
 

 

  

      BRALNA ZNAČKA – ŠKRAT BRALČEK 

Vzgojiteljice z otroki obiskujejo šolsko knjižnico, kjer si 

otroci izposodijo knjige in jih odnesejo domov. Otroke 

spodbujamo, da obnavljajo vsebine prebranih knjig in 

pripovedujejo ob ilustracijah. S knjigami iz knjižnice 

otrokom obogatijo knjižne police v igralnici. Knjižničarki 

za otroke mesečno pripravljata ure pravljic. 

         MAVRIČNA RIBICA 

Projekt predšolske bralne značke poteka v sodelovanju 

z Oddelkom za mladino Knjižnice Mirana Jarca iz Novega 

mesta. Obiskujejo knjižnico in obnavljajo vsebine knjig. 

Ob zaključku si vsi sodelujoči otroci novomeških vrtcev 

ogledajo predstavo.  

 

 

 

       ŠPORTNA ZNAČKA – MALI SONČEK  

Sodelujejo otroci od 2. leta dalje. Otroci preko igre in vadbe 

razvijajo gibalne spretnosti in opravljajo zastavljene naloge, 

ki so zapisane v knjižici Mali sonček. Program se izvaja v 

štirih stopnjah in je prilagojen razvojni stopnji otrok. Otroci 

tako postopno spoznavajo in usvajajo osnovne prvine 

različnih športnih zvrsti.  

 PROMETNA KNJIŽICA 

Sodelujejo otroci od 5. leta dalje. Skozi šolsko leto se 

seznanjajo z varnim vedenjem in ravnanjem v prometu 

ter rešujejo naloge v prometni knjižici. Srečajo se tudi s 

policistom.  

 



    

GOZDNI VRTEC 

Projekt bomo izvajali že peto leto in v tem času smo opazili 

veliko pozitivnih učinkov narave na celosten razvoj otrok. 

Obiske v gozdu povezujemo z vsemi področji kurikuluma. 

Gozd otrokom nudi možnosti za nenehno raziskovanje, 

opazovanje in učenje. Je odličen poligon za razvijanje 

naravnih oblik gibanja in drugih fizičnih in gibalnih 

spretnosti. V letošnjem šolskem letu bo poudarek na 

senzornem učenju preko čutil in gibanja. 

 

 

EKO VRTEC  

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program 

celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, ki je 

namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o 

trajnostnem razvoju. Otroci se učijo skozi igro, z razvijanjem 

 

        EKO BRALNA ZNAČKA 

Vzgojiteljice otrokom prebirajo knjige z ekološko 

vsebino, se ob njih pogovarjajo  in likovno ustvarjajo iz 

odpadnega materiala. S pomočjo knjig tako razvijamo 

ekološko zavest. Izvajamo jo v oddelkih 2. starostnega 

obdobja. 

 

    RASTOČA KNJIGA 

Projekt izvajamo v povezavi z OŠ Stopiče.  V projektu imamo 

Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s 

knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes.  Projekt 

izvajamo skupaj z učenci in zaposlenimi OŠ Stopiče.  Rdeča 

nit letošnje Rastoče knjige je krepitev medsebojnih 

odnosov, moto: »Skupaj z roko v roki zmoremo več«. 

 



gibalnega, čustvenega, socialnega in spoznavnega 

področja. Vsa ta področja so obogatena z elementarnimi 

ekološkimi vsebinami in odigrajo pomembno vzgojno vlogo 

pri postavljanju temeljev ekološke vzgoje in vedenja. 

Projekt izvajamo v vseh oddelkih vrtca. Vrtec ima ZELENO 

ZASTAVO, kot najvišje priznanje oz. prepoznavni znak, da 

sodeluje in je del programa EKOŠOLA. 

 

INTERNI PROJEKTI   

– v oddelkih jih izvajajo na podlagi razpisov in na željo oz. pobudo otrok.  

 


