
ZAKORAKALI V NOVO VRTČEVSKO LETO 
 
Človek zelo hitro ugotovi, kako malo v resnici zna, ko mu začne otrok postavljati vprašanja.  
(Richard L. Evans) 
 
Po poletnem »zatišju« smo že dodobra zakorakali v novo vrtčevsko leto. Vse igralnice so 
ponovno napolnili otroški glasovi. Otroci so razporejeni v 30 oddelkov, v novembru bomo 
odprli še 31 oddelek za otroke, ki takrat dopolnijo starostni pogoj.  

V septembru, ki mu pravimo v vrtcu tudi uvajalni mesec skupaj z otroki in starši premagujemo 
začetno negotovost, jih uvajamo v nov ritem življenja ter z navezovanjem, novimi stiki ter 
sodelovanjem pridobivamo tako zaupanje otrok kot staršev. Otroci se na podlagi vzajemnosti, 
usklajenosti in sodelovanja počutijo bolj varno, so bolj predani učenju, napredujejo v 
kognitivnem razvoju, so uspešni pri premagovanju izzivov, uživajo v sodelovanju družinskih 
članov v vrtcu. 

Prav sodelovanje s starši je bistvenega pomena za otrokovo učenje in razvoj ter vzpostavljanje 
močnega partnerstva med njimi in pedagogom. Zadali smo si, da letos naše odnose še utrdimo 
in je naše prioritetno pedagoško področje kakovosti Družina in skupnost. Želimo si doseči 
učinkovito interakcijo z upoštevanjem in cenjenjem različnih možnosti in oblik sodelovanja z 
zavedanjem delitve odgovornosti in skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok.  

Poleg tega bomo posvetili letošnje leto igram v pozabi. Igra je najbolj naravna, spontana 
dejavnost preko katere otroci uresničujejo svoje ideje, se bolj osmišljeno učijo, osvajajo 
določena pravila, se naučijo prilagajati ter komunicirati s soigralci … Z dejavnostmi želimo 
obuditi igre, ki so se jih igrali naši predniki. Kulturna dediščina, ki jo bomo s tem obudili in 
ohranjali je del nesnovne dediščine lahko rečemo tudi žive dediščine. V večji meri bo šlo za 
igre, ki se jih izvaja v skupini in so za otroke bolj zabavne in spodbudne napram individualnim 
igram. Pri igrah se bodo otroci naučili sodelovanja, ob posnemanju drug drugega bodo sebe in 
prijatelje dojemali na nov, drugačen način, s tem bodo ustvarjali čustven odnos do skupine in 
svojih dejanj. Tako bomo poskrbeli, da bodo otroci med seboj razvili čut za medsebojno pomoč, 
solidarnost ter spoštovali različnost. 

Igre v pozabi so priložnost, da že utečeno medgeneracijsko sodelovanje še poglobimo, tako 
bomo že v mesecu oktobru ponovno sodelovali v vseslovenski akciji Simbioza giba in si tekom 
leta pridobiti naziv Simbioza vrtec. Prioritetno temo bomo povezali tudi z ostalimi projekti in 
sicer: Vrtec in turizem, Fit4kid, Dnevi evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine, 
Mreža učečih se šol in vrtcev. 

Otroci bodo lahko sodelovali tudi v dodatnih dejavnostih v popoldanskem času.  Prepevali in 
glasbeno ustvarjali  bodo v zborčkih: Škratki, »Prfarski štruklci«, Zvezdice. Ustvarjalne 
spodbude bodo deležni v Pravljično-lutkovnih dejavnostih in Ustvarjalnicah ter pridobivali 
gibalne sposobnosti v dejavnostih Gibalnih uric.  

Želimo, da bi začeto vrtčevsko leto minilo ob igrah, ki bodo otrokom predstavljale izzive, ob 
enem pa bodo ob tem občutili zabavno vznemirjenje ter otroke združile in ustvarile nova 
prijateljstva.  
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