
 

 

 

To so  dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcu in jih organiziramo z 
namenom, da bi bilo življenje v vrtcih še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in 
zaposlene. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne 
obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za  
vrtce.  

Namen prikazovanja in izvajanja obogatitvenih dejavnosti je: 

• v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt) 

• kakovostna in pestra izvedba kurikula 

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajamo so praznovanja, sodelovanje s starši, projekti,  
sodelovanje s šolo in okoljem. 

Načrtovane obogatitvene dejavnosti bomo sproti prilagajali epidemiološki situaciji in 
upoštevali priporočila NIJZ in MIZŠ.   

 

PRAZNOVANJA 

 

- rojstni dnevi otrok:  

»zdrava« pogostitev, praznovanje po želji slavljenca, 
 ples, petje 

 

- prihod jeseni, zime, pomladi in poletja:  

razstave otroških izdelkov, piknik s starši, športni dan,  

rajanje, zabavne igre 

  

- teden otroka:  

obogatene vsebine s poudarkom na sodelovanju  

             s starši in šolo, interesne delavnice, predstava  

strokovnih delavk za otroke, bralni dan 

 

- 4. oktober – svetovni dan živali: dobrodelna akcija  

zbiranja hrane za zavržene živali  



- Tradicionalni slovenski zajtrk:  

zajtrk s tradicionalnimi slovenskimi jedmi 

 in obisk čebelarja 

 

- božično – novoletno praznovanje:  

plesi, petje, rajanje, likovne delavnice, okrasitev  
prostorov in novoletne jelke, božična predstava  
otrok iz oddelka Sovice, obisk Božička v vrtcu, 
sodelovanje s starši, obisk dedka Mraza v KS 
 

- kulturni praznik:  
kulturna prireditev v šoli 
 

- pust: 

rajanje, sprevod po naselju 

 

- praznik družine:  

sodelovanje otrok s starši, nastopi otrok,  delavnice,  

razstave 

 

- 22. april – mednarodni dan Zemlje: čistilna akcija,  

urejanje okolice vrtca, zaključek eko bralne značke,  

podelitev priznanj,  zbiralna akcija starega papirja 

 

- teden športa:  

športne igre, izleti, sprehodi, rolanje, kolesarjenje,  

pohodi 

 

- 28. maj – dan sonca:  

pozdrav soncu, preventivni program Varno s soncem 

 

- zaključek bralne značke:  

prireditev za otroke, podelitev priznanj,  

nastop učencev lutkovnega krožka za otroke vrtca 

 

 



- nočitev v vrtcu 

dejavnosti v naravi, iskanje škratovega zaklada,  

ples v pižamah  (za otroke pred vstopom v šolo) 

 

 

- zaključek leta:  

družabna srečanje s starši (pikniki, izleti),  

slovo »malih maturantov« 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


