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1. PREDSTAVITEV VRTCA 
POSLANSTVO IN VIZIJA 

Vrtec Idrija je namenjen vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok. Z vzgojno-izobraževalno  
dejavnostjo, ki jo določa Kurikulum za vrtce (1999), si vrtec zagotavlja načrtno, sistematično 
uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje, z upoštevanjem načel, kar je izhodišče za oblikovanje 
programov, vsebin in metod dela.  

Vizija:  

RAZVIJAMO PRAVE VREDNOTE, POUDARJAMO IN SPODBUJAMO USTVARJALNOST 
TER SPREJEMAMO RAZLIČNOST  

VREDNOTE Za kaj se zavzemamo in kako želimo delovati?  

Razvijamo prave vrednote: učenje, spoštovanje in dobri odnosi, empatija, kot vrednota omogoča 
sprejemanje različnosti, povezuje starše in zaposlene, ter omogoča prepoznavanje in skrb za potrebe 
vsakega posameznika.  

Poudarjamo in spodbujamo ustvarjalnost: v našem vrtcu vedno težimo k temu, da bi naredili nekaj več, 
iščemo poti, da bi otrokom zagotovili čim več možnosti za optimalni razvoj, hkrati pa smo ustvarjalni 
tudi mi sami in skrbimo tudi za svojo osebnostno in profesionalno rast. 

Spoštujemo različnost: že sam vrtec je v petih različnih enotah in šestih organizacijskih oddelkih. Enote 
so med seboj precej oddaljene in s svojo različnostjo sestavljajo mozaik celotnega vrtca.  
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VPLIV OKOLJA 

Kaj vpliva na naš vrtec in kaj bo vplivalo na naš vrtec v prihodnosti?   

Vrtec Idrija deluje na območju Občine Idrija, v petih krajevnih skupnostih: Idrija, Sp. Idrija, Ledine, 
Godovič in Črni Vrh. Vrtec omogoča vključevanje otrok v dnevne, poldnevne programe (za otroke, ki 
so bili vpisani pred letom 2016), ki so oblikovani na osnovi potreb staršev na območju občine Idrija. V 
letošnjem šolskem smo sprejeli vse vpisane otroke. 

Obratovalni čas je oblikovan na osnovi potreb staršev in se glede na to lahko tudi spremeni.  

V prihodnosti je delovanje vrtca odvisno od razvoja industrije, pogojev na trgu dela, razvoja podeželja 
in demografske politike države. Kvaliteta dela je odvisna tudi od višine finančnih sredstev, ki jih 
zagotavlja ustanovitelj in so bila usklajena in zapisana v Finančnem načrtu vrtca. Delovanje je odvisno 
tudi od sprememb zakonov vezanih na predšolsko vzgojo.  
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1. 1. OPIS PROCESA NAČRTOVANJA   
 

NA RAVNI VRTCA 

 

Prioritetno temo smo opredelili v LDN Vrtca Idrija za šolsko leto 
2020/2021 na podlagi načrta izboljšav. Zapisali smo prioritetne cilje, 
akcijsko vprašanje in strategijo izvajanja prioritetne teme. 

Na podlagi zapisov, ki se jih je naredilo na timskih srečanj na ravni enot, 
so se oblikovale vsebine, dejavnosti, ki bodo predmet izboljšav v 
letošnjem šolskem letu. 

Opredelili smo izhodišče izbranega področja dnevne rutine. Določili smo 
kaj želite doseči/izboljšati?, navedli smo cilje za uresničitev izboljšave, 
navedli smo dejavnosti s katerimi bomo uresničevali cilje,  navedli načine 
vrednotenja začrtane izboljšave ter kaj smo o določeni prioritetni temi že 
izvajali in kaj bomo nadgradili letos ter zapisali merila preko katerih 
bomo vedeli, da smo bili uspešni. 

 

NA RAVNI STROKOVNIH AKTIVOV 

 
Na timskih srečanjih so strokovni delavci enote izdelali načrt dela za prvo 
in drugo starostno obdobje. 

Na podlagi zastavljenih ciljev, akcijskega vprašanja in strategije smo 
opredeli, kaj smo o določeni prioritetni temi že izvajali in kaj bomo 
nadgradili letos ter zapisali merila preko katerih bomo vedeli, da smo bili 
uspešni. 

 

NA RAVNI ODDELKA 
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Strokovni delavci so na podlagi zastavljenih ciljev v Letnem delovnem 
načrtu za šolsko leto 2020/21 načrtovali dejavnosti za njihovo 
uresničitev. Pri tem so upoštevali razvojno stopnjo in interese otrok.   

Izvedene načrtovane dejavnosti so strokovni delavci evalvirali in ob 
koncu leta podali samoevalvacijsko poročilo oddelka.  

 

EVALVACIJA KVALITETE DELA 
Evalvacija je potekala na osnovi pedagoških področij kakovosti kvalitete 
dela za vrtce in šole, s poudarkom na pedagoškem področju družina in 
skupnost. Na podlagi akcijskega načrta, ki je bil izdelan v posameznem 
oddelku so strokovni delavci preko šolskega leta spremljali na podlagi 
izbranih meril dejavnosti in ob koncu šol. leta podali poročilo oddelka.  

Podatki pridobljeni s poročili so združeni v tem poročilu in izkazujejo 
doseženo realizacijo in kvaliteto dela v tem šolskem letu. 
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1.2. METODE SPREMLJANJA 

DEJAVNOSTI NA RAVNI 
VRTCA   

ROKI ZA IZVEDBO SPREMLJANJE DOSEGANJA 
CILJA-MERILA 

NOSILCI DEJAVNOSTI 

- REDNA IZMENJAVA 
IZKUŠENJ NA TIMSKIH 
SREČANJIH 

5 x letno - zapisnik  
- število udeležencev  

 
- strokovni delavci 

- DEJAVNOSTI ZA 
OTROKE, 
VKLJUČEVANJE V 
NAČRTOVANJE 

celo šolsko leto - zapis dejavnosti, sprotno 
spremljanje, evalvacije, 

- zapis refleksije, 
- različne metode 

načrtovanja in spremljanja 
(tematske in dnevne 
priprave, zapis v dnevnik, 
fotografije, posnetki, 
plakati …) 

- evalvacija/refleksija  
poteka dejavnosti, razvoj in 
napredek otrok. 

 
- strokovni delavci, 
- starši, 
- zunanji sodelavci, 
- tehnično osebje. 

- PREVERJANJE 
PEDAGOŠKEGA 
PODROČJA 
KAKOVOSTI: 
DRUŽINA IN 
SKUPNOST 

celo šolsko leto - evalvacije izvedenih 
dejavnosti z starši, starimi 
starši, 

- povratne informacije s 
strani staršev, 

- evalvacija izvedenih 
delavnic v okviru Mreže 
učečih se šol in vrtcev,  

 
- člani razvojnega tima, 
- strokovni delavci, 
- nosilci izobraževanj. 
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- izmenjava primerov dobre 
prakse, 

- pisanje strokovnih člankov. 

- IZOBRAŽEVANJE celo šolsko leto - naslov in evalvacija 
izobraževanja, 

- število udeležencev 
usposabljanja, 

- medsebojna izmenjava 
pridobljenega znanja. 

 
- zunanji strokovnjaki, 
- strokovni delavci. 
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2. TEMA IZBOLJŠAVE ZA ŠOL. LETO 2020/21:  DNEVNA RUTINA 

2. 1. OPREDELITEV TEME IZBOLJŠAV V AKCIJSKEM NAČRTU 

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. Kljub temu, da se na prvi pogled zdi, da so dejavnosti, ki spadajo v sklop dnevne 
rutine: prihod/odhodi otrok, jutranji krog/skupni čas, obroki, osebna higiena, nega, bivanje na prostem, počitek, prehodi med dejavnostmi, 
združevanje skupin, manj pomembne, temu ni tako. Dnevna rutina je enakovreden del kurikuluma in ni nepomemben del otrokovega bivanja v 
vrtcu.  

V skladu s Kurikulom za vrtce bomo pri načrtovanju dnevne rutine pretehtali in v kolikor bo možno omejili nepotreben čas čakanja, pospravljanja 
in neaktivnosti. Upoštevanje načel kurikuluma nam omogoča zagotavljanje optimalnega razvoja otroka z upoštevanjem individualnih posebnosti. 
Odločili smo se, da preverimo na kakšen način je možno dnevno rutino organizirati bolj fleksibilno z upoštevanjem enakih možnosti in 
upoštevanjem različnosti med otroki in omogočati otrokom izbiro. Otroci so soudeleženi pri načrtovanju in evalviranju vseh dejavnosti v vrtcu, 
enako želimo doseči tudi pri dnevni rutini. 

Strmimo k našemu dobremu počutju, da je vzdušje umirjeno in prijetno za vsakogar izmed nas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1 – 2: Dejavnosti dnevne rutine 
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2.2. GLOBALNI PRIORITETNI CILJI 

- Otrok oblikuje osnovne življenjske navade, 
- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje (ne glede na spol, telesno 

in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo in veroizpoved) z upoštevanjem individualnih potreb ter možnostjo 
izbire, 

- omogočiti otrokom spoznavati in doživljati zdrav in dejaven življenjski slog, ko bo otroke spodbujal k razvoju otrokovega mišljenja, 
urejanju medsebojnih odnosov, omogočal razvijanje ustvarjalnosti in samostojnega reševanja problemov, razvijanju domišljije in 
komunikacijske spretnosti, 

- uporaba strategij, ki bodo otrokom pomagale pri učenju upoštevanja pravil in meja ter spoštovanju vsakega posameznika, 
- otrok spoznava elemente osnovnega bontona. 

 
 

2.3. PRIORITETNI OPERATIVNI CILJI, KI SO JIH NAVEDLI STROKOVNI DELAVCI V NAČRTIH IZBOLJŠAV ODDELKA 

PREHRANJEVANJE 
- Doživljanje prehranjevanja kot del družabne dejavnosti, del vsakodnevne rutine v kateri ima vsak otrok možnost zadovoljevanja 

individualnih potreb ter spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja, 
- spodbujanje otrok k samostojnosti, navajanje na kulturo hranjenja, ter osebno higieno pred in po obroku, 
- otrok skozi lastne izkušnje, preko opazovanja sovrstnikov in zgleda odraslih oblikuje kompleksne socialne veščine, pridobiva različne 

izkušnje o prehrani ter razvija družabnost povezano s prehranjevanjem, 
- razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike (uporaba pribora, držanje skodelice in pitje), 
- krajšanje nepotrebnega čakanje pri pripravi, pospravljanju in med samimi obroki, 
- otrok spoznava elemente osnovnega bontona, 
- ustvariti okolje v katerem se bo otrok počutil varno, 
- otroku omogočiti mehke prehode med dnevnimi rutinami, ustvariti ravnotežje med omejitvami in svobodo. 

JUTRANJE SREČANJE 
- Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, 
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- otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi (neverbalna in verbalna 
komunikacija (poslušanja, izražanja mnenj, predlogov, dogovarjanja, kritična presoja), kultura komunikacije, stili komunikacije, 
vljudnost ...), razumevanja jezika, 

- dežurni otrok ima možnost izbrati skupno igro in s tem razvija avtonomnost, 
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,  
- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,  
- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi ter doživljanje vrtca kot okolja, v katerem se počuti sprejetega, razvijanje pozitivne klime, 
- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 
- izboljšanje slušne in vidne pozornosti, 
- podaljševanje vztrajanja v dejavnosti, 
- odkrivanje novih poti do cilja, 
- samostojno označevanje in poročanje rutine na jutranjem srečanju ter išče rešitve zastavljenih nalog, 
- izbiranje pozdrava glede na dnevno počutje otroka, 
- pridobivanje novih idej (nevihta možganov), 
- beleženje pravil, 
- risanje mesečnega koledarja in beleženje vremenskega grafa, 
- prepoznavanje osebnega imena pri označevanju prisotnosti, 
- otroci pridobivajo pozitivno samopodobo ter samozavest, 
- otrok razvija psihofizično kondicijo v prostoru in na prostem, 
- otrok se ob ponavljajočih opravilih dobro počutil ter pridobi zaupanje do sebe in drugega, 
- uporaba različnih strategij aktivnega učenja, ki se bodo dotikale vseh razvojnih področij, s poudarkom na gibanju in glasbi, 
- uporaba strategij, ki bodo otrokom pomagale pri učenju upoštevanja pravil in meja in spoštovanju vsakega posameznika, 
- uporaba strategij poučevanja, ki bodo otrokom pomagale pri oblikovanju pozitivnih medsebojnih odnosov in sodelovanju z drugimi, 
- z lastnim omogočiti učenje socialnih veščin, medsebojnega spoštovanja in osnov bontona, 
- otrok pridobiva samostojnost in spretnost organizacije pri pripravi nahrbtnika, urejanju mesta za sedenje na jutranjem srečanju, 
- otrok je aktivno udeležen pri načrtovanju / dogovarjanju o poteku jutranjega srečanja, 
- otrok spoznava, da so njegovi predlogi pomembni in preko tega pridobiva na razvijanju pozitivne samopodobe, 
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- otrok ima možnost kritičnega vrednotenja. 

PREHODI MED DEJAVNOSTMI 
- Otroku omogočiti mehke prehode med dnevnimi rutinami, ustvariti ravnotežje med omejitvami in svobodo, 
- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na razlike, ki so 

med nami, 
- otrok ob vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in 

odraslimi, 
- omogočiti otroku, da postane samostojen, da se uredi v skladu s svojimi zmožnostmi v času, ki ga potrebuje, da ni odvisen od hitrosti 

drugih (jih čaka ali zadržuje), a se vseeno prilagodi skupini, sodeluje, ko je to potrebno, 
- spodbujanje in omogočanje otrokom možnost izbire dejavnosti, 
- spodbujanje otrok k dogovarjanju in prevzemanju odgovornosti, 
- navajanje, spodbujanje otrok k samostojnosti pri posameznih rutinskih opravilih. 

 
POČITEK 

- Doživljanje počitka kot nekaj prijetnega in sproščujočega ter koristnega za zdravje z upoštevanjem potreb drugih otrok, ki počitek 
potrebujejo, 

- otrok doživlja počitek kot prijetno izkušnjo, 
- otrokom omogočim mirno in prijetno okolje, kjer se umiri v primernem vzdušju, se sprosi in počiva, 
- postopno uvajanje nove rutine oz. izboljšav znotraj že obstoječe dnevne rutine počitka z omogočanjem možnost izbire glede organizacije, 
- skrb za dobro počutje otrok in upoštevanje njihovih individualnih potreb, 
- upoštevanje različnosti in priprava spodbudnega učnega okolja, 
- otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 
- otrok dojema trajanje časa in pridobivajo izkušnje o hitrosti spreminjanja, 
- otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in razlikovanje med številom in števnikom, 
- otroke seznaniti, da je počitek zdrav za njihovo telo in počutje in navajati otroke, da upoštevajo potrebe drugih otrok, ki pa počitek 

potrebujejo, 
- otrok jasno izraža svoje želje in potrebe, 
- otrok se navaja na samostojnost umivanja in oblačenja, 
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- otrok občuti ugodje ob telesnem stiku (tisti ki to potrebujejo). 

DEJAVNOSTI PO KOTIČKIH 
- Priprava dejavnosti po kotičkih (razvijanje matematičnih konceptov, fine motorike, grafomotorike…), 
- nuditi otrokom dovolj časa za izvajanje dejavnosti po kotičkih, 
- navajati otroke, da otroci ob prihodu v igralnico, ne tavajo po igralnici, se ne crkljajo celo jutro, vendar si sami izberejo dejavnosti, 
- navajati otroke na raznolikost, da se ne ograjo vedno v istem. 

 
GIBANJE/BIVANJE NA PROSTEM 

- Otroke navajati na zdrav in dejaven življenjski slog, ki spodbuja razvoj otrokovega mišljenja, ureja medsebojne odnose, omogoča 
razvijanje ustvarjalnosti in samostojno reševanje problemov, razvija domišljijo in komunikacijske spretnosti, 

- z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in 
spretnostih ter gradi zaupanje vase, 

- otrok spozna vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 
- otrok spoznava, da je gibanje povezano z ostalimi vzgojnimi področji,  
- otrok se vključuje v sprostitvene dejavnosti zunaj, 
- otrok spozna, da je bivanje na prostem lahko tudi v vseh vremenskih razmerah. 

 
UREJANJE IN POSPRAVLJANJE GARDEROBE 

- Otrok se navaja na skrb za svojo lastnino, prepoznavanje in poimenovanje svojih stvari, medsebojno pomoč( starejši pomagajo mlajšim), 
- otrok se seznanja in sprejema novo pravilo, otrok spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen namen,  
- otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje,  
- otrok rabi imena za števila in šteje. 

 
PRIHOD OTROKA V VRTEC, OZIROMA SPREJEM OTROKA V SKUPINO 

- Otroci imajo možnost izražanja čustvenih stanj, 
- otroci pridobivajo konkretne izkušnje drugačnosti in sprejemanja, 
- otroci doživljajo skupino kot varno okolje, 
- otroci razvijajo sposobnost empatije do vrstnikov in odraslih. 
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2.4. PODROČJA DNEVNE RUTINE, KJER SMO UVAJALI IZBOLJŠAVE 

Strokovni delavci so na podlagi opažanj v oddelku izbrali področje dnevne rutine, kjer so uvedli določene izboljšave.  

Strokovni delavci so izbrano področje dnevne rutine prilagodili starosti, individualnim potrebam otrok kot tudi dinamiki oddelka. Otroci so tekom 
izboljšav pridobivali nove izkušnje, pridobivali samozavest, izboljšali samopodobo, saj je bilo ob izvedbi izboljšav mogoče opaziti zadovoljstvo 
otrok. Otroci so aktivno sodelovali pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, prevzemali so odgovornost, sodelovali med seboj. Opaziti je bilo, da se 
je zaradi soodločanja podaljšala pozornost pri  nekaterih otrocih, izboljšal se je besedni zaklad, razvijali predbralne sposobnosti, gibalno so otroci 
postali bolj spretni, vzdržljivi, sprostili so napetosti. Spoznali so, da je počitek (različne oblike) in dobre prehranjevalne navade pomemben za 
njihovo zdravje ter se seznaniti kako sooblikovati zdrave navade.  

Izbrana področja so bila: prehranjevanje, jutranje srečanje, prehodi med dejavnostmi, počitek, gibanje/bivanje na prostem, prihod otroka v vrtec 
oz. sprejem otroka v skupino, dejavnost po kotičkih ter urejanje garderobe. 

Tako v prvem kot drugem starostnem obdobju so izbrali: prehranjevanje, jutranje srečanje, počitek ter gibanje/bivanje na prostem. 

V prvem starostnem obdobju je največ oddelkov izbralo prehranjevanje (4 oddelki) ter jutranje srečanje (4 oddelki). Pri prehranjevanju so največji 
poudarek namenili samostojnosti, navajanju na pribor ter rokovanje z njim (fina motorika), navajanje na higieno, primerno sedenje in obnašanje 
za mizo, spodbujanje k pitju zadostne količine tekočine. Spodbujali so jih h okušanju novih jedi. Izboljšave pri rutini jutranje srečanje so bile 
naslednje: aktivna vključenost pri izbiri iger, bolj gibalno aktivno jutranje, vključevanje glasbe, spodbujanje k raziskovanju, samostojnosti, 
vključevanje znanj fit pedagogike. Dva oddelka sta izbrala prehode med dejavnostmi. Izboljšali so, da so prehodi bolj tekoči, prehode so prilagodili 
potrebam in izkušnjam otrok, pridobivanje na samostojnosti, aktivno so izkoristili čas z vključevanjem različnih dejavnosti. Po en oddelek pa je 
izbral počitek, gibanje/bivanje na prostem, prihod otroka v vrtec, oziroma sprejem otroka v skupino. Strokovni delavki, ki sta izbrali počitek sta 
opazili, da so otroci ob odhodu k počitku bolj umirjeni in sproščeni, bili so vedno bolj samostojni, prepoznali so svoj ležalnik, sprva s pomočjo 
njihove igrače na ležalniku, kasneje pa s prepoznavanjem znaka. Otroci so poslušali umirjeno glasbo, prijeten počitek jim je zaželela lutka. 
Izboljšave na področju gibanje/bivanje na prostem so, da se je izboljšala motorika, otroci so bolj zaupali vase, spoznali so možnosti gibanja v 
različnih okoljih. Prihod otroka v vrtec, oziroma sprejem otroka v skupino so nadgradili s čustvenimi simboli ob katerih so se pogovarjali in iskali 
rešitve.   
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V drugem starostenem obdobju je največ oddelkov za izboljšavo izbralo jutranje srečanje in sicer 9 oddelkov. Ugotovljeno je bilo, da je jutranje 
srečanje preveč statično, dodali so gilalne elemente fit pedagogike, otroci so imeli možnost aktivnega soodločanja, nastale so zbirke iz katerih so 
izbirali dejavnosti. V nekaterih oddelkih so se označili kar ob prihodu in odhodu iz vrtca, nekje so dežurni vse označili in potem samo poročali 
ostalim otrokom … Izboljšali so prehode na jutranje srečanje in sam potek. Spodbujali so samostojno dogovarjanje med otroki, uporabili so nove 
simbole, prepoznavali svoje ime. V samo srečanje so vključili fit aktivne metode. Ob večji aktivnosti ter samostojnosti otrok so bili tudi rezultati 
boljši. Področje počitek so izbrali 4 oddelki. Osredotočili so se in ga prilagodili potrebam posameznega otroka. Otroci so spoznali, da lahko počitek 
poteka na različne načine. Otroci so imeli možnost načrtovanja in predlaganja dejavnosti. Vsi otroci so imeli možnost počitka, tisti, ki niso zaspali 
so vstali in sodelovali pri različnih dejavnostih (bivanje na prostem, umirjene dejavnosti po kotičkih). Po en oddelke je izbral naslednje dejavnosti: 
dejavnosti po kotičkih, gibanje/gibanje na prostem, urejanje in pospravljanje.  

2.4.1. IZBRANA PODROČJA DNEVNE RUTINE PRVO STAROSTNO OBDOBJE 
Področje dnevne rutine Izhodišče  Doseženo glede na izhodišče Oddelek 
PREHRANJEVANJE  V tej starostni skupini želiva skozi šolsko leto 

predvsem doseči, da se otrok med obrokom 
samostojno in kulturno prehranjuje, da 
uporablja pribor za hranjenje, da zna umirjeno 
počakati na vrsto. Ter da se pred in po obroku 
navaja na pravo higieno telesa, da je oz. bo 
sposoben brez opozarjanj in večjega nadzora 
priti v in iz umivalnice.   

Otroci v času poteka obroka umirjeno počakajo na svoj 
obrok, urijo spretno rokovanje z jedilnim priborom in 
lončki. Pred in po obroku so osvojili primerno higieno, 
ter samostojno prehajanje iz in v umivalnico. 
Večkrat smo v kotičku dom in družina uprizorili igro 
vlog (hranjenje in nega/higiena). V umivalnici sva na 
konkreten način pokazali, kako se pravilno umiti in 
urediti, ter ob tem uporabljali pripomočke (ogledalo, 
kahljica). 

A1 

Doseči želiva samostojnost pri prehranjevanju 
in s tem prispevati k pozitivni samopodobi. 
Želiva, da samostojnost pri prehranjevanju da 
otrokom občutek zmožnosti zadovoljiti lastno 
potrebo po hrani. 
Izboljšati želiva potek prehoda pred in po 
obroku, kar nama bo predstavljal izziv, saj so 

Izboljšali smo samostojnost pri hranjenju/pitju, a ne pri 
vseh otrocih. Nekateri se še vedno prehranjujejo le z 
rokami. Da je bil lahko čas hranjenja v prijetnem 
vzdušju, sva skrbeli za zadovoljene potrebe (potreba po 
počitku) pri otrocih. Tako sva štirim otrokom po zajtrku 
še vedno ponudili možnost počitka, kot so navajeni 
doma. Največkrat so ti otroci tudi zaspali (cca. 30 

P1 



Načrt izboljšav in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 
 

16 
 

otroci trenutno v tem času utrujeni in lačni ter 
posledično vznemirjeni. Skrajšati želiva 
nepotrebno čakanje pri obrokih in hkrati vsem 
omogočiti dovolj časa za zajtrk, kosilo in 
malici. 

minut). Tako so bili za čas kosila budni in so lahko 
pojedli kosilo. Če počitek ni bil možen (fotografiranje 
...), so bili otroci za čas kosila zelo utrujeni (jokavi, 
zaspani in posledično neješči), kar je privedlo do 
slabega vzdušja v skupini. 
V kotičku dom in družina smo imeli med drugim tudi 
žlice in skodelice, preko katerih so otroci med igro 
pridobivali spretnost uporabe le teh (kuhali in hranili 
smo dojenčke, medvedka ...). 
Skozi igro smo razvijali fino motoriko (prijemanje, 
vstavljanje, nizanje ...). 

Predvsem želim spodbuditi razvoj 
samostojnosti na tem področju. Otroke želim 
čimprej naučiti uporabe pribora in umirjenega 
hranjenja, saj nekateri jedo izključno z roko. 
Otroke želim tudi navaditi na okušanje česa 
novega in jim zato večkrat dam možnost za 
eno in isto jed. Spodbujala jih bom tudi k pitju 
zadostnih količin tekočine, saj nekateri zelo 
malo pijejo. Tako kot se navadijo obnašati za 
mizo v predšolskem obdobju, jim gotovo 
veliko ostane tudi za naprej. 

Več pijejo kot so. K temu jih je spodbudilo to, da sami 
pospravijo prazen lonček na voziček in so na to zelo 
ponosni. Starejši otroci naju opozorijo, če kdo meče po 
tleh, je z roko. Opazijo neustrezno obnašanje za mizo. 
Če kdo želi dodatek, vedno bolj uspešno uporabljamo 
besede prosim in hvala. Nekateri to storijo ob opozorilu, 
nekateri pa tudi že sami od sebe. Posebnih izboljšav si 
nisem zadajala, ker mi je bolj pomembno, da pri tako 
majhnih otrocih najprej osvojiš osnove kulturnega 
obnašanja pri hranjenju. 
Starejše sva spodbujali, da pokažejo mlajšim kako že 
znajo uporabljati žlico, pohvalili sva jih, če so imeli 
čisto mizo. Nove jedi, oz. tiste, ki jim niso najbolj všeč, 
so imeli vedno vsi na voljo. In kar v nekaj primerih se 
je zgodilo, da so po parih poskusih malo tudi poskusili 
in tako spoznali nove okuse. Vsekakor pa je pomemben 
tudi naš odnos do hrane in prenašanje tega na otroke. 

P3 
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Veliko spodbud so rabili pri pitju, ker zelo malo pijejo. 
Odkar pospravijo lonček sami na voziček, ko končajo, 
je to veliko bolje. 

Želeli bi, da so obroki za otroke nekaj lepega, 
da so zdravi tudi v smislu tega, kako jih 
speljeva. Da bova pri tem upoštevali 
posameznikove želje (ko ima dovolj) se lahko 
umije in igra … Približati se prehranjevanju, 
kot ga imajo doma. O tem se bomo s starši 
pogovarjali tudi na roditeljskem sestanku, kjer 
bova morda tudi s strani staršev dobili še 
kakšno iztočnico za najino izboljšavo dnevne 
rutine- prehranjevanja. 
 

Otrokom sva želeli olajšati čakanje na obroke tako, da 
smo se na njih pripravili neposredno takrat, ko sva 
pripeljali voziček v igralnico in jih tako pripravili, da 
smo opravili rutino umivanja in zavezovanja slinčka in 
pripravo hrane na krožnik v kratkem času. Po zaužiti 
hrani in odklanjanju dodatkov sva jih uredili in 
omogočili igro in raziskovanje po igralnici. Ena od 
strokovnih delavk je igralnico po tleh uredila prej kot 
mize, da so otroci lahko prosto gibali. Otroci imajo pred 
začetkom prehranjevanja možnost pogledati in vonjati 
namaze in dodatke. V času uvajanja so imeli možnost 
pogledali tudi v lonce pri kosilu, da so lažje razumeli 
zakaj se usedejo. Samostojno hranjenje spodbujava z 
malimi servirnimi žličkami. Otrokom sva prilagodili 
obrok glede na njihov počitek.  
Mehak prehod med vrtčevsko rutino in igro sva s 
strokovno sodelavko prišli nasproti z manj čakanja in 
nepotrebnega stresa, otroci so se hitreje in bolje odzivali 
na uvajanje in prilagajanje. Uvajanje v vrtčevsko okolje 
je bilo tako za najmlajše lažje. Otroci so z malo žličko 
manj polivali, stresali tekočo in trdo hrano in se hitreje 
učili samostojnega hranjenja. Mize in tla so bila po 
obrokih manj umazana. Ob tem, ko sva prilagajali 
počitek posameznega otroka se je spremenil tudi čas 
obroka. Ko se je naspal je pojedel (primer: kosilo), po 
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počitku je dobil tekočino. Če se je otrok zbudil toliko 
prej je pred odhodom pojedel malico.  

JUTRANJE 
SREČANJE 

Vključenost- participacijo otrok pri izbiri igre. Glede na izhodišče sva izboljšali, da je imel vsak otrok 
možnost izbire: igra (socialna Pajkova mreža, Elektrika; 
slušnega prepoznavanja in spreminjanja glasu Osliček, 
kdo te jaha; rajalne Bela lilija, Rdeče češnje; gibalne 
Didl Dajčka). Vsak otrok je dobil besedo in je bil slišan, 
sprejet, dobil je podporo pri raziskovanju, 
samostojnosti, aktivnosti in uresničevanju. Opazila 
sem, da so imeli otroci izbrano najljubšo igro. Nekatere 
so lahko izvedli tudi čisto samostojno, npr. Ringaraja in 
so to ob prosti igri tudi naredili. Da sem bila uspešna z 
izbiro dejavnosti vem, ker so otroci pri dejavnosti radi 
aktivno sodelovali in jim je bilo izbiranje v veselje. 

L1 

Doseči oziroma izboljšati želiva sam 
koncept/način izvedbe jutranjega kroga., ki je 
tudi del dnevne rutine. Želiva, da bi se otroci 
počutili prijetno, varno, da bi aktivno 
sodelovali po svojih lastnih zmožnostih, da bi 
bila izvedba kroga zanimiva in zabavna za vse 
nas, da bi se vključili vsi otroci. Gibanje in 
glasba sta dva elementa, ki sta velikokrat zelo 
uspešna motivatorja za aktivno učenje. 

V skupini sva se odločili, da spremenimo in izboljšamo 
izvedbo jutranjega srečanja. Običajno jutranje srečanje 
z dežurnim otrokom, ki označi prisotne otroke v vrtcu, 
vremenski koledar in dneve v tednu, si izbere pesmice 
in gibalne igre smo nadgradili. Bistvo našega jutranjega 
srečanja je, da vse dejavnosti izvajamo v gibanju in v 
povezavi z glasbo. Glasba je velika motivacija za 
otroke, gibanje pa vpliva na celosten razvoj otroka na 
vseh področjih. 
Dejavnosti smo začeli uvajati postopoma, da so otroci 
razumeli pravila igre. Na začetku so predvsem najmlajši 
potrebovali najino pomoč in spodbudo. Otroci so hitro 
ugotovili bistvo igre, ki je potekala v gibanju po celotni 
igralnici. Tako smo lahko igro dvignili tudi na višji nivo 
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in sva obstoječim dejavnostim dodajali dodatne naloge. 
Odzivi otrok so bili pozitivni, v dejavnosti so se 
vključili vsi in ni prihajalo do konfliktnih situacij, ker 
so imeli vsi dovolj svobode za lastno izražanje svojih 
občutij. 

Izboljšati želim jutranje srečanje in 
pomembnost dežurnih, otroci bodo skozi 
jutranje srečanje ugotovili, kako so pomembni 
prav vsi otroci, da naše jutranje srečanje 
poteka dobro. Naše jutranje srečanje bo 
potekalo skozi vsa področja, ki nam jih 
narekuje Kurikulum za vrtce, skozi ples, 
glasbo (umetnost) matematiko, jezik, 
naravoslovje, družbo. 

Glede na izhodišče pri izbranem področju smo 
izboljšali, da se otroci dobro počutijo na jutranjem 
srečanju, da dežurna otroka vesta kaj so njihove naloge, 
da se mlajši otroci enakovredno vključujejo v 
dežurstvo. Otroci so se naučili zelo veliko pesmi, z 
malimi instrumenti so napredovali na ritmičnem 
področju. 
Dejavnosti smo pripravili tako, da so se otroci počutili 
dobro sprejete, z vsakodnevno rutino so spoznavali in 
kasneje vedeli, kaj je njihova naloga in da je vsak 
posameznik pomemben, da je naša skupina usklajena. 
Otroci so delali drugače tako, da so predlagali svoje 
želje na jutranjem srečanju, izbirali rajalne igre. 

G1 

Želiva nadgraditi potek jutranjega srečanja, 
otrokom omogočiti čim bolj aktivno 
sodelovanje preko gibanja, dejavnosti pa 
organizirati tako, da bo klasično jutranje 
srečanje potekalo bolj dinamično, izmenično 
pa bodo v ospredju dejavnosti iz različnih 
področij. 

Otrokom sva omogočiti bolj aktivno sodelovanje pri 
jutranjem srečanju preko gibanja. Dejavnosti sva 
organizirati tako, da je klasično jutranje srečanje 
potekalo bolj dinamično. 
Dejavnosti sva organizirali tako, da so bili otroci čim 
več časa aktivni in v gibanju; npr. označevanje 
prisotnosti (na treh mestih v igralnici, deljenje fotografij 
je potekalo na različne načine), rajalne igre, ples, petje 
ob spremljavi ropotuljic ali ponazorjeno z gibi, hitre 
gibalne stimulacije, FDGI. Otroci so hitro napredovali, 
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bili aktivni in si med seboj pomagali (npr. pri 
označevanju, ker nekateri otroci še niso hodili). 

PREHODI MED 
DEJAVNOSTMI 

Želim si bolj tekočih prehodov. Izboljšali smo prehode, ki so bili bolj tekoči, bolj lahki. 
Otroci niso bili odvisni od drugih otrok, temveč od 
lastne aktivnosti. 
Ko je otrok pojedel se je šel umit in ni čakal drugih. Na 
isti način jim je bilo omogočeno zbiranje na blazini, 
počitek, odhod na prosto. Na prosto smo se sprva 
odpravljali iz igralnice, nazadnje smo celoten prehod na 
igrišče izvedli v garderobi. Predvsem sva prehode 
prilagajali potrebam in izkušnjam otrok. Menim, da je 
bila izbira dejavnosti ustrezna saj so otroci postajali 
samostojni, niso bili odvisni od hitrosti drugih, a so se 
vseeno prilagodi skupini po potrebi. 

A2 

Dejavnost bi opredelila kot prehod med 
dejavnostmi in sicer za čas pred kosilom. Za 
to področje sem se odločila zato, ker v enoti 
nimamo možnosti, oziroma kosilo ni 
dostavljeno vedno ob isti uri. Se pravi je 
odvisno od tega kdaj hišnik kosilo dostavi v 
enoto. Ker pa  pred kosilom porabimo kar 
dosti časa, da se skupaj z otroci preobujemo, 
preoblečemo, opravimo osebno higieno kateri 
je potrebno nameniti še več časa kot običajno, 
moramo to storiti nekako do 11.10 ure. V 
kolikor je kosilo dostavljeno kasneje, nekako 
do 11.30 ure pa sem ugotovila, da je potrebno 
ta čas smiselno izkoristiti. V začetku bi 

Izboljšano je bilo to, da so otroci aktivno izkoristili čas, 
ki ni bil točno opredeljen, oziroma se ni dalo predvideti 
točne ure kosila. Opisana dejavnost bi lahko opredelila 
tudi kot eno dodano dejavnost, ki je postala rutina in je 
potekala na različne načine. 
Glede na to, da čas za kosilo ni vedno ob isti uri, saj smo 
bili v enoti odvisni od tega kdaj nam je hišnik kosilo 
dostavil, menim, da smo čas, ko smo čakali izkoristili 
aktivno. Otroci so imeli možnost izbire posamezne 
dejavnosti. Največkrat so izbirali gibalno-rajalne 
dejavnosti kot so Bela lilija in podobne igre, ki smo jih 
izvajali in so zapisane v dnevniku in na koledarju. 
Najraje smo jih izvajali tako, da so prišli na vrsto vsi 
otroci pri posamezni igri. Večkrat sem ob ilustracijah 
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dejavnost izbrala jaz, oziroma pomočnica, po 
končanem uvajalnem obdobju pa bi jo otroci. 
Potek dejavnosti bi izgledal tako, da bi npr. na 
posamezen dan otrok izbral med rajalnimi 
igrami, drugič med telovadnimi rekviziti, 
tretjič pravljico … tako, da bi dejavnosti 
zajemale vsa kurikularna področja, vsi otroci 
pa bi s tem imeli možnost izbire, soodločanja. 
S tem bi pridobili pozitivno izkušnjo 
demokratičnosti, ki jo bodo pozneje lahko 
uporabili tudi pri soodločanju pri zahtevnejših 
dejavnostih. 

prebrala tudi pravljico, otroci so sedeli na blazinicah. 
Da je bila dejavnost uspešna menim zato, ker so imeli 
otroci možnost izbire in predlaganja dejavnosti, s tem 
smo uresničili cilje, ki so navedeni v načrtu izboljšav, 
občutek za čas … 

POČITEK Pri dnevni rutini počitek, želiva doseči, da bi 
bili otroci umerjeni in da ne bi jokali. Počitek 
je pomembni dejavnik za otrokov razvoj, saj 
če otrok ni naspan, ne zmore normalno 
funkcionirati v preostanku dneva. Z ustrezno 
organizacijo oz. postopkom počitka v vrtcu 
tako, da se bodo otroci poočitali varne in 
sproščene. Usklajevanje med rutino doma in v 
vrtcu je še posebej pomembno za malčke, ki 
se učijo samo reguliranja in razvijanja 
osebnega ritma.   

Od februarja dalje, ko sem prišla v skupino kot 
vzgojiteljica, sva s sodelavko vsakodnevno delali na 
tem, da bi bil prehod od kosila k počitku za otroke čim 
manj stresen. Opazila sem, da so otroci zaradi covid 
razmer, odsotnosti zaradi bolezni in sodelavke, 
potrebovali kar precej časa, da so začeli ta prehod 
doživljati bolj umirjeno in sproščeno. Z dosegom 
prvega cilja – umirjenost in sproščenost otrok, sva lahko 
začeli z nadgrajevanjem. Izboljšali smo celoten potek 
oziroma prehod od kosila k počitku. Otroke sva 
spodbujali k samostojnosti pri umivanju in skrbi zase, k 
prepoznavanju svojega ležalnika, k čakanju na svojem 
ležalniku in k umirjenemu počitku. 
Otrokom sva najprej omogočili čas, ki ga je posameznik 
potreboval, da se je v skupini sprostili, umirili ter se 
začel počutiti varno in sprejeto. Za lažjo predstavo in 
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razumevanje, sva otrokom vedno v naprej povedali, kaj 
bo sledilo po kosilu. Ključni dejavnik je bila tudi dobra 
organizacija dela v času priprave k počitku. V 
umivalnico so prihajali posamično in s tem posledično 
preprečili dodatno zmedo pri otrocih. Na ta način sva 
posameznega otroka lažje spodbujali k samostojnem 
umivanju in uporabi kahlice. Prve mesece otroci še niso 
imeli dobro razvite rutine spanja. Nekateri so 
potrebovali posebne načine uspavanja oziroma je bil 
njihov spanec zelo kratek. Ko so otroci to rutino spanja 
dobro usvojili, sva lahko naredili korak naprej. Otroke 
sva spodbujali, da si sami poiščejo svoj ležalnik. To so 
otroci sprva storili tako, da so prepoznali svojo igračo 
na ležalniku, kasneje pa to še dodatno nadgradili in jih 
spodbujali k iskanju njihovega znaka. Na začetku je bila 
najboljša rešitev za umirjanje otrok – petje uspavanke 
in božanje. Kasneje smo temu dodali še poslušanje 
umirjene glasbe ter lutko račko, ki je vsakemu 
posamezniku voščila prijeten počitek. Menim, da smo 
bili z izbranimi dejavnostmi kar precej uspešni. 

GIBANJE/BIVANJE 
NA PROSTEM 

Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje 
okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko 
otrok začne obvladovati svoje roke, noge in 
trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, 
ugodje, dobro se počuti, pridobi si 
samozaupanje.gibalni razvoj je povezan  s 
telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim 
razvojem Preko gibanja se otrok neposredno 

Na podlagi spremljanja otrok, sva opazili, da so šibki na 
motoričnem razvoju, oziroma gibalnem. Otrok usvoji 
največ gibalnih znanj ravno v prvih treh letih življenja, 
zato je še kako pomembno, da mu to omogočimo in ga 
vzpodbujamo. Pogoj pa je seveda dozorevanje živčevja, 
mišičja in okostja, nato pa sledi učenje. Gibalni razvoj 
je tako rezultat zorenja in učenja. Utrjevali smo gibalne 
sposobnosti: koordinacija gibanja, hitrost in ravnotežje. 
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vključuje v okolje, pridobiva nove izkušnje in 
doživetja. 

Izboljšava je bila najbolj očitna, ko smo dobili dostop 
do kotička v gozdu, saj smo izbrano področje zelo 
nadgradili. 
Sam gozd nam ponuja različne dejavnosti v povezavi z 
ostalimi področji. Izkoristili smo naravne danosti, ki so 
prisotne v gozdu: podrta debla, veje, korenine, hoja 
navzgor, navzdol, pobiranje storžev, iskanje mravelj, 
vzpenjanje na štore … 
Tu smo urili tudi ravnotežje, hitrost pa v telovadnici, 
kjer smo s pomočjo bobna spremljali odzivnost, najbolj 
pri teku in menjavi ritma. 
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, 
preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob 
razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi 
zaupanje vase. Z samo izbiro dejavnosti sem bila 
uspešna, saj so otroci zahtevali ponovitve, ter se ob 
pohvali za dober dosežek kar povzdignili. Izboljšalo se 
je stanje motorike, seveda pa ne pri vseh otrocih. 

PRIHOD OTROKA V 
VRTEC, OZIROMA 
SPREJEM OTROKA 
V SKUPINO 

Predvsem želiva s tem načinom delovanja 
vsak dan, vsakemu otroku dati možnost 
izražanja svojih občutij in upoštevanja le teh s 
strani vzgojnega osebja kot tudi navajanje 
vrstnikov, da se seznanjajo z različnostjo 
počutij in njihovim upoštevanjem. Prav tako 
bo to sporočilo otrokom, da je vsakršno 
počutje vredu, sprejemljivo in nanj lahko 
vplivamo. Pri otrocih se bo razvijal občutek 
pripadnosti skupini, lahko bodo sprostili 

Glede na izbrano izhodišče smo v skupini vendarle v 
okrnjeni obliki delno izvajali in se posluževali 
dejavnosti, ki je bila načrtovana kot dnevna rutina. 
Večji poudarek je bil na počutju otrok predvsem ob 
prihajanju v skupino in ob konfliktnih situacijah v 
skupini. Čeprav smo imeli za to dejavnost pripravljene 
čustvene simbole za označevanje, jih dnevno nismo 
uporabljali. Smo pa ob njih izvajali pogovore glede 
počutja in odzivanja otrok, se pogovorili o primernem 
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napetost če bo prisotna, na nasprotni strani 
bodo otroci razvijali empatijo, se učili 
sprejemati drugačnost, se ob pomoči nekomu 
počutili koristne itd. 

odzivanju, razumevanju otrok zakaj prihaja do 
določenih odzivov in kako jih reševati. 
Da je bila dejavnost po mojem mnenju dobro 
zastavljena je bil odziv nekaterih predvsem starejših 
otrok, ki so si večkrat ogledovali velike čustvene 
simbole, ki jih imamo na podlagi v igralnici in jih 
komentirali. Kot že omenjeno pa smo manjše čustvene 
simbole uporabljali predvsem ob trenutnih čustvenih 
stiskah v skupini. Se o posameznem čustvu pogovorili 
in skušali poiskati rešitev. Nekajkrat smo jih uporabili 
na jutranjem srečanju in jih uporabili kot sestavni del 
socialne igre v povezavi s čustvi in zgodbe Piščanček 
Pik. 

 

2.4.2 IZBRANO PODROČJE DNEVNE RUTINE DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 
Področje dnevne rutine Kaj želite doseči/izboljšati? Dosežene izboljšave  
PREHRANJEVANJE  Izboljšati želiva aktivno izkustveno učenje skozi 

različne izkušnje. Preko rutine prehranjevanja 
želiva pri otrocih izboljšati samostojnost otrok in 
spremeniti toge prehranjevalne navade 
(fleksibilnost, ki bi otrokom prinesle prijetnejše 
prehranjevalne navade). 
Otrokom bo s spremenjeno dnevno rutino ponujena 
večja možnost izbire in sprejemanja lastnih 
odločitev, kar bo pozitivno vplivalo na večjo 
otrokovo samopodobo. 

Časovno smo prilagodili obroke tako, da smo 
uskladili ritem življenja in potrebe otrok v  skupini. 
S tem sva zagotavljali večjo individualnost ter 
dobro počutje otrok. Uvedli smo samopostrežni 
način prehranjevanja, vzeli smo si čas za hranjenje 
in hkrati tudi za igro, katere nismo prekinjali. 
Ohranjali sva, po drugi strani tudi spodbujali 
različne načine prehranjevanja, kulturo prehrane. 
Prehranjevali smo se tudi zunaj vrtca (igrišče - pred 
igralnico, zunaj v naravi). Neposredno sva 
vključevali tudi pomen gibanja. Rutino smo 
fleksibilno naravnali našim potrebam, bolj 
sproščeno. Pri temu so pripomogle tudi naše 
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kuharice, ki so nam bile naklonjene in ustregle 
našim potrebam. 
Oblikovali smo kotiček za prehranjevanje, rutina 
prehranjevanja se je ciljno in vsebinsko 
dopolnjevala s preostalimi področji kurikula 
(spoznavali smo nove vsebine, izdelali družabno 
igro, figure pravljičnih junakov uporabili spontano 
v igri,  gibalne igre npr. »pospravljanja korenčka«, 
se umetniško izražali, si pripravljali jedi…).   

Izhajala bom iz tega, da bomo obroke začeli 
povezovati tudi s prijetnim druženjem za mizo, 
oblikovanjem kulturnega prehranjevanja, uporabe 
pribora, pomembnosti dobrega počutja za mizo, v 
pa bomo dali tudi uživanju raznovrstne hrane v 
povezavi z zdravim življenjskim slogom. 

Glede na zastavljene cilje sem zelo zadovoljna z 
izvedbo dejavnosti, preko katerih smo jih 
uresničevali. V praksi nam je uspelo uresničiti 
skoraj vse, kar sem si zadala v akcijskem načrtu. 
Dejavnosti so bile zaradi omejitve časa izvedbe 
izvedene nekoliko bolj površinsko, kot bi bile 
sicer. Pozna se tudi, da tem nismo obravnavali 
dovolj časa, da bi jih otroci zares ponotranjili. Na 
izbranem področju nam je uspelo: 
- izboljšati vedenje za mizo,  
- spoznati osnovni bonton in rokovanje s priborom,  
- uvedli smo dva dežurna otroka, ki poskrbita za 
razdeljevanje pribora, okrasitev miz s 
priložnostnimi šopki, zaželita dober tek, 
- kositi ob prijetni glasbi, 
- samostojno nalagati solato in nalivati napitke, 
- čas med obroki nameniti tudi prijetnem druženju. 
Otroke sva s pomočnico velikokrat motivirali z 
igro vlog. Ena od zelo uspešnih dejavnosti je bil 
prikaz vzgojiteljice, kako se obnašamo za mizo. 
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Otroci so bili nad prikazanim navdušeni, predvsem 
nad nazornostjo prikaza, kako se za mizo ne 
obnašamo. Pravila smo tudi zapisali in narisali. 
Veliko smo se igrali tudi v kotičku „dom - 
družina“. S simbolno igro smo prikazali ustrezno 
vedenje, pripravo pogrinjkov, uporabo pribora, ... 
Pri obrokih smo uvedli tudi dodaten pribor- vilice. 
Pripravili smo tudi pravo čajanko na prostem. 
Odziv otrok je bil vselej pozitiven, radi so 
sodelovali pri dejavnostih. Pravila so hitro osvojili 
in jih prenesli v realnost. Pozna se, da so otroci 
postali veliko bolj pazljivi pri zauživanju hrane. 
Mize skorajda niso več popackane, vse manj je 
polivanja, stresanja. Komunikacija med otroki je 
umirjena, veliko se opozarjajo tudi med seboj, če 
kdo ne ravna v skladu z dogovorjenimi pravili. 

JUTRANJE 
SREČANJE 

Želim izboljšati področje vključevanja otrok v 
samo načrtovanje, organizacijo, izvajanje in 
evalvacijo dnevnih dogodkov oz. dejavnosti. 

Otrokom smo dopuščali možnost reševanja 
njihovih izzivov in želja. Obdobje jeseni smo 
izkoristili za spoznavanje skupine in novega 
okolja. Nato smo bili doma. In ko smo se vrnili 
nazaj v vrtec smo bili v razcepu čemu dati 
prednost, zavedali smo se da imamo malo časa, ki 
pa ne želimo, da je prenasičen. V ospredje smo tako 
uvrstili samo otrokove želje. Tako so bili 
postavljeni pred izziv. Posvetili smo se 
praznovanju rojstnih dni. Otrok je imel v celoti 
možnost odločanja, urejanja in načrtovanja ter 
kasneje evalviranja. Izboljšali smo se v tem, da 
smo vajeti dejavnosti, ki so se izvajale v skupini 
prepustili otrokom.   
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Na roditeljskem sestanku smo starše seznanile z 
idejo, ki se je sicer sovpadala z letošnjo 
epidemiološko sliko v državi. Idejo smo predstavili 
tudi otrokom že v začetku šolskega leta. Povprašali 
smo jih o željah, idejah, nekateri so jo takoj 
izstrelili, pa vendar smo dali vsem čas za 
razmislek, ter pogovor doma s starši, sorodniki. 
Želje smo napisali na papir, ki je bil celo leto 
pritrjen na vidnem mestu, v višini otrokovih oči. 
Tudi mesec otrokovega praznovanja je bil na 
vidnem mestu v skupini. Otroci so se v 
neformalnem pogovoru velikokrat pogovarjali 
kdaj kdo praznuje in kaj bomo počeli. Tekom 
celega leta smo jih spraševali, ter preverjali če se je 
želja kaj spremenila. Ko se je približeval datum 
praznovanja smo željo podrobneje opredelili, 
dejavnost razčlenili. Nato je sledil teden ali več 
izdelovanja rekvizitov, iskanja pripomočkov, 
spraševanje in iskanje strokovnjakov z določenega 
področja. Otroci so bili v času priprav zelo 
vznemirjeni, velikokrat si v prostem pogovoru med 
prijatelji slišal delčke načrtovanja prihajajočega 
rojstnega dneva. 
Nekatere dejavnosti so bile uspešnejše od ostalih. 
To je zgolj subjektivni pogled in ocena refleksije 
otrok. To se je izkazalo, da je bilo odvisno od 
karizme otroka, ki je praznoval, ter od želje same. 
Tista želja, ki si jo je otrok resnično iz srca želel že 
dolgo časa je bila uspešnejša, to smo razbrali tudi 
iz splošne klime skupine tisti dan, njihovega 
sodelovanja, ter reflektiranja (daljši opis, z eno 
besedo, na številčno lestvici, telesno, fotografije). 
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Trenutno želiva, da bi otroci prepoznali zapis 
svojega imena kot znak. Želiva, da bi znali odčitati 
vremenski graf ter se orientirati na koledarju in 
poznali dneve v tednu, prešteli koliko otrok 
manjka, koliko je je prisotnih. 

Jutranje srečanje sva nadgradili s tem, da so otroci 
svojo prisotnost v vrtcu označevali s svojim 
imenom in ne več z svojim znakom ali fotografijo. 
Svoje ime so prilepili na številski trak pod številko 
ter s tem spoznavali tudi številke. Vreme so 
označevali na vremenskem grafu, dneve pa na 
koledarju, ki smo ju naredili skupaj začetek 
vsakega meseca. Otroke sva navajali, da so 
povedali s stavkom ne samo z besedo, koliko otrok 
manjka, kateri dan je danes, kakšno je vreme… 
Dejavnosti so bile del našega jutranjega kroga. 
Dežurna otroka sta vsakodnevno označila 
vremenski koledar, koledar, preštela otroke, 
označila otroke, ki so manjkali. Dežurna sta tudi 
vse njune zadolžitve  tudi ubesedila oz. nista samo 
označila na koledarju, ampak sta nam vsem v 
stavku povedala :  »Danes je ponedeljek. Danes je 
v vrtcu 19 otrok. Danes v vrtcu niso … Danes je 
sončno vreme … Že iz tega si videl ali otrok 
napreduje ali ne. Včasih so namesto štetja, število 
prisotnih otrok prebrali iz številskega traka ter tako 
spoznavali še zapis števil. 

P6 

Aktivno vključevanje otrok v dnevne dejavnosti, 
skupno dogovarjanje in določanje pravil oddelka, 
otroke spodbujati k samostojnosti in sodelovanju. 
Otrokom omogočati možnost izbire. 

Jutranje srečanje smo letos nadgradili z 
označevanjem: prisotnosti: prepoznavanje imena 
(brez simbolov), dni v tednu (dnevi niso več 
označeni z barvami), mesečnega koledarja, ki so ga 
izdelali sami, vremenskega grafa, priložnostno 
označevanje, kako se počutimo (2 simbola: vesel, 
žalosten), nov način  pozdravljanja (možnost izbire 
med 2 pozdravoma): igranje na pojočo posodo in 
pozdrav glede na izbrani simbol (plosk, ples in 
objem). 
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Pred odhodom domov so se otroci morali še 
odznačiti nazaj na izbrano tabelo imen (poiskali so 
svoje ime na tabeli). 

Ker je otrokom koncept jutranjega srečanja znan, 
želiva da se jutranje srečanje spremeni  tako, da bo 
bolj zanimivo, malce drugačno. S spremembo 
želiva, da bi se otroci znali organizirati tudi v 
drugem, za njih novem, okolju (srečanje ne bo 
vedno potekalo na blazini). Želiva, da otroci preko 
lastne aktivnosti pridejo do novih spoznanj, idej. 

Glede na to, da nismo bili v letošnjem letu zaradi 
ukrepov ob zajezitvi koronavirusa veliko časa 
skupaj, nam vseh ciljev in izboljšav na danem 
področju ni uspelo izvesti.  
Jutranje srečanje smo izboljšali tako, da sva 
dežurne otroke spodbujali k medsebojnemu 
dogovarjanju in razdeljevanju danih nalog. 
Dežurni otroci so postopoma prevzemali vlogo 
voditelja jutranjega srečanja, sami so oblikovali 
tudi potek glavnega dela srečanja ter določili igre, 
ki smo se jih igrali. Otroci so se brez najine pomoči 
postopoma začeli dogovarjati in organizirati delo 
dežurnega po zajtrku (brisanje miz, pometanje). 
Srečanj v drugem okolju, predvsem srečanj v 
naravi do sedaj nismo uspeli izvesti zaradi 
vremenskih razmer, zato tudi cilji, ki so vezani na 
to področje niso realizirani. 
O samih dejavnostih in novih pričakovanjih smo se 
skupaj z otroki pogovorili na jutranjem srečanju. 
Otroke sva spodbujali k samostojnosti in 
suverenosti. Da so si otroci lažje predstavljali, kaj 
želiva od njih (samostojno pripovedovanje, 
predstavitev nalog in  ugotovitev) sva prvič 
prevzeli naloge dežurnih kar vzgojiteljici. 
V začetku leta so otroci naloge opravljali (beležili) 
v času srečanja, kasneje pa smo dejavnost 
nadgradili tako, da sta se dežurna otroka povsem 
samostojno dogovorila in opravila naloge že pred 
samim srečanjem; na srečanju pa sta o ugotovitvah 
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le poročala.  
Z izbiro dejavnosti smo bili uspešni, saj so otroci 
navodila in naša pričakovanja razumeli, se trudili 
in skozi leto napredovali. Glede na nadgradnjo 
naloge pa se je jutranje srečanje skrajšalo. Več časa 
nam je tako ostalo na razpolago za razne dogovore, 
reševanje problemov ter za ostale dejavnosti. 
 

Da bi bile dejavnosti te dnevne rutine zanimive, 
postopne, tekoče. Prehodi naj bi bili prilagojeni 
posameznemu otroku, zato bova otroke na potek 
prehajanja predhodno opozorili, da bodo lahko 
dokončali aktivnost, otrokom bova dodelili naloge 
pri pripravi prostora, se s tem učili odgovornosti, 
da bodo aktivni, predvsem pa bova poizkušali  biti 
jasni in dosledni, tako otroci ne bodo pod stresom 
in v naglici in ne bodo zdolgočaseni zaradi čakanja 
in nesmiselnega ponavljanja.  Želiva, da bi bila 
dnevna rutina prijetna, naj bi nudila možnost za 
družabnost za vzpostavljanje prijateljstva, 
individualne interakcije in pozornost. Otrokom 
želiva preko dnevne rutine omogočati občutek 
pripadnosti skupini. 

Izboljšati sva želeli prehode na jutranje srečanje. 
Želeli sva, da bi potekal ta prehod čim bolj tekoče, 
zanimivo za otroke in hkrati varno. Glede na to, da 
smo šolsko leto preživeli s koronavirusom in 
posledica tega je bila daljša odsotnost otrok v vrtcu 
sva poizkušale v čim večji meri realizirati. Opaziti 
je, da pri prehodu iz umivalnice na blazino ne 
prihaja več v tolikšni meri  do nemira in konfliktov, 
saj so otroci zaposleni.  
Otrokom sva preko teh zadolžitev pri prehajanju 
omogočili občutek pripadnosti skupini, saj so vsi 
imeli možnost odločanja, izražanja svojih želja, 
vzpostavljali so prijateljstva, potekala je interakcija 
med njimi ter medsebojna pomoč. Sodelovanje 
otrok se je izboljšalo in njihova koncentracija se 
podaljšuje. 
Dogovorili smo se, da bodo dežurni otroci imeli 
zadolžitve pred pričetkom jutranjega kroga (označi 
koledar, prisotnost otrok) in sicer, da dežurni otrok 
določi način preživljanja časa na čakanje na 
jutranje srečanje (listanje slikanic, revij, gibalne 
vaje, gibalne igre, rajalne igre …) 
S tem namenom smo izdelali zbirko z naborom 
aktivnosti. Najprej smo zapisali potek iger, ki jih 
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že poznamo in jih slikovno opremili. Vse skupaj 
smo speli v mapo in zanjo določili prostor na 
polici, ki je otrokom na dosegu. Tekom leta smo 
igre, ki smo jih na novo spoznavali dodali v nabor 
zbirke (tudi igre ki smo jih spoznali preko Fit 
delavnic).  Zbirka iger je bila otrokom v veliko 
pomoč pri odločanju. Slikovni zapis igre je 
otrokom omogočal, da so bili pri izbiranju 
samostojni in niso rabili najine pomoči pri 
prebiranju. Tako so dežurni otroci sami ali ob 
pomoči sovrstnikov ob prihajanju v igralnico po 
umivanju  izbirali igro oz. dejavnost,  ki se jo bodo 
igrali. Nekatere otroke je bilo potrebno spodbuditi. 
Pripravljeni so bili nuditi pomoč, v nekaterih 
primerih tudi preveč (da so želeli storiti namesto 
njih). Otroci so si želeli zadolžitev, kar je bilo 
razvidno iz tega da so komaj čakali da bodo 
dežurni.  
Otroci so najraje izbirali igre in dejavnosti, ki so 
vključevale gibanje, vsi so imeli možnost 
odločanja in hkrati izražati svoje želje. Med njimi 
je potekala komunikacija tudi v smislu 
pregovarjanja (velikokrat so poizkušali vplivati na 
sam izbor igre s pregovarjanjem).  
Prehodi naj bi bili prilagojeni posameznemu 
otroku, kar pa v celoti ni bilo izvedljivo. Razlike 
med otroci privedejo do tega, da je potrebno v 
določeni meri  prilagajanje celi skupini (potrebno 
je kdaj počakati ali pa malo pohiteti, nekomu 
priskočiti na pomoč). 

Želiva sodelovanje vseh otrok, uresničitev njihovih 
idej, da bi bili vsi aktivni in ne samo pasivni 

Jutranje srečanje smo izboljšali tako, da je bilo bolj 
usmerjeno na interese in potrebe otrok. Otroci so 
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opazovalci. Če so pobudniki otroci, se čutijo 
pomembne in koristne, da s svojimi predlogi in 
vložki doprinesejo k pestrosti našega vsakdana. 
Rade bi videle zadovoljne otroke, ki se ne 
dolgočasijo in tavajo v brezdelju. Izboljšali jim 
bova samopodobo, gradili bomo na njihovi 
samozavesti in odprtosti. Želiva doseči tudi to, da 
otroci spoznajo, da je vsak otrok nekaj posebnega, 
edinstvenega in da ga kot takega sprejmejo. 

izboljševali trajanje in kvaliteto pozornost, 
samozavest, aktivnost in dali več poudarka na 
upoštevanju posameznikovih pravic. Vsak se ima 
pravico predstaviti, govoriti in biti slišan. 
Dežurnim (vsak dan 2 otroka) sva poskušali to čim 
bolj omogočiti, jima dati možnost, da se pokažeta, 
druge pa o tem ozavestiti. Otroci so (in bodo še 
naprej) usvajali dneve v tednu in orientacijo na 
koledarju. Ti časovni pojmi so za njih sicer še zelo 
abstraktni, zato sva bili pri označevanju dneva na 
koledarju prisotni midve. Pozorni sva bili na 
koncentracijo otrok in na njihove interese. 
Dejavnosti so bile vedno oblikovane čim bolj 
aktivno. Opazovali sva otroke in se prilagajali 
odzivom. Če sva opazili, da je sedenje predolgo, 
sva prekinili srečanje z razgibavanjem. Vpeljali 
smo gibalno kocko, prepevanje z gibanjem in FIT 
metode. Čim bolj spontano in pogosto sva 
uporabljali vaje za razgibavanje govornega 
aparata. Spremljali sva odzive otrok in skupaj z 
njimi opravljali evalvacijo (največkrat sproti med 
malico, pred počitkom, na sprehodih). 

Želiva izboljšati potek jutranjega srečanja, da bo za 
vse otroke zanimiv in bodo vsi aktivno vključeni v 
sam proces dela. To pomeni čim manj sedenja na 
blazini, dnevno spreminjanje zaporedja nalog 
dežurnih, vključevanje različnih aktivnih iger, 
glasbe in plesa. 

Glede na izbrano izhodišče sva dnevno rutino 
izboljšala, da ne sedimo več na jutranjem srečanju, 
ampak se gibamo skozi fit aktivne metode. 
Največkrat uporabiva metodo Sprehod, kjer se ob 
glasbi otroci gibajo po prostoru ter medtem 
premagujejo različne ovire (plazenje pod mizo, 
hoja čez stol, okrog pohištva, skozi tunel itd). Ko 
glasba preneha igrati se ustavijo in takrat izzoveva 
enega izmed dežurnih otrok, da nam predstavi 
svoje naloge ter koledar. Tako nadaljujemo dokler 
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niso vsi dežurni otroci na vrsti ter vmes izzoveva 
še ostale otroke, da ponovijo, kar so slišali, tako da 
so ves čas vsi aktivni in ne samo dežurni otroci. 
Dnevno spreminjava navodila, metode ter čas 
jutranjega srečanja. 
S strokovnim delavcem sva najprej pripravila 
plakat z nalogami za dežurne otroke. Zraven imen 
otrok sva označila štiri različne barvne like (rdeč 
krog, zelen trikotnik, moder kvadrat in roza 
trapez). Vsak lik je pomenil dve nalogi za 
dežurnega. Izdelali smo tudi legendo, da so otroci 
točno vedeli, kakšne zadolžitve imajo ter označili 
koledarje z istim likom, da so si lahko vsaj na 
začetku pomagali. Štirje otroci so vključeni v 
dejavnost, ker imajo naloge, ampak tudi ostali 
sodelujejo in pomagajo. Otrok, ki ima nalogo, da 
izbere igro, povabi otroke k sebi in jim razloži 
pravila igre, ki jo je izbral ter jih vodi. Z izbrano 
dejavnost sva bila uspešna, saj sva otrokom dobro 
razložila, kaj želiva od njih, skupaj smo izdelali 
legendo, da jim je bila v pomoč ter označili 
koledarje. Po nekaj dnevih so skoraj vsi otroci 
osvojili naloge dežurnih in kako si sledijo. Pri fit 
aktivnih metodah pa sva ugotovila, da morava 
podati samo kratka in čim bolj jasna navodila ter 
razumevanje pravil tudi vsakič preveriti, sploh 
kadar dodava nekaj novega. 

Želela bi, da jutranji krog vsebuje vse elemente 
(pozdrav, dan, vreme, prisotnost otrok, petje 
pesmic, soc. igrice, pripovedovanje otrok), saj 
mislim, da otroci pridobijo pomembna znanja. 
Rada pa bi skrajšala trajanje jutranjega srečanja oz. 

Jutranje srečanje se mi zdi pomemben del 
vrtčevske rutine. Dežurni otroci pokažejo svoje 
znanje in sposobnosti na vseh področjih razvoja, 
ostali pa se pri tem učijo in sodelujejo. Sama pa 
sem skozi leta opazila, da so jutranja srečanja vse 
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še bolj pomembno se mi zdi, da so vsi otroci 
nekako aktivno vključeni. Otroke želiva tudi 
spodbuditi k čim večji samostojnosti. Vsak dan bo 
dežuren en otrok, tako da imajo res vsi možnost 
samostojnega izvajanja dejavnosti. Včasih se 
zgodi, da ko sta dežurna dva, prevzame en otrok 
vodilno vlogo, drugi pa ga samo spremlja. 

prevečkrat predolga in namesto sodelovanja 
dobimo nemirne otroke, ki potrebujejo gibanje. 
Naša izboljšava je tako bila skrajšati čas jutranjega 
srečanja. 
To smo dosegli tako, da je dežurni otrok takoj po 
zajtrku odšel na blazino in samostojno (ali ob 
pomoči otrok/vzgojitelja) označil prisotne otroke, 
dan in vreme, ter obkrožil datum na koledarju. Ko 
so se zbrali vsi otroci smo začeli z jutranjim 
srečanjem. Po pozdravu je dežurni otrok ostalim 
samo predstavil koliko otrok je v vrtcu, koliko jih 
manjka, dan v tednu, vreme in datum. V začetku je 
dežurni potreboval več pomoči vzgojitelja, kasneje 
pa so starejši otroci pomagali mlajšim. Z izbranimi 
izboljšavami smo dosegli zastavljen cilj, saj se je 
čas trajanja jutranjega srečanja na ta način skrajšal. 

Da se otrok nauči samostojnosti. Da ve, da je za 
delo odgovoren. Se uči sodelovanja v skupini. Da 
izbere načine, ki mu ustrezajo, kako se učiti. Da 
jasno pove svoje mnenje, strahove, želje. 
Upoštevanje drugega, čeprav mu ni po volji. Se uči 
dogovarjanja in strpnosti. Da upoštevajo in vedo, 
ko nekdo ne zmore tako hitrega reagiranja in 
razmišljanja. Da se učijo kako sprejeti poraz in zato 
ne obupajo. Tukaj je pomembno spremljanje 
vzgojitelja, da ve, kaj otrok v dani situaciji 
potrebuje. 
Posamezniki spoznajo, da prikrivanje ni dobro, saj 
tako ostajajo osamljeni. Potreba otroka k 
spodbudnem delovanju. (delo vzgojitelja na 
posameznikovi ravni). 

Najprej je treba povedati, da so imeli vsi otroci 
možnost aktivnega sodelovanja glede na osebne 
predispozicije. Čas, ki ga je potreboval, da je 
izvedel označevanje, na tabeli, jutranji pozdrav, 
izbira igre, ki smo jo skupaj izvedli. Upoštevali 
smo, da je otrok, ki je tisti dan praznoval imel 
možnost opravljati delo dežurnega. Slikovno so 
označili vreme, prisotne in odsotne otroke, 
komentirali odsotnost, če so vedeli vzrok. To je 
otrokom veliko pomenilo, še posebno v času 
Korone. Velik poudarek smo dali na zaščiti in 
preventivi: kašljanju, kihanju, umivanju rok. 
Epidemija nas je potegnila v pogovore, ko smo 
vključevali tudi samo naravo, naš odnos do nje … 
V začetku leta sem opazila, da so se neprimerno 
odzivali, želeli posmehovati nekaterim izjavam 
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otroka. Z najinim komentiranjem in mislimi 
posameznikov smo dosegli višjo stopnjo 
toleriranja in upoštevanja posameznih izjav, 
vedenj, opažanj. Zmogli so čakati, če kateri ni takoj 
odgovarjal ali izvedel naloge glede na 
pričakovanja. Seveda so med tem svoje misli 
»usmerjali drugam«. Prav vsi, tudi mlajši so 
kompetentno izvajali načrtovanje naloge. 
Velikokrat so empatični otroci priskočili na pomoč 
otroku, ki je kazal zmedo, oziroma ne sigurnost pri 
izvedbi. Prav te sva še posebej pohvalili za trud. 
Veliko potrebo za delo sva čutili na govornem 
področju. V načrt sva dali razne besedne igre, da 
smo skozi trening osvajali pravilno izreko glasov. 
Peli smo pesmi, ki so vključevale glasove ( sičnike, 
šumnike ter glas r, k, l, j, b, p …). Tukaj sva bili 
vztrajni, saj večino dečkov ni kazala interesa za 
prepevanje. Izbrali sva pesem, ki je delno 
prikazovala vsebino skozi pantomimo (Moj klobuk 
ima tri luknje), pesmi smo podkrepili z gibanjem. 
Osvajali smo pojme: glas, beseda in stavek. Preden 
smo začeli tvoriti zgodbo, sva dali napotek kako jo 
nadaljevati. Prav vsi so bili presenetljivo 
ustvarjalni. Tudi mlajši. Zadnji teden pa skozi 
zgodbo: Larino potovanje skozi zabavo, utrjevali 
zloge. Zlogovali smo besede, ko so otroci izbrali 
način prikaza: S ploskanjem, poskakovanjem, 
miganjem rok, pantomimo. Glede na dolg čas 
zaprtja vrtca lahko rečem, da sva opravili veliko, 
otroci čutijo pripadnost skupini, da so bili slišani v 
njihovih potrebah. Lahko rečem, da sva slišali 
nekaj stisk otrok, posredno tudi staršev. Mislim, da 
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je to delo pomembnejše, kot včasih vsa 
načrtovanja. 
Da so bili otroci uspešni, vem skozi zadovoljstvo 
otrok po izvedenih nalogah. Dejavnostim 
jutranjega srečanja, dejavnostim med prehodi sva 
namenili dovolj časa, da so imeli posamezniki 
dovolj časa, da opravijo rutino. Med to štejem 
označevanje na jutranjem krogu, izbor iger, 
pozdrava, izmenjavi izkušenj, obnavljanju slišane 
vsebine, izpeljavi pričakovanega odziva 
(zlogovanje, nadaljevanje stavka, odgovarjanje na 
vprašanja z dvigom rok, podajanju razmišljanj na 
temo, izražanju počutja, govoru o čustvih 
bližnjih…), sadni malici in pospravljanju za seboj. 
Zadnji čas opažam, da so pri skrbi za pospravljanje 
posode nekateri opustili odgovornost. Morda je 
»vzrok«, da glede na dolgotrajno slabo vreme in 
opravljanju nalog ob zaključku leta, otrok komaj 
čaka da se druži v naravi. Na igrišče so šli po 
opravljeni rutini, sadni malici in opravljanju 
osebne higiene, brez čakanja, v spremstvu 
vzgojitelja. Pokazala se je tekmovalnost, hitrost. 

POČITEK  Po branju zagotoviti do 30 minut počitka in spanec 
tistim, ki ga potrebujejo. Uvesti želiva tihe 
dejavnosti po kotičkih (razpoložljivi kotički: 
sestavljanka, umetniški, pisarna, knjižnica, 
naravoslovni, lego miza). Po kotičkih bi 
pripomočke in material menjali. V primeru 
ustreznega vremena in če noben otrok ne bi zaspal, 
bi lahko občasno od 13h – 14h šli ven. 

Glede na manjše potrebe spanca pri otrocih sva 
podaljšali čas branja. Otroci so izbrali dan, ko oni 
pri počitku pripovedujejo ob knjigi. Na ta način sva 
realizirali poudarek na jeziku, poleg drugih 
dejavnosti tekom dneva. Sledi počitek 20 – 30 
minut. Včasih sem med tem časom pripravila 
sproščujočo glasbo, včasih jih vodila skozi 
zgodbico sproščanja, vsakemu posvetila nekaj 
nežnih dotikov. 
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Po počitku sva pripravili dejavnosti po kotičkih, s 
poudarkom na razvoju grafomotorike in 
finomotorike. Izdelali sva nekaj vaj in iger v ta 
namen, za trajno uporabo. V pomoč so bila tudi 
izobraževanja v okviru Ciriusa. Poudarek sva 
namenili tudi družabnim igram, z upoštevanjem 
pravil, s tem se navajajo se vzpone in padce. Otroci 
so usvojili rutino (čas počitka, čas mirnih 
dejavnosti in prosta igra po vseh kotičkih). Opažen 
je napredek, glede na zastavljene dejavnosti. 

Otrokom želimo ponuditi različne dejavnosti v 
času počitka in hkrati omogočiti počitek otrokom, 
ki le tega še potrebujejo. 

Popoldanski počitek smo prilagodili na način, da 
ustreza tako otrokom, ki še potrebujejo počitek po 
kosilu oziroma otrokom, ki le tega ne potrebujejo 
več ali samo občasno.  S tem primerom dobre 
prakse, želiva potrditi, da je povsem mogoče 
izstopiti iz okvirov obstoječe dnevne rutine ter 
ponuditi otrokom izboljšan model dnevne rutine, ki 
se prilagaja potrebam posameznega otroka. 
Z otroki smo skupaj načrtovali dejavnosti, katere 
so se odvijale v času »budnega počitka«. Izdelali 
smo nabor dejavnosti, katere so se spreminjale 
glede na aktualno temo v skupini, letni čas, želje 
otrok … Nastala je zbirka dejavnosti (mapa), 
opremljena z risbicami.  Primeri dejavnosti: rajalne 
igre, gibalne igre in sprehodi (igre v obliki 
poligona, igre z žogo in štafetne igre …), listanje 
in branje knjig, likovno ustvarjanje. Dejavnosti 
smo dnevno beležili. 

A6 

Želiva doseči, da bi se otroci dobro počutili, da se 
začnejo zavedati pomembnosti počitka, po drugi 
strani pa otrokom, ki le tega ne potrebujejo 

Vsekakor sva zelo skrajšali čas počitka in preostali 
čas namenili in izkoristili za gibanje in igro na 
prostem. Počitek je postal bolj fleksibilen tako 
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zagotoviti različne aktivnosti na prostem in v 
igralnici. Želiva biti zelo fleksibilni in se prilagajati 
individualnim potrebam in trenutnim situacijam. Z 
otroki se bova o počitku pogovarjali, da bodo 
dobili občutek, da lahko le ta poteka tudi drugače. 
Za naju je to ogromen izziv, ker smo s skupino 
komaj uvedli neko osnovno rutino, ki otrokom 
zagotavlja občutek varnosti in vsako spremembo 
težko sprejmejo in jih zelo zmede. 

časovno kot tudi vsebinsko. Upoštevali sva 
individualne želje in potrebe otrok glede trajanja in 
načina počitka. Predvsem pa sva dosegli to, da so 
otroci spoznali, da se lahko dnevno spreminja tako 
trajanje kot tudi način počitka in da lahko počitek 
poteka na različne načine.  
Otroci so potrebovali kar nekaj časa, da so se 
privadili na nov način počitka. Spremembe sva 
uvedli počasi in postopno. Otrokom, ki so počitek 
še potrebovali, sva jim to tudi omogočili. Na 
kakšen način bo počitek potekal, smo z otroki 
načrtovali skupaj. Med počitkom so otroci imeli 
možnost izbire med različnimi umirjenimi 
dejavnostmi. Uspelo nama je doseči, da otroci 
razumejo, da je počitek nekaj, kar se lahko stalno 
spreminja in ni nujno da je za vse otroke enak. 

Izvedba izboljšave, ki ni bila predvidena v začetku: 
počitek. 

Smo pa izvedli izboljšavo, ki jo nismo 
predvidevali, in sicer smo izboljšali drug segment 
dnevne rutine: počitek. 
Izboljšave v času počitka: Po ponovnem odprtju 
vrtca sva opazili, da kar nekaj otrok ne potrebuje 
toliko počitka kot v začetku šolskega leta. Skupaj z 
otroki  smo se dogovorili, kaj bi v tem času lahko 
počeli in kako bodo potekale dejavnosti v času 
počitka. Približno trikrat tedensko smo namesto 
počitka šli na sprehod, v naravi smo prebrali 
pravljico, se igrali na igralih, pripravili likovne in 
druge umirjene dejavnosti. Da sva bili z izbiro 
dejavnosti uspešni lahko sklepava iz odzivov 
otrok. 

P9 

DEJAVNOSTI PO 
KOTIČKIH 

Želiva, da bi za določene teme/dejavnosti po 
kotičkih imeli dovolj časa, da ne pri priganjali 

S tem, da sva dnevni red obrnili in že zjutraj pričeli 
z izvajanjem dejavnosti po kotičkih, sva otrokom 
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otrok. S tem želiva tudi, da bi dovolj časa bivali na 
prostem, kjer bi tudi potekale dejavnosti na izbrano 
temo. V naravo lahko preneseš veliko dejavnosti, 
vendar je opazno, da otroci potrebujejo igro tudi po 
kotičkih. 

dali dovolj časa za izvedbo. Ker je bila zjutraj v 
skupini samo ena delavka, se je le ta lahko bolj 
individualno posvetila otroku pri določeni stvari, 
saj so otroci v skupino prihajali postopoma. Otroci 
niso več tavali po igralnici in čakali na zaposlitev. 
Vedeli so, da izvajamo dejavnosti glede na našo 
temo. S tem pa smo dobili čas za bivanje in 
izvajanje dejavnosti na prostem. 
Na jutranjem srečanju smo se vedno pogovarjali, 
izdelovali, na gibalen način izvedli, ogledali 
fotografije … o naši temi. V začetku sva z 
dejavnostmi pričele po tem, nato pa smo ugotovili, 
da nam zmanjka časa. Dogovorili smo se, da bomo 
stvari izvedli zjutraj. Že ob prihodu otrok sva jih 
usmerili v dejavnosti glede na našo temo. Nekateri 
so se bili vajeni dalj časa crkljati oz. so čakali na 
usmeritve, spodbude, individualiziranost 
dejavnosti s strani odraslega. Tako smo skozi 
pogovor in najinim vključevanjem pričeli stvari 
izvajati ob prihodu otroka. Otroci so nato sami, ko 
so prišli v skupino videli potek igre, se spomnili kaj 
smo se dogovarjali, kaj bomo počeli v določenem 
kotičku, kaj mora še vsak posameznik opraviti. 
Tako si je vsak vzel svoj znak, se označil v kotiček 
in tam pričel z igro. Zdi se nama, da je nekako 
potekalo spontano, otroci so potrebovali čas za 
vživljanje v naše teme. Zjutraj so spoznali, da ga 
imajo dovolj. Nekateri so že dobili občutek za čas. 
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Po jutranjem srečanju se je nam samo mudilo, ker 
sva želeli čim več časa izkoristiti za dejavnosti na 
prostem. Večkrat so otroci že pri zajtrku vprašali, 
ali danes gremo ven. To je bila potrditev, da 
potrebujejo čas za dejavnosti v igralnic in prav tako 
več časa na prostem. Četudi isto stvar izvedeš v 
igralnici ali na prostem jo vidijo otroci drugače. 

GIBANJE/BIVANJE 
NA PROSTEM 

Otroci se na prostem počutijo veliko bolj 
svobodne. Otroci so zunaj bolj komunikativni, 
pridružijo se raznim igram. Na prostem jim igra 
omogoči, da si izmišljajo nove igre, nova pravila se 
seznanjajo s svojim naravnim okoljem. Otroci se 
zunaj igrajo kot želijo in si sami izbirajo s kom se 
bodo igrali. Z odraslimi lažje stopijo v interakcijo. 
Da bi čim več dejavnosti s področja gibanja, jezika, 
umetnosti, družbe, narave in matematike izvedli 
zunaj. Otroci so v igralnici dovolj vodeni, zato sem 
se odločila, da na prostem včasih prevlada igra brez 
vmešavanja odraslih. Igra na prostem je tudi 
sredstvo podporne discipline s tem preprečim 
neprimerno in nevarno vedenje. Spoznati pa tudi 
želim značilnosti in odzivanje posameznih otrok. 
Otrok med sprehodom, hojo, tekom vzdržuje, 
podaljšuje in krepi gibalne spretnosti in kondicijo. 
Pripomore k boljšemu zdravju in počutju. Otroku, 
ki je gibalno manj spreten pomaga k boljši 
koordinaciji celega telesa in vzdržljivosti. 

Glede na izbrano področje - BIVANJE NA 
PROSTEM – so otroci glede na čas, ko so bili 
prisotni v vrtcu - epidemija imeli več možnosti za 
socialne igre na prostem. Zunaj občutijo otroci 
mnogo več svobode pri igri in učenju kot znotraj 
vrtca. Raznoliki material v naravi nam je ponujal 
priložnost za teme, ki so zahtevali več 
sodelovalnega in timskega dela. Bivanje na 
prostem nam je dalo več možnosti za učenje otrok 
in se je smiselno povezovalo z drugimi projekti, 
temami – eko teme, fit gibanje, prebrali smo kar 
nekaj zgodbic prepevali pesmice spontano ali 
načrtno glede na temo. Bolj kot običajno smo 
izkoristili okolje in naravo v vsem njenem 
bogastvu in otrokom omogočili učenje na prostem. 
Otroke sem vključila in upoštevala njihove ideje. 
Primer dejavnosti: igra ob vodi (z nabranimi 
kamenčki smo spremljali pesmice, kamenčke 
sortirali glede na velikost, glede na obliko , 
kamenčke pobarvali in na idejo deklice sestavili 
sliko iz kamenčkov). Igra na prostem je ponujala 
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otrokom veliko možnosti za motorični razvoj. Igra 
in učenje na prostem pa sta vpliva tudi na otrokov 
kognitivni razvoj. 
Dejavnosti na prostem zahtevjo prav tako pripravo 
vzpodbudnega učnega okolja. V načrtovanje sva 
vključile otroke. Od vzgojiteljice in pomočnice 
zahteva, da material, ki ga ni v naravi nesemo s 
seboj. Zunaj sva otroke bolj sistematično 
opazovale, jih spremljale. Skupaj smo se zmenili 
kam bom šli, kaj bomo počeli, kaj bomo vzeli s 
seboj. Edini pokazatelj, da je bila dejavnost 
uspešna so otroci. Otroci z neverbalno 
komunikacijo pokažejo ali v dejavnosti uživajo. 
Ko otroci izrazijo željo, da bi radi še prišli. 
Pred počitkom smo vedno naredili refleksijo z 
otroki. Tako sva dobili potrditev, ali pa razmislek 
za izboljšavo dejavnosti. 

UREJANJE IN 
POSPRAVLJANJE 
GARDEROBE 

Z urejanjem in pospravljanjem garderobe želim 
otroke navajati na skrb za svojo lastnino, 
prepoznavanje svojih oblačil in obutve, urejenost 
garderobe – otroci bodo lahko s svojimi predlogi, 
željami in pobudami sodelovali pri dekoraciji, 
razstavi njihovih izdelkov. 

Otroci so postali bolj dosledni pri pospravljanju 
svojih oblačil in obutve, postali so bolj samostojni, 
medsebojno so si pomagali, skrbeli za lastnino, 
poimenovali in prepoznavali so oblačila in obutev. 
Otroci so uporabljali simbole, tabelo, rabili so 
imena za števila in šteli. 
Dežurni otrok je pri odhodu na igrišče ali na 
sprehod preveril urejenost garderobe, prav tako pa 
tudi ob vrnitvi nazaj. Na plakatu pred igralnico je 
označil urejenost garderobe (urejeno je označil z 
veselim obrazkom in neurejenost z žalostnim 
obrazkom). Ob koncu tedna smo prešteli število 
žalostnih in veselih obrazov in ugotavljali, katerih 
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je bilo več. Otroci so poleg svojih oblačil 
prepoznavali tudi oblačila in obutev ostalih otrok v 
skupini. Med seboj so se opozarjali in drug 
drugemu pomagali. Še vedno pa ima nekaj otrok 
pri tem težave. 

 

 

 

Slika 7 – 8: Strokovna ekskurzija Bohinj, igranje iger v pozabi 

2.5. IZBRANE DEJAVNOSTI, DNEVNE RUTINE (prvo in drugo starostno obdobje) 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE DRUGO STAROSTNO OBDOBJE MERILA 

PREHRANJEVANJE  

 Vsak dan ponuditi otrokom vse kar je na 
jedilniku, tudi če vemo, da nečesa ne mara. 

 Oblikovanje stalnega kotička za prehranjevanje.  E-priprave, 

 e-dnevnik, 

 evalvacije, 

 zapisi,  

 refleksije, 

 portfolijo,  

 fotografije,  

 posnetki,  

 odziv otrok, 

 povratne 
informacije s 
strani staršev, 

 Različne vaje prijemanja, natikanja, vstavljanja, 
da tako dlani in prsti postanejo bolj spretni tudi za 
držanje pribora, lončka … 

 Oblikovanje pravil pri prehranjevanju, 
sprejemanje odgovornost otrok v okviru svojih 
sposobnostih. 

 Otrokom ponuditi pomoč in jim pokazati, kako 
uporabljati določene stvari pri hranjenju (tudi s 
svojim zgledom). 

 Priprava namazov, napitkov.  

 Otrokom nuditi hrano primerno njihovi stopnji 
razvoja (manjši kosi in primerna količina ter 
temperatura). 

 Kotiček z jedilniki in pogrinjki za na mizo. 

 Spodbujanje otrok k prehranjevanju in ostali 
rutini, ko pripeljeva voziček v igralnico. 

 Prepletanje rutine z ostalimi področji kurikuluma. 
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 Občasno bomo hrano skupaj pogledali in jo 
poskusili še preden se bomo odpravili k obroku. 

 Spoznavanje pribora, kulturnega obnašanja, 
bontona preko igre vlog v kotičku kuhinja. 

 mesečni 
vremenski 
koledar,  

 ime otroka za 
označitev 
namesto znaka,  

 graf prisotnosti 
ali stolp iz 
kock, 

 izdelki,  

 izdelana zbirka 
v mapi,  

 igra,  

 tabela za 
označevanje, 
pripovedovanja 
otrok, 

 videoposnetek, 

 zbirke,  

 risbe otrok,  

 zvezki, kjer so 
otroci prinesli 
v vrtec in so 
skozi risbe, 
simbole in 
delovne liste 

 Branje in listanje različnih knjig na temo 
prehranjevanja. 

 Izdelava plakata na temo zdrave prehrane. 

 Spoznavanje okusov sadja in zelenjave skozi 
različne dejavnosti,  

 Sodelovanje pri pripravi mize, upoštevanje želja 
in idej otrok. 

 Spoznavali sladke in kisle okuse,  Ogled video prispevkov (zdrav način 
prehranjevanja, osnove bontona). 

 Iskanje možnosti rešitve ob problemih 
(neješčnost, izbira hrane), 

 Spodbujanje družabnosti s sproščenim 
klepetanjem ob obrokih.  

 Igrali domišljijske igre prehranjevanja z dojenčki 
ali igre vlog v kotičku dom in družina, 

 Pedagoški pogovor med str. delavkami v oddelku. 

 Bibarije: Miška žgančke kuha, Ta z drevesa 
hruške stresa, 

 

 Spoznava in priprava različnih pesmi o sadju in 
zelenjavi pred jedjo, 

 

 Animacija lutke pri prehranjevanju,  

 Ogledovanje v ogledalu sebe in druge kje imamo 
jeziček, usta, zobe. 

 

 Pripravo na hranjenje, hranjenje in dejavnosti po 
hranjenju, 

 

JUTRANJE SREČANJE 

 Rajalne, socialne, gibalne igre.  Otrok bo svojo prisotnost v vrtcu označil z zapisom 
svojega imena, ne več z znakom. 

 Organizacija dejavnosti, da bodo otroci čim več 
časa lahko v gibanju: rajalne igre, ples, akcijske 

 Dežurni otrok bo označil vreme na vremenskem 
grafu. Konec meseca bomo odčitali, katerega 
vremena je bilo več, manj ter koliko.  
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igrice, bibarije, petje, sprostitvene dejavnosti, 
poslušanje zgodbic, poslušanje glasbe ... 

beležili vse 
dejavnosti, 

 mesečni 
koledar, 

 vremenski 
graf, 

 plakati, 

 zapisana in 
oblikovana 
pravila, 

 kratki filmi, 

 knjižica Mali 
sonček, 

 čustveni 
grafikon,  

 zapisi misli in 
idej otrok,  

 zadovoljstvo 
otrok 

 Označevanje prisotnosti in vremena bo 
razporejeno po celotni igralnici.  

 Dežurni otrok bo na koledarju označil dan. 
Mesečni koledar bomo naredili skupaj v kotičku za 
opismenjevanje konec meseca, Nanj bomo zapisali 
tudi posebnosti npr. praznovanje rojstnega dne, 
predstave ter druge posebne dogodke v skupini. 

 Dejavnosti bova organizirali tako, da bodo otroci 
čim več časa lahko v gibanju: rajalne igre, ples, 
akcijske igrice, bibarije, petje, sprostitvene 
dejavnosti, poslušanje zgodbic, poslušanje glasbe 
... 

 Dežurni otrok bo preštel koliko otrok je v vrtcu. 
To bo lahko označil tudi s kockami ali pa kasneje 
na pobarval na grafu prisotnosti. 

 Označevanje prisotnosti in vremena bo 
razporejeno po celotni igralnici.  

 Opravljanje nalog dežurstva, besedne, socialne, 
gibalne, rajalne, glasbeno didaktične igre, 
improvizacije, pantomima, ples, petje, izmišljarije, 
uganke, pripovedovanje zgodb, doživetij, novic, 
nevihta možganov, reševanje konfliktov, 
pogajanja, dogovarjanje, razumevanje in 
sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih-
empatija, menjavanje vlog, vljudnost v 
medsebojnem komuniciranju. 

 Sprememba koncepta jutranjega kroga (sedenje v 
jutranjem krogu bova zamenjali z gibanjem in 
igro ob glasbi, različnimi navodili za slušno 
pozornost). 

 Samostojno označevanje in poročanje rutine na 
jutranjem srečanju. 

 Postopno uvajanje pravil in navodil z 
upoštevanjem potreb in želja otrok, da bodo otroci 
lahko sledili aktivnostim, jih bova spremenili. 

 Izbiranje pozdrava glede na dnevno počutje 
otroka. 
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 Spontana igra z osebnimi simboli otrok.  Nevihta možganov. 

 Dežurni otrok bo po zajtrku (v času umivanja, 
čiščenja miz) odšel na blazino in označil prisotne 
in odsotne otroke, dan v tednu in vreme. V 
kolikor mu ne bo šlo, bo imel možnost vprašati 
druge otroke za pomoč ali pa se bo obrnil na naju. 
Ko bomo vsi zbrani bo otrokom samo »poročal« 
koliko otrok manjka, kateri dan je. 

 Beleženje pravil. 

 Oblikovanje pravil, ki velja na jutranjem srečanju.  Risanje mesečnega koledarja in beleženje 
vremenskega grafa. 

  Prepoznavanje osebnega imena pri označevanju 
prisotnosti. 

  Sprememba koncepta jutranjega kroga (sedenje v 
jutranjem krogu bova zamenjali z gibanjem in 
igro ob glasbi, različnimi navodili za slušno 
pozornost). 

  Postopno uvajanje pravil in navodil z 
upoštevanjem potreb in želja otrok, da bodo otroci 
lahko sledili aktivnostim, jih bova spremenili.  

  Spontana igra z osebnimi simboli otrok. 
  Otroci si pred odhodom v naravo pripravijo 

nahrbtnik (otroci so pozorni na navodila, ki jih 
pred odhodom dobijo). 

  Otroci si v gozdu, na travniku, ob reki pripravijo 
podlogo za sedenje in se pripravijo na jutranje 
srečanje. 
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  Dežurna dva otroka se pred pričetkom srečanja 
dogovorita, kdo bo opravljal posamezno nalogo 
jutranjega srečanja, pripravita načrt poteka 
jutranjega srečanja ter prevzameta vodenje 
srečanja. 

  Otrokom, glede na individualne sposobnosti, 
postavljam vprašanja in jim zastavim določeno 
nalogo. 

PREHODI MED DEJAVNOSTMI 

 Dejavnosti, ki jih bomo izvajali ob prehodih med 
dejavnostmi (pred kosilom): gibalne igre, rajalne 
igre, enostavni poligoni, branje pravljic, 
animiranje z lutko, prepevanje pesmi ob spremljavi 
inštrumentov, pantomima, razvrščanje predmetov, 
matematični koncepti, prostorski odnosi … 

 Dežurni otroci bodo imeli zadolžitve pred 
pričetkom jutranjega kroga (označi koledar, 
prisotnost otrok). 

  Otrok določi način preživljanja časa na čakanje na 
jutranje srečanje (listanje slikanic, revij, gibalne 
vaje, gibalne igre, rajalne igre,…). 

  Izdelamo zbirko z naborom aktivnosti, ki jih bomo 
lahko izvajali pred pričetkom jutranjega kroga, ki 
bodo v pomoč otroku pri izbiranju. 

  Zaporedno umivanje in ne vzporedno, ko bo otrok 
pojedel se bo šel umit in ne bo čakal drugih. 

  Zagotoviti dovolj knjig za listanje s katerimi 
bomo spodbujali zbiranje na blazini. 

  Vnaprej bova napovedati dogodke. 
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  Na prosto se bomo sprva odpravljali iz igralnice, 
ravno tako v zaporedju in ne vzporedno, ko bodo 
pripravljeni bodo prišli na igrišče. 

  Prehode prilagoditi potrebam otrok, ki se bodo 
tekom leta spreminjali. 

GIBANJE/BIVANJE NA PROSTEM 

 Koordinacija gibanja: Otroci izvajajo naravne 
oblike gibanja, osnovne elemente različnih 
športov, plesne igre, dejavnosti v ritmu, 
elementarne igre, premagujejo različne ovire oz. 
poligone.  

 Ciljno naravnan sprehod. 

 Hitrost: Sredstva so lahko naravne oblike gibanja 
(hitri teki, teki v oteženih ali olajšanih 
okoliščinah), elementarne igre (starti iz različnih 
položajev, igre hitre odzivnosti, štafetne igre), 
gimnastične vaje za razvoj gibljivosti in moči ter 
vaje za izboljšanje tehnike gibanja. 

 Spontana in načrtovana igra na igrišču. 

 Ravnotežje: hoja po  črti, stoja na eni nogi, hoja 
po vrvi na tleh, skakanje po eni nogi. Izvajamo 
različne lokomocije na zmanjšani podporni 
ploskvi (hoja, tek, lazenje, vlečenje, potiskanje, z 
izključevanjem čutil (vid, sluh). 

 Obisk gozdnega kotička enkrat tedensko. 

  Jutranje srečanje v naravi ali gozdu. 
  Izvedba dejavnosti vseh področij kurikuluma na 

prostem. 
POČITEK 
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 Otrok sodeluje pri pripravi na počitek ( umije 
roke, sezuje copate, se sleče…). 

 Branje pravljice po kosilu, 1x tedensko 
pripovedovanje otrok ob knjigi po kosilu.  

 Otrok se umiri in sprosti ob poslušanju prstnih 
pravljic oz. deklamacij. 

 Poslušanje umirjene glasbe. 

  Masaže. 
  Priprava dejavnosti po kotičkih. 
  pogovor o počitku, predlogi in želje otrok glede 

počitka,  
  v času počitku igra na igralih in igrišču, umirjene, 

branje pravljic, avtorski stol, prepevanje pesmi, 
namizne in družabne igre, risanje in ustvarjanje, 
reševanje nalog iz Cicidoja, ročna dela, igre v 
pozabi, 

DEJAVNOSTI PO KOTIČKIH 
  Vključitev, spodbuda otrok v igro, dejavnosti 

otrok (predvsem tistih, ki se bi crkljali in hodili 
samo za tabo). 

  Navajanje na označevanje po kotičkih. 
  Pogovori o izbiri kotičkov. Izštevanje kdo se bo 

kje igral.  
  Označevanje igre otrok v grafu. 

UREJANJE IN POSPRAVLJANJE GARDEROBE 
  Ob odhodu na igrišče ali sprehod in po vrnitvi 

nazaj, dežurni otrok preveril stanje garderobe. 
  Dežurna otroka bosta vsakega otroka, ki ne 

pospravi svojih stvari, opozori in ga pokliče po 
imenu.  
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Kakšne so vaše misli, občutki, odzivi v zvezi z izvedbo izboljšav na izbranem področju? 
 
Otrokom je bilo omogočeno, da so izbirali dejavnosti, se dogovarjali katero dejavnost bi izbrali, dejavnost je otroke spodbujala k samostojnemu 
razmišljanju … s tem tudi možnost soodločanja, prevzemanja odgovornosti in pridobivati občutek za čas in odgovornost glede same izbire 
dejavnosti (npr. da se posamezno igro igra do konca, če si jo izbere). 
 
Za strokovne delavke je bil to izziv in priložnost za nove izkušnje. Pomembno je le to, da se z uvajanjem sprememb v oddelku strinjata obe 
vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Le tako lahko pričakujemo uspeh v samih spremembah vrtčevske rutine. Občutek je seveda dober, saj 
deluješ s tem k izboljšanju in zdravemu vključevanju otroka v skupino, kjer je potrebno postopno uvajanje pravil, ki pa so nujno potrebne za 
uspešno delovanje v skupnosti oz. skupini. Odziv otrok je dober, posledice novih sprememb pa so vidne, ko so otroci starejši (oddelek 5- 6 letnih 
otrok). 
 
Trudili sva se ustvarjati prijetno vzdušje, ki pa je bilo včasih tudi zelo težko ali celo neizvedljivo (v času nenehnega uvajanja otrok).  
V skupini je tudi deklica, ki ima zelo posebne vzorce vedenja, ki se najbolj pokažejo prav za čas prehranjevanja. S svojim jokom, napenjanjem 
telesa, vstajanjem iz trip trap stola oz. stola, je velikokrat razlog neprijetnega vzdušja. Pri njej sva poizkušali različne pristope in se večkrat 
posvetovali z njenimi starši, katerim je bila situacija povsem jasna, saj se doma obnaša enako. 
 
Dejavnost je popestrila jutranji krog. Otroci so na ta način vanj aktivno vključeni. Razvijanje izbire, samostojnost je dobra popotnica za 
prihodnost. 
 
Iskreno rečeno nisem pričakovala takšnega izida, saj sem upala, da bo tudi situacija glede zaprtja boljša. Večja prisotnost bi vsekakor vplivala 
na boljši izid načrtovanih izboljšav. Predvsem so bile moteče prekinitve. Ko smo ravnokar začeli izvajati izboljšave, oziroma jih predstavljati 

  Vrednotenje urejenosti garderobe ter skupna 
odločitev ali bomo prilepili vesel ali žalosten 
obraz na tabelo. 
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otrokom, jih dnevno izvajati, da bi postale del rutine in pripomogle k boljšemu počutju posameznikov kot celotne skupine so se razmere 
spremenile in je bilo naše delo na način kot je bil zastavljen onemogočeno. Verjetno predvsem pri mlajših otrocih, oziroma mlajši starostni 
skupini daljše prekinitve znatno vplivajo na ponovno vzpostavljanje rutine v kateri se otroci počutijo sprejete in varne. 
 
Moji občutki so pozitivni. Sama menim, da v tem času in na tem izbranem področju nisem odkrila neke novosti, ker naj bi ta prehod od kosila k 
počitku potekal dokaj hitro. Mlajši otroci so bili pogosto v tem času že utrujeni, veliko časa so potrebovali tudi za prepoznavanje svojega 
ležalnika, predvsem, pa nam še vedno predstavlja izziv – čakanje na svojem ležalniku. Dosegla pa sem to, da so otroci imeli možnost, da so 
postopoma nadgrajevali ta prehod in ga sedaj nekateri tudi že zelo dobro usvojili. Vsekakor bo potrebno tudi v prihodnje otroke spodbujati k 
samostojnosti pri pripravi na počitek. 
 
Glede na opažanja prve dni v skupini glede sedenja za mizo in uporabe pribora, še vedno menim, da se je stvar zelo izboljšala kljub letošnjim 
posebnim okoliščinam. Če bi bili celo leto v vrtcu, sem prepričana, da bi bil rezultat še boljši. Lahko rečem, da otroci veliko bolj spretno in 
vztrajno uporabljajo pribor, poskusijo nove stvari, ki jim jih ponujamo. 
 
Največ pomislekov sva imeli predvsem zaradi kombiniranega oddelka oziroma velikega starostnega razpona med otroki. Ob koncu šolskega leta 
pa sva zelo zadovoljni z izvedenimi dejavnostmi, ker so vsi otroci zelo napredovali, kljub temu da je bilo delo v takem oddelku zelo naporno. 
Tudi staršem je bil všeč najin drugačni pristop pri delu z otroki, ki sva ga predstavili v Idrijskih novicah, kot primer dobre prakse. 
 
Če bi področje dnevne rutine izbirala sedaj, bi prav gotovo izbrala bivanje na prostem, saj menim, da je še posebej v času epidemije najbolj 
pomembno, da čim več časa preživimo na svežem zraku. Poleg tega se dejavnosti iz vseh področij lahko izvajajo v naravi. 
 
Menim, da sem bila pri izvedbi izboljšav uspešna, svojo uspešnost lahko merim po zadovoljstvu otrok. Otroci so na jutranjem srečanju imeli 
možnost, da se jih posluša, da si sami izberejo mesto, da se pohvalijo ali da nam predstavljajo tudi svojo družino. 
Glede na to, da je gibanje bistvenega pomena za vse generacije, sploh pa za otroke menim, da delamo dobro in skrbimo za fizično in psihofizično 
stanje otrok. Otroci se učijo s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja in reševanja problemov. Dnevna rutina jim to omogoča, samo če 
stopimo ven iz okvirjev. Z gibanjem telesa je pogojeno in povezano zaznavanje okolja, časa, prostora in samega sebe. Na rast in razvoj pa v 
veliki meri vpliva gibanje. 
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Menim, da je rutina potrebna za otrokov občutek varnosti. Ravno tako pa se mi zdi pomembno, da so prehodi mehki, vnaprej napovedani ali 
znani, da ima posameznik občutek, da ima čas, možnost osvojit dejavnost, ki sledi. In to brez občutka prisile, da mora čakati ali hiteti (na kahlici, 
pri hranjenju, oblačenju …). 
 
Otroci so novinci, zato izboljšav ni bilo, bilo je samo usvajanje rutine. 
 
Dnevna rutina v vrtcu je nekaj stalnega, dogovorjenega, ponavljajočega, kar poteka vsak dan in zavzema velik del otroškega življenja v vrtcu. 
Enako pomembno kot so v Kurikulumu zapisani cilji in vsebine je tudi izboljšava, nadgradnja dnevne rutine. Veliko več čas smo preživeli zunaj, 
dejavnosti, ki smo jih navadno izvedli v igralnici smo jih izvedli v naravi ali na igrišču - nap. kosilo zunaj pred igralnico, likovne dejavnosti 
zunaj, poskusi z vodo ... 
 
Mislim, da je bilo izbrano področje dnevne rutine primerno starostni stopnji otrok, otroci so pri dejavnosti vsakodnevno aktivno sodelovali in 
pridobivali veščine – spretnost, razvijali so pozitivno samopodobo, prijateljstvo, medsebojno pomoč, skrbeli za urejenost garderobe, vztrajnost. 

Pozitivni. Otroci so bogatejši z vidika izkušenj o prehrani in zdravem načinu življenja, v smislu  pozitivnih higiensko delovnih in kulturnih navad 
ter družabnosti. Znajo se odločati, izbirati, med obroki je čutiti  umirjenost, zaznati je več interakcije med njim. Z veseljem sodelujejo pri pripravi 
obrokov, pogrinjkov… Predvsem pa so samostojnejši in bogatejši z vidika samozavesti. Vse to je vplivalo posredno na oblikovanje pozitivne 
samopodobe, učenja  prevzemanja nalog, odgovornosti, sodelovalnosti … 
 
Prva beseda, ki se mi je porajala ob prebranem vprašanju je fenomenalen. Vem, da bom tak način praznovanja še izvedla, saj se je izkazalo za 
mnogo boljše kakor prejšnja praznovanja, ko so se nam pridružili starši. Otroci so bili sedaj sproščeni, že mesece prej v pričakovanju, v času 
organizacije zelo vznemirjeni. In kar je najboljše, da ni bil v evforiji samo slavljenec, ampak vsi, saj smo vsi sodelovali in pripravljali. Ko pa so 
bili starši prisotni pa sem velikokrat med otroci začutila zadržanost in tremo, slavljenec pa se je oklepal mame. Sklenila sem, da če bo le mogoče 
bodo praznovanja namenjena slavljencu, starše pa bomo povabili da se nam pridružijo pri običajnih dejavnostih in dnevih.   
 
Počitek je lahko nekaj prijetnega, spreminjajočega in individualno prilagojen otrokovim željam in potrebam. Otroci se morajo na drugačen način 
počitka privaditi in ob tem tudi spoštovati potrebe in želje drugih otrok. Otrokom je potrebno za spremembo rutine počitka dati dovolj časa. 
 
Otroci so z izboljšavami jutranjega srečanja pridobili na pozornosti, na sledenju in besednemu zakladu. Imajo tudi več možnosti izbire in 
odločitve, glede na počutje. Glede na to, da sta letos dežurna kar dva otroka po cel teden, se morata kar se da samostojno dogovarjati med seboj 
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(kaj bo kdo označil, si pomagati pri beleženju, kateri pozdrav bosta izbrala …). Prednost tega, da sta dežurna cel teden je v tem, da imajo šibkejši 
otroci možnost v tem tednu usvojiti naloge. 
 
Menim, da smo bili uspešni, večina otrok prepozna zapis svojega imena, nekateri se tudi posledično že sami podpišejo, nekateri poznajo imena 
vseh otrok. Še vedno pa je nekaj posameznikov (4 otroci), ki rabi pomoč pri tem. So pa ti otroci mlajši, najmlajši sta šele v decembru dopolnili 
3 leta. To sva sicer predvidevali že na začetku leta in smo v ta namen imeli tudi plakat z znakom otroka in spodaj njegovo ime. S pomočjo tega 
in najine pomoči po navadi uspešno prepoznajo svoje ime, samostojno kot zapis brez pomagal, pa ne.    
 
Kot prvo moram poudariti, da sem z izbiro področja izboljšave zelo zadovoljna. Otroci so bili ravno prav stari, da so razumeli smiselnost pravil, 
ki smo jih postavili pri hranjenju. Dosegli smo vse, kar sem želela in pričakovala. Da se na področju prehranjevanja dogajajo spremembe, so 
opazili tudi nekateri starši. Dobili smo povratno informacijo, da so jih otroci doma seznanjali z bontonom za mizo. To so izpostavili kot zelo 
pozitivno. 
 
Vesela sem, da sem v letošnjem letu izbrala izboljšavo na tem področju, saj so se pokazali dobri rezultati. Vsekakor bom uvedeno prakso vpeljala 
v svoje delo tudi v prihodnosti. Res se mi zdi jutranje srečanje zdelo pomembno, vendar je pomembno, da ne traja predolgo, saj tako ne dosegamo 
željenih rezultatov. 
 
Cilj, da bi bil prehod te dnevne rutine zanimiv, postopen, tekoč in ne zdolgočasen zaradi čakanja in nesmiselnega ponavljanja. Vedno so možne  
izboljšave zato se bo potrebno še truditi in iskati nove rešitve. 
 
Pri izbranem delu dnevne rutine je še ogromno manevrskega prostora, z vsakim tednom pa smo uspešnejši, saj sva cilje obe zelo ozavestili. 
Zanima me, kako bil bilo, če ne bi bilo zaprtji vrtca in če bi bila sama prisotna že od septembra. Mnogo stvari smo naredili dobro, veliko je še 
možnosti za izboljšave, ki pa jih poskušamo vpeljevati vsak dan sproti. 
 
Menim, da je bila izbrana ustrezna izboljšava. Otroci pravljico poslušajo v tišini, v kolikor je bil hrup, so vedeli da z branjem nadaljujem, ko se 
umirijo oziroma preneham brati. Če zgodbi ne sledijo, cilj ni dosežen. Je pa nekaj otrok, pri katerih ne moreš zagotovo vedeti, če zgodbi sledijo. 
To sem občasno tudi preverila, že med branjem ali po počitku. Mirne dejavnosti po kotičkih so ustrezne. Kot slabost bi lahko izpostavila 
¨preizkušanje¨ novih strokovnih delavk v oddelku in posledično nemiren/glasen počitek. 
 
Občutki glede izboljšav na danem področju so mešani, saj nam zaradi vremenskih razmer do konca meseca maja ni uspelo realizirati ciljev, ki 
so vezana na »mobilna« srečanja v naravi. Vzgojiteljici sva pripravili osnovni material za izvedbo srečanj v naravi. Upam, da nam le to uspe 
realizirati v mesecu juniju. Zadovoljni pa sva, ker sva v skupino uvedle izboljšave v času počitka.   
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Večina otrok, v najstarejših oddelkih vrtca, je potrebo po klasičnem popoldanskem počitku že prerasla. Pomembno je, da počitek vsak otrok 
doživlja kot nekaj spontanega, naravnega in pristnega, ne pa kot zunanjo nujnost, ki se ji je treba podrediti. 
 
Otroci so poročali o dopoldanskem delu pred počitkom, se pogovarjali med kosilom, obveščali starše ob odhodu domov … Misel, da sem oz. 
sva sledili potrebam otrok v teh težkih časih, ko otrok potrebuje dodatno zaščito in varnost, si lahko štejeva kot nagrado in pohvalo. Lahko rečem, 
da najine omejitve pri delu to podkrepijo. Včasih te narava sama pripelje, da deluješ v korist sebe in otrok, kolikor je to mogoče, seveda. Tako 
nas ustavlja narava!? Staršem, ki so želeli sodelovati v dobro otroka sva hvaležni, da so nama prisluhnili. Tudi tisti, ki tega niso pokazali ali 
izrazili vedo, da sva za otroka naredili vse najboljše. Kritiziranje je veliko lažje kot dobro delo. Vzame več časa in terja več sočutja in 
potrpežljivosti. Ja, pohvaliti tudi sama ne znam. Se še učim. 
 
Meniva, da sva bili pri tem uspešni. Imeli smo dovolj časa za izvajanje dejavnosti v igralnici in na prostem, brez da bi otroke vsak dan priganjali. 
Tudi sami sva veliko opazovali, ugotavljali, kaj skupini odgovarja, preizkušali in prišli do zaključka. Otroci so se že zjutraj zaigrali, ni bilo 
norenja po igralnici, bili so aktivni in tudi produktivni. V tem času smo lahko izvedli veliko stvari. 
 
Mogoče, če bi imeli več časa za nadgradnjo izboljšav na jutranjem srečanju, bi se še bolj poglobila v izvedbo različnih dejavnosti na področju 
urjenja veščin grafomotorike in fine motorike ter igre za pozornost. Ker smo bili v tem šolskem letu kar nekaj časa zaprti, se je vsakič znova 
občutilo, ko smo se vrnili nazaj v vrtec, da smo potrebovali kar nekaj časa, da smo se vrnili v ustaljene tirnice. 
 

 

Ali se je izvedba razlikovala od načrtovanega glede na ukrepe povezane s korona virusom? 
 
Razlikovala se je le v tem, da se času zaprtja vrtca načrtovana dejavnost izboljšave ni izvajala tako, je bila dejavnost manjkrat izvedena. 

Izvedba se je v času zaprtja oddelkov razlikovala. Menjavale so se vzgojiteljice. V skupinah so bili otroci prve starostne stopnje združeni iz dveh 
ali več oddelkov. Po novem odprtju se je oddelek formiral, otroci so bili za nekaj mesecev starejši in samostojnejši. V oddelek so se uvajali 
novinci, ki sva jim omogočili mehke prehode. Njihov razvoj sva prav tako spodbujali s primeri, ki sem jih omenila v prejšnjih odgovorih. Zvezek, 
ki sem ga pripravila za pisanje »portfolia« v zvezi z uvajanjem novih sprememb vrtčevske rutine - OBROKI pa je ostal prazen. 
 
Ne. Bilo je le oteženo, zaradi strožjih higienskih priporočil. 
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Izvedba se glede na načrtovano ni razlikovala. Vplivala je naša odsotnost. To je, da smo jo posledično manjkrat izvedli. 
 
Načrtovana izvedba se je bistveno razlikovala od tiste prvotno načrtovane v začetku šolskega leta. Daljše prekinitve med šolskim letom so 
vplivale tudi na izpeljavo drugih načrtovanih dejavnosti. Ko so se otroci po daljšem obdobju vračali nazaj v skupino so potrebovali kar nekaj 
časa, da so sprejeli neko rutino, ki se jo je izvajalo že prej, sploh tisti otroci, ki so bili v letošnjem letu novinci v skupini. 
 
To izbrano področje je predhodno načrtovala prejšnja vzgojiteljica v tej skupini. Vsekakor smo imeli manj časa za doseganje izboljšav na tem 
področju, saj sem v skupini začela delati šele s februarjem. Poleg tega je bil vrtec v tem času tudi zaradi covid razmer tudi zaprt. Vsaka odsotnost 
otrok ali zaposlenih v skupini je vplivala na celotni njihov sistem. Tega so lahko otroci že dobro usvojili, vendar se jim je kasneje, zaradi zgoraj 
omenjenega spet podrl. 
 
Da, ker so otroci med zaprtjem, ko so bili doma, enostavno pozabili na našo dnevno rutino. Ob vsaki vrnitvi v skupino, smo bili tako rekoč na 
začetku. Največji problem je bila uporaba pribora in na pogovornih urah smo ugotovili, da je pri nekaterih problem, ker imajo doma mlajše 
sorojence, ki so začeli sami jesti in jih nato posnemajo in posledično nazadujejo. Prav ta težava pa je nastala tudi v skupini, saj sta najmlajša 
otroka tudi začela sama jesti in ko jih ostali za mizo vidijo, jih posnemajo in jedo z roko. 
 
Letošnje leto sva jutranje srečanje spremenili, tako da smo vse običajne dejavnosti izvajali v gibanju in v povezavi z glasbo. Naslednje šolsko 
leto pa bo najin cilj, da spremeniva sam koncept jutranjega srečanja, ob enem pa vključiva vsa področja otrokovega razvoja. Veliko se 
pogovarjava in že iščeva ideje. Ker ostajava v oddelku najmlajših otrok, bo ta izziv še toliko večji. 
 
Z označevanjem smo začeli šele z začetkom marca, kar je bilo povezano z zaprtjem vrtca pa tudi z uvajanjem novincev. Poleg tega smo glede 
na priporočila čim več časa preživeli zunaj igralnice, zato smo jutranje srečanje v igralnici ob ugodnih vremenskih razmerah včasih kar izpustili 
in s tem pridobili dodaten čas za bivanje na prostem in rajši kar tam izvajali čim več dejavnosti. 
 
Razlikovala se je v tem, da smo veliko časa posvečali umivanju rok, razkuževanju igrač, površin, pogovoru o ukrepih. 
 
Seveda je to vplivalo na naše delo, saj so bili otroci več časa v domačem okolju, ki pa včasih ni tako spodbudno za njihov razvoj. Smo pa več 
delali na temu, ko smo se vrnili v vrtec, vključili smo tudi starše. Časovno vsega ne bomo izvedli, se pa dnevno trudimo, da aktivnosti izvajamo 
na prostem. 
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Razlikovala se je v tej meri, da je bilo potrebno ob ponovnem odprtju nadaljevati nekaj stopenj nazaj. Večino otrok je bilo treba zopet spodbujati 
k samostojnosti, medtem, ko jih je peščica napredovala. Ker je bila večina odsotna med razglašeno epidemijo so tudi malo pozabili na zaporedje, 
pravila naših rutinskih dejavnosti. 
 
Sama izvedba se ni razlikovala, se je pa po najinem mnenju razlikovalo to, da bi prej osvojili ta del dnevne rutine in bi tako lahko že prišlo do 
izboljšav na tem področju. 
 
Razlikovala se je v tem, ker nismo bili prisotni v vrtcu celo šolsko leto. Pokazalo se je, da so nekateri otroci pozabili našo rutino v vrtcu. 
Načrtovala sem bolj za dejavnosti za krepitev grobe motorike zunaj. Izvedla pa sem tudi druge dejavnosti glede na temo, kar se je izkazalo za 
zelo dobro. 
 
Zaradi daljše odsotnosti iz vrtca so nekateri otroci pozabili na naloge in pravila in smo potrebovali nekaj časa, da smo jih zopet osvojili. 
 
Vsekakor smo bili omejeni z vidika zdravstveno - higienskih priporočil oz. obveznosti. Potisnjeni smo bili k prekinitvi načrtovanega (varnostni 
ukrepi). Omejenost oziroma delovanje skupine v mehurčku nam je v tem primeru predstavljalo neko prednost. Ponovno smo pričeli z izvajanjem 
samopostrežnega prehranjevanja z upoštevanjem higienskih priporočil (higiene rok, kašljanja, razkuževanja in doslednostjo upoštevanja pravil 
…) 
 
Vsa praznovanja smo strnili od pomladi dalje. Zato je bilo malenkost bolj natrpano, ampak prav tako doživeto. Moram pa poudariti da me je 
ravno »stanje s koronavirusom« spodbudilo k razmisleku in posledično ideji izvedbe. Meni osebno je manjkalo, da bi lahko v skupino povabila 
strokovnjake z določenega področja, ter da bi lahko šli kam na ogled. 
 
Misliva, da se je prav zaradi koronavirusa mogoče lažje spremenila utečena rutina počitka. Glede na priporočila, da je zaželeno veliko časa 
preživeti na prostem, na svežem zraku, smo to izkoristili za opoldansko bivanje in igro na igrišču. 
 
Ukrepi vezani na koronavirus niso imeli nobenega vpliva na naše načrtovanje glede na jutranjega srečanja. 
 
Izvedba sama se ni bistveno razlikovala od načrtovanega. Vsekakor pa bi verjetno vsi otroci dosegli cilje, če vmes, ne bi bilo zaprtja vrtca. 
Posebej to velja za mlajše otroke. Ko smo prišli nazaj v vrtec, smo se z nekaterimi posamezniki spet navajali nazaj na ritem, rutino, ki jo imamo 
v vrtcu. Kljub odprtju vrtca, so bili ravno, ti otroci, ki niso v celoti dosegli cilja, največkrat odsotni zaradi bolezni iz vrtca. S sodelavko večkrat 
rečeva otrokom, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. In to se pri posamezniku pozna. 
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Sami ukrepi nas niso ovirali pri izvedbi dejavnosti. Pozna se edino to, da za izvedbo dejavnosti oziroma utrjevanje pridobljenih spretnosti zaradi 
epidemije ni bilo dovolj časa. Nekaj dejavnosti nismo izvedli, vendar pa te ne bi bile tako bistvene za uvedbo izboljšav na izbranem področju. 
Ni sem nam uspelo dotakniti pomena zdrave prehrane in izdelati plakata. 
 
Ukrepi povezani s koronavirusom niso vplivali na načrtovano izvedbo. 
 
Sama izvedba dejavnosti izboljšave, ki smo si jo zadali v letošnjem šolskem letu se ni bistveno razlikovala od načrtovane. Mogoče v tem, da 
smo otroke spodbujali, da kolikor je le mogoče upoštevamo priporočila za prenos nalezljive bolezni covid-19. Prav tako nas je dolga odsotnost 
zaradi pandemije prikrajšala za mnoga nova doživetja in druženja. V kolikor bi imeli več časa bi verjetno dejavnosti lahko potekale tudi drugače. 
 
Načrti z začetka vrtčevskega leta so se zagotovo spremenili. Sama sem v skupino prišla takoj po ponovnem odprtju, tako da je na izvedbo, poleg 
korone, vplivalo tudi to. Po mojem prihodu sem pregledala in se s pomočnico pogovorila o zastavljenem načrtu izboljšav in že takrat v načrt 
dodala nekaj svojih sprememb. Tako smo po ponovnem prihodu v vrtec naredili korak ali dva nazaj in začeli počasi ponovno uresničevati cilje 
(pričeli smo s skupnim izpolnjevanjem nalog dežurnega in jih počasi spremenili v spontane sprotne naloge med prehodi). 
 
Ne. Glede na poudarek na jeziku, bi edino uvedli potujoči nahrbtnik s knjigami. Pogovarjali sva se, da bi preko eAsistenta povabili starše k 
obisku knjižnice, tisti otrok, ki bi želel, bi lahko na temo knjige kaj narisal, izdelal in vsebino delil s prijatelji v vrtcu. Zaradi slabe odzivnosti 
staršev v času zaprtja, pa sva idejo opustili. 
 
Da, izvedba se je razlikovala od načrtovanega glede na vremenske razmere, pa tudi glede na ukrepe povezane s koronavirusom (dežurni otrok 
ni delil pribora, pač pa sva to nalogo zaradi higienskih razlogov prevzeli midve). 
 
Med koronavirusom je bilo obvezno druženje v »mehurčku« in ni bilo možno združevanje po dva oddelka v popoldanskem času. Zaradi take 
organizacije dela, ni bila v oddelku, v času počitka, vedno prisotna tretja strokovna delavka. V takih primerih, smo »budni počitek« izvajali v 
igralnici. Gibalne dejavnosti, sprehode ... smo nadomestili z umirjenimi dejavnostmi, umetniškim ustvarjanjem … po kotičkih. 
 
Ja, se je razlikovala. Veliko načrtovanega dela smo opustili. Ker pa je bil zajet jutranji krog, smo te naloge izpeljali v celoti. Morda bi omenila 
slišanost glasov. Razen enega otroka, drugi ne berejo in pišejo. Se podpišejo, nekateri tako, da gredo na svoj znak in prepišejo svoje ime. To 
seveda ni merilo, so pa otroci glede na zmožnosti tega sposobni, in bi verjetno približali slišanost glasov, če bi ne bilo epidemije Korona virusa. 
 
Zaradi korona virusa so bile skupine v mehurčkih. Otroci se zjutraj niso zbirali v zbirni sobi, prihajali so v svojo matično skupino. S tem smo 
imeli več časa za naše načrtovane dejavnosti (aktualno temo). Zjutraj, ko je otrok prišel v skupino, je že lahko pričel z izvajanjem naše teme 
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(igra vlog, dokončanje izdelka oz. neke naloge, namizna igra, priprava stvari …). S tem smo pridobili čas za izvajanje vsebin na našo aktualno 
temo. Po jutranjem srečanju smo tako vsak dan namenili bivanju v naravi. Po daljšem zaprtju vrtca, pa je bilo opazno, da so otroci potrebovali 
prosto igro, družbo, interakcijo … zato takrat zjutraj nisva pričeli z izvajanjem naših dejavnosti, pustil sva jim prosto igro in več časa namenili 
crkljanju, pogovarjanju, igri … 
 
Izvedba se niti ni razlikovala od načrtovanega, mogoče le v tem, da nismo imeli dovolj časa za vse igre, ki sva si jih zadala v začetku leta. 
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3. IZBRANA PEDAGOŠKA PODROČJA KAKOVOSTI 

3. 1. OPREDELITEV PEDAGOŠKEGA PODROČJA DRUŽINA IN SKUPNOST 

V šolskem letu 2020/2021 smo nadaljevali s poglobljenim delom na Pedagoškem področju kakovosti Družina in skupnost.  

Zavedamo se, da spodbujanje povezovanja med družino in vrtcem omogoča raznolike priložnosti za učinkovito komunikacijo, interakcijo med 
družinami in vrtcem in hkrati ima velik pomen pri otrokovem  razvoju in učenju. Vrtec kot institucija nudi družini storitve, vendar se je potrebno 
vedno znova ozavestiti, da ne posega v njeno zasebnost, spoštovati moramo kulturo, jezik, vrednote … Prav tako tudi starši ne smejo posegati v 
strokovnost institucije. Program je zasnovan na teoriji in praksi pristopa nenehnih izboljšav in učečih se skupnosti.  

PRIORITETNI CILJ:  
- Graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo vrtca, 
- spodbujati sodelovalno učenje – sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med vrtci oziroma vzgojitelji in jih spodbuditi in 

usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme, 
- praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na področju, ki ga izberejo strokovni delavci vrtca, 
- spodbujati sodelovalno vodenje. 

 
AKCIJSKO VPRAŠANJE: 
Zakaj je spodbujanje otrokovega razvoja in učenja bistvenega pomena, upoštevati različne tipe družin, družinskega ozadja, življenjskega sloga in 
druge značilnosti družin. Vzgojiteljeva dovzetnost in odzivnost do družin naj se odražata z upoštevanjem in s cenjenjem vseh možnih načinov, s 
katerimi lahko družine prispevajo k učenju svojih otrok, življenju učeče se skupnosti v vrtcu. Z učinkovito komunikacijo in interakcijo med 
družinami, vrtcem in skupnostjo vzgojitelj prepoznava in podpira otrokov razvoj.  
 
 
STRATEGIJE: 
Z druženjem staršev, otrok in pedagoških delavcev oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok. 
S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnosov, ki zbližuje dom in vrtec. 
Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok. 



Načrt izboljšav in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 
 

59 
 

3.2. SODELOVANJE S STARŠI  

V Vrtcu Idrija dajemo sodelovanju s starši velik pomen. Skozi vsa leta izvajanja metodologije Korak za korakom smo uvedli različne oblike 
sodelovanja, poleg formalnih tudi neformalne oblike (praznovanje rojstnih dni, knjižni nahrbtnik, popoldanske delavnice …). 
 
V času zagotavljanja nujnega varstva so strokovni delavci oddelkov vzpostavili stik z družinami, bodisi preko eAsistenta, aplikacije Zoom, preko 
telefona oz. navadne pošte.  
 
Žal smo zaradi koronavirusa že drugo leto omejili stike z družinami. Formalne oblike smo v določeni meri izvedli v živo ob upoštevanju ukrepov 
oz. preko telefona ali aplikacije Zoom. V letošnjem letu so strokovni delavci to obliko komunikacije s starši večkrat uporabili napram lanskem 
letu. Tako so prebirali zgodbe, zaigrali lutkovno predstavo, prepevali … 
 
Kljub ukrepom nismo želeli ukiniti že vpeljanih oblik dela, vendar niso potekale v živo, temveč so se preselile na splet oz. so starši posneli video 
posnetke, fotografije … V spodnji razpredelnici so navedene oblike sodelovanja s starši, ki so jih izvedli v posameznem oddelku.  

V letošnjem letu smo glede na ukrepe povezane z koronavirusom v posameznem oddelku izvedli naslednje oblike 
sodelovanja s starši: 

oddelek 

Glede na dnevno rutino nisva imeli konkretnih sodelovanj s starši. Spodbujali pa sva jih, da otroke navajajo tudi doma na 
samostojnost na vseh področjih. 

A1 

S starši smo sodelovali preko roditeljskega sestanka, pogovornih ur, sodelovali smo pri pripravi praznovanj rojstnih dni. Na daljavo 
s pošiljanjem voščil, posnetkov in fotografij ter zapisov dejavnosti. Obenem so nas starši razveseljevali z odpadnim materialom, 
utrinki dogodkov od doma ter družinskimi fotografijami. 

A2 

V času koronavirusa, ko smo bili doma sem poskušala vzdržati prijetne stike s starši: otrokom sem poslala pesmico Vrtec je hiša, 
kamor hodi: naštela sem imena vseh otrok in vzgojiteljici, kratko zgodbico o zajčku, otroku, ki je praznoval rojstni dan sem poslala 
voščilo in lepe želje, novoletno voščilo, adventni koledar: za vsak dan pesmica, risanka, zgodbica, lepa misel, jih povabila, da 
skupaj z mamico, očkom zaplešejo ali se razgibajo, lahko tudi zunaj. 
Po ponovnem odprtju: pogovorne ure zunaj pred igralnico. 

A3 

Izvedli smo: prvi roditeljski sestanek, pogovorne ure enkrat ali dvakrat mesečno, zoom srečanje, obveščanje preko eAsistenta, 
vsakodnevna izmenjava informacij ob sprejemanju in oddajanju otrok. 

A4 
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Sodelovanje je bilo glede na situacijo zagotovo v najini izbiri rutine okrnjeno. Starše sva vključevali tako, da so vsebinsko bogatili 
naše dejavnosti upoštevajoč ukrepov in priporočili v zvezi z virusom in veliko mero previdnosti (prispevali so recepte, pridelke 
od doma, pripomočke…) in žal tudi zunanjih akterjev ni bilo neposredno v oddelku z nami. Starši so bili z dogajanjem osveščeni 
preko fotografij, informacij preko eAsistenta. 

A5 

V  letošnjem letu sva iskali nove poti, s katerimi sva želeli vzpostaviti stike s starši na daljavo. Izmenjevali smo si pisma, izkušnje, 
mnenja, izdelke … Družine sva preko pisem opogumljali, jim pošiljali povezave do otroških pravljic. Poslali sva jim fotografije z 
opisom dejavnosti, poslali sva jim ideje za ustvarjanje novoletnih voščilnic. Tudi sami sva jim izdelali novoletno voščilo in jih 
razveselili z zimsko risanko in pesmico. Povabili sva jih k reševanju nalog Cici Vesele šole.  
Nekaj staršev sva povabili na individualne pogovorne ure, katere sva izpeljali v živo (odlog začetka šolanja, usmerjanje, 
individualiziran program). 

A6 

Sodelovali smo preko naslednjih oblik: oglasna deska, eAsistent, roditeljski sestanek, pogovorne ure, kratki telefonski klici. A7 
Starše sva preko maila in na pogovornih urah spodbujali, da otrokom ponujajo čim več možnosti za učenje samostojnosti pri 
hranjenju (držanje žlice in pitje po skodelici/lončku). Staršem sva vedno pohvalili napredek otrok. 
Pri določenih otrocih, ki so imeli težave pri prehranjevanju, sva skupaj s starši na pogovornih urah iskali različne rešitve. 

P1 

Ker je to uvajalna skupina, so imeli starši možnost preko ankete, odgovoriti tudi na eno izmed vprašanj o spalnih navadah otrok 
(ali zaspi v naročju, potrebuje ob sebi dudo, ninico itd.). Anketa je bila izhodišče za lažje prepoznavanje, razumevanje spalnih 
navad in potreb posameznika. Na podlagi tega sva lahko postopoma nadgrajevali posameznikov prehod k počitku in počitek. 

P2 

V letošnjem letu smo izvedli: pogovorne ure, roditeljski sestanek, zapisi dejavnosti na oglasni deski, listki o sočutju otrok, 
izmenjava pozdravov, doživetij, ustvarjalnih idej preko e-asistenta v času zaprtja vrtca, sporočanje, obveščanje preko e-asistenta, 
pošiljanje fotografij dejavnosti v skupini preko eAsistenta. 

P3 

Glede na potek letošnjega šolskega leta, so oblike sodelovanja s starši potekale v okrnjeni obliki. Kljub posebnim razmeram smo 
v obdobju med odprtjem vrtca izvajali pogovorne ure. Odvisno od smernic NIJZ-ja so te potekale na daljavo preko zooma, v 
igralnici na varni razdalji in tudi na prostem. Glede praznovanja rojstnih dni otrok smo se z njimi dogovorili, da pripravijo doma 
neko dejavnost, material in prinesejo v vrtec. Poskrbeli smo, da je do izvedbe preteklo dovolj časa, oziroma smo pripravljene 
pripomočke za izvedbo imeli zadosten čas v karanteni in tako preprečili prenos morebitnih okužb iz zunanjega okolja v vrtec. 
Izveden je bil samo prvi roditeljski sestanek, ki je potekal pred zaprtjem vrtca. Kar se nanaša na organizacijo dela, sporočanje 
staršev o posebnostih otrok, odsotnostih, itd. smo med samim zaprtjem vrtca s starši komunicirali preko zooma, omogočena je 
bila tudi komunikacija preko telefonskih pogovorov, tako službenih kot osebnih in obveščanje preko sms sporočil. Kljub neželeni 

P4 
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situaciji menim, da so starši pozorneje začeli slediti in aktivneje uporabljati eAsistenta kot sredstvo za izmenjavo informacij. Glede 
na dejavnosti, ki se odvijajo v skupini starše večkrat pozoveva k sodelovanju, na način, da otroci seveda po določenem pretečenem 
času v karanteni predstavijo npr. fotografijo svojo družine, različne knjige itd.  
S starši smo sodelovali na naslednje načine: roditeljski sestanek v septembru, pogovorne ure preko zooma, zadnji mesec tudi v 
živo, izvedba praznične delavnice preko zooma v decembru„ Zum- zum četrtki“- med epidemijo smo preko zooma vsak četrtek 
skupaj peli, brali pravljice, se pogovarjali, „Knjižni nahrbtnik malo drugače“- v mesecu aprilu sva s pomočnico vsakemu otroku 
pripravili svojo knjigo in plišasto igračko, ki jo je za čez prvomajske praznike odnesel domov. Starši so zapise v nahrbtniku poslali 
preko e-pošte, kar smo v vrtcu tudi prebrali in predstavili. Zbiralna akcija „Odejica za mucka“, v okviru teme Kdo je napravil 
Vidku srajčico smo skupaj s starši zbirali stare uporabne tekstilne izdelke za mačje zavetišče. 

P5 

Imeli smo 1 roditeljski sestanek, prve dva meseca govorilne ure v živo. V času korone sem za tradicionalni slovenski zajtrk sem 
se posnela ter preko PowerPoint programa  predstavila otrokom izdelavo masla. V mesecu decembru smo se tri zaporedne torke 
videli preko zoom aplikacije. Na prvem srečanju smo se pozdravili, peli, pogovarjali, za drugo srečanje sem preko PowerPointa 
in delitve zaslona otrokom prebrala zgodbico, na tretjem srečanju pa smo skupaj izdelovali novoletne voščilnice. Drugače pa sem 
vsakemu otroku, ki je v času zaprtja vrtca praznoval rojstni dan, poslala preko e asistenta voščilo. V mesecu januarju in februarju 
nismo več imeli zoom srečanj, ker sem bila bolniško odsotna dalj časa. Po ponovnem odprtju vrtca sva pogovorne ure s starši 
izvedle preko zoom aplikacije. Drugače s starši sodelujeva pri novih temah, otroci prinesejo v vrtec slikovni material, knjige… 
Pri tem seveda upoštevava korona ukrepe. 

P6 

V letošnjem letu smo sodelovali preko naslednjih oblik: pogovorne ure, roditeljski sestanek (zrelost pred vstopom v šolo), obvestila 
in vabila preko eAsistenta, sodelovanje s starši in otroki preko aplikacije ZOOM (pogovor, dejavnosti za otroke), pošiljanje gradiva 
in poučnih vsebin za otroke v času zaprtja vrtca (učenje nove pesmi, posnetek, pravljica za lahko noč, učni listi, Power point 
predstavitev za slovenski kulturni praznik Prešernov dan, igra z glasovi in črkami …), voščila ob rojstnem dnevu in novem letu 
(izdelava in pošiljanje voščilnic), prinašanje različnega materiala za dejavnosti, telefonski pogovori, praznovanje rojstnih dni – 
priprava dejavnosti za izvedbo v skupini in pošiljanje fotografij in posnetka praznovanja staršem, ogled posnetkov in fotografij, 
ki so jih pripravili starši (počitnice, zanimivosti, priprava hrane, moja družina …), pošiljanje in objava posnetkov dejavnosti v 
skupini: nastop zborček Žogice, pustno rajanje, praznovanje rojstnih dni, pohod na Hleviše, Dan v naravi na Pšenku, voščilo ob 
8. marcu (nastop otrok – posnetek) in 40. mučenikih (nastop otrok - posnetek), Slovo od vrtca, Noč v vrtcu, Zaključek – vožnja s 
skiroji. 

P7 

Sodelovali smo na naslednje načine: Zoom srečanja, pogovorne ure, oglasna deska, eAsistent (sporočila, fotografije). P8 
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V letošnjem letu smo zaradi razmer s starši večinoma sodelovali »na daljavo«. V »živo« smo izvedli roditeljski sestanek v 
jesenskem času, ter nekaj pogovornih ur. S starši smo večinoma sodelovali preko eAsistenta. Staršem sva v času zaprtja vrtcev 
pošiljali razno strokovno literaturo, predloge in ideje za dejavnosti z otroki, pisma, posnetek pravljice, ki sva jo prebrale, med 
prazničnim časom sva vsakemu izmed otrok na dom poslali voščilnico. Ob rojstnih dnevih otrok sva s starši sodelovali tako, da 
so nama posredovali usb ključke s fotografijami ob katerih je otrok pripovedoval na njemu ljubo temo. 

P9 

Predvsem sem v času zaprtja oddelkov želela sodelovati in nagovarjati najmlajše, da smo se vsaj nekajkrat spomnili na vrtec in 
drug drugega. Staršem sem pošiljala kratka pozitivna sporočila preko eAsistenta. Trikrat smo se povezali preko Zoom aplikaciji s 
starši in otroki, prebirala sem pravljico, zaigrali sva jim lutkovno predstavo. Izdelala sem zvočno voščilo v obliki novoletne 
pravljice z naslovom Miha in snežak (avtorsko delo). Sodelovali smo v razgovorih na pogovornih urah v živo, preko telefona ali 
zoom obliki. Za rojstni dan otroka sva mu poslali videoposnetek v obliki voščila.      

SP1 

Ker je bilo zbiranje oseb večino leta prepovedanih, smo pogovorne ure izvedli od meseca marca do meseca junija. Pogovorne ure 
sva s pomočnico izvedli večkrat z upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov. 
Nekaj staršev je ob praznovanjih rojstnih dni pripravilo materiale s katerimi smo ustvarjali v oddelku. Prinašali so knjige, ki sem 
jih otrokom brala, smo si jih ogledovali. Komunicirali smo preko eAsistenta. Sprotno, vsakodnevno smo si izmenjavali informacije 
ob prihodu, odhodu otrok. 

SP3 

Izvedli smo: roditeljski sestanek, pogovorne ure, ki so se izvajale v živo in tudi preko telefonskega pogovora, vsakodnevno 
komuniciranje s starši, komuniciranje preko eAsistenta, pošiljanje fotografij preko elektronske pošte, pošte (pisma), video klica. 

SP4 

Letos je velik del komunikacije potekal po eAsistentu. Obvestila, sporočila, tedensko napovedovanje prihodov in odhodov, 
napoved prisotnosti med počitnicami, pošiljanje fotografij (sprotno dogajanje v skupini) in video posnetkov (npr. voščilo ob 
materinskem dnevu). Uporabljali smo tudi klasično obliko oglasno desko in vsakodnevna sprotne izmenjave informacij. 
Pogovorne ure so potekale na prostem, če se je le dalo. Veliko je bilo tudi komunikacije preko telefona. Ker sem starše pričela 
spoznavati šele februarja, mi je žal, da nismo imeli sestanka za starše v živo. 

SP5 

Sodelovali smo: roditeljski sestanek, pogovorne ure, telefonski pogovori, eAsistent, dnevni pogovori ob prihodu/odhodu. SP6 
Sodelovanja je bilo zaradi situacije manj. Pri tej dejavnosti smo sodelovanje prilagodili tako, da sva preko pogovornih ur 
(aplikacije zoom) staršem predstavili izboljšavo. 

L1 

Izvedli smo naslednje oblike sodelovanja s starši: roditeljski sestanek, pogovorne ure, vsakodnevna komunikacija in izmenjava 
informacij, praznovanje rojstnih dni na daljavo (Doma so pripravili fotografije otrokovega odraščanja, le te smo si v vrtcu skupaj 
ogledali in prisluhnili otroku o pripovedovanju dogodkov na slikah), sodelovanje pri nastajanju članka za Idrijske novice (starši 

L2 
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poslali misli otrok), mali sonček – zimske dejavnosti so otroci opravili doma. Za prisluženo nalepko so poslali posnetek, fotografijo 
smučanja, sankanja … Slike smo si nato ogledali v vrtcu, voščilo s fotografijami in glasbo za novoletne praznike (v času 
epidemije), poslali sva jim zbirko nalog (pobarvanke, povezovanja, iskanje parov, miselne igre), za materinski dan smo poslali 
posnetek deklamacije Mamina sreča, katero so otroci deklamirali v vrtcu, poslali sva jim zbirko logopedskih vaj in dali v izposojo 
knjigo Liba, laca, lak, poslana vsebina za Dan družin in posnetek pesmi otrok, pošiljanje fotografij preko eAsistenta, izdelava 
plakatov, risbic, zapisovanje misli otrok … obesili smo zunaj pred vrtcem, Simbioza giba – sodelovanje s starši in lokalno 
skupnostjo (Postavitev nalog po vasi. Foto dokaze o opravljenih nalogah so pošiljali na mail). 
Komunikacija je potekala ustno preko telefona ali pisno preko eAsistenta. 
Na začetku šolskega leta sva s starši sodelovali kot običajno. Med čakanjem na delo doma smo se z nekaterimi videli preko video 
klica. Za novoletne praznike je sodelavka ročno izdelala voščilnice in jim jih poslala domov. Napisala sem pravljico z naslovom 
Tri male pošasti in poseben božič. Po ponovnem odprtju vrtcev smo izpeljali pogovorne ure (preko telefona), prav tako so otroci 
v vrtec prinašali fotografije družin, ob praznovanju rojstnih dni otrok so doma pripravili videoposnetke in različne namizne igre. 
Vsak otrok je za darilo dobil medvedka izdelanega iz brisače. 

G0 

Letos je bilo okrnjeno sodelovanje s starši predvsem v fizičnem smislu, ni bilo skupnih druženj, razen roditeljski sestanek v mesecu 
septembru. Sodelovali smo prek eAsistenta, v decembru sem jim poslala pravljico, da so jo prebrali otrokom. Rojstne dneve smo 
praznovali v vrtcu brez prisotnosti staršev. Z starši smo bili dogovorjeni, da nam lahko prinesejo na usb ključku praznovanje 
rojstnega dne doma, tako da smo si na praznovanju v vrtcu skupaj ogledali te posnetke ali fotografije. Otroci so se počutili 
pomembni in so nam predstavili svoje družine. 

G1 

S starši smo sodelovali: rojstni dnevi-starši so posneli posnetke in nam jih posredovali, zoom srečanja, pošiljanje obvestil, 
dejavnosti in fotografij preko e-asistenta, roditeljski sestanek, pogovorne ure na igrišču vrtca, oglasna deska. 
V času zaprtja vrtca, so nama starši pošiljali dejavnosti, ki so jih izvajali doma ter fotografije. 

G2 

Roditeljski sestanek, pogovorne ure (tudi po telefonu), obveščanje staršev in dvosmerna komunikacija preko eAsistenta, pošiljanje 
fotografij in tedenskega koledarja preko eAsistenta, v novoletnem času voščilo in izmenjava fotografij decembrskega praznovanja. 

ČV0 

Starši so se dobro odzvali, saj smo s pomočjo njih izvedli vožnjo s poganjalčki, ki so jih vsi pripeljali v vrtec, ter izleti in pohodi 
za knjižico Mali sonček. 

ČV1 

Izvedli smo: pogovorne ure, pošiljanje obvestil in fotografij preko eAsistenta, srečanja s starši in otroki preko zoom-a, otrokom in 
staršem sem pripravila posnetek na katerem sem prebrala pravljico, ob materinskem dnevu sem z otroki pripravila posnetek in ga 
posredovala staršem.  

ČV2 
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Začetek leta sva imeli prvo srečanje s starši v igralnici. Uvodne pogovorne ure v septembru, s starši otrok, ki so bili novinci ali so 
prihajali iz druge skupine. V mesecu oktobru s starši, ki so želeli govoriti glede odloga šolanja, iskanja logopeda … Staršem sem 
po vnovičnem odprtju vrtca, vračanju na delo, 9. 2. 2021, dnevno pošiljam, obveščam o dnevnik dejavnostih skupine preko 
eAsistenta. Ker še vedno ni mogoče izvajati osebnih stikov zaradi epidemije, sva vse nadaljnje pogovorne ure izvajali na daljavo 
preko telefona v času počitka. Ko so otroci še počivali sva jih izvajali v igralnici, od 13.00 do 13.30 ure. Ker še vedno delujemo v 
mehurčkih, in sodelavka prihaja v službo ob 6. uri, se ne vračala ob 16.00 uri nazaj, ker takrat  jaz zaključila delo. Je pa bil ta 
način izjemno naporen, ker tiste dneve nisem imela časa za odmor. Otroci, ki niso zaspali so vstajali ob 13.30 uri. Upam, da se 
takšne zgodbe ne bodo ponovile. Dvema družinama sem napisal mnenje, za odlog šolanja in za obiskovanje psihologa. 
Vsakodnevno sva kontaktirale s starši na potrebe družine. 

ČV3 
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4. PREDLOGI IZBOLJŠAV DNEVNE RUTINE V NASLEDNJEM LETU 
Opis  Oddelek 
Pogovarjali sva se, da bi pri tej skupini v naprej uvedli dežurstvo, pri tem bi naloge podajali glede na njihovo zmožnost in situacijo. A1 
Ker bodo otroci predvidoma osvojili prehode bi sama delala na področju jutranjega kroga. V smeri, da rutina ne postane dolgočasna 
in so otroci ves čas aktivni in pozorni. Na tem področju sem poskušala že letos, a sem ugotovila, da otroci v tej starosti potrebujejo 
ponavljajoč vzorec in jih spremembe na jutranjem krogu preveč zmedejo. Ker bodo naslednje leto otroci starejši bi jih taka 
organizacija srečanja spodbudila k temu, da so ves čas pozorni. 

A2 

Glede na delež časa, ki ga otroci preživijo v vrtcu je del, ki je namenjen igri zunaj vrtca ključnega pomena. Možnosti za učenje 
otrok zunaj vrtca je potrebno dobro izkoristiti, da se dopoldansko učenje otrok iz igralnice prenese na prosto. 

A3 

Mislim, da bi bilo smiselno tudi v prihodnjem šolskem letu nadaljevati z dnevno rutino. V letošnjem šolskem letu se je v naši skupini 
pokazalo, da veliko otrok ne potrebuje več počitka, zato bi si izbrala za izboljšavo ta element dnevne rutine. 

A4 

Ohranili bomo obstoječe. V skupini pa zagotovo spremembo rutine počitek. A5 
Glede organizacije »budnega počitka« predlagava, da bi glede lažje izvedbe le tega, pri oblikovanju urnika strokovne delavke, ki 
pokriva sočasnost strokovnih delavk v enoti, namenili vsaj 0.30 ure v času počitka, v oddelku, kjer otroci ne počivajo. 

A6 

Glede na predstavljeno starostno skupino, ki naj bi jo imela, bo trenutno stanje nemogoče nadgraditi. Vsekakor pa lahko drugače 
izvedeš, saj je vsak otrok svet zase in ima svoje želje in občutke in tukaj se pa tudi pri najmlajših lahko prilagodiš vsakemu otroku 
in počneš kar je njemu v interesu. Dejavnost pa lahko evalviraš zgolj s simboli ali mogoče (če kdo že govori) preprostimi besedami, 
pogovor ob fotografijah. 

A7 

Prilagojeni kozarčki in pribor za otroke prvega starostnega obdobja. 
Možnost prehranjevanja za zaposlene med časom počitka in ne med časom kosila (možnost vsaj za najmlajše skupine). 

P1 

Naslednje leto bodo otroci že starejši in bodo že dobro poznali celoten potek dnevne rutine v vrtcu. Takrat se bi bolj osredotočili na 
samostojnost otrok npr. pospraviti pribor in krožnike po kosilu, samostojno umivanje in samostojna priprava k počitku. Na jutranjem 
srečanju, bi lahko imeli plakat o počitku, kjer bi dežurni otrok imel možnost, da si izbere pravljico ali pesmico ter z lutko vošči 
prijeten počitek vsem prisotnim otrokom. 

P2 

Dele dnevne rutine bi prenesla na prosto. Jutranje srečanje na igrišču ali v okolici vrtca, ki jo bomo glede na starost lahko dosegli. 
Kosilo ali malico v toplejših mesecih bi večkrat izvedla na igrišču, saj je to otrokom vedno zelo všeč. 

P3 

Prva sprememba, ki jo v skupini želimo spremeniti je skrajšanje časa, ki ga porabimo na jutranjem srečanju z namenom označitev 
in dogovarjanja katere in kako bodo potekale dejavnosti preko dopoldneva. V ta namen bomo uvedli označevanje ob prihodu otrok, 
saj smo to sedaj počeli skupaj na jutranjem srečanju. Želja je tudi, da se dogovorimo, da otroci ki pojedo malico, pospravijo za seboj 
pribor iz mize, se gredo uredit in počakat druge otroke, da se jim pridružijo na blazini. V ta namen bomo izbrali mirno dejavnost, 
ki ne bo motila ostalih, otroci pa se ne bodo dolgočasili do skupnega srečanja. Že  letošnjem letu imamo v skupini deklico, ki med 

P4 



Načrt izboljšav in samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 
 

66 
 

počitkom ne zaspi. Omogočena ji je mirna igra, oziroma dejavnost. V tem primeru se imamo namen točno dogovoriti, kakšna so 
pravila med počitkom za otroke, ki ne zaspijo, seveda z namenom, da jih upoštevajo. 
Ker bodo otroci starejši, bodo posledično tudi manj spali, zato bi si za drugo leto vzela za izziv, kako prilagoditi počitek za vse 
otroke. 

P5 

Glede na to, da ostanem v tej skupini tudi naslednje leto, mi bo prvi cilj, da vsi otroci dosežejo cilje, ki sem se jih letos zadala, da 
prepoznajo zapis svojega imena. Temu bo sledil, da prepoznajo zapis tudi drugih otrok. Veliko je dela še na številski predstavi. 
Marsikaj bomo še lahko nadgradili na jutranjem srečanju.  
Drugače pa bi bilo dobro nagraditi dnevno rutino pri obrokih, da bi bili otroci pri tem čimbolj samostojni. Da bi vsaka miza imela 
svoj namaz in bi si otroci sami mazali na kruh, nalivali čaj. S samostojnim nalivanjem čaja smo že začeli in se vidi razlike med 
njimi. 

P6 

Dnevna rutina se lahko vseskozi spreminja in še vedno imamo veliko možnosti, da le to nadgradimo in izboljšamo. Letos smo to s 
pridom izkoriščali in včasih cel dan z otroki preživeli v naravi. Spremembe so za otroke dobrodošle. Otroci potrebujejo rutino, 
vendar mi odrasli ne smemo biti preveč ukalupljeni, ampak si moramo upati in znati to rutino tudi spreminjati. 

P7 

Glede na potrebe otrok bomo zamaknili počitek na kasnejši čas. Po kosilu bomo še nekaj časa namenili igri na igrišču, ob slabemu 
vremenu pa umirjeni igri v igralnici. 

P8 

Predlagam izboljšavo prehoda med dejavnostmi. P9 
Razvojni tim, ki je bil v začetku šolskega leta sestavljen, se žal zaradi višjih sil ni nikoli sestal. Razmisliti bi bilo potrebno glede 
samoevalvacij, ki jih bo vodstvo pridobilo s strani vzgojiteljic iz letošnjega šolskega leta in na podlagi le-teh delovati v naslednjem 
letu. Razvojni tim naj bo sestavljen iz strokovnih sodelavk, ki s pozitivno naravnanostjo sledijo spremembam in so pripravljene 
aktivno sodelovati in iskati rešitve na področju dnevnih rutin v naslednjem šolskem letu. 

SP1 

Glede na starost otrok menim, da bodo imeli otroci v večini še potrebo po spanju. V kolikor se bo pokazalo, da posamezen otrok 
dlje časa ne zaspi, mu bom ponudila umirjene dejavnosti, da bodo otroci, ki spijo imeli mir, posamezniku pa bom ponudila 
dejavnosti v katere se mogoče tekom dopoldneva manj vključuje. Iz prejšnjih let imam izkušnje, da se predvsem nekateri fantje 
manj vključujejo v dejavnosti kot so barvanje, risanje … 

SP3 

Prehod na jutranje srečanje, kateremu smo v letošnjem šolskem letu posvetili veliko pozornosti bi v naslednjem šolskem letu želeli 
prehod  med dejavnostjo povezati z jutranjim srečanjem. Poizkušali bi ga izvajati čim bolj zanimivo, na različne načine in različnih 
mestih v prostoru ali na prostem, da bi imeli vsi otroci možnost aktivnega sodelovanja. 

SP4 

V prihodnje bo zagotovo nekaj potrebno še storiti na področju medsebojnega poslušanja. V skupini so zelo komunikativni otroci, 
kar negujemo in vzdržujemo, a nastane problem, ko je potrebno prisluhniti tistim bolj zadržanim. Že zdaj včasih uporabljava 
''mikrofon'' (govori tisti, ki ga ima) ali pa namerno izpostaviva posameznika in ga pohvaliva. 
V skupini je tudi veliko zanimanja za črke in števila, zato bi z novim vrtčevskim letom lahko vpeljali npr. koledarje, ki bi jih s 
številkami dnevno opremili dežurni. 

SP5 
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Razmišljam tudi o spremembi števila dežurnih. Naj bo vsak dan dežuren eden. Tako ima resnično priložnost se pokazati, pa tudi 
strokovni delavki posamezniku lahko namenita več pozornosti. 
Glede na to, da naslednje leto pričenjam v prvi starostni skupini, bi bilo tu možnih veliko različnih izboljšav dnevne rutine 
(hranjenje, osebna higiena, prehodi, prihod v vrtec, počitek). Glede na to, da se bodo otroci v vrtec šele uvajali oziroma nekateri 
občutili spremembo ob menjavi oddelka in obeh vzgojiteljic, se bo potrebno odločiti, kateremu delu dnevne rutine nameniti največ 
poudarka. 
Pri starejši skupini pa bi zamenjala dan, ki je namenjen pripovedovanju otrok, saj jih ob petkih vedno več odhaja domov po kosilu. 

SP6 

Vključitev otrok v samo izbiro ponujenih iger. L1 
V skupino pride nekaj novincev, ki so navajeni drugačnega reda. Najprej bomo njih vpeljali v to. Navajati jih bo potrebno tudi na 
označevanje po kotičkih, ker tega do sedaj niso izvajali. Prednost bi bila, da bi bili strokovni delavki več časa že zjutraj skupaj v 
skupini, kar pa seveda ni izvedljivo. 

L2 

Letošnje leto sva jutranje srečanje spremenili, tako da smo vse običajne dejavnosti izvajali v gibanju in v povezavi z glasbo. 
Naslednje šolsko leto pa bo najin cilj, da spremeniva sam koncept jutranjega srečanja, ob enem pa vključiva vsa področja otrokovega 
razvoja. Veliko se pogovarjava in že iščeva ideje. Ker ostajava v oddelku najmlajših otrok, bo ta izziv še toliko večji. 

G0 

Zaenkrat še nimam točno začrtanih izboljšav na področju dnevne rutine za naslednje leto, zgolj kot dobra ideja mi je kosilo, da bi 
se otroci navadili oz. izboljšali rutino hranjenja. Da bi si otroci sami razdelili hrano na krožnike, če bo seveda v jeseni dobra 
epidimiološka slika Covid 19. 

G1 

V prvem starostnem obdobju (novinci), bi skupaj oblikovali dnevno rutino in prav tako dali poudarek na gibanju in zaznavanju 
okolja skozi gibanje, jutranje srečanje s plesom ali petjem. V drugem starostnem obdobju pa bi dala večji poudarek na različne igre 
za pozornost, motoriko, koncentracijo med dejavnostmi npr. minutke za hitro stimulacijo.  

G2 

Glede na »skrajšano« leto je prav gotovo ostalo še veliko prostora za nadgradnjo jutranjega srečanja v gibanju, vseh zamisli nama 
ni uspelo uresničiti. Predvsem pa mislim, da bom v naslednjem letu dejavnosti zopet načrtovala tako, da jih bomo čim več prenesli 
v naravo. 

ČV0 

Sama vidim potrebo po nadgradnji jutranjih srečanj in evalvacij dneva. ČV1 
V kolikor bi v naslednjem letu peljala skupino naprej bi se najverjetneje posvetila prehodom med dejavnostmi. Da bi ti potekali 
tekoče, ne bi vzeli preveč časa, bi otroke spodbujali k samostojnosti. Nekaj v tej smeri. 

ČV2 

Glede na to, da ostajam v starejši skupini predlagam, da se vsebine in čas, jutranje rutine prepusti otrokom. Kakšne želje bodo 
izrazili, koliko časa in kje ga bomo izvajali bova v uvajalnem obdobju sprejemali od otrok. Glede na najine možnosti, vreme in 
zmožnosti otrok bova odločili midve po zbranih informacijah. 

ČV3 
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5. ANKETA 
Rezultati ankete za starše so priloga Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2020/21.  

 

 

Slike 1- 2: Arhiv Vrtca Idrija. 
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