
 

VIZIJA VRTCA:
VRTEC, KI NUDI OTROKOM VARNO, PRIJAZNO IN SPODBUDNO 

OKOLJE, KJER BIVAJO ZADOVOLJNI, SREČNI TER USTVARJALNI 

OTROCI IN ODRASLI.  

VRTEC, KI RAZVIJA PARTNERSKI ODNOS S STARŠI. 

  

      6:00 – 16:00  (še možnost podaljšanja)

  

:  

      Celodnevni: 6 – 9 ur 

 

      1 - 3 let  in 3 - 6 let

  

OPIS VRTCA: 

Vrtec pri OŠ Šalovci se nahaja na severovzhodu naše prelepe domovine, tik ob madžarski 

meji. V vrtcu imamo 2 skupini, in sicer mlajšo in starejšo, kjer trenutno biva 25 otrok. Na 

voljo imamo 3 igralnice, umivalnico, garderobo, asfaltno in travnato igrišče, poslužujemo pa 

se tudi telovadnice in knjižnice v šoli.  

Zaposleni sta 2 vzgojiteljici in 2 pomočnici vzgojiteljice. 

  
 

  



PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:

- JESENSKI IN POMLADNI OTROŠKI FESTIVAL (otroci in starši skupaj s 

škratom Nacetom sodelujejo na ustvarjalnih in gibalnih delavnicah na prostem)   

- DEŽELA SANJ (otroci pred vstopom v šolo spoznajo bodoče sošolce ob zabavnih 

tematskih delavnicah, imajo zabavo v pižamah in prespijo v »Peterlouge« v 

Markovcih) 

- BRALNI NAHRBTNIK (otrok nese domov nahrbtnik z različnimi knjigami, s starši 

knjige prebirata, ustvarjata bralni dnevnik) 

- PRAVLJIČNE URE SKUPAJ S STARŠI – S ŠKRATOM NACETOM PO 

PRAVLJIČNI POTI (odvijajo se na prostem) 

- VELIKONOČNA DELAVNICA S STARŠI     

- MEDGENERACIJSKO SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI OB DNEVU 

ZEMLJE 

- FORMATIVNO SPREMLJANJE ŽE V VRTCU (vzgojiteljice spremljajo in 

skupaj z otrokom vrednotijo otrokov napredek) 

- NAUČIMO SE PLAVATI (otroci obiščejo plavalni bazen in se privajajo na osnove 

plavanja) 

- LUTKOVNI ABONMA (otroci starejše skupine so vključeni v lutkovni abonma in 

mesečno obiskujejo lutkovne predstave v Murski Soboti) 

- PRVI KORAKI V NEMŠKI JEZIK (tedensko 1 ura brezplačno za otroke)   

- ČRKOLADA (sodelovanje vrtca s 1. razredom) 

- BEREMO V VRTCU (učenci nižjih razredov OŠ berejo otrokom pravljice) 

- PRIHOD BOŽIČKA   

 

VODILNA VSEBINA: 

 

Vodilna vsebina v tem šolskem letu se imenuje »VODA, OD KOD IN KAM?«. 

Področje: Narava. 

 

Človeka in vodo že od davnine povezujejo močne vezi. Ljudje in ostala živa bitja na zemlji so 

na različne načine odvisni od vode. Ta vsakdanja odvisnost, ki se je skoraj ne zavedamo, je 

življenjskega pomena za večino živih bitij na zemlji. Voda je naša vsakodnevna potreba. 

Vodilno vsebino »Voda, od kod in kam?« smo izbrali z namenom, da otroke seznanimo s 

pojavnimi oblikami vode v naravi, njenim pomenom za človeka, živali in rastline. Dejstvo je, 

da se otroci z vodo srečujejo zelo pogosto, a jo premalo aktivno spoznavajo. Vse,  kar vidijo, 

želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo, želijo 

nekaj narediti. Da bi zadovoljili ta spontana nagnjenja, bomo otroško okolje razširili na celotno 

občino in še malo izven nje. Prednostna naloga v tem letu je, da otrok spozna zakonitosti vode 

skozi način formativnega spremljanja. 

 

  



SKLOPI VODILNE VSEBINE: 

 
Otroci prvega starostnega obdobja: Otroci drugega starostnega obdobja: 

Voda – kaj mi pomeni? Voda nekoč (močilo, vodnjak) 

Od kod pride dež? Voda danes (vodovodni system v občini Šalovci) 

Dogodivščine z vodo Kroženje vode 

Ko sneg postane voda Kapljica, voda, led – kako? 

Po lužah čof čof Čofotamo po lužah 

Teče mi, teče, vodica Življenje v mlaki 

Voda iz vodnjaka Kam teče potok? 

Voda in…človek, živali, rastline Reka pripoveduje 

Poletne igrarije z vodo Veliko, okroglo – jezero (hodoško jezero) 

 


