
REALIZACIJA DELA V VRTCU KOBANČEK 
od septembra 2022 do 23. januarja 2023 

 
 
 
Vrtec Kobanček ima dve enoti: enota Selnica ob Dravi in enota Sv. Duh na Ostrem 
vrhu. 
V enoti Selnica ob Dravi imamo trenutno samo 2 prosti mesti in sicer v 1. starostnem 
obdobju.  
V enoti Sv. Duh na Ostrem vrhu imamo 10 prosih mest. 
 
 
 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 
Glasbene urice 1. starostno obdobje 
 
Vodja: Petra Badoko 
Izvajajo se v dveh skupinah: skupina Žogice in Ježki, 1x mesečno, od oktobra 2022 
naprej. 
V mesecu oktobru in novembru so se urice izvedle le v skupini Žogice, decembra pa v 
obeh skupinah, ločeno v vsaki posebej. 
V mesecu oktobru so se otroci seznanili z novo pesmico Mire Voglar: Jesenski raj. 
Pesem so tudi gibalno uprizarjali. Na uri je vzgojiteljica zaigrala na blok flavto.  
V mesecu novembru so se otroci seznanili z novo pesmico Janeza Bitenca: Pleza, 
pleza na drevo. Pesem so prepevali in tudi zaplesali. Oboje so hitro osvojili. 
V mesecu decembru so se otroci seznanili z pesmico Dedek Mraz od Janeza Bitenca. 
Pesem smo prepevali ob slikah. Spoznali so se tudi z orffovimi instrumenti in nanj igrali. 
Nato so prepevali pesem in jo spremljali na inštrumente. 
Strokovna delavka na uricah poskrbi za zanimiv uvodni del, ki je povezan s vsebino 
pesmi, ki se jo bodo učili. 
 
 
Glasbene urice 2. starostno obdobje 
 
Vodja: Urška Mlakar 
Izvajajo se v štirih skupinah, glede na interes: skupina Pikapolonice, Sončki, 
Raziskovalci in Astronavti, 1x tedensko, od oktobra 2022 naprej. 
Osnovni cilj glasbenih uric je spodbujanje radovednosti in veselja do umetniške 
dejavnosti – petja. Otroci z veseljem obiskujejo glasbene urice. Urice so pričeli s 
sproščenimi glasbeno didaktičnimi igrami. GDI izvajajo na vsaki glasbeni urici. Velik 
poudarek do sedaj je bil na ločevanju in prepoznavanju raznih orffovih instrumentov, 
raznega tempa in ritma. Do meseca januarja so otroci usvojili tri otroške pesmice.  
Naučili so se pesem Tika taka in Na saneh od Janeza Bitenca ter Kje je copatek od 
Jeneza Kuharja. Prav tako so pričeli usvajati elemente zborovskega petja, saj se 
pripravljajo na nastop v mesecu marcu. 
 
 
Gibalne urice 1. starostno obdobje 
 
Vodja: Nika Maučnik (v sodelovanju z Martino Jaunik) 
Izvajajo se v dveh skupinah: skupina Ježki in Žogice, 1x mesečno v telovadnici, od 
oktobra 2022 naprej. 



Pri načrtovanju je upoštevana sistematika gibalne dejavnosti v prvem starostnem 
obdobju. Vsebina ure je povezana z obravnavano vsebino v skupini, da se otroci lažje 
vživijo v vloge. Poudarek je na naravnih oblikah gibanja in osnovnih gibalnih konceptih. 
Do sedaj so vse urice potekale po začrtanem planu. 
 
 
Gibalne urice 2. starostno obdobje 
 
Vodja: Urška Vračko (v sodelovanju z Martino Jaunik) 
Izvajajo se v treh skupinah: skupina Sapramiške, Pedenjepdi in Pikapolonice, 1x 
mesečno v telovadnici, od oktobra 2022 naprej. 
Pri načrtovanju je upoštevana sistematika gibalne dejavnosti za starost otrok od 3 – 4  
leta. Vsebina ure se delno povezuje s tematiko, ki jo skupine obravnavajo. S pomočjo 
gibalne urice otroci utrdijo pridobljeno znanje. Otroci na uricah utrjujejo naravne oblike 
gibanja in gibalne koncepte. Velik poudarek se daje na razvoju gibalnih sposobnosti. 
Do sedaj so vse urice potekale po začrtanem planu. 
 
 
Mali pohodniki 
 
Vodja: Martina Jaunik 
Do sedaj smo izpeljali en pohod. Prvi (jesenski) pohod je bil izveden v sredo, 26. 10. 
2022, ob 16.00 uri. Dobili smo se na šolskem igrišču ter se podali po poti na Janževo 
goro. Tudi letos nas vso pot spremljajo predstavniki gorske reševalne službe in nam 
ob poti pomagajo pri izvedbi dejavnosti ter skrbijo za varnost udeležencev. 
Pot smo popestrili z dodatnimi nalogami, ki jih družina skupaj opravi. Na prvem 
pohodu, so se preizkusili v hoji po različnih črtah na asfaltu ter skoki čez narisane črte. 
Da naloge niso bile prenaporne smo vključili elemente joge za umiritev in sprostitev. 
Pri cerkvi so se delili v dve skupini. Ena skupina je dopolnila barvno paleto listov, druga 
se je podala po poti poguma (hoja med drevesi z zaprtimi očmi, z držanjem za vrvico, 
ki nakazuje pot). Pri spustu iz Janževe gore v dolino smo ob poti srečali razne miselne 
in šaljive igre. V dolini miru smo se preizkusili v razvrščanju ter se naučili novo pesem, 
ki nas bo letos spremljala na pohodih. Čisto na koncu smo skupaj zarajali Rdeče češnje 
rada jem. 
Prvega pohoda se je udeležilo 25 otrok iz vrtca, skupaj s svojimi starši, brati, sestrami, 
babicami, dedki, znanci. Pohoda so se udeležili 4 člani GRS Maribor in 3 zaposlene 
delavke v vrtcu. Skupaj nas je bilo 72. Vtisi, ki so jih starši zapisali ali povedali so bili 
zelo pohvalni. 

 
Dodatna dejavnost: Gibalne urice za otroke z dodatno učno pomočjo 
 
Svetovalna delavka Tajda Kociper in vodja vrtca Martina Jaunik sva se odločili, da 1x 
na teden izvedeva gibalno dejavnost za otroke, ki imajo dodatno strokovno pomoč. 
Starši so podprli te urice, ki so zelo zanimive in pestre, saj je znanje otrok zelo različno. 
Pred vsakimi uricami se določijo cilji za posamezno skupino otrok, ki jih na uricah 
vključiva. Prav tako se po končanih uricah naredi pregled stanja. Poleg urjenja 
motoričnih sposobnosti, smo začeli dajati poudarek na medsebojnem sodelovanju in 
delu v paru, kar nekaterim predstavlja velik izziv. Urice so do sedaj odpadle le v primeru 
večjega pomanjkanja kadra ter v času počitnic. Dosedanja realizacija uric je čez 85%. 
 
 
  



PROJEKTI 
 
Gozdni vrtec 
 
Vodja: Polonca Golič 
Sodelujejo vse skupine 2. starostnega obdobja enote Selnica ob Dravi ter otroci iz 
enote Sv. Duh na Ostrem vrhu. 
Otroci so zelo radi v gozdu, dejavnosti so zelo razgibane. Veliko so na svežem zraku. 
Naučili so se, da ni slabega vremena, le neprimerna oblačila. Skupina Astronavti iščejo 
rešitve, da bi lahko imeli stalno gozdno učilnico in jo skupaj z ostalimi skupinami 
naredili tako, da bi v njej lahko preživeli čim več časa in izvedli čim več dejavnosti. 
Od septembra do sedaj so vse skupine izvedle v gozdu 52 dejavnosti, ki so bile 
poslane vodji mreže gozdnih vrtcev in šol. Nekatere so bile objavljene na njihovem 
Facebook profilu. Vse pa si lahko ogledate tudi na spletni strani vrtca. 
 
 
Lutke v vrtcu – 1. starostno obdobje 
 
Vodja: Mateja Dugonik 
Do sedaj so bile izvedene 3 predstave, kot so bile tudi načrtovane. 

- Dne,  7.10.2022 (v sklopu Tedna otroka), so najstarejši otroci iz skupine Žogic 
zaigrali 1. lutkovno predstavo po pravljici Pod medvedovim dežnikom, pod 
mentorstvom vzgojiteljic Petre Badoko in Lee Krebs. V predstavi so poleg otrok 
bili vključeni tudi vzgojiteljici. Vsak otrok je imel svojo naglavne obroče, ki so 
predstavljali, katero žival uprizarjajo. Glavna tema zgodbe je dobrota glavnega 
junaka.  

- Petek, 18. 11. 2022 (v sklopu tedna Tradicionalni slovenski zajtrk), sta drugo 
predstavo so odigrali vzgojiteljici Bernarda Majster in Mateja Dugonik. Naslov 
predstave je bil Čebela Adela, škratek Jakec in kravica Katka. Skozi celotno 
predstavo so liki iz zgodbe sodelovali z otroki in jih aktivno vključevali v pogovor. 
Liki so otrokom predstavili od kod dobimo mleko, med, maslo in jabolko, ki so 
sestavine Tradicionalnega slovenskega zajtrka . Otroci so poznali odgovore na 
njihova vprašanja, saj so pred tem imeli zajtrk, kjer so vsa živila tudi okušali.  

- Dne, 16. 12. 2022 (v sklopu prazničnega decembra), sta Dunja Kelbič in Nika 
Maučnik pripravili pravljico Kako je Vilko vzljubil zimo od avtorice Bojane 
Dimitrovski. Govori o mucku Vilku, ki ni maral zime. S pomočjo prijateljev je 
ugotovil, da zima le ni tako huda, ter da so zimske igre lahko zabavne.  

Otrokom je bile vse predstave zelo všeč, saj so jih poslušali ter gledali z zanimanjem. 
Predstava Pod medvedovim dežnikom je bila tudi posneta in objavljena na spletni 
strani vrtca. 
 
 
Lutke v vrtcu – 2. starostno obdobje 
 
Vodja: Petra Vogme Lukič 
Projekt se izvaja prvo leto. 

- Dne, 22. 11. 2022, ob tradicionalnem slovenskem zajtrku, je skupina 
Raziskovalcev pripravila dramatizacijo z narodno zabavno glasbo in plesom. 
Naslov je bil Medena pravljica. Otroci so spoznali čebele in njihov pomen. 

- Dne, 20. 12. 2022, v prazničnem decembru, je skupina Astronavti pripravila 
dramatizacijo Smrečica za medveda. Zgodbica ima zelo pomembno 
okoljevarstveno sporočilo. Otroci so spoznali, da vsako drevo, ki raste v gozdu, 
nudi živalim topel dom in zavetje. 



Otroci iz vseh 6 oddelkov so si obe predstavi z navdušenjem ogledali. Enako velja tudi 

za strokovne delavce. Na predstave sta povabljeni tudi ravnateljica in pomočnica 

ravnateljice. Otroci za vsako predstavo izdelajo vabila, s katerimi povabijo na ogled 

prijatelje iz drugih skupin. Skupina Astronavti je video posnetek predstave posredovala 

tudi staršem. Prav tako je posnetek objavljen na spletni strani vrtca. Odzivi so odlični. 

 
 
Otroštvo podaja roko modrosti 
 
Vodja: Ladislava Miloševič. 
Sodelujejo vse skupine enote Selnica ob Dravi. Povabili so tudi upokojene delavke 
vrtca, ki bodo sodelovale v načrtovanih skupnih dejavnostih.  
Izvedena skupna dejavnost:  
- 7. 12. 2022: ogled lutkovne predstave Miškova kapica v izvedbi upokojene 

vzgojiteljice Jožice Perc. Predstavo so si v sklopu dejavnosti v prazničnem 
decembru ogledale skupine 1. starostnega obdobja (v igralnici skupine Žogice) in 
skupine 2. starostnega obdobja (v mali telovadnici). 

Izvedene dejavnosti s področja medgeneracijskega sodelovanja v posameznih 
skupinah: 
- 22. 9. 2022: spoznavno srečanje in pohod na Janževo goro z go. Slavico (skupina 

Sapramiške); 
- 5. 10. 2022: obisk pri ge. Jani in srečanje z njenimi zajčki (skupina Sapramiške); 
- 12. 10. 2022: obisk starejšega para in nabiranje jabolk v njunem sadovnjaku 

(skupina Ježki); 
- 12. 10. 2022: nabiranje kostanjev za starejšo gospo (skupina Raziskovalci); 
- 13. 10. 2022: sprehod v gozd z gospo, ki se sama boji v gozd (skupina 

Raziskovalci); 
- 13. 10. 2022: obisk pri ge. Jani z ogledom domačih živali (skupina Pedenjpedi); 
- 11. 11. 2022: sprehod po Jabolčni poti z go. Sonjo (skupina Bibe); 
- 16. 12. 2022: obisk ge. Slavice v vrtcu in čajanka z njo (skupina Sapramiške); 
- 20. 12. 2022: obisk upokojene vzgojiteljice Štefke Rudolf, ki si je ogledala predstavo 

Smrečica za medveda, nato ples ob glasbi in druženje z njo (skupina Astronavti); 
- 21. 12. 2022: obisk pri ge. Dragici, ki so ji podarili voščilnico (skupina Bibe); 
- 22. 12. 2022: podarjanje novoletnih voščilnic starejšim občanom in mimoidočim 

(skupina Ježki); 
- 22. 12. 2022: voščilo ge. Slavici na njenem domu (skupina Sapramiške). 
 
 
Krepitev integritete 
 
Vodja v vrtcu: Ladislava Miloševič. 
V mesecu oktobru se je na povabilo vodje projekta Maje Vačun v projekt vključila 
vzgojiteljica Ladislava Milošević, ki je pripravila akcijski načrt za izvedbo projekta v 
skupini Sapramiške. V okviru projekta potekajo tudi redni sestanki članic projektnega 
tima, delovna srečanja šol, ki sodelujejo v projektu, in izobraževanja.  
Izvedene dejavnosti: 
- 16. 11. 2022: dejavnost v okviru mednarodnega dneva strpnosti – na temo 

drugačnosti; 
- 23. 11. 2022: obisk knjižnice in pravljična urica s knjižničarko Majo Vačun – na temo 

prijaznosti; 
- 15. 12. 2022: obisk knjižnice in pravljična urica s knjižničarko Majo Vačun – na temo 

dober : zloben.  
 



Udeležba na delovnih srečanjih: 
- 19. 10. 2022: 2. delovno srečanje šol, ki sodelujejo v pilotnem projektu Krepitev 

integritete učencev v OŠ; 
- 16. 11. 2022: 3. delovno srečanje šol, ki sodelujejo v pilotnem projektu Krepitev 

integritete učencev v OŠ. 
 
 
Zdravje v vrtcu 
 
Vodja: Tanja Lepej 
V projekt so vključeni vse skupine 1. starostnega obdobje ter 2 skupini 2. starostnega 
obdobja (Pedenjpedi in Sapramiške). 
Do sedaj so imeli koordinatorji projekta dopisni sestanek v novembru. Prav tako je 
potekalo Jesensko izobraževanje v 2/2 novembra in 1/2 decembra. Izobraževanja se 
je udeležilo 8 strokovnih delavcev. 
V posameznih skupinah so se že začele izvajati različne dejavnosti povezane z 
Zdravjem v vrtcu: zdravo praznovanje rojstnih dni, skupni sprehodi s prijatelji, 
Tradicionalni slovenski zajtrk, Množični tek za zdravje, delavnosti o prometu v 
Evropskem tednu mobilnosti, navajanje na higieno ter samostojno umivanje rok v 1. 
starostnem obdobju, izdelava naravoslovnega kotička, spoznavanje jesenskih dobrin, 
zdrava malica v naravi, priprava jabolčnega zavitka, uživanje domačega grozdja, 
nabiranj in kuhanje kostanjev, ličkanje koruze, čajanka (čaj z medom in limono), skrb 
za zdravje pozimi (sadje, zelenjava, topla oblačila in gibanje na prostem tudi v mrzlih 
dneh) … 
 
 
Zbirajmo kilometre 
 
Vodja: Simona Stajan 
V projekt so vključene vse skupine vrtca Kobanček. Vsi oddelki sproti, vsak mesec, 
beležijo kilometre, razen Duh, ki pohode izvaja vendar ne beleži prehojene poti. 
Do sedaj so skupine zbrale naslednje število kilometrov: 
- 01, skupina Bibe: 75 km 
- 02, skupina Zvezdice: 21 km 
- 03, skupina Ježki: 25 km 
- 04, skupina Žogice: 16 km 
- 05, skupina Pedenjpedi: 23 km (zajeta prva dva meseca) 
- 06, skupina Sapramiške: 70 km 
- 07, skupina Pikapolonice: 67 km 
- 08, skupina Raziskovalci: 65 km 
- 09, skupina Sončki: 51 km 
- 10, skupina Astronavti: 79 km 
- Enota Sv. Duh na Ostrem vrhu: 0 
Vrtec skupaj je do sedaj zbral: 492 km. 
 
 
Družinska komedija 
 
Vodja: Simona Stajan in Bernarda Majster 
Projekt je začel živeti šele v mesecu januarju. V tem mesecu so se poiskali stari 
dokumenti, scenarij in zapisi. Načrtovan je bil prvi sestanek vodij projekta, na katerem 
so se preverila že narejena sredstva (kostumi, scena). Načrtovalo se je naslednje: 
izdelava še potrebnih sredstev, razdelitev vlog, izdelava scene za na platno, snemanje 
zvokov, iskanje glasbe ipd. V skupinah so že prejeli scenarije za Družinsko komedijo. 



POSEBNI DNEVI IN TEDNI V VRTCU 
 

September 2022 uvajalni mesec 

8.9.2022 Hram kulture, Miškino gledališče, predstava 9.30 
Predstava opica in kapitan Tan-Tan (prometna zgodbica o kopensko in 
cestnih pravilih), od 3. leta naprej, traja 35minut. 
Nastopala sta: Ana Račan in Martina Gerbec. 

16. – 22.9.2022 ETM (evropski teden mobilnosti); Peš bus in bicikldrajf in razne dejavnosti 

16. 9. 2022 Zabavne igre in delavnice znotraj ETM (tema Promet) 
Obisk BK TV, skupine od 07 do 10 

20. 9. 2022 Kolesarčki (Evropski teden mobilnosti); skupina Raziskovalci in 
Astronavti 

21. 9. 2022 Množičen tek, Začni mlad, tekmuj pošteno (vsi) 

22.9.2022  Bicikliraj in recikliraj; Razstava izdelkov vrtca in šole znotraj tedna ETM, 
zbiranje baterij in odpadnega olja, preizkus v poligonu … 

23.9.2022 Natečaj ob 24. prazniku Jabolk »Jablana je (bogato) obrodila« – rok za 
oddajo likovnih izdelkov 

24.9.2022 Trajnostno ozaveščeni – trajnostno mobilni; delitev odsevnikov ter 
izlet s kolesi z zbirališčem pri šoli ob 9.00, izvedba poligona in 
kolesarskega izpita na računalniku 

27. 9. 2022 Podpis pogodbe za novi vrtec, Hram kulture; nastop predšolskih 
skupin (Raziskovalci in Astronavti) ob 11.00 

26.-29.9.2022 Akcija zbiranja papirja 

1. 10. 2022 Prireditev ob prazniku jabolk 

4.10.2022 1. roditeljski sestanek, enota Selnica ob Dravi 

3. – 9.10.2022 Teden otroka – tema »Skupaj se imamo dobro« 

3. – 9.10.2022 Teden otroka na Duhu:  izdelava plakata, nabiranje in kuhanje 
kostanjev, poslušanje pravljic s šolarji, družabne igre, gledališče v 
gozdu, delavnice z nono (izdelovanje punčk iz cunj) 

3. – 9.10.2022 Teden otroka – 1. st. obdobje: predstavitev instrumentov in prepevanje 
pesmic, skupen sprehod vseh skupin, ustvarjalnica (izdelava izdelkov 
presenečenja za sosednjo skupino), skupno rajanje in predaja izdelkov, 
lutkovna predstava Pod medvedovim dežnikom  

3. – 9.10.2022 Teden otroka – 2. st. obdobje: Živalska olimpijada (preizkus v športnih 
aktivnostih), pravljice in ogled slikanic, petje pesmic, rajanje in kuhanje 
kostanjev, ustvarjanje z naravnimi materiali v gozdu (razstava) … 

10. 10. 2022 Obisk gasilcev na šolskem igrišču 

13. 10. 2022 Obisk kmetije, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu (pomoč pri kmečkih 
opravilih, delavnice z naravnim materialom) 

15. 10. 2022 Nastop v dvorani ob 30. letnici pevskega zbora društva Lipa, enota 
Sv. Duh na Ostrem vrhu 

18. 10. 2022 Kostanjev piknik, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu 

19. 10. 2022 1. Seja sveta staršev 

20. 10. 2022 Obisk in predstavitev reševalnega in policijskega vozila, na šolskem 
igrišču 

27. 10. 2022 Obisk Muzeja, v MB – 1. delavnica (4-6let) 
- Promenada, cilinder in parazol (08, 09 in Duh); Muzej NO Mb, park 
- Temnica je špica (07,10), Fotografski muzej 

31.10.-.4.11.22 Jesenske počitnice 

10. 11. 2022 Obisk vojakov, 74. Pehotni polk, Vojašnica generala Maistra 
 

11. 11. 2022 Izlet v Ljubljano; podeljena nagrada za natečaj Banke Slovenija, lanska 
skupina Sončki ter mentorja Petra V. L. in Aleksander T.  



17.11.2022 Lutkovno gledališče: Ferdo, veliki ptič 10.00 (Pedenjpedi, Sapramiške, 
Pikapolonice, Duh) 

18.11.2022 Lutkovno gledališče: Ferdo, veliki ptič 10.00 (Raziskovalci, Astronavti, 
Sončki) 

18. 11. 2022 Tradicionalni slovenski zajtrk, moto: »Zajtrk z mlekom, super dan« 

18. 11. 2022 Tradicionalni slovenski zajtrk, enota Duh: obisk čebelarjev, obisk 
kmetije (molzenje krav – mleko, pogovor in ogled) 

18. 11. 2022 Projekt Lutke v vrtcu: 2. lutkovna predstava; 1. starostno obdobje, 
Čebela Adela, škratek Jakec in kravica Katka (strokovne delavke iz 
skupine Zvezdice Ježki) 

22. 11. 2022 Projekt Lutke v vrtcu: 1. lutkovna predstava; 2. starostno obdobje, 
Medena pravljica (Raziskovalci) 

22. 11. 2022 1. pogovorne ure 

25. 11. 2022 Adventne delavnice, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu 

27. 11. 2022 Adventni sejem, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu 

28.11 – 
30.11.2022 

1. starostno obdobje: »Priprave na praznični december« - izdelki za 
krasitev igralnic in skupnih prostorov 

Dec.22 Praznični december 

1.12.2022 Začetek gradnje novega vrtca (izkop) 

1. 12. 2022 1. starostno obdobje: uvod v praznični december s pravljico 

2. 12. 2022 1. starostno obdobje: spoznavanje adventnega koledarja in sejanje 
božičnega žita 

5. 12. 2022 1. starostno obdobje: spoznavanje nove pesmice, ki jo bodo prepevali 
ob krasitvi smrečice 

7. 12. 2022 Predstava Miškova kapica: Obisk upokojene vzgojiteljice Jožice Perc, ki 
je za otroke pripravila lutkovno predstavo v sklopu projekta Otroštvo 
podaja roko modrosti v igralnici Žogic ob 9.00 (1. starostno obdobje) in v 
mali telovadnici v kleti ob 9.30 (2. starostno obdobje) 

6.-8.12.2022 1. starostno obdobje: izdelava okraskov in krasitev smrečic na trgu in v 
vrtcu 

8.12.2022 Ure pravljic v Hramu kulture ob 9.00, skupina Pikapolonice, igralnica 
07 

8.12.2022 Ure pravljic v Hramu kulture ob 10.00, skupina Sončki, igralnica 09 

9. 12. 2022 1. starostno obdobje: krasitev smrečice v vrtcu  

9. 12. 2022 2. starostno obdobje: krasitev smrečice v trgovini Mercator 

12. 12. 2022 1. starostno obdobje: skupni sprehod in krasitev smrečice na vasi 

12. – 16. 12. 2. starostno obdobje: izdelovanje okraskov za hodnike. Krašenje 
hodnikov – 16.12.2022 

13. – 15. 12. 2022 1. starostno obdobje: peka prazničnih piškotov in izdelava voščilnic 

13. 12. 2022 Ure pravljic v Hramu kulture ob 9.00, skupina Pedenjpedi, igralnica 05 

13. 12. 2022 Ure pravljic v Hramu kulture ob 10.00, skupina Sapramiške, igralnica 
06 

15. 12. 2022 Ure pravljic v Hramu kulture ob 9.00, skupina Raziskovalci, igralnica 08 

15. 12. 2022 Ure pravljic v Hramu kulture ob 10.00, skupina Astronavti, igralnica 10 

15. 12. 2022 Obisk knjižnice in pravljična urica s knjižničarko Majo – na temo dober : 
zloben, skupina Sapramiške 

15. 12. 2022 Zobna preventiva, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu 

16. 12. 2022 Projekt Lutke v vrtcu: 3. lutkovna predstava; 1. starostno obdobje, Kako 
je Vilko vzljubil zimo (strokovne delavke iz skupine Zvezdice) 

do 18.12.2022 Sodelovanje v akciji Božičkova pošta 

19.12. – 23.12. 
2022 

2. starostno obdobje; prazničen teden 
- ponedeljek: individualno delo po skupinah, skupaj 05 in 06 



- torek: lutkovna predstava (skupina Astronavti) v telovadnici 
- sreda: individualno delo po skupinah 
- četrtek: individualno delo po skupinah, skupaj 05 in 06 
- petek: božična zabava (prehajanje med skupinami) 

19. 12. 2022 Obisk dedka Mraza, 1. starostno obdobje 

20. 12. 2022 Projekt Lutke v vrtcu: 2. lutkovna predstava; 2. starostno obdobje, 
Smrečica za medveda (Astronavti) 

21. 12. 2022 Obisk dedka Mraza, 2. starostno obdobje 

21. 12. 2022 Obisk dedka Mraza, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu 
Pravljični večer z dedkom Mrazom, krasitev božičnega drevesca na 
prostem, pohod z lučkami, srečanje z dedkom Mrazom, obdaritev, 
novoletno rajanje …) 

22. 12. 2022 Obisk knjižnice in pravljična urica s knjižničarko Urško, pravljica O miški, 
ki ni imela sani, skupina Pikapolonice 

December 2022 Prazničen december, enota Sv. Duh na Ostrem vrhu 
- Izdelava adventnega koledarja in dekoracije 
- Prižig prazničnih lučk 
- Izdelava lončka za božično žito in setev 
- Izdelava voščilnic, novoletnih okraskov. Peka medenjakov in 

pisma dedku Mrazu 

26.12.2022 – 
2.1.2023 

Novoletne počitnice 

10.1.2023 Lutkovno gledališče: Bimberli 9.00 

23. 1. 2023 Seja Sveta staršev 

23. 1. - 27. 1. 2023 Teden ustvarjalnosti 

- Sodelovanje na likovnem natečaju Pomlad neke mladosti 
- Obisk upokojenk v okviru projekta Otroštvo podaja roko modrosti 

(branje pravljic) 

23. 1. - 27. 1. 2023 Teden pisanje z roko (skupina Raziskovalci in Astronavti) 

23. 1. 2023 Obisk knjižnice in pravljična urica s knjižničarko, pravljica Od glave do 
peta (vključeno gibanje), skupina Žogice 

24. 1. 2023 Obisk knjižničarke Urške, pravljična urica v skupini 01 in 02, pravljica 
Vesela kmetija (vključeno posnemanje) 
Obisk knjižničarke Urške, pravljična urica v skupini 03, pravljica Od 
glave do peta (vključeno gibanje) 

25. 1. 2023 Znotraj projekta Otroštvo podaja roko modrosti: 
- Pravljična urica z upokojeno sodelavko Jožico Perc, v igralnici 03 
(skupina Bibe in Ježki). 
- Pravljična urica z upokojeno sodelavko Lojzko Mori, v igralnici 04 
(skupina Zvezdice in Žogice). 
- Pravljična urica z upokojeno sodelavko Slavico Štruc, v igralnici 06 
(skupina Sapramiške in Sončki). 
- Pravljična urica z upokojeno sodelavko Vlasto Macarol, v igralnici 08 
(skupina Raziskovalci). 
- Pravljična urica z upokojeno sodelavko Štefko Rudolf, v igralnici 10 
(skupina Astronavti). 
- Pravljična urica z upokojeno sodelavko Anico Robič, v igralnici 07 
(skupina Pedenjpedi in Pikapolonice). 

27. 1. 2023 Projekt Lutke v vrtcu: 3. lutkovna predstava; 2. starostno obdobje, Mojca 
Pokrajculja (Pikapolonice) 

30.1. – 3.2.23 Zimske počitnice 
 


