
 

 

 

K A T E R E  

PROGRAME 
S M O  O B L I K O V A L I  Z A  V A S ?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZBERETE LAHKO: 

⦁ Dnevni program predšolske 

vzgoje: 

(6 – 9 ur, vse enote Vrtca 

Šentjur) 

⦁ Dnevni program predšolske 

vzgoje – popoldan: 

( vsak drugi teden od 11.00 do 

20.00, samo v enoti Šentjur) 

 

POSEBNOSTI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA V NAŠEM VRTCU SO: 

⦁ PROJEKTI: 
 

POMAHAJMO V SVET – SAY HELLO TO THE WORLD, 
kjer je cilj sodelovanje, strpnost, 

spoznavanje medkulturnih in drugih 

razlik, seznanjanje z raznimi kulturami 

in tradicijami, spoznavanje in učenje 

varne uporabe računalnika, 

spoznavanje in odkrivanje domačega okolja in širšega 

sveta in s tem oblikovanje pri otrocih narodne in 

državljanske zavesti… 

PRIJATELJSKO DRUŽENJE MED VRTCI PREKO IKT 



 PROJEKT ZGODNJE UČENJE TUJEGA  JEZIKA 4-6 

letnih otrok, 

 
kjer upoštevamo otrokove razvojne zakonitosti ter 

strukturo jezika in sporočanjske zmožnosti otrok. 

 

V našem vrtcu imate možnost vključiti svojega otroka v 

oddelek, kjer bo vaš nadobudnež osvajal prve korake 

tujega jezika. Učenje tujega jezika se bo prepletalo z 

maternim jezikom v otrokovi vsakdanji komunikaciji v 

vrtcu.  



Katerim ciljem sledimo? 

 

Otrok naj: 

⦁ loči materin jezik od tujega jezika, 

⦁ si pridobi »posluh za tuj jezik«, osvoji izgovorjavo 

tujih glasov, 

⦁ si razvija slušno razumevanje v dani situaciji, 

⦁ prepozna in poimenuje osnovne predmete, barve, 

števila, živali in rastline iz njegovega okolja in 

življenja, 

⦁ se zna (pasivno) sporazumevati v dani situaciji v 

angleškem jeziku, 

⦁ lepoto materinega in tujega jezika doživlja 

primerjalno skozi otroško književnost. 

 

  



Z GIBANJEM DO NOVEGA VESELEGA IN 

ZDRAVEGA, kjer so vsi otroci  vključeni v projekt Mali 

sonček in Varno s soncem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S tema dvema projektoma želimo: 

⦁ Predvsem obogatiti program na področju 

gibanja v vrtcu. 

⦁ Spodbujati in seznanjati otroke z različnimi 

načini k varovanju in krepitvi zdravja. 

⦁ Ozavestiti, da je zdravje vrednota. 

⦁ Spodbujati različne  pristope k spoznavanju 

narave. 

⦁ Seznanjati otroke kako se lahko varujejo pred 

škodljivimi vplivi. 

⦁ Oblikovati predstavo o planetu Zemlja. 



Otrokov govorno – jezikovni  razvoj spodbujamo preko 

projekta  

S KNJIGO V SVET in v okviru le tega je za starejše otroke 

pripravljen projekt  S PRAVLJICO V USTVARJALNOST, za vse 

pa BRALNI NAHRBTNIK. 

⦁ Želimo otrokom omogočiti doživljanje otroške 

literature in razvijati bralno kulturo. 

⦁ Spodbujamo, preživljanje  kvalitetnega časa otrok 

in staršev s knjigo. 



V našem vrtcu dajemo velik poudarek tudi projektu 

 

BOGASTVO NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE, kjer 

želimo z otroki 

⦁ poglobljeno spoznavati naše ožje okolje 

⦁ ter spoznavati in ohranjati našo kulturno dediščino, 

ki je izjemno bogata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zelo pomemben segment našega vrtca predstavlja projekt 

ŽIVIMO ZDRAVO Z NARAVO, ki ga izvajamo v vseh 

enotah našega vrtca. 

 

S programom uresničujemo načrtno in celostno okoljsko 

vzgojo, ki: 

⦁ združuje vsa kurikularna področja: naravo, družbo, 

matematiko, jezik, umetnost in gibanje, 

⦁ bogati čustvene vezi otrok do narave in sočloveka, 

⦁ uči otroke spoštovati drugačnost in naravne dobrine, 

⦁ ter otroke uvaja v strpnost odnosov med ljudmi. 



Za starejše predšolske otroke organiziramo tudi  

⦁ OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V 

NADSTANDARDNIH POGOJIH,  

 
 Gledališke  in kulturne prireditve za otroke od 

4. leta dalje. 

 Zaključni izlet otrok pred vstopom v šolo v 

Ljubljano z ogledom lutkovne predstave v LGL 

Ljubljana ter obiskom živalskega vrta. 

 Izvajanje zobne preventive v sodelovanju z ZD 

Šentjur. 

 



Vse majhne in velike  bodo med letom razveseljevale še 

 DRUGE DEJAVNOSTI, KI BOGATIJO 

KURIKULUM V DOPOLDANSKEM ČASU  IN 

PRAZNOVANJA: 

⦁ lutkovne in dramske predstave v izvedbi 

strokovnih delavcev vrtca, 

⦁ pevski zborček, 

⦁ likovne delavnice – galerije v vrtcu, 

⦁ teden otroka in vesela jesen, 

⦁ veseli december, 

⦁ norčavi pust, 

⦁ družinski praznik v marcu, 

⦁ obisk knjižnic, doma starejših.. 

⦁ ter zaključne prireditve. 

 

 

 

 

 

 

 



Ker pa se zavedamo kvalitet in strokovne usposobljenosti 

našega  kadra na področju predšolske vzgoje, v 

popoldanskem času organiziramo  

 DODATNE DEJAVNOSTI, kjer lahko otroci svoje 

potrebe, želje in interese uresničujejo na različnih 

področjih: 

⦁ plesna delavnica, 

⦁ gibalne urice za otroke stare 3-6 in 1-3, 

⦁ ciciban planinec, 

⦁ in angleške urice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN 

DODATNO STROKOVNO POMOČ 

Program izvajamo v vseh enotah Vrtca Šentjur za otroke s 

posebnimi potrebami, ki so ki so vpisani oz. integrirani v 

oddelke od 2. do 6. leta starosti. 

Dodatno strokovno pomoč izvaja profesorica defektologinja 

Vanja Knez. 

Kvaliteto dela omogoča neposredno sodelovanje z 

zdravstveno službo Šentjur in dispanzerjem za psihohigieno 

otrok in mladine v Celju. 

 

 



 

 

Dragi otroci , spoštovani starši, 

obiščite nas in izberite enega izmed naših programov. 

Pridružite se nam! 

Hvala za zaupanje. 

Ravnateljica Vrtca Šentjur:  

Elizabeta Jelen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


