
Postali smo »Zvezdice«  
 

 
Zakorakali smo v novo vrtčevsko leto 2021/2022. Poslovili smo se od 

»Škratov« in postali smo »Zvezdice«…malo starejši, malo večji, bolj 

radovedni in razigrani ter še bolj igrivi in vedoželjni znanja in gibanja 

v naravi…  

 

 

V  oddelek Zvezdice  je vključenih 19 otrok iz drugega starostnega obdobja, ki so stari od 3 – 

4 leta. Skupina šteje 11 dečkov in 8 deklic. 14 otrok je prišlo v ta oddelek iz oddelka lanskih 

»Škratov«, 5 otrok pa iz oddelka lanskih »Metuljčkov«.  

 

Pedagoške delavke v oddelku: 
Vzgojiteljica: Simona Lorenčič  

Vzgojiteljici – pom. vzgojiteljice: Liljana Greifoner/Katja Šijanec 

 

 

PRIORITETNA NALOGA 
 

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

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

poudarek pa bomo namenili gibanju kot področju dejavnosti v vrtcu in kot našo prednostno 

nalogo po LDN na nivoju vrtca v korelaciji z naravo.   

 

Zavedamo se, da je otrokom potrebno nuditi  različne dejavnosti v prostoru in na prostem.  

Z gibanjem si otroci razvijajo intelektualne sposobnosti, pomembno vlogo pa imajo tudi pri 

socialnem in čustvenem razvoju.  

                       

Gibanju bomo dodali aktivnosti s področja naravoslovja. Vključili bomo tudi vrednote, o 

katerih smo govorili preteklo šolsko leto. 

 

Dogovorili smo se in izbrali vrednote meseca, ki nam bodo služile za izhodišče načrtovanja. 

 

Poimenovali smo jih VREDNOTE ZA LEPO OTROŠTVO. 

 

Trudili se bomo, da bomo čim več gibanja izvajali zunaj, na svežem zraku, v vseh letnih 

časih. Tako bomo otrokom pomagali zgraditi pristen odnos do narave in  jih navdušili za 

gibanje skozi vse življenje.  

 Prav tako  bomo dali poudarek na  dobrem in varnem počutju otrok, otroku bomo vzgled, 

zadovoljevali bomo njihove osnovne potrebe, spodbujali jih bomo pri vsakodnevnih 

dejavnostih, ponujali jim bomo primerne materiale in igrače ter didaktične materiale in jih 

vključevali v vsakodnevna opravila (prinesejo, odnesejo, pospravijo… brisanje rok, umivanje, 

higiena, samostojnost…itd.).  

» Času dajemo čas ». 

 

 

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

 



Tema: Postali smo »Zvezdice«.  

 

Sveti, sveti zvezdica… 

https://www.youtube.com/watch?v=m9znERb9_7w 

(Sveti, sveti  zvezdica | Kompilacija 19 minut | Twinkle Twinkle Little Star in Slovenian) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9znERb9_7w


 

 

 

 

 

 



 

     Področja dejavnosti:  

 likovna umetnost (barvanje zvezdic z uporabo barvic), 

 glasbena umetnost (poslušanje in prepevanje pesmice: Sveti, sveti zvezdica…), 

 plesna umetnost in gibanje (ples ob glasbi, posnemanje in uprizarjanje vsebine pesmi), 

 gibanje/ples (gibalne minutke, razgibavanje, rajalne igre),  

 jezik (pogovor, razgovor, pripovedovanje, ogled knjig in revij…). 

 

 


