
 

 

PRVO STAROSTNO OBDOBJE  

Dnevi odprtih vrat potekajo od 9. do 11 ure. Strokovni delavci in otroci vas bodo pričakali s pestrimi dejavnostmi (v oddelkih, na igrišču 

vrtca ter v njegovi neposredni bližini). 

 

Sreda: 15. 3. 2023 

 Vtikanke in natikanke, igra z baloni, sprehod do parka in igra z naravnim materialom ( odd. Zvezdice, 1-2 let ) 

 Gibalne igre v drevoredu - naravne oblike gibanj – hoja, tek…skrivamo in lovimo se med drevesi, premagovanje različnih naravnih 

ovir – večji kamen, korenine, veje, kup zemlje.. (odd. Sončki, 1-2 let) 

 Vadbena ura na prostem ( odd. Ropotuljice-podpritličje, 2-3 leta) 

 Barvne packarije, sprehod v park - igra z milnimi mehurčki ( odd. Lunice, 2-3 leta) 

 Gibalne in rajalne igre z rekviziti na igrišču (odd. Palčki, 2-3 leta ) 

 

Torek: 21. 3. 2023 

 Knjige o živalih, Igra z živalmi, Vadbena ura. ( odd. Zvezdice, 1-2 let ) 

 Opazujemo in prisluhnemo naravi - prisluhnemo zvokom v naravi, na travniku iščemo prve znanilce pomladi- jih  zaznavamo z vsemi 

čutili- igra z naravnim materialom (odd. Sončki, 1-2 let) 

 Ustvarjanje z odpadnim materialom, igra na prostem z naravnim materialom ( odd. Ropotuljice-podpritličje, 2-3 leta) 

 Rajalna igra- Mi imamo hišico, sprehod v park slikanje  s kredo ( odd. Lunice, 2-3 leta) 

 Zgodbica : Kakšne barve je pomlad, likovno ustvarjanje, sprehod – narava se prebuja (odd. Palčki, 2-3 leta ) 

 

Četrtek: 23. 3. 2023 

 Igra z avtomobili in vlečnimi igračami, igra z obroči , igrala v atriju ( odd. Zvezdice, 1-2 let ) 

  Prisluhnimo glasbi- glasbeno-didaktične igre za razvijanje slušne pozornosti - tudi naravni material je lahko glasbilo (odd. Sončki, 

1-2 let) 

 S pesmijo in plesom v nov da, zvoki in ropoti v parku ( odd. Ropotuljice-podpritličje, 2-3 leta) 

 Izdelava rož iz odpadnega materiala, sprehod z opazovanjem ( odd. Lunice, 2-3 leta) 

 Nova pesem : Jaz sem mala roža – utrjevanje barv, raziskovanje na travniku (odd. Palčki, 2-3 leta ) 

 

 

 



DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

Dnevi odprtih vrat potekajo od 9. do 11 ure. Strokovni delavci in otroci vas bodo pričakali s pestrimi dejavnostmi (v oddelkih, na igrišču 

vrtca ter v njegovi neposredni bližini). 

Sreda: 15. 3. 2023 

 Jaz pa grem na zeleno travco (seznanjanje z novo pesmico), igra z malimi ritmičnim instrumenti; gibanje v naravi ( odd. Miš Maš, 

3-4 leta, atrij) 

 Rožica za mamico iz naravnih materialov, izdelava okvirjev, sprehod z opazovanjem narave: Znanilci pomladi ( odd. Pika Poke, 3-4 

leta, atrij) 

 Vadbena ura v telovadnici ( odd. Sončna dežela, 3-6 let, nadstropje) 

 Modeliranje iz gline, bivanje na prostem -  gozd in igra z naravnim materialom ( odd. Mali princ, 5-6 let, pritličje ) 

 Red je vedno pas pripet -  delavnice na trgu Leona Štuklja ( odd. Mačje Mesto, odd. Mojster Miha, odd. Mavrična igralnica, odd. 

Pedenjped, odd. Maček Muri, otroci od 4-6 let) 

Torek: 21. 3. 2023 

 Vadbena ura v naravi ( odd. Miš Maš, 3-4 leta, atrij) 

 Šivalnica/priprava kostumov, volnena prepletanka v naravi (palice in volna) ( odd. Pika Poke, 3-4 leta, atrij) 

 Likovno ustvarjanje - pomlad ( odd. Sončna dežela, 3-6 let, nadstropje) 

 Lutke moje prijateljice, park in igra v njem  ( odd. Mali princ, 5-6 let, odd. Pedenjped, 4-5 let, odd. Maček Muri, 5-6 let - pritličje) 

 Zgodbica : HOPEK IŠČE POMLAD, sprehod narava se prebuja ( odd. Mavrična igralnica, 4-5 let, nadstropje ) 

 izdelava daril za starše ob materinskem dnevu, na prostem: rajalne igre na trati ( odd. Mojster  Miha, 5-6 let, nadstropje) 

 rajalno/gibalne igre na travnatem igrišču: Mi imamo hišico, Bela bela lilija, Abraham ima sedem sinov, Mačka in miš ( odd. Mačje 

mesto, 5-6 let, atrij ) 

Četrtek: 23. 3. 2023 

 Pravljični dan – Spet zeleno, likovna ustvarjalnica, gibanje v naravi- obisk gozda ( odd. Miš Maš, 3-4 leta) 

 Plesna koreografija – generalka za nastop staršem, igra v vetru z rekviziti  ( odd. Pika Poke, 3-4 leta, atrij) 

 Matematične delavnice ( odd. Sončna dežela, 3-6 let, nadstropje) 

 Družabne igre, športne igre na šolskem igrišču ( odd. Mali princ, 5-6 let, odd. Pedenjped, 4-5 let, odd. Maček Muri, 5-6 let - 

pritličje) 

 Likovno ustvarjanje  - Prebujanje narave, sprehod – park ( odd. Mavrična igralnica, 4-5 let, nadstropje ) 

 Spoznavanje pesmi za mamico in izdelava daril za starše ob materinskem dnevu , igra z žogami in z vrvjo na prostem ( odd. Mojster  

Miha, 5-6 let, nadstropje) 

 sprehod z opazovanjem do Treh ribnikov ( povečevalno steklo, raziskovanje z vsemi čutili, seznanitev z novo pesmijo –  

 Jaz pa grem na zeleno travco , igra na travniku, prvi znanilci pomladi ( odd. Mačje mesto, 5-6 let, atrij ) 


