
 

V šolskem letu 2021/22 bo v okviru Šport mladih, Športni zavod Nova Gorica sodelovalo v 
športnem programu Mali sonček 21 oddelkov, skupaj 340 otrok. 

 

Mali sonček - modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 

  
  

Mali sonček - zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 



  
  

Mali sonček - oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

  
  

Mali sonček - rumen: za otroke od 5. do 6. leta starosti 



 

  
 

 



Odločitev, da tudi to šolsko leto sodelujemo v športnem programu Mali 
sonček, temelji na izvedbi obogatitvenega programa na področju gibanja, 
kateremu v našem vrtcu posvečamo veliko pozornosti. Gibalno/športne 
vsebine, ki temeljijo na igri in vadbi, so prilagojene sposobnostim 
posameznega otroka. Otroci z motiviranostjo, voljo in pomočjo strokovnih 
delavcev spoznavajo, da lahko izvedejo posamezno nalogo in s tem osvojijo 
nalepko in ob koncu priznanje za opravljeno posamezno stopnjo. V program 
so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba posvetiti še 
več pozornosti ter jim prilagoditi naloge oziroma oblike in metode dela. 
Posamezne naloge v okviru programa Mali sonček so izvedene tako, 
da  spodbujajo uspeh vsakega posameznika in tako otroke učijo 
spoštovanja razlik med vrstniki. 

Otroci imajo poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki jih izvajajo s področja 
gibanja dodatno možnost izvajati naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, 
lazenja, plazenja, plezanja, skoki …. Postopoma se spoznavajo z različnimi 
športnimi zvrsti. 

Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej 
koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti 
najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. V programu želimo 
aktivno sodelovati tudi s starši. 

Zavedamo se, da je z gibalno/športnimi aktivnostmi pomembno pričeti v 
najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja, zato v vseh starostnih 
obdobjih spodbujamo željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju, 
poudarjamo tudi pomen bivanja otrok na prostem, ne glede na vremenske 
razmere. 

Za izvajanje programa Mali sonček smo se odločili tudi zato, ker temelji na 
elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Otroci dobijo pozitivne izkušnje in 
odnos do gibalno/športnih dejavnosti. 

 

 

 


