljična urica s 
knjižničarko  
 

Knjižnica Prežihov Voranc 1 x letno 1-3 
 

56 

Kros MOL oddelek za šport 1 x letno 4-6 65 

Glasbena šola Rakovnik Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 4-6 65 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport  1 x letno 3-6 84 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo (3 oddelki) jan. – feb. 4-6 65 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 1-6 140 

Mini baletni abonma KGBL (video posnetek koncerta) 1 x letno 
 

2-6 
 

112 

Prvi glasbeno – gledališki 
abonma 

Cankarjev dom * 2 x letno 4-6 56 

Plesno-izrazne urice   Staša Tušar 3 x letno 
(jan-mar) 

3-6 84 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 84 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 84 

 Otroški pevski zbor Pia Kuk 1 x tedensko 
oktober - maj 

5-6 do 20 

Planinski krožek –  
mali pohodnik 

Samuel Kranjc, Anja Bezjak 1 x mesečno,  
3 x pohod 

5-6 do 15 

Šahovski krožek –  
mali šahisti 

Samuel Kranjc 1 x mesečno 5-6 do 10 

Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 4-6 92 

 
Lokacija 
Pot k 
ribniku 

Teden otroka ZPM (vsi oddelki) oktober 2-6 47 

Festival Bobri MOL – odd. za kulturo  jan. – feb 4-6 21 

Kros MOL-oddelek za šport 
 

1 x letno 4-6 21 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 
 

1 x letno 3-6 38 

Pravljična urica s 
knjižničarko  

Knjižnica Prežihov Voranc 
 

1 x letno 2-3 
 

9 

Glasbeno dopoldne Glasbena šola Rakovnik 1 x letno 3-6 38 

Mini baletni abonma KGBL (video posnetek koncerta) 1 x letno 
 

2-6 
 

45 

Prvi glasbeno-gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 1x letno 4-6 21 

Otroška folklorna skupina Andreja Košir 2 x mesečno 
oktober-maj 

4-6 do 14 

Otroški pevski zbor Tina Dragić 1 x tedensko 
oktober - maj 

3-6 do 
15 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 38 

Integracija angleškega 
jezika 

Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  
oktober - maj 

3-6 38 

Plesno-izrazne urice   Staša Tušar 3 x letno 
(jan-mar) 

3-6 38 

  Planinski krožek – mali       
pohodnik 

Miha Mrak  1 x mesečno,  
 3 x pohod 

5-6 do 15 

 Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 4-6 21 

 
Lokacija 
Dolenjska c. 

Cici vesela šola Simona Milost Dežman celo leto 4-6 16 

Zdrav zobek vse strokovne delavke celo leto 2-6 28 

Kros MOL-oddelek za šport 1 x letno 4-6 16 

Pohod po PST MOL-oddelek za šport 1 x letno 2-6 28 

Miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 4-6 16 
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Festival Bobri MOL – odd. za kulturo Jan - feb 4-6 16 

Glasbena šola Rakovnik Glasbena šola Rakovnik 1x letno 2-6 28 
Prvi glasbeno – gledališki 
abonma 

Cankarjev dom* 2 x letno 4-6 16 

Mini baletni abonma KGBL (video posnetek koncerta) 1 x letno 2-6 
 

27 

Otroški pevski zbor Mojca Kastelic 1 x tedensko 
februar - maj 

3-6 do 
10 

Plesno-izrazne urice   Staša Tušar 3 x letno 
(jan-mar) 

4-6 16 

Športno-gibalne urice SD NOVINAR  1 x tedensko  
oktober – maj 
 

3-6 
 

20 
 
 Integracija angleškega 

jezika 
Živa Krapež Jeraj   1 x tedensko  

oktober - maj 
3-6 20 

Teden otroka ZPM oktober 4-6 16 

Pravljična urica s 
knjižničarko  

Knjižnica Prežihov Voranc 1 x letno 2-6 28 

 Za uka željne* Obisk muzeja/galerije v Ljubljani 1 x letno 4-6 16 

 
*Abonma – gledališki, Cankarjev dom * (9 EUR plačilo staršev/3 obroki + 3 EUR iz sredstev Sklada vrtca). 

*Obisk delavnice – za uka željne (5 EUR plačilo staršev) oz. subvencija iz sredstev Sklada vrtca. 

 
3.3 Obogatitvene - nadstandardne dejavnosti v vrtcu / izven vrtca, so starši doplačali oziroma 
nekatere v celoti plačali. Vodili so jih strokovni delavci vrtca  skupno z zunanjimi izvajalci. V tabeli 
navedene dejavnosti so bile omogočene otrokom v vseh štirih hišah vrtca od 3. leta starosti dalje, 

nekatere, po strokovnem dogovoru in soglasju staršev le za 5-6 letne otroke. 
 

Dejavnost Izvajalec Starost otrok Trajanje 
Vrtec v naravi – kmetija * Strokovne delavke v sodelovanju z 

zunanjo institucijo 
4-6 let 3 dni 

Integracija angleškega 
jezika * 

Strokovne delavke v sodelovanju  
zunanjo institucijo 

3-6 let oktober-maj 
1 x tedensko 

Prvi gledališki abonma CD Cankarjev dom v sodelovanju s SD 4-6 let 2 predstavi/oddelek 

Mini baletni abonma KGBL v sodelovanju s SD (video 
posnetek koncerta) 

2-6 let  1 predstava/oddelek 

Športno-gibalne urice za 
otroke 

Strokovne delavke v sodelovanju s 
SD Novinar 

3-6 let 
 

1 x ted. (okt.-marca) 
 

Plavanje * Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - FŠ 

5-6 let 5 dni (15.,17.,19.,22. 
in 23.6.2020) 

Zimovanje s šolo smučanja 
- Pokljuka 

Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo – Planet otrok 

4-6 let 5 dni  
(21. – 25 . 1. 2019) 

Letovanje – Umag, zaradi 
epidemije Covid-19 ni bilo 
izvedeno 

Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo - ZLRO 

4-6 let 5 dni  
 

Drsanje Strokovne delavke v sodelovanju z 
zunanjo institucijo-Lucky Luka 

5-6 let 5 dni 
(9.-16.10.2019)  

* MOL nameni 75,00 EUR letno za obogatitvene programe, kot nadstandardne dejavnosti za otroke zadnje leto pred vstopom v 
šolo, v šol. l. 2019/20 bo v Vrtcu Galjevica 30 EUR/otroka namenjenih za izvedbo celoletne integracije angleškega jezika v 
oddelke, 15 EUR/otroka za program plavanja (15 EUR na otroka krije Sklad vrtca) in 30 EUR/otroka za namen vrtca v naravi. 
Integracija angleškega jezika v oddelkih 3-5 se krije iz projekta in je za starše brezplačna, prav tako Športne urice za vse oddelke 
3-6-letnikov, ki se krijejo iz projekta s SD Novinar in Sklada vrtca. Prvi abonma CD in KGBL se v višini 3 EUR sofinancira iz Sklada. 

 
3.4     Dodatne dejavnosti 
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Te dejavnosti vodijo zunanji izvajalci in jih v celoti financirajo starši. Izvajajo se v vrtcu, v popoldanskem 
času, izven programa vrtca. O obogatitvenih in dodatnih programih se odločajo starši na 1. roditeljskem 
sestanku, ko sprejmejo program oddelka. 
 

Enota/ 
lokacija 

Dejavnost Izvajalec Pogostost 
izvajanja 

Starost 
otrok 

Število 
otrok 

Enota 
Galjevica 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 3-6 46 

Telovadba ABC šport 1 x tedensko 1-6 16 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 15 

NTC učenje NTC Slovenija 1 x tedensko 4-6 8 

Ritmična gimnastika Klub TIM  1 x tedensko 4-6 9 

Enota 
Orlova 

Telovadba SD Novinar 1 x tedensko 1-6 10 

NTC učenje NTC Slovenija 1 x tedensko 4-6 11 

Ritmična gimnastika Klub TIM 1 x tedensko 4-6 2 

Plesna šola Aleksandra Košir 1 x tedensko 4-6 11 

 

3.5     Jubileji oz. obletnice: 
 

V šolskem letu 2019/20 ni bilo obletnic oz. jubilejnih dogodkov. Dne 12.12.2019 je potekala 
slavnostna otvoritev novega večnanamenskega prostora na enoti Galjevica, na Galjevici 35, 
Ljubljana. 
 
4. POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTOV – na nivoju zavoda 
 
Poročilo zajema povzetek poročil koordinatorjev posameznih projektov, ki ga sestavila Vesna Podboj 
Panič, pomočnica ravnateljica. Poročilo je bilo v obliki prezentacije z drsnicami in fotografskim gradivom 
predstavljeno na zaključnem aktivu SD 15. 6. 2020. 

 
MEDNARODNI PROJEKTI 
 

POROČILO PROJEKTA EKO VRTEC 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
Koordinatorji na ravni enot, lokacij: Barbara Jakopin, Mateja Funkl, Miha Mrak, Jana Tomc. 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh petih hiš vrtca.  
 
V našem vrtcu svet naravoslovja temelji na učnem procesu svobodnega in ustvarjalnega spoznavanja 
narave. Narava je zaklad, ki nas bogati, spodbuja nas, da ji prisluhnemo, jo opazujemo in raziskujemo. 
Tega se še kako zavedamo, zato otroke že zgodaj uvajamo v svet naravoslovja. Pestrost naravnega okolja 
v naši bližnji okolici nas kar vabi k odkrivanju in raziskovanju, pa naj si bo to Golovec, Barje, Botanični vrt 
ali pa preprosta luža, ki nastane ob deževju. Preko celega leta smo veliko dejavnosti realizirali na 
prostem ''učilnica v naravi'' in tako dosegli različne cilje na različnih  kurikularnih področjih. Veliko smo 
se ukvarjali tudi z okoljsko problematiko ter s skrbjo za zdravo in čisto okolje, saj bomo le s primernim 
pristopom in varovanjem naravnega okolja lahko še dolgo občudovali lepote narave.  
 
Projekt Eko Vrtec je bil razdeljen  v: 
- Zgodnje naravoslovje: Semena in vrtovi. 
- Tematski sklopi: Voda - Energija, Odpadki - Krožno gospodarstvo, Podnebne  spremembe, 

Spoznajmo talni živ žav okrog  nas v sozvočju z raziskovanjem biotske raznovrstnosti. 
- Projekti: Eko branje za eko življenje, Eko paket, Likovno ustvarjanje, Trajnostna mobilnost. 
 

DOSEŽENI CILJI IZ  PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE - Semena in vrtovi, Pridobivanje temeljnih 
naravoslovnih znanj preko neposrednih izkušenj, za vseživljenjski trajnostni razvoj. 
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 Poudariti pomen ekološke pridelave in s tem dober vpliv na zdravje ter ozaveščanje o pomenu 
samooskrbe, saj v času, ko lahko večino živil kupimo v trgovini, otroci skoraj ne poznajo več izvora 
primarnih sestavin za prehrano. 

 Pridobivanje konkretnih izkušenj pridelave vrtnin ter spremljanje razvoja rastline od semena do 
plodov.  

 Omogočanje priprave in ponudbe zdravih obrokov, usvajanje zdravega načina prehranjevanja in 
razvijanje odgovornega odnosa do hrane. 
 

REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE: 

 Semena in vrtovi: skrb in urejanje zelenjavnega in zeliščnega vrta skozi celo leto – aktivno 
sodelovanje pri celotnem procesu, od prekopavanja in priprave zemlje ter urejanje gredic, do 
sejanja, sajenja vrtnin in zelišč, pletja, zalivanja, pobiranja dozorelega pridelka; spoznavanje 
različnih semen in sadik, poskus: kaljenje in rast fižola v različnih življenjskih pogojih - mraz, 
vročina, tema, brez vode ter iskanje odgovora »Kaj rastline potrebujejo za rast?«, uporaba 
pridelka pri pripravi različnih jedi in napitkov (solate, zelenjavne juhe, zelenjavni in zeliščni namazi, 
zelenjavni sokovi, smutiji, janeževi upognjenci, sivkini kolački…; zdravilna zelišča za zdravje 
(sušenje zelišč za kuhanje čajev, priprava sirupov, sivkine soli, ognjičevega mazila, olja iz arnike, 
zeliščnih šopkov...); obisk tržnice, Semenarne, eko trgovine; zasaditev cvetličnih korit in skrb zanje; 
pomen medovitih rastlin in škodljivost invazivnih rastlin; opazovanje in spremljanje čebel na 
cvetovih (otroci so dobili neprecenljivo življenjsko izkušnjo, da čebele s svojo aktivnostjo v naravi 
pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot za živali, kakor tudi na človekovo 
zdravje in druge dejavnike življenja).  

DOSEŽENI CILJI IZ  TEMATSKEGA SKLOPA  – Voda -  Energija, Odpadki, Podnebne spremembe, 
Spoznajmo talni živ žav okrog  nas v sozvočju z raziskovanjem biotske raznovrstnosti: 

 Varčevanje z vodo in energijo (maksimalno izkoriščanje naravne svetlobe). 

 Izvajanje naravoslovnih poskusov z vodo in energijo. 

 Spoznavanje lastnosti vode in vodnih biotopov. 

 Aktivno sodelovanje v zbiralnih in humanitarnih akcijah. 

 Spodbujanje odgovornega ravnanja z odpadki, s poudarkom na preprečevanju nastajanja 
odpadkov in ponovni uporabi odpadnih surovin (zbiranje, ločevanje in recikliranje odpadkov). 

 Spoznavanje vremenskih pojavov, časovno razlikovanje, opredeljevanje, primerjanje in 
pojasnjevanje vremenskih pojavov, vremenskih stanj in sprememb v različnih letnih časih. 

 Zgodnje ozaveščanje otrok o naravnih spremembah, ekoloških vrednotah in usposabljanju za 
vseživljenjsko ekološko delovanje ter odzivanje na podnebne spremembe (ozaveščanje o pomenu 
zmanjševanja onesnaževanja okolja). 

 Odkrivanje in spoznavanje, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umirajo ter da je življenje živih 
bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. 

 Spoznavanje in odkrivanje osnovnih naravnih zakonitosti življenja (živali tal v bližnji okolici).  
 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ TEMATSKEGA SKLOPA: 

 Voda – Energija: naravoslovni poskusi z vodo in energijo: mešanje tekočin, milni mehurčki, 
agregatna stanja vode, čiščenje vode; potovanje elektrike – tokokrog, prevodniki, električni kviz…; 
izvajanje naravoslovnih poskusov z vodo; opazovanje vodnih virov v oklici vrtca; spoznavanje 
kroženja vode in vodnih biotopov; življenje v in ob vodi - rastline in živali; sodelovanje z Voko – 
Cevkove dogodivščine, IKT: Modri Jan, interaktivne vsebine, didaktične naloge, spoznavanje 
naprav, ki delujejo na električno energijo. 

 Odpadki - Krožno gospodarstvo: ločevanje in razvrščanje odpadkov, ponovna uporaba, 
recikliranje, ekološki otoki; Čistkov dan - maskota lokacije Dolenjska cesta; ustvarjalne delavnice 
na nivoju oddelkov in s starši (izdelava športnih in navijaških rekvizitov, didaktičnih iger, eko igrač, 
lutk, glasbil, maket, recikliranje papirja, zimske in pomladne dekoracije…; zbiranje starega papirja, 
KEMS embalaže; eko sprehodi z opazovanjem dela delavcev, ki skrbijo za odvoz odpadkov; 
spoznavanje poklicev povezanih z odpadki – smetar. 
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 Podnebne  spremembe: oblikovanje predstave o planetu Zemlja ter seznanjanje z različnimi 
pristopi k spoznavanju naravah zakonitosti; odkrivanje spoznanj o naravnih spremembah in 
ozaveščanje, da z ločevanjem in recikliranjem odpadkov pripomoremo k skrbi za naravo in okolje 
ter, da z ekološkim delovanjem lahko živimo v sožitju z naravo: hoja v vrtec, vožnja s kolesom, 
uporaba mestnega prevoza in ne avtomobila; varčna in smotrna uporaba PVC materialov; ogled 
različnih video posnetkov podnebnih sprememb v Evropi in seznanjanje z novimi izrazi (atmosfera, 
hidrosfera, ozon…); pogovori o naravnih nesrečah, ki jih povzroča vreme, in zakaj do njih pride, 
kako ukrepamo in se pred njimi zavarujemo, koga pokličemo na pomoč; spoznavanje različnih 
vremenskih pojavov in koledarsko beleženje vremena. 

  Spoznajmo talni živ žav okrog nas: zgodnje spoznavanje temeljnih pogojev za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti  in stabilnosti ekosistema – odnos človeka do narave; spoznavanje talnih živalskih 
vrst v okolici vrtca (opazovanje skozi celo leto; gibanje talnih živali; vloga in pomen talnih živali - 
krt, deževnik…), koristne in škodljive talne živalske vrste. 

DOSEŽENI CILJI IZ PROJEKTOV - Eko branje za eko življenje, Eko paket, Likovno ustvarjanje, 
Trajnostna mobilnost: 

 Seznanjanje z ekološkimi problemi in ozaveščanje o pomenu ohranjanja čistega okolja preko eko 
vsebin. 

 Razvijanje predstav o nastajanju odpadkov iz KEMS in PET embalaže ter o ponovni predelavi in 
uporabi. 

 Razvijanje ustvarjalnosti, iznajdljivosti, samostojnosti in kritičnega vrednotenja likovnih del ter 
seznanjanje z različnimi likovnimi tehnikami in ustvarjanje z različnimi materiali. 

 Spodbujanje otrok in staršev k spreminjanju potovalnih navad in posledično zmanjševanju 
motoriziranega prometa v okolici vrtca (prihajanje v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, kolo, 
skiro, avtobus, vlak ali kombinacija). 

 
REALIZIRANE DEJAVNOSTI IZ PROJEKTOV: 

 Eko branje za eko življenje: prebiranje literature z ekološko vsebino, obiski knjižnice in izposoja 
literature z ekološko tematiko, potovanje Eko bralnega nahrbtnika med družine otrok. 

 Eko paket: zbiranje, razvrščanje, pravilno zlaganje, odlaganje in ustvarjanje iz KEMS embalaže, 
recikliranje in ponovna uporabo surovin za izdelavo novih izdelkov. 

 Likovno ustvarjanje: sodelovanje v likovnem natečaju za kreativne izdelke: ustvarjanje na 
različne teme - voda, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo – recikliranje. 

 Trajnostna mobilnost: različne dejavnosti in poligoni za otroke pod sloganom »Gremo peš«; 
risanje avtomobilov na električni pogon in domišljijsko ustvarjanje prevoznih sredstev, ki ne 
onesnažujejo okolja – priprava razstave; spoznavanje različnih vrst prometa ter vpliv posameznih 
vozil na okolje in onesnaževanje; organiziranje krovnega dogodka z aktivno vključitvijo staršev; 
udeležba najstarejših oddelkov na delavnicah Varna pot, v nakupovalnem središču Supernova.  
 

DRUGE REALIZIRANE AKTIVNOSTI: 

 Predstavitev Eko projekta na dogodku Četrtne skupnosti Rudnik (sept. 2019). 

 Sodelovanje s podjetjem MEDEX v nagradnem natečaju »Bodi eko, ohrani čebelo in smreko« 
(dec. 2019). 

 Sodelovanje s ČZS in lokalnimi čebelarji: obisk čebelarja; pokušina medu; spoznavanje in 
opazovanje kranjske sivke v naravnem okolju. 

 Sodelovanje z BIC Ljubljana, Ižanska cesta: peka in pokušina pekovskih izdelkov. 

 Sodelovanje z OŠ Oskar Kovačič na ETM: Teden brez avtomobilov; spretnostna vožnja s kolesi; 
ustvarjalne delavnice (sept. 2019). 

 Sodelovanje v likovnem ustvarjanju na temo Zvončki in obisk Festivala zvončkov v Botaničnem 
vrtu Ljubljana (feb. 2020). 

 Objava eko utrinkov na spletni strani vrtca Galjevica in v ekoskladovnici Eko šole.  

 Predstavitev eko dejavnosti v mapah oddelkov, na roditeljskih sestankih, v eko kotičkih. 

 Udeležba otrok na taborih na eko kmetijah. 
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POROČILO PROJEKTA UNESCO VRTEC 
 

 

 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Mateja Funkl 
 
V šolskem letu 2019/20 smo že četrto leto vključeni v Unesco mrežo ASP. Ocenjujemo, da smo bili pri 
tem zelo aktivni, uspešni.  Z aktivnim izvajanjem dejavnosti smo sodelovali  v različnih  nacionalnih  in 
mednarodnih projektih znotraj Unesco mreže ASP.  V letošnjem šolskem letu smo bili tudi mi izvajalci 
Unesco projekta-Unescove igre brez meja. Projekt smo uspešno zaključili.  
V letošnjem šolskem letu smo izvajali in obravnavali veliko Unesco ASP vsebin: humanitarnost, 
dobrodelnost, socialna pravičnost, mir, strpnost, medkulturno učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj, 
veliko pozornost smo posvetili klimatskim spremembam, ekološkim problemom, poudarjali smo vzgojo 
za mir in nenasilje, mirno in strpno reševali konfliktne situacije, spoštovali otrokove pravice, opozarjali 
na zagotavljanje boljših pogojev za zdravo življenje, uravnoteženo smo razvijali vse štiri Delorsove  
stebre izobraževanja za 21. stoletje. Z dejavnostmi, ki smo jih realizirali, smo krepili medkulturno–
sodelovalno učenje, medsebojno razumevanje, spodbujali smo socialno pravičnost, poglabljali smo 
znanje in spoštovanje drugih kultur, krepili smo vzgojo za demokracijo, kritično razmišljanje ter 
spodbujali možnost vseživljenjskega učenja za vsakogar.   
 
Dejavnosti, ki smo jih realizirali: 

1. Sodelovali smo v mednarodnih in nacionalnih Unesco projektih: Menjaj branje in sanje, 
Od pšeničke do potičke, Moder stol-nekdo misli name, Drugačnost nas bogati, Vzgajamo 
zelišča, Drevo=Življenje. 

2. Izvedli smo nacionalni–mednarodni projekt: Unescove igre brez meja. 
3. Aktivno smo sodelovali s središčem ASP mreže - OŠ Ledina Ljubljana ter z nacionalnim 

koordinatorjem Unesco mreže ASP. Udeležili smo se vseh Unesco sestankov v ASP središču v 
Ljubljani na OŠ Ledina in predstavili realizirane dejavnosti našega vrtca.   

4. Obeležili smo Unescove mednarodne dneve: Svetovni dan okolja, Mednarodni dan miru, 
Evropski dan mobilnosti, Mednarodni dan strpnosti, Teden otroka, Svetovni dan boja proti 
revščini, Svetovni dan socialne pravičnosti. 

5. Unescove teme smo uspešno povezovali s projekti Erasmus +  in jih predstavljali tudi v tujini 
in tujcem pri nas v našem vrtcu.  

6. Izvedli smo veliko zanimivih dejavnosti pri projektu Voda, kaj mi pomeni, vendar je projekt 
zaradi zaprtja vrtcev in šol v letošnjem letu žal odpadel.  

7. Sodelovali smo na krajevnih prireditvah, izvedli smo prostovoljne, solidarnostne in 
humanitarne akcije in se povezovali z vrtci iz tujine. 

8. Objavljali smo Unesco utrinke na spletni strani vrtca Galjevica, v mapah oddelkov objavljali 
utrinke in poročila koordinatorjem posameznih Unesco projektov. 

9. Unesco projekte in vsebine smo uspešno povezovali tudi z nekaterimi projekti našega vrtca 
Galjevica: Unicef-Punčka iz cunj, Turizem in vrtec, Eko šola, Korak k sončku, Erasmus +, 
eTwinning.  

10. V novembru smo na strokovnem srečanju APSnet v Celju uspešno predstavili primer odlične 
izvedbe našega projekta »Unescove igre brez meja«.  

 

POROČILO PROJEKTA UNICEF – vrtec v programih izobraževanja 
za razvoj 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir 
 
Naslov podprojekta: PUNČKA IZ CUNJ, UNICEFOVA MESEČNA PISMA 
V projekt so bile letos vključene 3 skupine: RIBICE,ZAJČKI IN KUŽKI 
 
Cilj projekta PUNČKA IZ CUNJ je zbiranje sredstev za UNICEF-ov program cepljenja otrok proti šestim 
nalezljivim otroškim boleznim v državah v razvoju. Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah 
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sveta. V preteklosti je marsikomu v otroštvu delala družbo, danes pa predstavlja otroka iz države v 
razvoju, ki ga je potrebno cepiti in potrebuje našo pomoč. 

NAŠI CILJI PROJEKTA PUNČKA IZ CUNJ IN UNICEFOVA MESEČNA PISMA: 
 Seznanjanje s problematiko necepljenosti otrok v svetu. 

 Seznanjanje z revščino v svetu in pri nas. 

 Seznanjanje otrok s pomenom šolanja in izobraževanja. 

 Spodbujati otroke k medsebojni pomoči, strpnosti in empatiji. 

 Spoznati organizacijo UNICEF in njeno poslanstvo. 

 Razvijati pozitivne medsebojne odnose. 

 Spodbujati k spoštovanju pravic posameznika in skupine. 

 Seznanjati otroke z njihovimi pravicami in dolžnostmi. 

 Seznanjanje otrok z različnimi kulturami in tradicijami. 

KRATEK OPIS POTEKA PROJEKTA: 
Letos sta punčki iz cunj izdelala oddelka RIBICE in ZAJČKI. 
Punčki sta skupaj z priloženim dnevnikom otroke spremljali na različne sprehode, oglede ustanov in 
prireditve.  
Punčka Tinka je pridobivala svojo pravo podobo v družinah. Med vikendi je z družinami preživela 
zanimive dogodivščine, jih spremljala na sprehodih in z njimi obiskovala različne ustanove. Otroci so za 
punčko lepo skrbeli, pridobivali motorične spretnosti (oblačenje punčke), se učili komunicirati z njo, biti 
nežni in prijazni. Za punčko Tinko so prinesli v vrtec različna oblačila in dodatke, ki so jih izdelovali doma. 
Otroci so bili ponosni, da so jo v ta oblačila lahko oblekli.  
Punčko Luno smo izdelali s pomočjo mamice, ki nas je obiskala v oddelku in nam predstavila potek 
šivanja od kroja do lutke ter nam predstavila pripomočke za šivanje. Sprva smo se z njo igrali različne 
igre vlog, izdelali smo ji posteljico ter se z njo družili doma in v vrtcu. Vse smo vestno zapisovali v njen 
dnevnik. Otroci so bili do nje zelo pozorni in ljubeči. 
Obe punčki, ki sta bili izdelani v vrtcu, smo konec maja odposlali na UNICEF, kjer sta del prodajne 
razstave PUNČK IZ CUNJ v knjigarni Konzorcij.  
Vsi trije oddelki so sodelovali v podprojektu UNICEFOVA MESEČNA PISMA. 
DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE OB PROJEKTIH: 

 Ogled filma na temo lakote in revščine v svetu. 

 Pogovori ob ogledovanju IKT gradiva. 

 Izdelovanje plakatov. 

 Izdelovanje punčk iz cunj. 

 Unicefova pisma in zgodbe z različno tematiko. 

 Pogovor ob knjigah, priročnikih in revijah. 

 Seznanjanje z različnimi kulturami po svetu. 

 Pogovor o moralnih vrednotah, predvsem pomoči, solidarnosti, spoštovanju. 

 Spoznavanje pesmi in plesov z različnih koncev sveta. 

 Seznanjanje s kulinariko po svetu. 

 Pogovor o otrokovih pravicah in tudi dolžnostih. 

 Igra z lutkami. 

 Likovno ustvarjanje na temo punčka iz cunj in otroci sveta. 
 
 

POROČILO PROJEKTA EVROPSKI SONČNI DNEVI –  
SONČNI DAN GALJEVICA 

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
Ob začetku šolskega leta smo v LDN vrtca zapisali, da bomo Sončni dan na Galjevici izvedli, tako kot 
vsako leto, na dan sonca, to je 28. 5. 2020. Zaradi nepričakovane epidemije koronavirusa in ukrepov, ki 
jih je za preprečevanje širjenja epidemije sprejela vlada RS (po priporočilih NIJZ), skupnega dogodka 
nismo izvedli.   



Poročilo o delu Vrtca Galjevica za šol. l. 2019-2020 33 

 

POROČILO PROJEKTA ETIKA IN VREDNOTE 

 

Koordinatorka na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh petih hiš vrtca.  
 
Vrednotne domene projekta Etika in vrednote se v Vrtcu Galjevica kontinuirano izvajajo že šesto šolsko 
leto. Vsako leto na ravni zavoda izberemo tri vrednotne domene, ki jih poglobljeno načrtujemo preko 
akcijskih načrtov zavoda.  V projektu je sodelovalo 26 oddelkov zavoda. V šolskem letu 2019/20 smo 
zajeli vrednotne domene: humanost, delo in ustvarjalnost, integriteta.  
 
Za vsako domeno so strokovni delavci v elektronski obliki prejeli strokovno gradivo s cilji in primeri 
dejavnosti. Na nivoju oddelka so strokovni delavci posredovane vsebine vključevali v akcijske načrte 
oddelka in mesečne priprave na vzgojno delo. 
DOSEŽENI CILJI  po posameznih domenah:  
 
HUMANOST:  
Cilji:  

1. Otroke spodbuditi k (samoiniciativnemu) vključevanju v družbenokoristne projekte in jim 
omogočiti izkušnjo, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu življenju v skupnosti. 

2. Razvijati občutek in smisel za ustrezno sodelovanje in skupinsko delo.   
3. Ob  vsakodnevnih dejavnostih v igrivih   situacijah  spoznavati pomen besed, ki opredeljujejo  

domeno humanost: svoboda, ljubezen, strpnost, dobrota, prijaznost… 
4. Spodbujati  strpnosti pri medsebojnem poslušanju. 
5. Razvijati  prijazno in spoštljivo  komunikacijo v oddelku do vseh udeležencev vzgojnega procesa: 

otrok, staršev, strokovni delavci med seboj.  
6. Spodbujati  dobrodelnost. 
7. Vzpostavljati  in vzdrževati  prijateljske  vezi.  

REALIZIRANE DEJAVNOSTI, ki so razvijale cilje  domene HUMANOST:  

 Prebiranje pravljic, ki v svojem sporočilu nosijo poudarek na humanosti, prijateljstvu in 
raznolikosti med ljudmi:   Veveriček posebne sorte (S. Makarovič), Je prav / ni prav… 

 Igra z lutkami: preigravanje različnih situacij in reševanje konfliktov ob pomoči lutk. 

 Pogovor o pravilih skupine in pomenu pravil za skupino in za skupnost (ogled slikovnih gradiv). 

 Izvajanje socialnih iger s poudarkom na vrednotah. 

 Sodelovanje v projektu Say hello in pridobitev naziva strpen vrtec. 

 Sodelovanje v dobrodelni akciji zbiranje priboljškov in odej  za male živali iz zavetišča.  

 Nastop in sodelovanje v projektu bodi dober-bodi kul. 

 Pomoč prijateljem in vrstnikom pri obuvanju in oblačenju v garderobi. 

 Sodelovanje pri dobrodelnih akcijah: zbiranje starega papirja, zbiranje priboljškov za otroke iz 
socialno ogroženih skupin. 

 Obiski  dedkov in babic na njihovih domovih; pomoč pri vrtnih opravilih in urejanju dvorišča. 

 Preko RDEČEGA KRIŽA smo sodelovali v projektu RAZGLEDNICA SREČE in z njo razveselili stare 
ljudi  na območju RKS OZ Ljubljana. 

 Sodelovali smo v projektu PUNČKA IZ CUNJ. 

 Obiskali smo Dom starejših Trnovo v okviru projekta BODI DOBER BODI KUL. Tam smo s 
starostniki telovadili, se razmigavali, si podajali žogo in  skupaj prepevali. 

 
DELO IN USTVARJALNOST:  
Cilji:  

1. Otrok razvija občutek odgovornosti in se znajde v različnih situacijah. 
2. Spoznavanje bližnjega družbenega okolja, spoznavanje poklicev in dejavnosti, preko  katerih 

razvijamo zavedanje, da je delo in sodelovanje pomembno za delovanje celotne skupnosti. 
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3. Biti ustvarjalen in prepoznati ustvarjalnost kot nekaj zaželenega. Razvijati ustvarjalnost, 
radovednost  v različnih tematskih sklopih.  

4. Vključevati otroke v različne delovne procese ter spodbujati vztrajnost pri delu.  
5. Spoznavati  različno prehrano in pridobivati  navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. 
6. Preko kreativnosti razvijati  veselje do dela in nadgrajevati  delovne navade. 
7. Seznanjati otroke z varnim vedenjem v različnih okoljih (dom, promet, vrtec, prosti čas…). 

REALIZIRANE DEJAVNOSTI, ki so razvijale cilje  domene DELO IN USTVARJALNOST:  

 Obisk Letališča Jožeta Pučnika, kjer smo se seznanili z delom na letališču,  spoznali zakaj so 
različni segmenti delovnega procesa pomembni, kako zelo je pomembna požarna varnost na 
letališču, kaj se zgodi s sumljivo prtljago in kako poteka delovni proces od prihoda do vzleta. 

 Za Gregorjevo smo izdelali ladjice iz lesa,  otroci so spoznali proces izdelave plovila in se v njem 
preizkusili: odrezali  so željen kos lesa, ga pobrusili, zvrtali luknjo in namestili jambor. Izdelali so 
svoje jadro in na Špici  spustili ladjice. 

 Dogovori in izdelava plakatov - pravila lepega obnašanja v igralnici in zunaj nje (odnos do 
sovrstnikov, odnos do predmetov, igrač, narave). 

 Aktivno vključevanje otrok v delovni proces (samostojna skrb za urejenost igralnice, igre vlog 
različnih poklicev). 

 Spoznavanje različnih umetniških zvrsti (glasbenih, likovnih, gledaliških, plesnih) ter  umetniško 

doživljanje glasbenih, likovnih, plesnih del: poslušanje koncerta KGBL »Glasbena matineja malo 

drugače«, ogled likovnih razstav, spontano plesno izražanje otrok ob različni glasbi.  

 Ustvarjanje glasbe in priprava likovnih razstav, sodelovanje na likovnih natečajih.  

 Izdelava lutk, scenografije in animacija lutk: lutkovna predstava.  

 Možnosti lastne izbire otrok: kam gremo  na sprehod, katero pesem bomo peli, kaj bomo delali v 
gozdu ipd. in prevzemanje ustreznih odgovornosti.  

 Pomoč staršem doma pri različnih preprostejših hišnih opravilih  in  pogovor o tem v vrtcu. 
Pomoč SD v vrtcu – otroci nosijo pripomočke, brišejo mize, pospravijo stole, skrbijo za urejeno 
garderobo.  

 Preko Unseco projekta smo spoznali koliko dela je potrebno, da za zajtrk dobimo kos kruha 
(sejanje pšenice, žetev, luščenje, mletje in na koncu še peka). Z otroki smo pekli kruh in 
pripravljali, uživali slovensko tradicionalno hrano.  

 Preko  projekta  API smo spoznali pomen čebel za ljudi ter preko pregovorov in pravljic spoznali 
prenesen pomen ljudskih izrekov: »priden kot čebela«.  

 Ureditev in skrb za gozdne igralnice v različnih letnih časih.  
 
INTEGRITETA:  
Cilji:  

1. Razvijati vztrajnost na vseh področjih življenja v vrtcu. 
2. Pri otrocih zbuditi čut za zavedanje odgovornosti in poštenosti do sočloveka.  
3. Spoznavati različnost in jo ponotranjiti ter se temu primerno obnašati. Razviti  občutek za 

strpnost in pravičnost,  vztrajnost, čast, skupno odgovornost.  
4. Razvijati zaupanje vase in v svoje sposobnosti. 
5. Premagovati strah pred novimi izzivi in se soočati z njimi.  
6. Otrok čuti odgovornost do opravljanja dodeljenih nalog. 
7. Otrok  sprejema kompromise, se ozira na želje in potrebe drugih ljudi. 
8. V medsebojnih odnosih razvijati strpno komunikacijo in sposobnost poslušanja.  
9. Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja razlogov 

zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja. 

REALIZIRANE DEJAVNOSTI, ki so razvijale cilje  domene INTEGRITETA:  

 Opravljanje dolžnosti pomočnika pri obrokih – vestno razdeljevanje pribora. 

 Ustvarjali smo kamenčke prijateljstva in sodelovanje z društvom Humanitarček. 
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 Pogovor ob različnih situacijah: »ali je prav, da si prijatelje kupujemo z igračami: če mi ne daš 
svojega avtomobilčka, ne bom tvoj prijatelj«.  

 Ogled slikovnega gradiva o poštenosti in iskrenosti do sebe in do drugih. 

 Pogovor ob karticah TVOJ ČAROBNI SVET: pogovori o primernih ravnanjih, odzivih.  

 Vztrajanje pri določenih gibalnih konceptih (ravnotežje); različne gibalne naloge, premagovanje 
ovir, kros; fina motorika (pretikanje, drža svinčnika,  striženje…); premagovanje (gibalnih) 
strahov. 

 Učenje soodvisnosti bivanja v naravi (odnos, sočutnost do narave in živih bitij – pomoč pticam 
pozimi, igra z naravnimi materiali,  nabiranje in uporaba naravnih materialov). 

 Skrb zase-samostojnost (oblačenje, obuvanje, urejanje in skrb za svojo in skupno lastnino, 
vezanje vezalk, samostojno brisanje zadnjice). 

 Otrok kot mediator: otrokoma, ki sta prišla v spor, je ponudil in pomagal najti ustrezno rešitev. 

 Otroci so v gozdu preko  pestrih dejavnosti in samega ekosistema razvijali svojo skladnost z 
naravo, sebe so spoznali  kot del narave ter spoznali pomen za skrb in varovanje narave.  

 Obiskali smo Cankarjev dom, kjer smo si ogledali  poučno predstavo »Na dvorišču«, ki govori o 
svobodi in skrbi za živali. 

 Pogovor o pravicah, dolžnostih, spoštovanju sebe: »da se z nekom, s katerim se pri igri ne 
ujameš, pač ne igraš, vendar si do njega tako pošten, da mu poveš, kaj te moti.« 

     

POROČILO PROJEKTA ERASMUS+  mednarodni projekti  

Koordinatorke na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj, Mina Pišljar, Barbara Novinec 
 
Vrtec Galjevica je bil v šolskem letu 2019/20 vključen v kar nekaj evropskih projektov. Izvajali smo jih 
namreč kar šest. V projekte so bili vključeni vsi oddelki 3-6 letnih otrok ter strokovni delavci. Skupno je v 
šolskem letu 2019/20 na strokovna srečanja in sestanke odpotovalo 14 strokovnih delavcev. Odpotovali 
smo v štiri različne ustanove (v štirih državah), spoznali portugalski, norveški in češki šolski sistem, 
spoznali metodo CLIL, se seznanili s posebnostmi gozdne pedagogike ter predstavili naš vrtec v različnih 
vrtcih in šolah po Evropi. Poleg tega sta se dve strokovni delavki udeležili tečaja angleščine na Škotskem. 
Sodelovali smo tudi na kontaktnem seminarju, ki je bil posvečen širjenju uporabe ICT v vrtcih. V sklopu 
kontaktnega seminarja smo spoznali partnerje iz Estonije, Litve in Norveške ter skupaj prijavili nov 
Eramsus+ KA2 projekt z naslovom ICT like 1,2,3.  
 
Poročilo projekta Give me 5 
Give me 5 je Erasmus plus projekt med šolami in vrtci, njegova posebnost pa je, da v njem sodeluje tudi 
univerza iz Genove, ki skrbi za strokovno izobraževanje udeležencev srečanj. Koordinator projekta je 
osnovna šola iz mesta La Spezia. Tema projekta je krepitev socialnih kompetenc ter priprava predloga za 
uvrstitev posebnega programa o čustvih v italijanski kurikulum za vrtce in osnovne šole. V projektu 
sodeluje sedem partnerjev iz šestih držav (Italija, Slovenija, Finska, Portugalska, Španija in Francija). 
Projekt se je uspešno zaključil konec februarja 2020, naš prispevek pa je bil pet socialnih iger, prevod 
predlaganega kurikuluma v slovenščino ter številni primeri dobrih praks v foto in video obliki.  
 

Poročilo projekta »Little Sociopreneurs« 

Gre za dvoletni projekt, ki povezuje vrtce in osnovne šole iz petih evropskih držav (Ciper, Slovenija, 
Španija, Bolgarija in Hrvaška). Tema projekta je spodbujanje ročnih spretnosti otrok, spoznavanje 
tradicionalnih obrti posameznih držav, kulture in jezika, hkrati pa se projekt močno usmerja v področje 
socialnega podjetništva ter ga na nivoju otrok predstavlja s ključnimi elementi.  
Temeljni cilji projekta so: izmenjava dobrih praks na področju učenja in poučevanja o kulturni dediščini, 
spodbujanje lokalne in nacionalne zavesti ter hkrati pomena medkulturnih povezav, spoznavanje pojma 
socialnega podjetništva ter spodbujanje idej povezanih s solidarnostjo, spoznavanje poučevanja po 
metodi CLIL. 
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V sklopu projekta smo oktobra 2019 gostili srečanje vseh partnerjev v našem vrtcu. Udeleženci so bili z 
organizacijo sestanka izredno zadovoljni, k sodelovanju pa smo povabili tudi predstavnico Junior 
Achivement Slovenija, ki je predstavila dejavnost tega zavoda. 
Projektnih sestankov na Hrvaškem in na Cipru zaradi pandemije nismo mogli izvesti, zato se je projekt 
podaljšal do konca leta 2020. 
 
Poročilo projekta »Pravljični mostovi Evrope« 
Tudi to je dvoletni projekt, tipa KA2, torej strateško partnerstvo. Gre za projekt, ki je partnerstvo našega 
vrtca kot koordinatorske organizacije, treh  vrtcev iz Slovenije, Hrvaške in Češke ter dveh osnovnih šol iz 
Španije in Italije. V projektu se osredotočamo predvsem na socialno inkluzijo ter kreativno rabo jezikov 
(tako maternega kot tudi angleščine), trudimo pa se razvijati in krepiti tudi kader vzgojiteljev in učiteljev. 
Temeljni cilji projekta so: izmenjava dobrih praks med strokovnimi delavci iz različnih držav s področja 
metodologije poučevanja jezikov, izmenjava dobrih praks na področju socialne inkluzije, razvoj 
vodstvenih kompetenc v posameznih organizacijah ter internacionalizacija vrtcev in šol, inovativna raba 
IKT pri učenju jezikov.  
V sklopu projekta smo v oktobru 2019 izvedli sestanek na Češkem, srečanj v Italiji ter zaključnega 
sestanka v Sloveniji pa zaradi pandemije nismo mogli izvesti. Projekt je bil podaljšan za obdobje enega 
leta, do konca avgusta 2021.  
 
Poročilo projekta »Futurechild« 
Dvoletni projekt partnerstva med Montessori vrtcem Modra pikica  iz Ljubljane, vrtcem Galjevica ter 
dvema gozdnima vrtcema iz Češke in Norveške.  V sklopu projekta si strokovni delavci izmenjujejo 
izkušnje ter primere dobrih praks kvalitetne in inovativne priprave aktivnosti na prostem in pripravljajo 
priročnik za delo, ki bo spodbujal vzgojitelje in ostale strokovne delavce, da več časa preživijo na 
prostem.  
Temeljni cilji projekta so: izmenjava dobrih praks na področjih ekologije, biotske raznovrstnosti, 
recikliranja in varstva okolja, izmenjava idej za kvalitetno preživljanje časa na prostem, spodbujanje 
inovativnih idej za učenje in poučevanje v stiku z naravo. 
V sklopu projekta bi morali v maju 2020 izvesti srečanje v Sloveniji, a nam to zaradi pandemije ni uspelo, 
zato smo projekt podaljšali za obdobje enega leta, do konca avgusta 2021. 
 
Poročilo projekta »Vrtec Galjevica v Evropi 2019« 
Za razliko od prejšnjih projektov, kjer gre za izmenjavo primerov dobrih praks, gre pri tem projektu za 
drug tip – gre za učne mobilnosti posameznikov. V okviru projekta se je naš vrtec povezal z vrtcem na 
Irskem, kjer bosta dve udeleženki izvedli enotedensko prakso v poučevanju po metodi CLIL, poleg tega 
sta se dve udeleženki udeležili tečaja angleščine v Dublinu.   
 
Poročilo projekta »Evropski gozd in medkulturnost v vrtcu Galjevica« 
Tudi ta projekt je tip projekta, kjer gre za učne mobilnosti posameznikov. V šolskem letu smo izvedli štiri 
mobilnosti. Gostil nas je vrtec v belgijskem mestu Maldegen, kjer so našim strokovnim delavkam 
predstavili sistem učenja nizozemščine kot prvega tujega jezika. V organizaciji gostiteljici se namreč 
srečujejo z velikim številom otrok tujcev, kjer je še posebno pomembno, da se državnega jezika naučijo 
hitro in dobro. Prav tako so bile strokovne delavke deležne predstavitve belgijskega šolskega sistema ter 
predstavitve načina dela z družinami otrok, katerih materni jezik ni enak enemu od državnih. 
V šolskem letu 2019/20 bi morali v sklopu tega projekta opraviti še štiri mobilnosti v gozdni vrtec na 
Češkem, kar pa nam zaradi pandemije ni uspelo. Mobilnosti so prenesene na maj 2021, projekt pa je 
podaljšan do začetka junija istega leta.  
 

POROČILO PROJEKTOV e-Twinning       

Koordinatorke na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj, Mina Pišljar, Mateja Funkl 
 
V šolskem letu 2019/20 naš vrtec žal ni sodeloval v nobenem e-Twinning projektu. 
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POROČILO PROJEKTA NTC UČENJE  

Koordinatorki na ravni vrtca: Barbara Jakopin, Mateja Funkl 
 
V krovni projekt vrtca so bili vključeni vsi oddelki vseh petih hiš vrtca.  
 
Eden izmed uspešnih načinov spodbujanja razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju je 
NTC SISTEM UČENJA, katerega avtor je dr. Ranko Rajović iz centra Nikola Tesla Novi Sad – oddelek za 
nadarjene, Mensa, kjer sta se izobraževali v začetku šolskega leta tudi dve SD našega vrtca. 
 
NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: odrasle 
sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in 
utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. 
Ker vemo, da se do petega leta razvije okoli 50% sinaps in do sedmega leta 75%, tega obdobja nikakor ne 
smemo zamuditi, kajti od števila sinaps je odvisen intelektualni razvoj posameznika. Več kot se jih 
vzpostavi, večje so umske sposobnosti otrok, višja je inteligenca. 
Z ustreznimi dejavnostmi, igro in spodbudnim okoljem, ki omogoča razvoj sinaps in nastajanje gostejše 
nevronske mreže, se ozaveščeno postavljajo dobre osnove za kasnejše uspešno učenje.  Zaradi svoje 
nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.  
 
Kako program poteka? 
V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj 
otrok. Razdeljen je v tri stopnje. Na prvi stopnji vsebuje specifične vaje, s katerimi razvijamo ravnotežje, 
koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev/akomodacijo očesa. Na naslednjih stopnjah pa se z 
igrami in dejavnostmi uri in spodbuja asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre otrokom 
zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že 
vzpostavljene vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke. 
 
V šolskem letu 2017/18 smo sistem NTC učenja, ki je usklajen s Kurikulumom za vrtce, začeli vnašati v 
vse oddelke. Avgusta 2017 in januarja 2018 je bilo za vse strokovne delavce našega vrtca organizirano 
izobraževanje, ki ga je vodil dr. Ranko Rajović.  Z izobraževanjem smo nadaljevali tudi v lanskem in 
letošnjem šolskem letu, s predstavitvijo praktičnih primerov NTC učenja, ki ga je vodila Vanja Jovičević.  
 
Doseženi rezultati:  
Otroci so pridobili na hitri odzivnosti pri razmišljanju in sklepanju, zelo uspešni so pri iskanju asociacij in 
tvorjenju novih besed. Med otroki se je razvilo sodelovalno učenje in timsko delo. Naučili so se in 
prepoznajo veliko različnih simbolov (zastave, avtomobilske oznake, logotipe…), ob podpori slikopisa 
hitreje osvojijo pesmico ali drugo vsebino, hitrejši in uspešnejši so pri reševanju ugank. Izboljšali sta se 
pozornost in koncentracija, razvili so spretnost rok in prstov, pridobili so na motoriki, koordinaciji in 
ravnotežju. Učenje po NTC programu zelo spodbudno in pozitivno vpliva na razvoj in sposobnosti ter 
napredek otrok s posebnimi potrebami v vseh razvojnih fazah. 
 
NTC delavnice 
V letošnjim šolskim letu je naš vrtec postal prvi NTC center za predšolske otroke na področju Ljubljane in 
okolice. Z novembrom 2019 pa smo pričeli z izvajanjem jesenskega ciklusa, ki je obsegal 12 NTC delavnic 
po 60 minut, enkrat tedensko, za otroke v starosti 4-6 let. Delavnice so potekale v enoti Galjevica, v dveh 
vzporednih skupinah s po 14 otroki, vodile pa so jih Daša Lampič, Mateja Funkl in Barbara Jakopin. V 
spomladanskem ciklusu smo žal izvedli le eno delavnico, saj so se zaradi preprečevanja in širjenja okužbe 
z virusom COVID-19 za 9 tednov zaprli vrtci po vsej Sloveniji. 
 
CILJI DELAVNIC: 

 Zviševanje nivoja intelektualnih zmožnosti vseh otrok, ki se udeležujejo programa. 

 Preprečevanje motenj pozornosti in koncentracije v kasnejšem šolskem obdobju. 

 Razvoj koordinacije gibanja in motorike. 
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 Razvoj hitrosti razmišljanja, povezovanja in sklepanja (funkcionalno znanje). 

 Pravočasno prepoznavanje nadarjenih otrok in podpiranje razvoja njihovih sposobnosti. 
 
Kako delavnice potekajo: 
Vsaka NTC delavnica je sestavljena tako, da vsebuje elemente, ki razvijajo kompleksne motorične 
aktivnosti, miselne klasifikacije, miselne seriacije in asociacije, razvoj divergentnega in konvergentnega 
mišljenja in funkcionalnega znanja. Otrok ima na delavnicah resno delo, mora razmišljati in se igrati. 
Poleg spodbude psihomotoričnega razvoja, poudarek dajemo na kognitivni razvoj in razvoj 
funkcionalnega znanja. Otroci na vsako delavnico prinesejo barvice in delovni zvezek, v katerem so  
predlagane naloge in igre, preko katerih razvijajo zgoraj opisane veščine in sledijo navedenim ciljem. 
Poleg reševanja nalog v delovnem zvezku, otroci veliko znanja in miselnih spodbud pridobivajo ob 
slikovni in materialni podpori, ki jih predavateljice pripravimo in izdelamo same ter preko gibalnih 
poligonov in iger za hitro miselno in gibalno reagiranje. 
 

REPUBLIŠKI PROJEKTI                                                                                                                                 
 

POROČILO PROJEKTA ZDRAVJE V VRTCU  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
V projekt je bilo vključenih vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
Letošnja rdeča nit je dobro počutje – ali sploh vemo, kako se počutimo? Smo dovolj pozorni, čuječi, da 
prepoznamo svoja čustva, da vemo, kaj določa naše počutje, kaj je za nas pomembno in kaj nas 
izpolnjuje? 
Dobro počutje ima izreden vpliv na naše življenje, ker z njim razvijamo odnose do drugih ljudi in okolice. 
Čustva so temelj posameznika, ki nam pomagajo delovati z drugimi in s sabo, in se s tem odzivamo na 
dogodke v svojem življenju. So podlaga za razvoj osebnosti, katere temelji se postavijo že v zgodnjem 
otroštvu. Boljše kot je počutje otroka, boljše ima možnosti, da se razvije v zadovoljnega in sposobnega 
človeka.  
Če želimo svoje počutje izboljšati, moramo prepoznati svoja čustva, o njih razmišljati in se o tem 
pogovarjati. Ljudje smo si različni in ne doživljamo vsi čustev enako, saj se na situacije ne odzivamo 
enako. Če znamo čustva prepoznati, lahko z njimi upravljamo in razumemo svoje vedenje in vedenje 
drugih.  
Otroku pri ugotavljanju njegovega počutja pomagajo starši in vzgojitelji.  
V vrtcu izvajamo različne dejavnosti na temo čustev in samega počutja otrok. Otroci spoznavajo samega 
sebe in tudi razlike ter podobnosti z drugimi. Učijo se prepoznavati in izražati svoja čustva. Z različnimi 
aktivnostmi skrbijo za duševno zdravje, kot so, joga, masaža, poslušanje glasbe, pogovori, senzorne igre 
in igrače.  
V nadaljevanju predstavljamo še ostale dejavnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta:  
 
Zdrava prehrana 
Zdrava prehrana ima pomemben vpliv na zdravje otrok in razvoj prehranjevalnih navad, ki so 
vseživljenjske. Otrokom nudimo prehrano, ki jim omogoča optimalne pogoje za njihovo rast in razvoj. Z 
raznoliko in zdravo prehrano otroci spoznavajo vsa živila od tradicionalnih jedi do manj poznanih jedi.  
Strokovni delavci otrokom želijo približati različno sadje in zelenjavo. Vsak dan otrokom nudimo sadni ali 
zelenjavni krožnik, preko katerih spoznavajo in poizkušajo različno sezonsko sadje in zelenjavo. Tudi z 
igrami na temo sadja in zelenjave jim strokovni delavci želijo različna živila približati. Rojstne dneve 
praznujemo z različnim sadjem in v različnih oblikah, kot so sadne solate, sadne kaše, sadna nabodala ali 
narezano sadje. SD se z otroki pogovarjajo o zdravi in nezdravi prehrani, ter kako prehrana vpliva na 
naše zdravje in počutje.  
Z namenom spoznavanja zdrave prehrane so otroci obiskali tržnico, kjer so si podrobno ogledali 
ponudbo sadja, zelenjave, zelišč, ponudbe domačih, lokalno proizvedenih izdelkov. Otroci sodelujejo 
tudi pri pripravi različnih jedi, kot so zeliščni namazi, napitki ipd. 
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Gibanje 
Za krepitev zdravja naših otrok je ključna telesna aktivnost. Velik del časa, ki ga otroci preživijo v vrtcu, je 
namenjen telesni aktivnosti in gibanju. V načrt dela je vključeno vsakodnevno gibanje na svežem zraku v 
vseh vremenskih pogojih. Otroci se udeležujejo tudi daljših sprehodov, kot so obisk Botaničnega vrta, 
knjižnice, pohod na Golovec, pohod PST, sprehod do špice pri Ljubljanici in Pot ob žici. 
V letošnjem letu je bilo v program Gozdni vrtec vključenih kar pet oddelkov. Dva oddelka sta v gozd 
hodila dvakrat na teden, ostali pa enkrat na teden. Vrtec sodeluje tudi v programu Mali Sonček, v 
katerega so vključene gibalne vsebine, namenjene določeni starostni skupini. S pomočjo Športnega 
društva Novinar so otroci izvajali vodene športno gibalne urice. 
 
Osebna higiena 
Otroke je tudi letos obiskal mucek Poldi, ki jih je učil o širjenju mikroorganizmov in pravilnem umivanju 
rok. Otrokom želimo na čim bolj zabaven način predstaviti pomembnost pravilnega umivanja rok. V 
sodelovanju s strokovnimi delavci oddelka želimo doseči zavedanje o pomembnosti umivanja rok za 
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Strokovni delavci otroke preko celega šolskega leta spodbujajo 
k rednemu in pravilnemu umivanju rok. 
 
Zobozdravstvena preventiva – Zdrav zobek  
Otrokom II. starostne skupine je profesorica zdravstvene vzgoje predstavila tehniko pravilnega umivanja 
zob. Pogovarjali so se, zakaj je pomembno, da si redno umivajo zobke, redno obiskujejo zobozdravnika 
ter katera hrana je dobra za zdravje zob in katera škoduje zdravju zob. Strokovni delavci nadaljujejo 
skozi celo leto s spodbujanjem umivanja zob.  
Enota Dolenjska cesta je sodelovala v projektu Zdrav zobek, kjer otroci obiščejo zobozdravnico in 
opravijo preventivni pregled zob. S tem spoznajo poklic zobozdravnika in marsikateri otrok izgubi strah 
pred obiskovanjem zobozdravnika. 
 
Varnost v prometu – Varna pot v vrtec 
Predšolski otroci so aktivni udeleženci v prometu, zato je ključnega pomena, da so seznanjeni z varnim 
vedenjem. Otroci spoznavajo varnost v prometu tudi preko sprehodov v okolici vrtca, kjer spoznavajo 
prometne znake, semafor, prehod za pešce, vedenje na pločniku in kolesarski stezi ter pomen uporabe 
čelade in varnostnega pasu. Varnost v prometu otroci spoznavajo v oddelku s pomočjo pogovora, 
slikanic, animiranih filmov in igrač. 
Na vrtčevskem dogodku ˝Varna pot v vrtec˝, ki ga vsako leto organiziramo v oktobru,  so otroci, na 
njihovi razvojni stopnji primeren način, spoznavali, kako prečkamo prehod za pešce s semaforjem, kako 
se varno vozimo s poganjalčki, kako se v avtomobilu pravilno zapnemo z varnostnim pasom. Starši so 
spoznali tehtnico, ki je prikazala naletno težo ob trku, in preizkusili premikanje s tako imenovanimi 
»pijanimi očali«. Dogodka so se s svojo predstavitvijo udeležili tudi policisti, reševalci in gasilci. Otroci so 
spoznali njihove poklice in prevozna sredstva ter opremo, ki so povezana z varnostjo v prometu. 
 
Čisto okolje in ravnanje z odpadki  
Otroke vključene v naš vrtec že od samega vstopa v vrtec  ozaveščamo o ločenem zbiranju odpadkov. 
Odpadke ločujemo dosledno. Z aktivnostmi na to temo pričnemo že v oddelkih 1-2 leti. 
Običajno otroci sodelujejo v čistilni akciji Očistimo Slovenijo, ki pa je letos zaradi epidemije odpadla.  
V okviru ekološkega osveščanja otroci večkrat letno obiščejo ekološki otok, kjer jim je predstavljen način 
ločevanja posameznih odpadkov. Otroci so spoznali tudi pojem ponovne uporabe izdelkov in materiala 
ter pomen ohranjanja le teh. Preko leta so otroci spoznavali različne eko pravljice, izdelovali eko igrače 
in bili pozorni na uporabo vode in ugašanje luči. Veliko otrok je v vrtec prihajalo peš ali s kolesi in s tem 
skrbelo za čistejše okolje. Tudi starše, prijatelje in znance smo opozarjali na pravilno ločevanje 
odpadkov. 
 
Ostal bom zdrav 
Tudi zaradi epidemije koronavirusa smo več pozornosti namenili ozaveščanju o preprečevanju širjenja 
nalezljivih bolezni. Otroke smo poučili o škodljivosti mikroorganizmov, ki jih izločimo ob kihanju in 
kašljanju ter o pravilnem ravnanju ob kašljanju in kihanju. Več oddelkov otrok II. starostne skupine si je 
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ogledalo lutkovni film Ostal bom zdrav. Otroci iz najstarejših oddelkov so aktivno skrbeli in negovali 
zeliščni vrt v enotah Orlova in Galjevica, ter zeliščne lončke na lokacijah.  

             
 

POROČILO PROJEKTA PASAVČEK  

 

Koordinator projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar  
 
V projektu so sodelovali oddelki: JEŽI, ZMAJI, MURNI, KRESNIČKE, RAČKE, ZVEZDICE, KUŽKI, RIBICE, 
ZAJČKI. 
Projekt se je izvajal od oktobra 2019 do marca 2020. Projekt je bil kljub zaprtju vrtca zaradi epidemije 
koronavirusa uspešen, realizirani so bili vsi cilji. Otroci so bili vseskozi zelo motivirani, aktivno so se 
vključevali v dejavnosti, dajali pobude in predloge za nadgrajevaje posameznih dejavnosti. Učenje je bilo 
naravno, sproščeno in nazorno, otroci so spoznali in pridobili izkušnje, da je slogan ''Red je vedno pas 
pripet'' resna stvar. Pri pripenjanju z varnostnim pasom so postali zelo dosledni, na to pa ves čas 
opozarjajo tudi osebe, ki se vozijo skupaj z njimi (povratna informacija s strani staršev).  
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo vsi skupaj pripomogli k uspešnemu uresničevanju zastavljenih 
ciljev in k večji ozaveščenosti o varnosti otrok v prometu. Odrasli se moramo zavedati, da smo mi tisti, ki 
moramo biti najboljši zgled za dejanja, ki se jih bodo otroci naučili o varnem in kulturnem vedenju v 
prometu. Preko nas se otroci naučijo odgovornega ravnanja za lastno varnost in varnosti drugih.  
Prav tako smo spodbujali varno rabo drugih prevoznih sredstev ter tako tudi ekološko osveščali in velik 
poudarek namenili tudi pravilni rabi varnostnih čelad pri kolesarjenju, rolanju … 
CILJI PROJEKTA: 

 Povečati osveščenost in informiranost otrok in njihovih staršev o pravilni uporabi otroških 
varnostnih sedežev in varnostnih pasov v avtomobilih. 

 Seznanjanje s pravili in varnim vedenjem v prometu, ki veljajo za vse udeležence. 

 Utrjevanje pravil varne hoje (odsevna telesa, prečkanje ceste…) 

 Operativni cilji so bili načrtovani za konkretne dejavnosti v posameznih oddelkih. 
 
DEJAVNOSTI: (povzetek vseh dejavnosti) 

 Varno na poti (Supernova) (oddelki: Ježki, Zmaji, Račke, Zvezdice, Kresničke, Murenčki) 

 Krovni dogodek vrtca: Varna pot (vsi oddelki) 

 Delavnice za otroke ob Evropskem tednu mobilnosti (vsi oddelki) 

 Uporaba demonstracijskih sedežev (odpadlo zaradi epidemije) 

 Beleženje pripetosti v avtu (vsi oddelki) 

 Pogovor z otroki o uporabi varnostnih pasov v avtomobilu ter seznanitev z vrstami oziroma 
skupinami varnostnih sedežev glede na otrokovo težo in starost. 

 Učenje pravilnega pripenjanja z varnostnim pasom na demonstracijskem sedežu ob hkratni 
uporabi primernega varnostnega sedeža. 

 Ogled panoja, ki prikazuje naletno težo ob morebitnem trku ali močnem zaviranju pri hitrosti 30 
km/h, 50 km/h in 90 km/h in komentiranje. 

 Preverjanje pripetosti otrok s kontrolnimi kartončki in štampiljko Pasavčka. 

 Spoznavanje živali Pasavček in njeno pomembno poslanstvo. 

 Ogled internetne strani https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/ 
in YouTube kanalu Agencije za varnost v prometu 
https://www.youtube.com/channel/UCpj28QL9Ax_FP9A_7HkOM7Q. 

 Obisk policista v skupini, obisk Gasilske brigade in Reševalne postaje. 

 Ustvarjalne delavnice (na ravni oddelkov in na krovnem dogodku Varna pot). 

 Voden pogovor o opazovani situaciji na cesti oziroma v prometu ter gledanje in opisovanje slik, 
interaktivnih vsebin… 

 Spoznavanje in utrjevanje prometnih predpisov in pravil za pešce in kolesarje (priročniki, 
zgodbice, prometni sprehodi, opazovanje konkretnih prometnih situaciji). 

 Spoznavanje vrst prometa in njihove značilnosti. 
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POROČILO PROJEKTA VARNO S SONCEM  

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
 
V letošnjem šolskem letu je NIJZ, kot krovni koordinator, zaradi epidemije koronavirusa, odpovedal 
izvajanje programa v vrtcih. 
 
Kljub temu smo se v našem vrtcu odločili, da program izvajamo, saj so vsebine izjemno pomembne. Kot 
pomoč pri izvajanju programa  uporabljamo vsebine preteklih let in so podlaga za pripravo delavnic, ki 
jih strokovni delavci izvajajo v neposrednem delu z otroki.  
Zaradi slabega vremena smo s projektom začeli šele konec junija. Preko sistemske elektronske pošte 
smo vse starše pozvali, da otroke že pred prihodom v vrtec ustrezno zaščitijo s sončnimi kremami, jih 
oblečejo v lahka oblačila z dolgimi rokavi in jim na glavo namestijo pokrivalo. Strokovni delavci so 
aktivnosti na prostem  načrtovali v senci oz. v zgodnjih dopoldanskih urah, ko moč sonca še ni 
predstavljala nevarnosti za otroško kožo. V poletnem času se izogibamo soncu med 10.00 in 16.00 uro in 
upoštevamo pravilo »kadar je dolžina sence krajša od dolžine telesa poiščemo senco«. Skrbimo za  
zadostno hidracijo otrok in redno uporabljamo zaščitna pokrivala, ki jih, če jih otroci nimajo s seboj, 
izdelamo kar v vrtcu.   
 
Program Varno s soncem je nastal pod okriljem NIJZ kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji 
zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: 
Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z 
izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Zaradi zavedanja o naši 
moči vplivanja na otrokovo obnašanje v kasnejšem življenjskem obdobju, smo v vrtcu program 
prepoznali kot primeren in ga vključili v naše vsakdanje delo. 

 
 

POROČILO PROJEKTA MALI SONČEK 

 

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Jana Tomc, Mojca Kastelic   
Koordinatorici športnega programa Vrtca Galjevica sta Jana Tomc, ki je vodja programa za Galjevico in 
enoto Jurček ter Mojca Kastelic, ki je vodja programa za Orlovo, Ribnik in Dolenjko. 
 
Gibalno-športni program Mali sonček je bil v šolskem letu 2012/13 uveden v vse slovenske vrtce. Vanj se 
je vključilo 255 vrtcev in preko 50.000 otrok. 
Program vsebuje štiri stopnje in se izvaja od 2. do 6. leta starosti. Je nadgradnja rednega gibalnega 
programa iz Kurikuluma. Ocenjuje se uspešnost in napredek otroka. Dejavnosti se izvajajo na prostem. 
Program in naloge so podrobno opisane v priročniku Mali sonček, skrajšano pa tudi v knjižicah Mali 
sonček in v zgibankah. Otrok za sodelovanje in uspešno opravljeno večino nalog dobi priznanje v barvi 
svojega programa. Zadnje leto pa dobi medaljo, če je v programu uspešno sodeloval najmanj tri leta. 
 
V Vrtcu Galjevica je tudi letos športni program Mali sonček potekal v sodelovanju z Mestno občino 
Ljubljana, Oddelkom za šport. V šolskem letu 2019/20 so bili vanj vključeni vsi otroci v starosti od 2 do 6 
let iz 21-ih skupin: 8 iz Galjevice, 6 iz Orlove, 3 iz Ribnika, 2 iz Dolenjke in 2 iz Jurčka. Skupaj 364 otrok, od 
tega iz Orlove 111, iz Ribnika 41, iz Dolenjke 26, iz Galjevice 161 in iz Jurčka 25 otrok. 
V programu Mali sonček so sodelovali otroci v vseh štirih stopnjah: 

 Mali sonček – MODRI: otroci, stari 2–3 leta, letnik 2017  

 Mali sonček – ZELENI: otroci, stari 3–4 leta, letnik 2016 

 Mali sonček – ORANŽNI: otroci, stari 4–5 let, letnik 2015 

 Mali sonček – RUMENI: otroci, stari 5–6 let, letnika 2014 in 2013 
Letos je bilo izvajanje programa v spomladanskem času zelo okrnjeno zaradi zaprtosti vrtca zaradi 
 epidemije koronavirusa od 16. 3. do 18. 5. 2020. Zato nam je Zavod za šport RS Planica  posredoval 
napotila, da se bodo programi Mali sonček v šolskem letu 2019/20 izvedli v skrčenem obsegu in da bodo 
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veljala prilagojena pravila za opravljanje programov. Za opravljene naloge in kriterije v šolskem letu 
2019/20 je veljalo: 
- če je otrok opravil tri naloge namesto predvidenih v posameznem programu, 
- za opravljene naloge se je lahko štelo tudi to, da so otroci že izvajali predvaje posamezne naloge, 
- nekatere naloge so lahko otroci opravili tudi v domačem okolju. 
Kljub težavam smo ob ponovnem odprtju vrtca večinoma nadoknadili zamujeno. Izvajali smo vse, 
oziroma večino vseh predvidenih nalog in vsi otroci so uspešno izvedli program, kar je razvidno tudi iz 
Poročila za MOL. V vseh vključenih skupinah je torej kar 266 otrok osvojilo priznanja, od tega 75 otrok za 
Modri sonček, 88 otrok za Zeleni sonček in 103-je otroci za Oranžni sonček. 86 otrok je osvojilo medalje 
v programu Rumeni sonček, 12 otrok pa je ponovno sodelovalo v programu Rumeni sonček, medalje so 
dobili že lansko leto, zato so letos dobili le interne medalje ali priznanja za sodelovanje.  
Rezultate smo sproti beležili v knjižice Mali sonček, kamor so si otroci za vsako uspešno opravljeno 
nalogo prilepili sončka v barvi svojega programa. 
Knjižice Mali sonček skozi štiriletno obdobje trajanja programa hranimo v vrtcu in jih ob zaključku 
šolskega leta otroci ne nesejo domov. Vzgojiteljice poskrbijo, da knjižice prehajajo skupaj z otroki iz 
skupine v skupino celo predšolsko obdobje. Knjižice dobijo otroci domov, ko izvedejo še zadnji program, 
Rumeni sonček in se ob podelitvi medalj poslovijo iz vrtca (pred vstopom v OŠ). 
 
V okviru programa Mali sonček smo letos v sodelovanju z MOL izvajali tečaj drsanja v Zalogu za 93 
šoloobveznih otrok iz našega vrtca in sicer od 9. 10. do 16. 10. 2019 (6 dni), ki je potekal v dveh skupinah 
od 10.00 do 12.00 ure. Tudi letos smo imeli svoje vaditelje, 12 strokovnih delavcev, ki so zelo dobro 
opravili svoje delo, pomagala pa sta jim dva vaditelja šole Lucky Luka. Za koordinacijo sta bila zadolžena 
Samuel Kranjc in Jana Tomc. Večina vključenih otrok je uspešno zaključila tečaj drsanja in so prejeli 
zasluženo nalepko - sonček v knjižice Mali sonček.  
Letos je bil tečaj uspešno in korektno izveden. Ena izmed naših vaditeljic je imela pripombo, da bi zaradi 
pogoste-takojšnje menjave drsalk in čakanja na drsalke med posameznimi skupinami otrok (tudi 
higienski razlogi) organizator lahko zagotovil več ustreznih drsalk za uporabo. 
Vsi šoloobvezni otroci iz našega vrtca so imeli tudi letos organiziran petdnevni  intenzivni plavalni tečaj v 
sodelovanju s Fakulteto za šport v času od 15. 6. do 23. 6. 2020, ki je potekal v dveh skupinah od 10.00 
do 12.00 ure. Vključilo se je 81 šoloobveznih otrok, vodili pa so jih trenerji in vaditelji Fakultete za šport. 
Večina otrok je uspešno opravila vse naloge, ki so potrebne za osvojitev nalepke – sončka. Otroci so ob 
koncu tečaja opravljali test, ki je pokazal, da so zelo napredovali, da nimajo strahu pred vodo in da je 
veliko otrok plovnih. Program je bil dobro izpeljan, vaditelji so bili zavzeti in strokovni. 
Oba tečaja sta bila za starše brezplačna, plačati so morali le stroške avtobusnega prevoza. Na  tečaju 
drsanja je bila za starše otrok organizirana predstavitvena ura za starše. Na plavalnem tečaju 
predstavitvene ure ni bilo. 
Jesenski kros v okolici vrtcev (v lastni režiji) so tekle 3 skupine iz Orlove (66 otrok), 2 skupini iz Ribnika 
(36 otrok), 8 skupin iz Galjevice (161 otrok) in 2 skupini iz Jurčka (28 otrok), skupaj torej 291 otrok. 
Spomladanski kros v okolici vrtcev (v lastni režiji) je teklo 8 skupin iz Galjevice (161 otrok), 4 skupine iz 
Orlove (72 otrok), 3 skupine iz Ribnika (45 otrok), 2 skupini iz Jurčka (28 otrok) in 2 skupini iz Dolenjke 
(26 otrok), skupaj torej 332 otrok.  
Za rolanje letos nimam podatkov za vse starejše skupine. Rolanje so izvajali na Dolenjki - Zvezdice (8 
otrok) in na Galjevici – Ježki ( 22 otrok). Skupaj je rolalo 30 otrok. 
Kolesarjenje je potekalo v štirih starejših skupinah na Galjevici (90 otrok), v treh starejših skupinah na 
Orlovi (64 otrok), v eni skupini na Ribniku (20 otrok) in v eni skupini na Dolenjki (14 otrok). Skupaj je 
kolesarilo torej 188 otrok.  
V mlajših skupinah so otroci vozili s poganjalčki, skiroji in tricikli in sicer v štirih skupinah na Galjevici (71 
otrok), v treh skupinah na Orlovi (45 otrok), v eni skupini na Dolenjki (12 otrok), v dveh skupinah na 
Ribniku (25 otrok) in v dveh skupinah na Jurčku (28 otrok). Skupaj torej 181 otrok.  
Vsi vseh skupinah, ki so bile vključene v program Mali sonček, so kolesarili ali pa so se vozili s 
poganjalčki, tricikli, skiroji, skupaj torej 369 otrok. 
Pohod ob žici v sodelovanju z MOL (Timing) je bil odpovedan zaradi  epidemije koronavirusa. 
Spomladanski kros v organizaciji SD Novinar je bil odpovedan zaradi  epidemije koronavirusa. 
Športne igre Vrtca Galjevica so bile odpovedane zaradi epidemije koronavirusa. 
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Strokovni delavci smo imeli letos kar nekaj organizacijskih težav pri izvajanju programa Mali sonček, saj 
je bil vrtec zaprt ravno v spomladanskem času, ko smo imeli planiranih največ nalog. Kljub vsemu smo 
izvedli program skoraj v celoti, nekaj tudi ob pomoči staršev, ko so bili otroci doma. Nekaj tradicionalnih 
in množičnih prireditev je bilo zaradi koronavirusa odpovedanih: pohod, kros in Športne igre, vendar 
smo jih, razen športnih iger, lahko nadomestili z dejavnostmi na nivoju oddelkov.  
Večina strokovnih delavcev je program ocenila pozitivno,  ker spodbuja otroke h gibanju in športu, tudi 
tiste, ki doma nimajo spodbudnega »športnega okolja«. Pohvalili so tudi pestrost v dejavnostih 
programov. Otroci zelo radi sodelujejo, se trudijo, trenirajo in se veselijo osvojenih nalepk ter priznanj in 
medalj.  
Tudi v letošnjem letu so bile za izboljšanje gibalnih dejavnosti v našem vrtcu organizirane vodene 
Športne urice v sodelovanju s SD Novinar za vse skupine otrok v starosti 3-6 let. Vključenih je bilo 7 
skupin iz Galjevice, 4 skupine iz Orlove in po 2 skupini iz Ribnika in Dolenjke, skupno 15 skupin. Gibalne 
urice so potekale v dopoldanskem času, v večnamenskem prostoru  na Orlovi, v telovadnici na Galjevici 
in v prostorih ČS Krim od septembra le do sredine marca (zaradi zaprtja vrtca – koronavirus) za vsako 
skupino po 1 uro. Izvajal jih je športni vaditelj Luka, ki so ga imeli otroci radi in so ga pohvalili tudi 
strokovni delavci: otroci so spoznavali različne gibalne koncepte ter športna orodja in pripomočke, se 
naučili kar nekaj elementarnih iger ter se vedno zelo zabavali. Luka je bil na urice vedno dobro 
materialno in strokovno pripravljen, otroke je znal motivirati, vedno pa je poskrbel tudi za humor.  
Zimovanje na Pokljuki je bilo izvedeno od 13. 1. do 17. 1. 2020 za 54 otrok in stalno ekipo 8 strokovnih 
delavcev, ki smučajo. Nameščeni so bili v hotelu Jelka, kjer je bilo bivanje prijetno in hrana dobra. 
Smučanje je potekalo na obeh smučiščih (Hotel Jelka in Šport hotel). Otroci so bili na smučišču prvi dan 
razdeljeni v skupine glede na predhodno znanje smučanja. Sam proces učenja je potekal kontinuirano in 
otroci so lepo napredovali. Smučarski učitelji Planeta otrok so vestno in zavzeto opravljali svoje delo ob 
pomoči naših strokovnih delavcev. Vsi otroci so napredovali v smučarskem znanju, ki so ga prikazali  
zadnji dan:  peljali so se  z vlečnico, se spustili po poligonu (zavijali med vratci) in se na koncu 
samostojno ustavili. 
 
Letovanje v Umagu je bilo odpovedano zaradi  epidemije koronavirusa.  

 

POROČILO PROJEKTA TURIZEM IN VRTEC  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir 

 
Letošnja nit projekta je bila ''FESTIVAL NAJ BO''. 
V projektu so letos sodelovali oddelki: RIBICE, JEŽI, MURENČKI, KRESNIČKE 
CILJI PROJEKTA 

 Spoznavati Ljubljano. 

 Spoznavati Slovenijo, njene lepote. 

 Spodbujati otroke k domovinski kulturi. 

 Ohranjati naravo, zdravje in dobro počutje. 

 Otrokom približati kulturo. 

 Ozaveščati pomen praznikov in praznovanj. 

 Spoznavanje načina, kako kvalitetno preživljati prosti čas. 

 Navduševati otroke in njihove družine za bivanje v naravi in športne 
aktivnosti. 

 Spoznati mesto Ljubljana  kot prestolnico Slovenije. 

 Spoznati kulturne, arhitekturne in turistične  znamenitosti mesta.  

 Spoznati in podoživljati  ljudske pripovedke, mite, pravljične junake,                                  
zgodovinske osebnosti, ki opisujejo življenje v mestu, kulinariko, ljudske plese, ljudsko glasbo. 

 Se udeleževati kulturnih prireditev v mestu. 

 Navdušiti otroke nad  lepotami mesta, izražati občudovanje, spoštovanje do umetniških 
stvaritev.   
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 Omogočati različne načine podoživljanja  raziskovanja mesta in otroke spodbujati v različnih 
izraznih spretnostih. 

 
OPIS IZVEDBE PROJEKTA 
V okviru projekta smo raziskovali in doživljali okolico vrtca, spoznavali zanimive točke našega mesta, ki  
smo jih med letom večkrat obiskali in bili pozorni na določene spremembe, ki se zgodijo v naravi skozi 
letne čase. 
Z otroki smo se vsakomesečno potepali po mestu in okolici, spoznavali smo druge kraje v Sloveniji, 
raziskovali biotsko raznovrstnost, tradicijo, skrbeli za naravo in zdravje, se udeleževali kulturnih 
dogodkov ter ozaveščali pomen kulture in praznovanj za dobro počutje in ohranjanje dediščine. 
Obiski mesta so bili tematsko naravnani in vsak mesec so otroci spoznavali posamezne nove  lepote 
mesta, tako kulturne kot zgodovinske in naravne  znamenitosti, se udeleževali ogledov predstav, razstav 
in delavnic, spoznavali muzeje, poklice, kulinariko, tržnico, ljudska glasbila, ljudske pesmi in plese. 
Pogovarjali smo se o varovanju okolja, preko priročnikov in enciklopedij. Spoznavali smo zemljevide, 
priročnike, turistične vodnike, promocijski material in si ogledali promocijske videoposnetke. Izdelovali 
smo plakate, slikali po doživetjih. 
Z lutko Tinko smo se potepali po bližnji okolici in se udeležili nastopa ob kulturnem dnevu našega vrtca. 
Sodelovali smo na kulturnih in športnih prireditvah v Ljubljani. S predstavitvijo smo sodelovali na tržnici 
ob prazniku naše lokalne skupnosti.  
 
KAJ SO OTROCI OB PROJEKTU PRIDOBILI IN KAKŠNE CILJE SO DOSEGLI 

 Spoznali so Ljubljano, izletniške točke, rastlinstvo in živalstvo. 

 Ob aktivnih sprehodih, izletih v naravo so se otroci izkustveno bogatili in si krepili zdravje. 

 Spoznali so značilnosti Slovenije, njene naravne danosti.  

 Spoznali so kulinariko na Slovenskem. 

 Spoznavali so kulturo, ki nas spremlja na vsakem koraku. 

 Pridobili so izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno 
prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

 Naučili so se novih pesmic, gibalnih iger, kako narediti igračo iz odpadnega materiala in da vsak 
odpadek ni za v koš. 

 Preko knjižnih vsebin so spoznavali pravljice, mite in legende. 

 V bližini vrtca se nahaja učni čebelnjak, ki smo ga redno obiskovali. Otroci so dodobra spoznali 
pomen čebel za naravo in življenje. Otroci so bili pri projektu izredno aktivni in dejavni in so z 
veseljem sodelovali. V naravi so pridobivali občutek, da je v njej polno skritih stvari, ki le čakajo, 
da jih uporabimo in izkoristimo za igro. 

 Pri preživljanju časa v naravi so se otroci učili, kako bogat je svet okoli nas in kako pomembno je, 
da tak tudi ostane. V ta namen smo prebrali kar nekaj pravljic. 

 V poučnih knjigah in na internetu smo iskali informacije, ki so nas zanimale. Otroci so bili 
vseskozi aktivni.  

 Spoznali so zelene površine Ljubljane, izletniške točke. 

 Spoznali so tradicionalne ljubljanske jedi, simbole, znamenitosti, prireditve, zgodbice, pesmice, 
običaje (Gregorjevo – spust gregorčkov po Ljubljanici). 

 Doživljali so Ljubljano kot mesto, ki vsebuje veliko kulturno, zgodovinsko in naravno danost. 
Ozavestili so domovinsko kulturo. 

 Spoznali so tradicijo in kulturo Slovenije.  

 Spoznali so športnike in druge pomembne osebnosti. 

 Spoznali so najlepše kotičke Ljubljane (parke, igrišča, trge, mostove, tržnico, griče in Barje). 

 Kot popotniki so se podali na tabor izven Ljubljane, na smučanje na Pokljuko. 
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POROČILO PROJEKTA ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Maja Berlic 
Sodelovalo je vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
Vrtec že več let sodeluje v projektu Čebelarske zveze Slovenija ''Čebelica moja prijateljica'', v okviru 
katerega naj bi vrtci vsaj enkrat letno, na dan Slovenskega tradicionalnega zajtrka, otroku ponudili 
slovenski med za zajtrk. V vrtcu Galjevica našim otrokom skozi vse leto ponujamo slovenski med z 
označenim geografskim poreklom, ki ga nabavimo pri predsedniku čebelarskega društva Barje, g. Milanu 
Ovci. Otroke je obiskala tudi okoliška čebelarka ga. Anita Ovca, in jim predstavila svoje delo, pokazala 
zaščitno delovno obleko in opremo, ki jih potrebuje pri svojem delu. Otroci so v sklopu delavnic spoznali 
tudi  čebelo Kranjsko Sivko in čebeljo družino. 
Vsako leto se pridružimo projektu Slovenski tradicionalni zajtrk, kjer otroci pri zajtrku zaužijejo lokalno 
mleko, med, kruh in jabolka. Otroci so okušali različne vrste medu in med ločevali po okusu in različnih 
barvah. Naučili so se, da sta okus in barva medu odvisna od mesta, kjer ga čebele nabirajo.  
Strokovne delavke v oddelkih izvajajo dejavnosti, ki so vezane na projekt in so oblikovane glede na 
starostno skupino: ogled slik čebelic, panja, poslušanje pesmic o čebelicah, prepevanje, branje tematskih 
knjig, peka medenjakov, priprava medenih napitkov in izdelava sveč iz stanic. Otroci so s pomočjo 
strokovnih delavcev izdelali tudi čebelice iz odpadne embalaže in poslikali panjske končnice. Vrtec se 
nahaja v bližini Botaničnega vrta in ob njem se nahaja čebelnjak, ki si ga otroci velikokrat na sprehodu 
tudi ogledajo. 

              

POROČILO PROJEKTA KORAK K SONČKU                                    

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Sergeja Zemljarič, Urška Vajda 
Sodelovalo je vseh 26 oddelkov vrtca. 
 
1. NAMEN PROJEKTA 

 Otroci so pridobivali konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti. 

 Otroci so spoznavali, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

 Vsak otrok je spoznal, da je lahko v nečem drugačen, poseben, edinstven. 

 Otroci spoznajo, da drugačnost bogati družbo. 
2. CILJI PROJEKTA 

 Sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti. 

 Oblikovanje take družbene in socialne klime, ki bi otrokom, mladostnikom in odraslim z 
invalidnostjo kot manjšini omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki. 

 Pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega 
sodelovanja v njem. 

 Seznanjanje strokovnih delavcev v vrtcih z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami otrok z invalidnostmi. 

 Predstavitev literature na temo drugačnosti. 

 Medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije. 

 Strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši. 

 Svetovanje staršem. 
3. DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
Nekatere vsebine projekta Korak k Sončku smo povezovali tudi z drugimi projekti na nivoju vrtca. Le-te 
predstavljamo v nadaljevanju. 
Tako smo v sklopu projekta Unesco vrtec delovali v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in 
sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, skrbi za osebnosti razvoj vsakega posameznika in za ohranitev 
naravne in kulturne dediščine. Delo vrtcev pod okriljem tega projekta temelji na štirih Delorsovih  
stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj. Spodbujali  smo razvoj 
vseh stebrov:  

 Učiti se, da bi vedeli! 
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 Učiti se delati! 

 Naučiti se živeti skupaj! 

 Učiti se biti! 
V tem šolskem letu smo obeleževali mednarodne dni, izvajali solidarnostne in prostovoljne aktivnosti ter 
iz drugih različnih tematskih sklopov in tem (človekove pravice, strpnost, sodelovanje, medkulturno 
učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj ...). Aktivno smo sodelovali v projektih: Menjaj branje in sanje, 
Voda, kaj mi pomeni?, Moder stol-nekdo misli nate, Unesco ASP net tek mladih, Drevo=življenje, 
Drugačnost nas bogati, Otroštvo podaja roko modrosti, Odnos mladih do zdravja.  
V sklopu projekta Unicef – vrtec v programih izobraževanja za razvoj smo izvajali dejavnosti, prilagojene 
najmlajšim, ki zajemajo učenje otrok o njihovih pravicah, odgovornosti, solidarnosti in enakopravnosti 
skozi zgodbe in delavnice. Otroci so na enostaven in zabaven način spoznavali zahtevne vsebine ter se 
tako učili sprejemanja, humanitarnosti in enakopravnosti. Z delavnicami »trajno prijateljstvo« smo želeli 
otrokom in odraslim sporočiti, da tudi osebne odločitve in lokalni dogodki vplivajo na globalne 
spremembe. Otroke smo želeli naučiti, da imajo posebne pravice, in da je njihova pravica tudi 
participacija. Trije oddelki vrtca so bili v tem šolskem letu vključeni tudi v Unicefov projekt »Punčka iz 
cunj z dnevnikom«. 
 
Strokovni delavci v oddelkih so otrokom vse šolsko leto prebirali različne zgodbice na temo drugačnosti. 
Ob prebiranju knjig s to tematiko so otroci spoznavali drugačnost, posebnosti in edinstvenost vsakega 
posameznika. 
Hkrati so otroci umetniško ustvarjali na temo drugačnosti in svoje izdelke obesili na razstavo na panoje v 
garderobah posamezne enote vrtca. 
V sklopu medgeneracijskega sodelovanja smo z dijaki in s študenti Biotehniškega centra Ljubljana v 
prazničnem decembru pekli kruh in piškote. Prav tako so v decembru 2019 bivši varovanci našega vrtca 
(trenutno obiskujejo osnovno šolo) priredili koncert z glasbenim in plesnim programom za otroke našega 
vrtca. 
V februarju 2019 je bil organiziran medgeneracijski dogodek  »Šport in špas« v sodelovanju s staršem 
naših varovancev. Ena izmed hiš našega vrtca je v okviru medgeneracijskega sodelovanja z Društvom 
upokojencev izvedla pustno rajanje. Drugih dogovorjenih dogodkov z imenovanim Društvom pa ni bilo 
izvedenih zaradi epidemije COVID-19.  
 
Otroci našega vrtca so se pripravljali na obeleževanje Gregorjevega in pripravljali »gregorčke«. Žal pa 
obisk dedkov in babic v vrtcu letos marca ni bil izveden zaradi priporočil NIJZ v zvezi s preprečevanjem 
širjenja covida-19.  
V letošnjem šolskem letu smo imeli tri zbiralne akcije starega papirja. Pred  decembrskimi prazniki smo 
zbirali oblačila, obutev in priboljške za otroke iz socialno šibkejših družin v našem okolju. Skozi vso šolsko 
leto smo starše naših otrok predlagali za vključitev v projekt Botrstvo pod okriljem Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana Moste-Polje. Nekaj družin našega vrtca smo predlagali za vključitev v humanitarni 
program Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje »Volja vselej najde pot«.  
 
Šola za starše pod okriljem Zveze Sonček je bila zaradi epidemije covida-19 prestavljena iz marca na 
september 2020. 
 

POROČILO PROJEKTA GOZDNI VRTEC                

Koordinatorja projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar in Miha Mrak 
Sodelovalo je šest oddelkov:  

 Enota Galjevica: Petelini 3-4 leta, Medvedi 4-5 let, Ježi 5-6 let 
 Enota Orlova: Murni 5-6 let 
 Lokacija Pot k ribniku: Račke 4-6 let 
 Lokacija Dolenjska cesta: Zvezdice 4-6 let 

 
1. NAMEN PROJEKTA 

 Izboljšati odnose med ljudmi in gozdom. 
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 Posredovati "znanje o gozdu". 

 Posredovati ekološki pomen gozdov. 

 Posredovati informacije skozi igro. 

 Spodbujati ustvarjalnost v naravi. 

 Predstaviti gozd kot življenjski prostor. 

 Spodbujati odgovorno ravnanje z naravo. 

 Vzpostaviti stik z gozdarjem in gozdnimi delavci. 
 
2. OSNOVNI PREDNOSTNI CILJI PROJEKTA 

 Domišljiji naj se prepusti prosto pot. 

 Ne s strahom, temveč delati z zaupanjem. 

 Otrokom omogočiti, da se predajo svojemu otroštvu. 

 Uspeh se meri po tem, kako radi otroci opazujejo, postavljajo vprašanja. 

 Letne čase je potrebno doživeti s kožo in kostmi in jih zaradi tega mogoče bolje zaznati in dojeti. 

 Prosto igranje in raziskovanje. 
 

3. DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
Gozd imamo na dosegu roke in smo ga pri vzgojno izobraževalnem delu z otroki v polni meri tudi 
izkoristili. V gozdu smo izvajali najrazličnejše dejavnosti iz vseh področij kurikuluma. 
Izvedli smo naslednje vsebine: 
JESEN 

 Spoznavanje okolice in vrstnikov. 

 Uredimo si svoj prostor v gozdu. 

 Varno v gozd. 

 Gozdni bonton. 

 S čim nas obdari gozd jeseni. 

 Jesenski športni dan – naravni poligon. 

 Pravljica pod krošnjami dreves. 

 Nabiranje in peka kostanjev - kostanjev piknik. 
ZIMA 

 Sprehod po krošnjah dreves. 

 Skrb za živali pozimi. 

 Sledi živali v gozdu. 

 Gradnja bivaka ali igluja. 

 Drevo prepoznamo po lubju. 

 Gozdna učna pot. 
POMLAD 

 Pajkova mreža, gosenica. 

 Varovalne in svarilne barve. 

 Hotel za žuželke. 

 Naravna čutna pot. 

 Pomladni športni dan - orientacijski pohod. 
 
Enakomerno smo izvajali dejavnost z vseh področij kurikuluma. Gozd smo doživeli z vsemi čutili v vseh 
letnih časih in vseh vremenskih pogojih. Spoznali smo ribnik, mokrišče, potok, gozdno jaso, travnik ter 
življenje v vseh habitatih.  
 
Predvsem pa je gozd otrokom predstavljal prostor, kjer se lahko sprostijo, umirijo. Nudil jim prostor za 
raziskovanje in ustvarjanje ter priložnosti za krepitev socialnih odnosov, razvijanje empatije, zaupanja 
vase in priložnost, kjer otroci razvijajo svoje lastne koncepte iskanja rešitev ob različnih situacijah v 
katerih se znajdejo v naravnem okolju. 
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MESTNI PROJEKTI 
  

POROČILO PROJEKTA CICIUHEC – beremo z malčki  
 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
Projekt vodi Mestna knjižnica Ljubljana. V projektu je na nivoju zavoda sodelovalo 445 otrok 

 12 oddelkov I. starostne skupine – (3 – Galjevica, 4 – Orlova, 1 – Ribnik, 3 – Jurček in en 
kombiniran oddelek Dolenjska cesta, skupaj 161 otrok); 

 14 oddelkov II. starostne skupine  - (7 – Galjevica, 4 – Orlova, 1 – Dolenjska cesta in 2 – Ribnik,  
skupaj 284 otrok); 

Vsi  oddelki so sodelovali s knjižnico Prežihov Voranc na Rudniku (ga. Karolina Herjač Bricelj).  
V okviru projekta je bila organizirana ena pravljična urica v knjižnici pod vodstvom gospe Karoline ter 
obiski knjižnice med letom.  
Otroci iz II. starostne skupine  so se udeležili  pravljičnih uric v knjižnici in izpolnili obveznosti (to so 2–4 
pravljice in 1–2 deklamaciji – SD so število prilagodili starosti otrok).  
Šolsko leto 2019/20 se sicer ni izteklo po vsakoletnih pričakovanjih in načrtih in vsem prijavljenim 
otrokom ni uspelo dokončati zastavljenih ciljev, vendar pa so nam s strani knjižnice izrekli zahvalo za 
naše delo in bralni navdih, ki ga širimo med otroki in v njihovih družinah.  Zahvalo so izrekli  tudi za vse 
obiske strokovnih delavcev z otroki v knjižnici ter za našo skrb, da nihče od otrok ni prikrajšan za 
raziskovanje knjižnih kotičkov in za doživetja ob pripovedovanju zgodb. Otroci so prejeli pohvalo za 
družinsko branje in medaljo Ciciuhec 2019/20. 

 

POROČILO PROJEKTA  ŠKRATEK PRIJATELJČEK  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Vesna Podboj Panič 
 
V šolskem letu 2019/20  projekt ni bil izveden, saj so nam v januarju 2020 iz Zavoda Enostavno prijatelji, 
ki organizira in izvaja projekt, sporočili, da zaradi tehničnih težav pri prijavi na razpis MOL  v tem šolskem 
letu ne bodo obiskali otrok v ljubljanskih vrtcih.  
Projekt bo zagotovo ponovno zaživel v februarju 2021.  
  

 

POROČILO PROJEKTA ZELENI NAHRBTNIK  

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Anastazija Pograjc 
 
V projektu sta sodelovala dva oddelka: METULJI (2-3) iz enote Galjevica in  VEVERICE (2-3) iz enote 
Jurček. 
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:  

- sajenje rožic, 
- urejanje zeliščnega vrta, 
- sprehod do Botaničnega vrta, 
- skrb za ptice pozimi, 
- poslušanje in pripevanje himne Zeleni nahrbtnik. 

Zaradi izrednih razmer v državi letos nismo fizično prejeli Zelenega nahrbtnika, kljub temu pa smo skozi 
celotno vrtčevsko leto skrbeli za okolje in izvajali okoljevarstvene dejavnosti. Že na začetku leta smo v 
korita posadili rožice in uredili zeliščne vrtove na našem igrišču. Ob tem smo poslušali himno Zelenega 
nahrbtnika in se zabavali. Spoznali smo, kako se sadijo rože, zelišča in kaj vse rastlina potrebuje za rast. 
Otroci so rožice vsakodnevno opazovali in skrbeli, da so imele ves čas dovolj vlažno zemljo, ki jim je 
omogočala optimalno rast. Spoznavali so naravno okolje in razvijali naklonjen, spoštljiv ter odgovoren 
odnos do žive in nežive narave. Odpravili smo se na sprehod tudi do Botaničnega vrta, kjer smo 
opazovali spreminjajočo se naravo in spoznavali rastline.  
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V zimskem času je vsakodnevno potekala skrb za ptice v vsakem vremenu. Prebirali smo pravljice in 
prepevali pesmice o pticah. Otroci so spoznali različne vrste ptic, njihove prehranjevalne navade, način 
življenja, gnezdenje in jih opazovali med sprehodom v naravi. Pobarvali in uredili smo jim ptičjo hišico, jo 
obesili v atrij vrtca in vsakodnevno opazovali prihod ptic. Prav tako smo jim redno v ptičjo hišico natrosili 
tudi semena in med tem prepevali pesmico Sinička se je usedla (ljudska). Nismo pa pozabili niti na 
izdelovanje lojnih pogač. Vsak otrok je izdelal svojo pogačo in ko so bile ohlajene, smo jih obesili na 
drevesa v bližino vrtca in vsakodnevno opazovali prihod ptic. Na prostem in v igralnici smo se velikokrat 
igrali igrico Ptički v gnezda, ponazarjali gibanje ptic, posnemali njihovo oglašanje ipd. Izdelovali smo tudi 
pisane ptice iz odpadnega materiala. Pri tem so bili otroci ustvarjalni in polni idej. Vseskozi pa so bile 
otrokom v knjižnem kotičku na voljo številne slikanice in ilustracije o pticah, ki so jih lahko kadarkoli 
prelistali in pokomentirali.  
 
Narava je področje, ki omogoča vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje. Letošnje vrtčevsko 
leto smo imeli poudarek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji ter veselju v raziskovanju in odkrivanju 
spreminjajoče se narave. Otroci so postavljali hipoteze, razvijali naravoslovno mišljenje, klasificirali in 
povzemali bistva. Ti procesi potekajo nezavedno, a so pomembni za otrokov nadaljnji razvoj. Kot velik 
uspeh si lahko štejemo rahločutnost in empatijo, ki so jo v preteklem letu razvili do živih bitij, jih 
spoznavali, spoštovali, se veselili srečanja z njimi, bili od njih obzirni ter se zanimali za njihove življenjske 
pogoje.  
 

POROČILO PROJEKTA API VRTEC 

Koordinator projekta na ravni vrtca: Samuel Kranjc 
 
V projektu so sodelovali oddelki: KUŽKI, MURENČKI, JEŽI 
Projekt se je letos prvič izvajal v našem vrtcu od oktobra do junija, s prekinitvijo zaradi zaprtja vrtca v 
času epidemije coronavirusa. Otroci so aktivno sodelovali in bili motivirani, saj so spoznavali veliko novih 
vsebin, ki so povezane z naravo in zdravjem. Čebele in vse kar je z njimi povezano so  že sicer zelo 
zanimiva tema saj se z njimi srečujemo vsak dan in tudi preko raznih izdelkov v vsakdanjem življenju. 
 
Cilji, ki smo jih uresničevali v okviru projekta API VRTEC: 

 Uporaba čebeljih pridelkov v smislu doseganja pedagoških ciljev skozi 
različne didaktične pristope. 

 Spremljanje in evidentiranje vpliva narave na zdravje in razvoj otrok.  

 Razvijanje naravoslovnih pristopov in metod pedagoškega dela.  

 Izobraževalne vsebine za starše v smislu izobraževalnih dejavnosti in povezovanja z 
naravo.  

 Izobraževalne vsebine za strokovne delavce. 
 
Prednostno področje: NARAVA (čutila- VID, VOH, SLUH, OKUS, TIP) ostala področja dejavnosti: JEZIK, 
DRUŽBA, UMETNOST, GIBANJE, MATEMATIKA 
IZVEDENE DEJAVNOSTI: 

- Otroke seznanimo s čebelo: spoznajmo čebelo s pravljico : Čebelica Meli /pravljica z lutko potuje 
domov, SIVKIN DNEVNIK, ogled zloženk ČZS; 

- Peka medenjakov; 
- Obisk učnega čebelnjaka : Botanični vrt; 
- Risanje, slikanje, oblikovanje čebele; 
- Spoznajmo KRANJSKO SIVKO /ikt –ogled videoposnetka; 
- Izdelava lutke-KRANJSKA SIVKA/lutkovna predstava za otroke (pripravijo SD); 
- Naravoslovni poskusi z medom; 
- PUSTOVANJE V VRTCU/skupinska maska-ČEBELICA; 
- Prepevanje pesmice: Čebelar /A. SLAK; 
- Spoznajmo ples čebel (IKT-ogled posnetka); 
- Naučimo se čebelji ples; 
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- Izdelajmo si miselno igro /preverimo znanje: Od čebele do medu; 
- Čebelico povežemo z angleškimi uricami v vrtcu; 
- Prebiranje zgodbic o čebelici Sivki; 
- Raziskovanje travnika, opazovanje rastlin in živali/spoznajmo medovite rastline/muhe, muha 

trepetalka, opraševalci,…; 
- Obisk učnega čebelnjaka Botanični vrt; 
- Otroci spoznajo čebelje pridelke in pomen, uporaba le-teh/okušanje medu; 
- Izdelava medenega napitka; 
- 20.5.2020: PRAZNUJEMO SVETOVNI DAN ČEBEL /ustvarjalne delavnice in ogled čebelarske 

opreme, virtualnega panja, ….; 
- Poslikava panjskih končnic : izdelajmo si čebelnjak; 
- ZAKLJUČNI DOGODEK: otrokom smo predstavili čebelarja in čebelarsko opremo (obisk Nine Ilič v 

vrtcu), razstava izdelkov. 
Nekatere načrtovane vsebine in dejavnosti niso bile izvedene zaradi zaprtja vrtca in ostalih ukrepov 
povezanih z epidemijo (medena masaža – Nina Ilič, NARAVOSLOVNI DAN na čebelji poti – Nina Ilič, obisk: 
Enejin medoviti učni vrt na Grbi – Nina Ilič, zasaditev medovitih rastlin skupaj s starši – EKO DAN 22. 
4.2020/origano, ožepek, buča, boreč, češnjev paradižnik, stročnice, delavnica s starimi starši: izdelava 
API zobne paste/oblikovanje voska - Nina Ilič). 
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5. SODELOVANJE S STARŠI 

OBLIKE SODELOVANJA 

PRED VKLJUČITVIJO PO VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC 
- pogovor ob vpisu in obisk vrtca, 
- skupni sestanek s predavanjem za 

starše novincev, 

- individualni razgovor  z vzgojiteljico. 

- uvajanje novincev I. starostnega obdobja: prisotnost staršev v oddelku 
prvi teden vključitve, 

- roditeljski sestanki (2 x letno: sep., maj; oddelki 5-6 oz. 4-6  še jan.),    
- govorilne ure (1 x mesečno), individualni razgovori (po potrebi), 
- delavnice, srečanja, zaključki na ravni oddelka, 
- izobraževanje o določeni temi / Šola za starše,  
- sodelovanje na področju predstavitev poklicev v oddelku, 
- spodbujanja jezikovno-bralne pismenosti (branje pravljic), 
- mapa utrinkov oddelka,  
- mapa utrinkov otrok - (oddelki 1. starostnega obdobja), 
- evidenca PNP (oddelki 1. starostnega obdobja), 
- projektna predavanja za starše,  
- sodelovanje pri zbiranju priboljškov in oblačil v novembru, 
- akcije zbiranja starega papirja in zamaškov ter dobrodelnost za otroke 

našega vrtca v sodelovanju s Skladom vrtca in Fundacijo Vila Galja ter 
solidarnostne akcije ob elementarnih nesrečah,  

- vključitev staršev v izvajanje programa oddelka ter predstavnika 
staršev iz oddelka v Svet staršev vrtca, 

- obveščanje o poteku dela in dogodkov v vrtcu preko oglasnih desk, 
spletnega info portala, e-obvestil, 

- prehranska svetovalnica za starše. 

Že tradicionalna so postala skupna srečanja otrok in staršev na ravni vrtca, ki pomenijo sproščeno 
povezovanje vrtca z družino. Starši se nanje dobro odzivajo in v njih dejavno sodelujejo: srečanje z dedki 
in babicami (februar), prebujenje pomladi (april) in zaključno srečanje ob izteku šolskega leta. V vrtcu 
organiziramo 5 krovnih dogodkov in 1 dobrodelni koncert letno in sicer:  

 Varna pot v vrtec: sreda, 9. 10. 2019,  

 Praznični december: četrtek, 12. 12. 2019,  

 Šport in špas v vrtcu Galjevica: »Dan druženja in gibanja vseh generacij«: sobota, 1. 2. 2020,  

 Eko dan Vrtca Galjevica: sreda, 22. 4. 2020 (poteka samo na nivoju posameznih oddelkov), 
zaradi epidemije Covid-19 ni bil izveden. 

 Športne igre Galjevica: četrtek, 11. 6. 2020, zaradi epidemije Covid-19 niso bile izvedene. 
Prav tako zaradi koronavirusa ni bil izpeljan Eko dan Vrtca Galjevica in dobrodelni glasbeni koncert malih 
in velikih pevcev Vrtca Galjevica, ki bi potekal v dvorani KGBL v torek, 17. 3. 2020. Vsi dogodki 
spodbujajo sodelovanje in povezovanje ter dobrodelnost. Spodbuja se sodelovanje pri zbiranju starega 
papirja in sredstev za Sklad vrtca Galjevica ter Fundacijo Vila Galja (z 0,5 % dohodnine in sredstvi). 

IZOBRAŽEVANJE STARŠEV: Šola za starše - nadaljevalni projekt 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v projektu Šola za starše, ki ga delno sofinancira Mestna 
občina Ljubljana. Šola za starše je namenjena pomoči in podpori staršev pri reševanju vzgojnih dilem. 
Srečanja šol za starše vodijo strokovnjaki, ki delujejo na različnih področjih vzgoje in izobraževanja in 
lahko staršem približajo svoje strokovno znanje ter v pogovoru z njimi izmenjujejo svoje izkušnje. Hkrati 
pa na konkretnih primerih skupaj s starši iščejo nove premisleke, odstirajo nove poglede in iščejo 
drugačne odgovore na vzgojne dileme. 
Vsebina srečanj Izvajalec Termin izvedbe Št. udeležencev 

Samopodoba in samozavest – temelj 
osebnosti 

Mestna ZPM Ljubljana 
Nina Kočar 

24. 9. 2019 
med 17.30 in 19.00 uro 

10 

Ravnotežje med pohvalo, kritiko in 
zahtevami v vzgoji  

Mestna ZPM Ljubljana 
Tanja Povšič 

23. 10. 2019 
med 17.30 in 19.00 uro 

5 

Osebne kompetence otrok kot osebni 
kapital zdravega razvoja posameznika 

Mestna ZPM Ljubljana 
Damijan Habe 

14. 11. 2019 
med 17.30 in 19.00 uro 

4 

Kako do dobrega poslušanja in govora 
otrok? 

Simona Levc 
Pod okriljem Zveze 
Sonček 

9. 3. 2020 
med 17.00 in 18.30 uro 
 

Prestavljeno na 
10. 9. 2020 
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6. SODELOVANJE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 
 
Dejavno se povezujemo s strokovnimi ustanovami in zunanjimi strokovnimi delavci. Prav tako se 
vključujemo  v programe kulturnih ustanov mesta Ljubljane ne le kot obiskovalci, ampak kot dejavni 
udeleženci njihovih programov. 
 

INSTITUCIJA OBLIKE SODELOVANJA 
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izobraževalne dejavnosti 

2. Zavod za šolstvo študijske skupine, izobraževanje, postopki usmerjanja otrok 

3. Pedagoška fakulteta pedagoška praksa študentk 

4. Srednja vzgojiteljska šola delovna in pedagoška praksa 

5. Fakulteta za šport športni programi za otroke, izobraževanje 

6. Ljubljanski muzeji konzultacija pri projektih, - sodelovanje v njihovih delavnicah 

7. Nacionalni inštitut za javno zdravje projekt, svetovanje 

8. Zdravstveni dom Vič-Rudnik preventivni pregledi, zobna preventiva, Center za duševno 
zdravje (otroci s posebnimi potrebami) 

9. Center za socialno delo Vič-Rudnik obravnave otrok, družin 

10. Ljubljanske galerije in muzeji konzultacija pri projektih, sodelovanje v njihovih delavnicah 

11. Osnovna šola Oskarja  
      Kovačiča 

delo po dogovorjenem strokovnem programu, sodelovanje pri 
vpisu otrok v OŠ 

12. Četrtna skupnost Rudnik obiski, sodelovanje v programih, prispevki v  Rudniški Četrtinki 

13. Lutkovno gledališče Ljubljana obiski predstav, gostovanje v vrtcu 

14. Hiša umetnosti delavnice 

15. Hiša eksperimentov delavnice 

16. Knjižnica Prežihovega   
      Voranca, Rudnik 

obiski, ure pravljic, sodelovanje v projektu Ciciuhec 

17. ZPM Ljubljana  Zeleni nahrbtnik, Pomežik poletju, Teden otroka 

18. MOL - Oddelek za šport Mali sonček, kros, izobraževanja, pohod okoli Ljubljane 

19. MOL - Oddelek za kulturo festival Bobri 

20. MT šport vrtec v naravi - kmetija 

21. Botanični vrt obiski in sodelovanje v njihovih delavnicah  

22. Zavod za naravno in kulturno     
      dediščino 

sodelovanje v projektih 

23. Policijska postaja Vič delovni pogovori, skupno reševanje problemov 

24. Gasilsko društvo Barje obiski, sodelovanje v programih vrtcev 

25. Taborniški odred sodelovanje na prireditvah v enoti Galjevica in lokaciji Pot k 
ribniku 

26. Karate klub Rudnik predstavitvene delavnice za vse štiri vrtce 

27. Čebelarska zveza Slovenije in        
      čebelarsko društvo Barje 

obisk čebelarja in predstavitev čebelarske dejavnosti ter čebel 

28. ZOO Ljubljana voden ogled živalskega vrta 

29. Cankarjev dom Moj prvi abonma 

30. Karitas Rakovnik pomladni program otrok na srečanju starejših občanov 

31. Ljubljanski grad razstava otroških slik 

32. ZLRO, Planet otrok letovanje Savudrija, zimovanje Pokljuka, vrtec v naravi 

33. Slovenska filantropija sodelovanje in koordinacija prostovoljcev za delo v vrtcu 

34. Glasbena šola Rakovnik glasbeno dopoldne (predstavitev instrumentov in koncert 
učencev glasbene šole) 

35. Konservatorij za glasbo in balet, Lj. Mini glasbeno-baletni abonma 

36. Diagnostični center Clarus preventivni zdravniški pregledi zaposlenih 

37. Borštnar & Co varstvo pri delu 

38. Zavod enostavno prijatelji Škratek prijateljček 
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7.  PROMOCIJA VRTCA 
 
PRIREDITVE, PREDSTAVITVE 

KAJ KJE KDAJ KDO 

Varna pot v vrtec  Igrišče enote Galjevica in 
zunanje igrišče pred 
dvorano Krim 

9. 10. 2019 Vsi zaposleni, starši, otroci, 
javnost, policisti, reševalci, 
gasilci ter predstavniki VARNE 
POTI s štirimi poligoni 

Dobrodelna akcija zbiranja 
priboljškov za otroke iz socialno 
šibkih družin 

Vse hiše Vrtca Galjevica 25.-27.11.2019 
 

Vsi oddelki vrtca, starši 

Uradna otvoritev energetsko 
prenovljene enote Galjevica s 
prizidkom večnamenskega 
prostora 

Večnamenski prostor 
enote Galjevica 

12. 12. 2019 SD in otroci vrtca 

Praznični december z Vilo Galjo Športna dvorana Krim  12.12.2019 Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v  
sodelovanju z OŠ Oskarja 
Kovačiča in ČS Rudnik, starši, 
otroci 

Unescov šport in špas – 
medgeneracijsko sodelovanje in 
dobrodelna košarkarska tekma 

Športna dvorana Krim 1. 2. 2020 Krajani, vsi zaposleni, starši, 
otroci 

Dobrodelni glasbeni koncert Dvorana KGBL 17. 3. 2020 
odpadel zaradi 
Covid-19 

Vsi otroci, zaposleni in starši 

Eko dan Vrtca Galjevica Posamezni oddelki na 
nivoju celotnega vrtca 

22. 4. 2020 
odpadel zaradi 
Covid-19 

Vsi zaposleni Vrtca Galjevica, vsi 
oddelki vrtca in starši 

Razstava likovnik del otrok Supernova Ljubljana Odpadla zaradi 
Covid-19 

SD in otroci vrtca 

Praznovanje dneva Evrope in 
dneva Ljubljane v Vrtcu Galjevica 

Enota Galjevica Odpadlo zaradi 
Covid-19 

Otroci in zaposleni vrtca 

Pevska revija otroških pevskih 
zborov 

Rakovniška cerkev Odpadla zaradi 
Covid-19 

Otroška PZ Vrtca Galjevica in PZ 
SD Galja, PZ OŠ Oskarja 
Kovačiča 

Športne igre Galjevica Na igrišču enote 
Galjevica in na zunanjem 
športnem igrišču pred 
dvorano Krim 

11. 6. 2020 
Odpadle zaradi 
Covid-19 

Vsi zaposleni Vrtca Galjevica v  
sodelovanju z OŠ Oskarja 
Kovačiča in ČS Rudnik 

 

STROKOVNI PRISPEVKI, ČLANKI, REFERATI 
DATUM KDO KJE PRISPEVEK TEMA 

18. 9. 2019 Mina Pišljar 4. znanstvena konf. 
Raziskovanje v VIZ: 
Mednarodni vidiki 
vzgoje in 
izobraževanja 

Vpliv mednarodnega 
sodelovanja na VIZ proces v 
Vrtcu Galjevica 

Referat in objava v 
zborniku: Mednarodno 
sodelovanje v vrtcu  

September 
2019 

Barbara 
Novinec 

ESHA Magazine – 
spletna revija 
www.esha.org   

Equity and inclusion as 
educational forces of today's 
diverse classroom 

Uvodnik: Enake možnosti 
in inkluzija v izobraževanju  

9. 10. 2019 Sergeja 
Zemljarič 

Spletni portal Mična Srečanje z žličko: Kdaj in kako 
otroka navajati na samostojno 
hranjenje (svetuje 
pedagoginja) 

Spodbujanje samostojnega 
hranjenja malčka 

25. 10. 2019 Mina Pišljar IV. mednarodna 
znanstvena konf. 
Talent Education  

Creating a stimulating 
environment for children with 
motoric talent in kindergarten 

Referat in objava v 
zborniku: Gibalno 
nadarjeni predšolski otroci 

http://www.esha.org/
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26. 11. 2019  Mina Pišljar X. mednarodna 
znanstvena konf.  
Narava, gibanje, 
zdravje  

Vzpodbude na področju 
gibanja pri predšolskem 
otroku 

Referat in objava v 
zborniku: Kurikularno 
področje gibanja 

16.12.2019 Ana Bukovec 
Krenn 

Pedagoška obzorja – 
Didactica Slovenica 

Pomen proste igre v 
predšolskem obdobju za 
spodbujanje emocionalnega 
razvoja otrok 

Znanstveni članek 

  23. 1. 2020   Mina Pišljar XIII. mednarodna 
strokovna 
konferenca:  Vzgojno 
izobraževalne 
potrebe predšolskega 
otroka 

Pomen mednarodnega 
sodelovanja pri delu 
vzgojitelja 

Referat in objava v 
zborniku: Profesionalni 
razvoj vzgojitelja 

Februar 
2020 

Barbara 
Novinec 

ESHA Mazazine – 
spletna revija 
www.esha.org   

Work-life balance and 
wellbeing are rights and not a 
privilege- also in education 

Uvodnik: Ravnotežje med 
delom in življenjem ter 
dobro počutje sta pravici 
in ne privilegij - tudi v 
izobraževanju 

2. 5. 2020 Barbara 
Novinec 

2020 OECD 
International Summit 
of the Teaching 
Profession – (ZOOM) 

Močni vodje, samozavestni 
učitelji, inovativni pristopi 
(Covid-19) – primer Slovenije  

Mednarodno srečanju na 
vrhu o učiteljskem poklicu 
(predstavnica učiteljev/ 
vzgojiteljev in ravnateljev 
Slovenije) 

5. 5. 2020 Sergeja 
Zemljarič 

Spletni portal Mična 
in Delo 

Kako otroka pripraviti na 
vrnitev v vrtec (odgovarja 
pedagoginja) 

Ponovna vrnitev otrok v 
vrtec po zaprtju vrtcev 
zaradi epidemije COVID-19 

Maj 2020 Barbara 
Novinec 

ESHA Mazazine – 
spletna revija 
www.esha.org 

COVID-19 as a lesson of facing 
challenges in a co-operative 
way 

Uvodnik: Izzivi ob pojavu 
epidemije Covid-19 v VIZ 

 
8.  TRAJNOSTNI RAZVOJ ZAPOSLENIH 
 
Stalno strokovno izobraževanje 
Izobraževanje delavk Vrtca Galjevica vključuje usposabljanje in samoizobraževanje v okviru: 

- strokovnih aktivov, 
- študijskih skupin, 
- predavanj, seminarjev, posvetovanj, strokovnih srečanj, izobraževalnih srečanj v vrtcu in 

tematskih konferenc. 
Pomembno je, da strokovne delavke vsebine in nova znanja prenašajo tudi na ostale sodelavce v okviru 
popoldanskih srečanj ali aktivov v vrtcu. 
 

Prednostna izobraževanja v šolskem letu 2019/2020: 
 izobraževanje na strokovnem področju: Delo z OPP – avtizem (vsi SD), Plesno-gibalne terapije v 

vrtcu (vsi SD), NTC sistem učenja – primeri prakse (vsi SD),  Melodika glasu z ritmom (vsi SD),  
Retorika (vsi SD), Komuniciranje v oteženih okoliščinah (vsi SD), Vodenje skozi zgodbo (vsi SD), ,  
Gozdni vrtec - gozdna pedagogika (zaključena skupina – kolegialne hospitacije), Srednje vodenje 
(zaključena študijska skupina);  

 izobraževanje za projektno delo: Eko vrtec, Unesco vrtec, Etika in vrednote v VI idr.; 

 IKT usposabljanje za uporabo računalniške programske opreme pri VI  delu;  

 jezikovno izpopolnjevanje zaposlenih (angleščina, španščina); 

 glasbeno izobraževanje: učenje kitare in petje – pevski zbor Galja. 
 
Stroški za interna in eksterna izobraževanja zaposlenih v šolskem letu 2019/2020 znašajo 35.525,89 EUR, 
kar je v povprečju 355,26 EUR na zaposlenega.  

 

http://www.esha.org/
http://www.esha.org/
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8.1  INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE  

Izobraževanje v 
okviru vrtca 

Okvirna 
ura: 

Okvirna vsebina 
programa 

Izvajalec  Število 
Udeležencev 

29. 8. 2019 
 

2 uri 
17.00-18.30 
 

Delo z OPP – avtizem (uvodni 
vzgojiteljski zbor) 

SD vrtca Pedenjped 
(razvojni oddelek), 
Ljubljana 

61 

5. 9. 2019 1 ura (2 
skupini) 
1. 12.30-13.30 
2. 13.45-14.45 

IKT/GDPR v vrtcu – varna hramba 
fotografij  in interaktivna uporaba 
foto postaje oddelka 

Slkupina DTS: Andraž 
Prajs 

54 

28. 9. 2019 4 ure Melodika glasu in petje  MPG: Špela Stražišar, 
Matej Virtič 

61 

2 uri Ritem z uporabo glasbenih 
inšturmentov in cevi 

Jaka Strajnar 61 

16. in 17. 10. 2019 2 uri (2 
skupini) 
17.00-18.30 

Plesno-gibalne terapije v vrtcu (pri 
OPP – motnje avtističnega spektra) 

Nina Zorko  

12.  11.  2019 2 uri: 
17.00-19.00 

Komuniciranje v oteženih 
okoliščinah  

Anja Hlača Ferjančič 57 

28.1. in 5. 2. 2020 2 uri (2 
skupini) 
14.00-15.30 

NTC učenje –strokovni aktiv, 5. del  NTC center, dr. Ranko 
Rajović, Vanja Jovičevič 

49 

27.1.2020 16.-20.ure 4 pedagoške 
ure 
16.00-20.00 

Odgovornost kot temelj družbe 
prihodnosti-1.modul 

42 group, Iztok Žilavec 29 

10.2.2020 17.-20.ure Odgovornost kot temelj družbe 
prihodnosti-2.modul 

48 

14 in 15. 4. 2020 4 ure (2 
skupini) 
14.00-15.30 in 
15.45-17.15 

Vodenje skozi zgodbo Jani Prgič Odpadlo zaradi 
Covid-19 (zaprt vrtec) 

januar - februar 2020 dopoldan Napovedane hospitacije, 
spremljanje dokumentacije in 
evalviranje VI dela 

Barbara Novinec, Vesna 
Podboj-Panič 

26 oddelkov 

marec 2020 – 
neizvedeno  

9.30-11.30 Gozdni vrtec – gozdna pedagogika 
za malčke 

Kolegialne hospitacije  Covid-19 (zaprt vrtec) 

marec 2019 - 
neizvedeno 

dopoldan Kolegialne hospitacije SD / vodstveni delavci Covid-19 (zaprt vrtec) 

15.6.2020 18.30-21.00 Zbor delavcev Barbara Novinec 70 

29.6.2020 17.00-19.30 Otežena komunikacija s starši dr. Bogdan Polajnar 57 

29.6.2020 17.00-18.30 Vzgojiteljski zbor: Poročanje o 
projektih in načrtovanje poletnega 
dela 

Barbara Novinec, SD / 
koordinatorji, vodji 
aktivov 

57 

 
Dodatna interna izobraževanja za zaposlene vrtca 

Naslov  Termin Izvajalec Število 
udeležencev 

Izobraževanje  angleškega 
jezika 

 10 urni program (jan.-mar.) 

 60 urni program (okt. - maj) 

Linkfiz  
 

6 
5 

Glasbeno izobraževanje – 
Kitara 

Januar do marec 2020 in  
oktober do december 2019 
od 7.00 do 8.00 ure 

MPG zasebna glasbena šola, 
Špela Stražišar s.p. 

4 
4 

Pevski zbor strokovnih 
delavcev vrtca Galjevica 

Oktober 2019 do marec 2020 
od 7.00 do 8.00 ure 

MPG zasebna glasbena šola, 
Špela Stražišar s.p., Matej Virtič 

12 

 
8.2 EKSTERNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA 

 

Ime in priimek udeleženca 
seminarja 

Tema seminarja 
 

Institucija 

Mina Pišljar Nacionalna zdravstvena konferenca Pedagoški inštitut 

Mina Pišljar Talent Education 2019-Conference fee MIB d.o.o. 
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Stanka Sopotnik Računski izkazi, letno poročilo in davčni 
obračun DDPO za 2019 

Educa izobraževanje 

Mina Pišljar Konferenca-Vzgojno izobraževalne potrebe 
predšolskega otroka 

MIB EDU, izobraževalni zavod 

Lidija Hojč Kuharska delavnica – delo v šolski kuhinji Aletheia, Barbara Zajc s.p. 

Maja Novak Vse o izvržbi za VIZ Aletheia, Barbara Zajc s.p. 

 
8.3  FORMALNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH v šolskem letu 2019/2020 za pridobitev strokovne 
izobrazbe: 
 

Stopnja izobraževanja Institucija Št. delavk 
VIII. Biotehnična fakulteta 1 

VII. Pedagoška fakulteta 5 

SKUPAJ  6 

  

Pedagoška praksa dijakov Srednje vzgojiteljske šole in študentov Pedagoške fakultete ter Biotehnične 
fakultete 
Vrtec Galjevica je že več let hospitacijski vrtec s področja naravoslovja za Pedagoško fakulteto v Ljubljani. 
Letos zaradi Covid-19 nismo opravili pedagoške prakse v vrtcu.  
Študente drugih predmetnih smeri Pedagoške fakultete, drugih fakultet in dijakinje/dijake Srednje 
vzgojiteljske šole smo razporejali v obe enoti po strokovni presoji in upoštevanju želja študentov. 
Praksa 
Dijakinja / Študentka Mentor         Enota/lokacija 

Mohar Lara, 4.letnik SVŠ Suhadolnik Jana Galjevica 

Černe Klara, 4. letnik SVŠ Kuk Pia Orlova 

Strašek Katja, 4. letnik SVŠ Jakopin Barbara Orlova 

Koleša Lea, 2. letnik SVŠ Gale Anka Orlova 

Zupančič Urška, Pedagoška fakulteta, inkluzivna pedagogika Zemljarič Sergeja Orlova 

Pograjc Anastazija, PF, inkluzivna pedagogika (pedagoška in 
reflektivna praksa) 

Zemljarič Sergeja Orlova 

Oblika prostovoljnega dela – pomoč otrokom pri vključevanju v oddelek  
Prostovoljec-/ka  Oddelek    

Neža Španič Kresničke 

Alenka Mohorčič Kresničke, Ribice 

 
8.4 NAPREDOVANJA  
 
Na podlagi 4. odstavka 16. člena ZSPJS (Ur. l. RS, 84/18) je v Vrtcu Galjevica s 1. 4. 2020 v plačne razrede 
napredovalo 5 zaposlenih. Od tega 3 tehnični ter 2 strokovna delavca. Pravico do plače v skladu z višjim 
plačnim razredom pa zaposleni pridobijo s 1. 12. 2020. V letu 2020 so bili na MIZŠ oddani 4 predlogi za 
napredovanje strokovnih delavcev v naziv in sicer: 2 x mentor, 1 x svetovalec in 1 x svetnica. Odločbe še 
čakamo. 
 
8.5 UPOKOJITVE / PREKINITVE DELOVNEGA RAZMERJA 
 
Upokojitve: 

Priimek in ime delavca delovno mesto 
KS vzgojiteljica 

SI perica 

 
Prekinitve delovnega razmerja: 
Priimek in ime delavca delovno mesto Razlog 
DT Pom.vzgojitelice Sporazumna prekinitev pogodbe za NDČ 

JPS Pom.vzgojiteljice Sporazumna prekinitev pogodbe za NDČ 

VU Svetovalna delavka Sporazumna prekinitev pogodbe za DČ 
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9. PROSTORSKI POGOJI  – pregled po enotah 
 
Šolsko leto smo pričeli z enakim številom oddelkov kot lani, to je 26 oddelkov. Na dan 1. 9. 2019 so bile 
zasedene vse igralnice s skupnim številom otrok 443. 
 
Podatki o površini na otroka - 28. 2. 2020 

Enota ime 
igralnice 

površina 
igralnice 
v m2 

površina na 
otroka v m2 

število  
otrok 

starostno obdobje 
 in starost otrok 

Galjevica Pikapolonice 46,83 3,12 15 I.   1-2 

 Mucki 44,25 2,95 15 I.   1-2 

 Metulji 40,75 2,91 14 I.   2-3 

 Polži 40,75 2,14 19 II.  3-4 

 Petelini 42,7 2,25 19 II   3-4 

 Srne 42,7 2,25 19 II.  3-4 

 Kužki 42,7 1,78 24 II.  4-5 

 Medvedi 42,7 1,86 23 II.  4-5 

 Ježi 42,7 1,94 22 II.  5-6 

 Zmaji 42,7 2,03 21 II.  5-6 

Skupaj  428,78  191  

Orlova Gosenice 42,12 3,00 14 I.   1-2 

 Čebelice 39,06 2,79 14 I.   1-2 

 Mravljice 38,55 2,75 14 I.   2-3 

 Miške 38,55 2,75 14 I.   2-3 

 Krtki 40,31 2,24 18 II.  3-4 

 Zajčki 39,98 1,67 24 II.  4-5 

 Kresničke 43,48 1,81 24 II.  5-6 

 Murenčki 43,62 1,89 23 II.  5-6 

Skupaj  325,67  140  

Jurček Lisičke 50,00 3,57 14 I.   1-2 

 Veverice 50,00 3,57 14 I.   2-3 

 Sovice 50,00 3,57 14 I.   2-3 

Skupaj    42  

Dolenjka Sončki 27,56 2,51 11 K   2-4 

 Zvezdice 32,13 2,00 14 II.  4-6 

Skupaj  59,69  25  

Ribnik Račke 50,82 2,54 20 II.  4-6 

 Ribice 57,15 3,57 16 II.  3-4 

 Žabice 20,87 2,31 9 I.   2-3 

Skupaj  107,97  45  

SKUPAJ 26 igralnic   443  

 
Razmerje števila otrok na stokovnega dealvca: 

 v enoti Galjevica je 8,68/ 1 

 v enoti Orlova 8,24/ 1 

 v enoti Jurček 6,00/1 

 na lokaciji Dolenjka c. 6,25/ 1 (znižan prostorski normativ) in 

 na lokaciji Pot k ribniku 7,50/ 1.  
 
Kljub temu, da so polni vsi oddelki do normativa, ne pokrivamo vseh potreb v okolju, saj je Komisija za 
sprejem otrok za šolsko leto 2019/2020 odklonila 62 (april 2019), za šolsko leto 2020/2021 pa 91 otrok 
(april 2020). Ustanovitelj je seznanjen s tem problemom.  
Poseben problem je zagotavljanje hkratne prisotnosti delavk v oddelkih I. starostnega obdobja v času 
bolniških odsotnosti. Reševali smo ga s prerazporeditvijo urnika strokovnih delavk in/ali z občasnim 
zaposlovanjem študentk.  
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10. STROŠKI INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 
 
Enota Galjevica STROŠEK (EUR) 

Servis pralnega stroja 100,35 

Servis plinskega kotla v kotlovnici 117,12 

Servis konvektomata 227,53 

Servis blatexa 455,13 

Servis pralnega stroja 88,76 

Zamenjava in popravilo notranjih vrat 6.483,08 

Pnevmatike zimske 260,70 

Servis avtomobila 536,64 

Menjava stekla 386,09 

Popravilo ograje in gumjastih tal 3.680,74 

Zamenjava pergole 6.258,60 

Vreča za sesalec listja 119,01 

Pohištvo Pikapolonice 9.362,87 

Kombi za razvoz hrane in perila 24.390,00 

Mize in stoli za igralnice 11.580,24 

SKUPAJ 64.046,86 

Enota Orlova z lokacijama STROŠEK (EUR) 

Servis avtomobila 267,16 

Servis plinskega kotla v kotlovnici 267,03 

Servis cevi za vodo 112,36 

Servis konvektomata 354,61 

Servis avtomat za pranje zelenjave 168,85 

Menjava pip 238,63 

Servis hladilna omara 248,15 

Kolesarska steza 28.159,06 

Predelava toplotne črpalke 6.902,76 

Ureditev asfaltnih površin 26.208,65 

Sanacija kuhinje in sanitarij lokacija Dolenjska c. 22.839,36 

Zamenjava bojlerja lokacija Pot k ribniku 811,30 

Servis požarne centrale 408,38 

Zamenjava svetilke 236,44 

Obnova stolov 527,00 

Čiščenje kanalizacije 275,23 

Menjava avtomatike na pisoarjih 286,46 

Servis klimatske naprave lokacija Pot k ribniku 355,51 

Servis pečice 528,87 

Popravilo bojlerja 223,02 

Zamenjava inverter motorja pri kotlu 731,09 

Servis aparata plin 179,60 

Dozirna črpalka za kotel 356,46 

Toplotna izolacija podstrešja 57.846,06 

Sanacija otroških sanitarij 50.860,79 

Pohištvo Murenčki 14.147,45 

Ureditev protipožarnega sistema 1.035,98 

Multifumskcijski stroj za kuhinjo 16.213,25 

Zunanje igralo 6.369,62 

Sanacija talnih površin v garderobi 8.952,85 

SKUPAJ 246.111,98 

Enota Jurček STROŠEK (EUR) 

Popravilo senčila 158,60 

Servis prezračevalnega sistema 1.704,58 
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Servis plinskega kotla v kotlovnici 172,63 

Sanacija strehe 51.966,53 

Menjava termostatskega ventila 255,00 

Sanacija toplotne črpalke 3.166,91 

Menjava plinskega senzorja 501,83 

Zamenjava elektromagnetnega ventila 339,65 

SKUPAJ 58.265,73 

SKUPAJ VRTEC GALJEVICA 368.424,57 

 
 

11. SREDSTVA SKLADA VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
        Barbara Novinec, ravnateljica 
 

Denarna sredstva po načinu 
Vrednost 

(EUR) 

Stanje sredstev Sklada vrtca na dan 31.8.2019 6.120,74 

Zbrana sredstva v Sklad vrtca v šolskem letu 2019/20 7.413,24 

Prostovoljni prispevki staršev  2.130,00 

Prostovoljni prispevek varno v vrtec 186,00 

Prostovoljni prispevki športne igre ODPOVED 

Dobrodelni koncert ODPOVED 

Prostovoljni prispevki novoletni sejem                            1.527,24 

Donacije podjetij  3.570,00 

SKUPAJ SREDSTVA v ŠOLSKEM LETU 2019-20 13.533,98 

Nakup oz. plačila iz Sklada vrtca v šolskem  letu 2019/20 12.467,09 

Dežniki 260 1.915,22 

Termo steklenice 54 970,29 

Nahrbtniki (novoletno obdarovanje) Vsi otroci 3.096,79 

Igrače v vseh 26 oddelkih (Dedek Mraz) Vsi otroci 4.148,04 

Abonma CD 208                                620,00 

Fotoaparati 5 501,75 

Tečaj plavanja  81 1.215,00 

Stanje sredstev Sklada vrtca 31.07.2019  1.066,89 


