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PRIORITETNO PODROČJE: DNEVNA RUTINA 

Spremembe na področju dnevne rutine uvajamo tretje leto.  

Z besedami dnevna rutina v vrtcu opredeljujemo dejavnosti, ki se kontinuirano dogajajo vsak 
dan, vsak teden … torej preko celega leta. Z izrazom dnevna rutina opredelimo strukturo in 
ritem dnevnih aktivnosti otrok in vzgojitelja, hkrati pa zadovoljimo potrebo otrok po urejenem 
in naravnem toku življenja in dela, kar zagotavlja otroku občutek varnosti. 

Dnevno rutino moramo oblikovati tako, da bo usklajen ritem življenja v vrtcu s potrebami otrok, 
kar pomeni, da je potrebno zagotoviti menjavanje različnih aktivnosti (v prostoru in zunaj 
njega). 

Rezultati, ki smo jih dosegli v preteklih letih so: otroci so glede na starostno stopnjo sodelovali 
pri načrtovanju, aktivno so sodelovali pri dejavnostih, prevzemali odgovornost, sodelovali med 
seboj … Otroci so tekom izboljšav pridobivali nove izkušnje, spoznali so, da je možno rutinske 
dejavnosti izpeljati drugače, več je bilo prilagajanja individualnim potrebam, imeli so možnost 
izbire, veliko je bilo storjenega na samostojnosti. Skupno so določili pravila, ki so se jih otroci 
navajali dosledno upoštevati, izboljšala se je koncentracija. Velik poudarek je bil tudi na učenju 
z gibanjem (vključilo se je znanja s projekta Fit4Kid). Otroci so bili glede na zadovoljitve potreb 
po gibanju bolj umirjeni. Manj je bilo nepotrebnega čakanja, s tem manj možnosti za konfliktne 
situacije, izboljšali so se medsebojni odnosi. Otroci so pridobivali samozavest, izboljšali 
samopodobo, saj je bilo ob izvedbi izboljšav mogoče opaziti zadovoljstvo otrok. Opaziti je bilo, 
da se je zaradi soodločanja podaljšala pozornost pri nekaterih otrocih, izboljšal se je besedni 
zaklad, razvijali so predbralne sposobnosti, gibalno so otroci postali bolj spretni, vzdržljivi. Z 
gibanjem smo povezovali vsa področja kurikuluma.  

Letos bomo izboljševali naslednje elemente dnevne rutine: 

- jutranji krog/skupni čas, 
- obroki, 
- počitek.  

Elemente dnevne rutine bomo izboljšali s ciljem:   

Otroci v okviru dejavnosti dnevne rutine razvijajo skrb za zdravje, varnost in 
odgovornost zanjo. 



 

 



 


