
Mesec september (uvajalni mesec):    

Postali smo »Škrati« 
 

 
Zakorakali smo v novo vrtčevsko leto 2020/2021. Poslovili smo se od »Metuljčkov« in postali 

smo »Škrati«…malo starejši, malo večji, bolj radovedni in razigrani ter še bolj igrivi in 

vedoželjni znanja in gibanja v naravi…itd.  

 

V  oddelek Škrati je vključenih 14 otrok iz prvega starostnega obdobja, ki so stari od 2 – 3 leta. 

Skupina šteje 8 dečkov in 6 deklic.  

 

Pedagoški delavki v oddelku: 

Vzgojiteljica: Simona Lorenčič  

Vzgojiteljica – pom. vzgojiteljice: Martina Ješovnik  

 

Letošnje šolsko leto bomo nadaljevali z določenimi vsebinami in dejavnostmi ter cilji po 

kurikulumu in tako nadgrajevali že usvojeno in to tudi izvajali kot dejavnosti  v oddelku. 

Poseben poudarek pa bomo namenili naravi kot področju dejavnosti v vrtcu in kot našo 

prednostno nalogo po LDN na nivoju vrtca v korelaciji z gibanjem (v prostoru in na 

prostem).  
 

Rdečo nit v našem oddelku pa bo predstavljala naslednja tema: 

 

- NARAVA IN GIBANJE STA NELOČLJIVO POVEZANA TER NAS 

OBDAJATA POVSOD… 

 

Narava in gibanje sta neločljivo povezana. Ponujata nam veliko možnosti za popestritev in 

zanimivejše podajanje različnih vsebin. Otroku omogočata širši pogled na problem in s tem tudi 

boljše pomnjenje. Vsi otroci se radi igrajo na prostem, saj je narava vse okoli nas. Otroci se v 

vsakodnevnem življenju vseskozi srečujejo z gibanjem v naravi, pa naj si želijo ali ne. 

Delo z najmlajšimi temelji na pozitivnih spodbudah, ki so v tem obdobju osnovna motivacijska 

metoda. Otrokom je potrebno  nuditi različne dejavnosti v prostoru in na prostem. Z gibanjem 

si otroci razvijajo intelektualne sposobnosti, pomembno vlogo pa ima tudi pri socialnem in 

čustvenem razvoju.  

Pri načrtovanju določenih dejavnosti bomo sledili globalnim ciljem, ki jih navaja Kurikulum 

za vrtce ter vključevali vsa področja dejavnosti.  

 

 

Nekaj utrinkov in dogodkov ter dejavnosti, ki so nastali v tem uvajalnem mesecu. 

 



 

     Tema: Pozdrav jeseni.  

     Področja dejavnosti:  

 likovna umetnost (barvanje ježkov z uporabo barvic in voščenk; odtis dlani z uporabo 

tempera barv in prstnih barv), 

 glasbena umetnost (poslušanje in prepevanje pesmice Živali jeseni), 

 plesna umetnost in gibanje (ples ob glasbi, posnemanje in uprizarjanje gibanja živali v 

jeseni), 

 jezik (deklamacija Listki). 



 

Tema: »Botra jesen« je prišla v naše kraje… 

Obiskala nas je »Botra jesen«.  

Prinesla nam je pokazat jesenske plodove in dobrote, z nami se je pogovarjala, mi pa smo ji 

zapeli pesmico o jeseni in povedali deklamacijo o listkih.  

Hvala »Botra jesen« za obisk. 

  

 

 


