
NAČRTOVANE DEJAVNOSTI IN NALOGE VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 

Naloge izhajajo iz LDN vrtca, vizije, vrednot in poslanstva Vrtca Turnišče 

 
1. ASTRONOMIJA V VRTCU – mednarodni projekt ERASMUS+ 

 
Za projekt v okviru programa Erasmus+ smo se odloč ili, ker nam mednarodno sodelovanje 
predstavlja izziv, s katerim se s e nismo sreč ali. Kot partnerski vrteč bo z nami sodeloval 
Dječ ji vrtič  Cvrč ak iz C akovča, enota Stonoga Novo Selo Rok. Od septembra 2020 do 
avgusta 2022 bomo skupaj s partnerskim vrtčem izvajali različ ne aktivnosti: projektni 
teden z Mavrič nim gledalis č em, izvedli dve mobilnosti v Sloveniji in dve na Hrvas kem, 
izvedli projektni teden eksperimentov, jesenski izlet otrok, stars ev in strokovnih delavčev 
v Vulkanijo na Gorič kem, boz ič kovanje s predstavo S tirje letni č asi. Tekom projekta bomo 
skupaj oblikovali slovensko-hrvas ki  slovar, navezovali stike preko portalaeTw,  z 
izmenjavo izkus enj. Ob pomoč i in s sodelovanjem zunanjih delez nikov (fizikov, 
predavateljev) se bomo strokovni delavči vrtča strokovno spopolnjevali v znanju 
hrvas kega jezika, otrokom pa v različ nih delavničah »Od vrtča do zvezd« omogoč ili 
praktič ne primere uvajanja zgodnjega naravoslovja, metodič nimi pristopi in 
prilagoditvami starostni stopnji primerno.  
 
GLOBALNI CILJ: spoznavanje planeta zemlja preko lastnih izkus enj in aktivnega uč enja 
do novih spoznanj za kasnejs i trajnostni razvoj ter opolnomoč enje vseh udelez enčev na 
področ ju metodologije naravoslovnih vsebin, postopkov, raziskovanja, jezikovnih 
kompetenč ter sočialnih ves č in.  

 
 

2. RAZVOJNI NAČRT: »NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA S 
SODOBNIMI DIDAKTIČNIMI PRISTOPI IN PRIPOMOČKI NA PODROČJU 
PREDŠOLSKE VZGOJE« ZA OBDOBJE 2020 -2023 

 
Razvojni nač rt VVE pri OS  Turnis č e je dokument, ki prikazuje področ ja dela v smislu 
izboljs av, tesno povezan z vsebinami in dejavnostmi prednostne naloge vrtča 
»Astronomija v vrtču«, ki je bila s 27. 7. 2020, sprejeta v mednarodni projekt ERASMUS+.  
Razvojno nač rtovanje omogoč a vrtču, da uspes neje in uč inkovitejs e organizira svoj 
program razvoja in sprememb. Je usmerjeno v raziskovanje kakovosti vrtča, zahteva 
sodelovanje vseh, ki uresnič ujejo razvojni nač rt in omogoč a zanesljivo doseganje čiljev. Po 
opravljeni analizi stanja smo se osredotoč ili na moč na in s ibka področ ja nadgradnje 
fleksibilnosti komunikačije s področ ja digitalne pismenosti v č asu razglas ene pandemije 
v svetu in epidemije v Sloveniji. C utimo slabosti glede fleksibilnosti v č asu epidemije 
Covid-19 s pomoč jo komunikačije preko IKT, razlike med poznavanjem in uporabo 
digitalnih aparatur in pripomoč kov, v razumevanju zakonitosti digitalnega sočialnega 
okolja (nekateri več , drugi manj). Pri nač rtovanju smo upos tevali nas e prioritete: 
sodelovanje v mednarodnem projektu ERASMUS+, razvijanje komunikačije preko IKT, 
uporaba digitalne pismenosti s strani vseh delez nikov vzgojno-izobraz evalnega pročesa v 
programu mednarodnega sodelovanja in skrbi za kakovostno vzgojno-izobraz evalno delo 
ter osebnostni in profesionalni razvoj. 
 
Cilj: opolnomoč enje digitalno pismenih delez nikov turnis kega vrtča za vstop v digitalni 



svet in uporabo tehnologije na kritič en, varen, vključ ujoč  ter kreativen nač in pri delu v 
vrtču in na daljavo (Covid-19, Erasmus+). 
 
Dejavnosti: uporaba IKT orodja za sodelovanje v projektu ERASMUS+, strokovno 
spopolnjevanje, praktič na uporaba IKT pripomoč kov in programskih orodij v praksi. 
 
 

3. Projekt: Trajnostna mobilnost 
 
S projektom z elimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtčih in njihovih 
bliz njih ter posledič no k zmanjs evanju motornega prometa v okoliči vrtčev. Na ta nač in 
z elimo prispevati k zmanjs anju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s 
tem h krepitvi njihovega zdravja. Sodelovanje pri projektu je osredotoč eno na izvajanje 
prikupne igre Beli zajč ek, katere namen je otroke in njihove stars e spodbuditi, da prihajajo 
v vrteč na č im bolj trajnosten nač in: pes , s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalč kom. 
Igra je priporoč ena otrok drugega starostnega obdobja. Na nivoju vrtča smo se odloč ili, da 
v projektu sodelujemo vsi oddelki. Projekt bomo izvajali v treh č asovnih terminih po pet 
dni in sičer:  

1. del: od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 
2. del: od 22. 3. 2021 do 26. 3. 2021 
3. del: od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 

Pred zač etkom izvajanja aktivnosti stars em posredujemo anketo o potovalnih navadah 
(Republika Slovenija Ministerstvo za infrastrukturo – Evropska unija, kohezijski sklad). 
 

4. Gibalni/športni program Mali sonček 
 
Program je namenjen otrokom od drugega do šestega leta.  
Sestavljen je iz štirih stopenj: 

 MALI SONČEK – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 
 MALI SONČEK – zeleni: za otroke od 2. do 4. leta starosti 
 MALI SONČEK – oranžni: za otroke od 3. do 5. leta starosti 
 MALI SONČEK – rumeni. za otroke od 4. do 5. leta starosti 
 MALI SONČEK – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

S programom Mali sonček želimo obogatiti program na področju gibanja v vrtču s 
sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki sta prijetni in 
prilagojeni otroku.  
Vsebine programa so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti, in ne na tekmovalnosti. 
 

5. Varno s soncem 
Projekt bo potekal od meseca maja, v vseh oddelkih vrtca. Poglavitna naloga je 
ozaveščanje o varnem bivanju na sonču in ustrezna zaščita telesa. 
 

6. Zdravje na delovnem mestu 
V skladu z zakonom organiziramo in  omogočamo zaposlenim udeležbo na pohodih 
zaposlenih v naravnem okolju, s čiljem poslušanja in razumevanja samega sebe, svojega 
sogovornika, učenje asertivne komunikačije, skrb za telesno in duševno zdravje. 
 
 



7. Eko dejavnosti v okviru okoljske vzgoje 
 
Posamezni oddelki otrok so vključ eni v izbrani projekt Eko s ol in Eko branje za eko 
z ivljenje. V danas njem č asu, je ohranjanje odnosa do knjige s e posebej nujno in 
pomembno. Z branjem ekolos kih vsebin z elimo s e naprej najuč inkoviteje, preko 
ustvarjalnega mis ljenja krepiti ekolos ko zavest in prispevati k razvoju okoljskega 
izobraz evanja. V projektu sodelujejo otroči, stars i in vsi zaposleni v vrtču. 
 
 

8. Zdrava prehrana 
Prehrano otrok želimo izpopolniti v pestrosti in kvaliteti priprave. Veliko pozornost 

namenjamo kulturnemu prehranjevanju. Obeležili bomo svetovni dan hrane, 16. 10. 2020 in 

tradicionalni slovenski zajtrk, 21. 11. 2020. 

9. Strokovni delavci se bomo strokovno spopolnjevali: tečaj hrvaškega jezika (30 ur), 

spletna učna okolja ARNES - videokonferenca 

 
 
Celoletni programi in projekti v šolskem letu 2020/21 
 

Projekt Vodja oz. koordinator projekta 
ERASMUS+ Sanja Raščan 
Trajnostna mobilnost Marija Prša 
Gibalni/športni program  Sanja Rous 
Varno s soncem Petra Černela 
Eko dejavnosti  Sanja Rous 
Zdravje v vrtcu Simona Flisar Gumilar 
Zdravje na delovnem mestu Kristina Zadravec 
  

 
 


