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OBOGATITVENI PROGRAM IN DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU ČRNUČE 
 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI 
CILJI VSEBINE KDO SE VKLJUČUJE V DEJAVNOSTI? KJE SE BO DOGAJALO? 

MEDNARODNI PROJEKT EKOŠOLA – 
EKOVRTEC 
 
 
 
 
 
 
 vzgoja za trajnostni razvoj 
 načrtno okoljsko osveščanje in 

izobraževanje 
 povečevanje zavesti in skrbi za 

človeka vključno z varovanjem 
zdravja in graditvijo odnosov 

 skrb za neposredno okolje in 
naravo 

 

STALNE NALOGE: 
 varčevanje z vodo in energijo 
 ločeno zbiranje odpadkov vsakodnevna 

rutina  
 zmanjševanje embalaže 
 zbiranje odpadne plastične embalaže 
 ciljno zbiranje papirja 
 zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš, pvc 

zamaškov, kartonska embalaža 
 eko teden/ETZO v novembru 
DRUGE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI: 
 semena in vrtovi – šolska VRTilnica 
 zdrava hrana in prehrana ter trajnostni 

razvoj 
 Altermed – Izziv današnjega časa 
 odpadki in trajnostna mobilnost 
 hrana ni za tja v en dan 
 eko branje za eko življenje 
 VODA – naše bogastvo 
 LEAF – znanje o gozdovih 
 energija: Mladi v svetu energije 
 voda, energija, odpadki/ krožno 

gospodarstvo 
 odpadki – EKO PAKET 

(odpadkom dajemo novo življenje) 
 likovno ustvarjanje na razpisane EKO 

teme 
 trajnostna mobilnost - misija ZELENI 

KORAKI  
 podnebni tek 
 čistilna akcija v vseh enotah   
 obisk DINOSA 
 ureditev vrtičkov, gredic, zeliščnih 

korit… 
 skrb za ribnik v enoti Sonček 

 otroci, strokovni delavci vrtca, 
starši, tehnično osebje vrtca, 
zunanji sodelavci vseh štirih 
enotah vrtca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 v vseh enotah vrtca in glede 
na program izven vrtca in v 
povezavi z družino 

 



DEJAVNOSTI 
CILJI VSEBINE KDO SE VKLJUČUJE V DEJAVNOSTI? KJE SE BO DOGAJALO? 

POTEPANJA IN ŠPORT 
 spoznavanje narave v različnih 

letnih časih 
 spoznavanje drugih krajev in 

različnih načinov prevoza 
 ohranjanje stika z naravo 
 razvijanje samostojnosti pri 

skrbi zase 
 razvijanje želje do športnega 

udejstvovanja in zdravega 
načina življenja 
 

 razvijanje sposobnosti in 
spretnosti pri različnih športnih 
veščinah 

 spoznavanje različnih športov 
 obogatiti program na področju 

gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi in športnimi vsebinami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELODNEVNI IZLETI 
 spoznavanje oseb in dogodivščin iz 

Kekčeve dežele, 
 

 opazovanje narave, igra v naravi 

 Gmajna – skupini Sova in Lisica 
 Ostržek – skupini Zvončica in 

Planika 
 Sonček – skupini Kobilica in 

Kresnica 
 Sapramiška – skupini Štorklja in 

Kos 

 v Kekčevi deželi, jeseni in 
spomladi 

 
 
 druge lokacije po trenutnem 

izboru 

POLDNEVNI IZLETI 
 pohodi v različnih letnih časih 

 vse enote 
 

 v bližini vrtca 
 

 izleti   enote Ostržek, Gmajna, Sonček in 
Sapramiška 

 izleti 

 prireditev Gozd, voda, mlinček  otroci iz Ostržka, Gmajne in 
Sapramiške v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove 

 Sračja dolina  - meseca maja 

 sprehodi v naravo z opazovanjem, 
sprehodi v bližnji gozd 

 otroci iz vseh enot  Sračja dolina, Rašica, Olska 
gora, Tabor, Tivoli, Rožnik, … 

 orientacijski pohodi v različnih letnih 
časih, 

 vse enote  po dogovoru 

 športni dopoldnevi v različnih letnih 
časih 

 vse enote 
 

 po dogovoru v mesecu maju 
 

 pohod Pot ob žici  vse enote (skupine 5 - 6 in 4 - 6)  po dogovoru 
MALI SONČEK 
modri: od 2. do 3. leta starosti 
zeleni: od 3. do 4. leta starosti 
oranžni: od 4. do 5. leta starosti 
rumeni: od 5. do 6. leta starosti 

 otroci v vseh 4 enotah vrtca v 
starosti od 2. do 6. leta starosti 

 
 

 v prostorih vrtca in na 
prostem  

 druge dejavnosti v prostorih 
vrtca, na igrišču,  

 različne lokacije izletov 
ŠPORTNI DOPOLDNEVI 
 z različnimi gibalnimi aktivnostmi kot 

poligon, sankanje, smučarski tek, 
orientacijski pohodi, igre na snegu … 

 Igre brez meja 
 športno dopoldne 
 trim steza v gozdu 
 podnebni tek 

 otroci vseh starosti v vseh enotah 
 vse enote 
 vse enote 
 

 v prostorih vrtca, na igrišču, 
v športnih objektih in v 
naravi glede na starost 
otrok  
 v bližnjem gozdu 
 na igrišču nove OŠ 

Maksa Pečarja 

KROS 
jesenski in spomladanski 

otroci v starosti 4 - 5 in 5 - 6 let v 
interni kros vseh enotah vrtca 

 na vrtčevem igrišču 
 



DEJAVNOSTI 
CILJI VSEBINE KDO SE VKLJUČUJE V DEJAVNOSTI? KJE SE BO DOGAJALO? 

 
 
 
 
 
 
 

DRSANJE otroci letnika 2017 in odlogi 2016, 
vse enote 

 drsališče Zalog, oktober 
2022 

LETOVANJE in ZIMOVANJE  otroci v oddelkih pred vstopom v 
šolo, letnik 2017 in otroci letnika 
2018 iz heterogenih skupin glede 
na zrelost otroka 

 zimovanje od 23. 1. do 27. 
1. 2023 v Šport hotelu 
Pokljuka, Smukač Vriskač 

 letovanje v Savudriji od 29. 
5. do 2. 6. 2023 z Gusarskim 
programom 

TRIDNEVNO BIVANJE 
 

 za otroke letnika 2018 ter 
heterogene skupine glede na 
zrelost otroka, v maju v dveh oz. 
treh terminih 

 kmetija Zavratnik - Luče 
(začetek maja) 

PRAZNOVANJA V VRTCU 
- razveseljevanje otrok, 
- prijetno doživetje otrok s 

praznovanjem prihoda novih 
letnih časov in drugih praznikov, 

- spoznavanje in spoštovanje 
kulturne in naravne dediščine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 teden otroka od 3. 10. do 9. 10. 2022, 
Skupaj se imamo dobro 

 prihod jeseni, zime, pomladi in poletja  
 nacionalni mesec skupinskega branja 
 teden mobilnosti »Trajnostno 

povezani!«  - 16. 9. do 22. 9. 2022 
 Dan slovenskega športa, 23. 9., obisk 

ambasadorke športa ga. Simone Čižman 
v enoti Ostržek (predstavitev športa 
rokomet), dan Sončkovega športa v 
enoti Sonček 

 Evropski dan jezikov, 26. 9., prebiranje 
tujih pravljic po skupinah 

 Nacionalni mesec skupnega branja 
 svetovni dan živali, 4. 10. 
 svetovni dan hoje, 15. 10., sprehodi v 

gozd in po bližnjih poteh v okolici 
vrtca… 

 svetovni dan hrane, 16. 10. 
 mesec požarne varnosti, obisk gasilcev, 

policajev in mestnih redarjev 
 obeleženje dneva reformacije 
 svetovni dan varčevanja od 22. 10. do 

26. 10. 

 večina praznovanj je namenjena 
otrokom vseh starosti – dejavnosti 
so prilagojene starosti otrok. 

 

 v vrtcu in izven vrtca 
 



DEJAVNOSTI 
CILJI VSEBINE KDO SE VKLJUČUJE V DEJAVNOSTI? KJE SE BO DOGAJALO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 obeležimo dan spomina na mrtve 
 tradicionalni slovenski zajtrk, 18.11. 
 prihod novega leta in obisk dedka 

Mraza v tednu od 20. 12. do 24. 12. 
 Dan samostojnosti naše  države 
 teden kulture 
 valentinovo in gregorjevo 
 praznik dan žena, materinski dan in dan 

mučenikov 
 pustovanje 21. 2. 2023 
 mesec družine 
 svetovni dan gozdov, 21.3.2023 
 svetovni dan vode, 22. 3. 3023 
 mednarodni dan pravljic, 2. 4. 2023 
 Dan knjige, 23. 4. 
 Dan Zemlje, 21 .4. 2023, čistilna akcija, 

urejanje korit za rože, zelišč, ribnika…. 
 svetovni dan čebel, 23. 5. 2023 
 Dan Sonca, 28. 5. 2023 
 rojstni dnevi    
 zaključek šolskega leta po skupinah 
 Dan državnosti, 24. 6.2023 

BRALNA KULTURA 
 
 spoznavanje bogastva, ki ga nudi 

knjiga in spodbujanje otrokovega 
zanimanja za knjigo 

 spoznavanje in utrjevanje 
ekoloških vsebin preko knjige 
otrok zna ravnati s knjigo 

CICIUHEC IN PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA  v Ostržku, Gmajni in Sapramiški   v vrtcu in doma 
INTERNA BRALNA ZNAČKA Enota Sonček, enota Sapramiška v vrtcu in doma 
EKO BRALNA ZNAČKA  vse enote , starejše skupine v vrtcu 
KNJIŽNICA 
 obisk otrok v knjižnici po predhodnem 

dogovoru samo za naš vrtec 

 Gmajna, Ostržek in Sapramiška  
 

 obisk knjižnice v Črnučah 

 obisk Potujoče knjižnice 
 

Vse enote  V enotah 

UDELEŽBA OTROK NA KULTURNIH 
PRIREDITVAH TER V RAZLIČNIH 
USTANOVAH 
 prvi stik in vsi nadaljnji stiki s 

kulturnimi ustanovami naj 

PREDSTAVE V VRTCU 
 ogled predstav, koncerta v izvedbi 

strokovnih delavcev in otrok, 
 v izvedbi zunanjih izvajalcev v vrtcu (če 

je predstava za otroke brezplačna) 
 predstava Miškinega gledališča  

 otroci vseh starosti 
 vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic 
 otroci za otroke v vseh enotah 
 
 

 starši za otroke 
 v vrtcu  

 
 v vrtcu 

 
 v vrtcu 



DEJAVNOSTI 
CILJI VSEBINE KDO SE VKLJUČUJE V DEJAVNOSTI? KJE SE BO DOGAJALO? 

vzbudijo željo po ponovnem 
obisku 

 otrokom želimo omogočiti 
prijetna doživetja 

 otroci spoznajo različne kulturne 
ustanove 

 
 
 
 

» Nenavadno darilo! «  
v decembru ob obisku dedka Mraza 

 za vse skupine 
 

 

PREDSTAVE IZVEN VRTCA 
 ogled lutkovnih, gledaliških, opernih 

predstav, obisk Kina… 
 

 otroci iz vseh enot po dogovoru v 
enoti in glede na primernost 
predstave starosti otrok 

 OŠ, Lutkovno gledališče, 
opera, Cankarjev dom, 
Filharmonija,Mini teater, 
KUD France Bernik, 
Kinobalon, KD Črnuče, 
Kinodvor,Mestno gledališče, 
Španski borci…izbor bo 
opravljen tudi glede na 
trenutno ponudbo 

MUZEJ, GALERIJA 
 ogled razstav z možnostmi delavnic 

(odvisno od ponudbe) 

 vse enote po dogovoru v enoti  Prirodoslovni muzej, 
Narodni muzej, Narodna 
galerija, Muzej novejše 
zgodovine, obisk Hiše 
eksperimentov,obisk 
Plečnikove domačije, obisk 
Planetarija, Vodnikova 
domačija…. 
izbor preko leta glede na 
ponudbo 

SODELOVANJE Z IZOBRAŽEVALNIMI 
INŠTITUCIJAMI 
 otrokom omogočiti lažji prehod iz 

vrtca v šolo 
 otroci vzpostavijo stik z različnimi 

ljudmi 
 obogatimo in popestrimo      

ponudbo v vrtcu 
 

MI V ŠOLI – ŠOLARJI PRI NAS 
 obisk v šoli – pri pouku prvih razredov 
 skupna telovadba v OŠ 
 obisk šolarjev v vrtcu 

 
 enota Ostržek, Gmajna in 

Sapramiška 

 
 v OŠ Maksa Pečarja in v vrtcu 

(oktober, januar in junij) 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 praksa dijakinj  
 praksa študentk - predšolska 

vzgoja 

 v enotah 

CICI VESELA ŠOLA- revija Ciciban 
 mesečna obravnava zanimive teme iz 

Cicibana oz. Cicidoja 

 enota Gmajna 
 (skupini Lisica in Sova) 

 

 v vrtcu 
 

SODELOVANJE  
Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 otroci spoznajo različne poklice v 

neposrednem stiku z njimi 
 popestritev dejavnosti v vrtcu 

GASILCI 
 obisk gasilcev s prikazom gašenja, 

ogledom gasilske opreme in 
avtomobila, obisk gasilske brigade 
 

 vse enote vrtca 
 

 pri gasilcih  



DEJAVNOSTI 
CILJI VSEBINE KDO SE VKLJUČUJE V DEJAVNOSTI? KJE SE BO DOGAJALO? 

 OBISK ČEBELARJA 
 

 enota Ostržek 
 enota Sonček 

 v vrtcu  
 v vrtcu 

OBISK POLICISTA V VRTCU   enota Sonček  v enoti Sonček in po okolici 
vrtca 

OBISK CENTRA STAREJŠIH ČRNUČE 
 

 enota Ostržek 
 enota Gmajna 
 enota Sapramiška 

 pod balkoni Centra starejših 
Črnuče, v Centru starejših 
Črnuče 

RAZSTAVA risbic in likovnih del otrok Vrtca 
Črnuče, spomladi – maj 2023 

 vse enote  v Centru starejših Črnuče 
 

OBISK GLASBENE ŠOLE Franca Šturma  
 spoznavanje različnih instrumentov, 

prepevanje ob igranju, spoznavanje 
mladih glasbenikov 

 enota Ostržek 
 enota Sapramiška 
 enota Gmajna 
    (starejše skupine) 

 v enoti Ostržek, spomladi 
2023 

PREDSTAVITEV KARATEJA - najstarejše skupine v vseh enotah - v enotah, oktober 2022 

RAZSTAVA risbic in likovnih del otrok Vrtca 
Črnuče, jesen 2022 

- vse enote - v prostorih Četrtne 
skupnosti Črnuče – Mladi 
zmaji 

RAZLIČNI PROJEKTI,  
KI DOPOLNJUJEJO NAŠTETE 
DEJAVNOSTI 
 dopolnjevane in popestritev 

dejavnosti 
 

 Trajnostna mobilnost v vrtcih 
 EKO šola -  EKO vrtec 
 SMART MOVE – Erasmus 2022/23 
 Nacionalni mesec skupinskega branja 

2020 
 NA -  MA poti (mreženje med vrtci) 
 Pasavček 
 Varno s soncem 
 Zdravje v vrtcu 
 Unicef Varna točka 
 Predšolska bralna značka 
 Humanitarne akcije po dogovoru 
 Gozdna pedagogika – Mreža gozdnih 

vrtcev 
 Slovenski tradicionalni zajtrk 
 Medex 
 Nivea 

 vse enote vrtca, po dogovoru med 
oddelki 

 
 
 

 

 v vrtcu 
 na različnih lokacijah glede 

na vsebino projekta 



DEJAVNOSTI 
CILJI VSEBINE KDO SE VKLJUČUJE V DEJAVNOSTI? KJE SE BO DOGAJALO? 

DODATNE DEJAVNOSTI 
 otroci se spoznavajo z različnimi 

dejavnostmi in dopolnjujejo 
znanje in sposobnosti 

 

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA  
v tečajni obliki za otroke letnika 2017 in za 
heterogene oddelke 4-6 
Izvajalec: INI-MINI 

enoti Sapramiška in Ostržek 
 

 v enoti  Sapramiška  in v 
enoti Ostržek od oktobra do 
meseca aprila 2023 

PLESNE URICE 
Izvajalec: plesna šola Miki 

 za otroke od letnika 2019  v vseh enotah od oktobra do 
meseca maja 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
vzgojo doma in v družini želimo čim bolj poenotiti v korist naših otrok, 

poglabljati želimo sodelovanje med družino in vrtcem in negovati dobre odnose 
 

VSEBINE KDAJ IN KOLIKO? 
 

Mesečno je predvidena ena od spodaj omenjenih oblik sodelovanja s starši 
 

INDIVIDUALNI POGOVORI S STARŠI  enkrat mesečno (dan in ura sta dogovorjena na roditeljskem sestanku) 
RODITELJSKI SESTANKI   dvakrat letno (september, maj) oziroma po potrebi 
SREČANJA S STARŠI 
 delavnice,  
 prikazi vzgojnega dela,  
 skupna praznovanja,  
 prireditve, 
 skupni pohodi, 
 izleti,  
 predstava strokovnih delavcev za starše in otroke 
 zaključki šolskega leta… 

 po dogovoru v skupini in enoti  
 skupne zbiralne akcije 
 izleti skupin s starši ob zaključku šolskega leta 
 izleti skupin s starimi starši med šolskim letom 
 zaključki šolskega leta v enotah po skupinah 

 
 

VKLJUČEVANJE V VZGOJNO DELO 
 spremstvo pri dejavnostih izven vrtca, organizacija ogledov, predstavitev 

poklicev, zbiranje različnega materiala…. 

 po dogovoru v skupini in enoti: spremstvo na izletih, predstavah,  
predstavitev poklicev, dejavnosti, predstava staršev za otroke 
 

SVETOVANJE IN POMOČ STROKOVNIH DELAVCEV 
 svetovalna delavka (sedež na upravi vrtca) 
 organizatorka prehrane in ZHR (sedež na upravi vrtca) 
 vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči (sedež v enoti Sonček) 
 mobilna logopedinja (ZGNL) 

 svetovalna delavka, vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči, 
mobilna logopedinja, organizatorka prehrane in ZHR so na razpolago 
staršem po predhodnem dogovoru  

 
 

ŠOLA ZA STARŠE 
 Starši smo otrokovo/otrokom ogledalo – vzgoja z vzgledom 
 Pripravljenost otroka na izzive šolanja              
 Uporaba zaslonov v predšolskem obdobju         

 
 24. 10. 2022 v enoti Ostržek (večnamenski prostor) 
 18. 1. 2023 v enoti Sonček (telovadnica) 
 12. 4. 2023 v enoti Ostržek (večnamenski prostor) 

 
Pripravila: Jasmina Furman, pomočnica ravnateljice           
 
 
                                                                                                                                                                                                                  Andreja Klopčič 
                                                                                                                                                                                                             RAVNATELJICA VRTCA    


