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Skupina: Medvedki 

Starost otrok: 1 leto     

Vzgojiteljici: Marjana Kuzma in Vesna Tekavec                                           

 

PRVIČ V VRTEC 

Kako pomagati otroku, da bo uvajalno obdobje čim manj stresno? Otroci se ob vstopu v vrtec 

zelo različno odzivajo. Nekateri nimajo nobenih težav in že prvi dan imamo občutek, da so v 

tem okolju že od nekdaj. Novi situaciji se zelo hitro prilagodijo. Drugi imajo normalne 

prilagoditvene težave: jokajo, so občutljivi in nemirni, odklanjajo hrano, težje zaspijo, so 

razdražljivi. Spet tretji pa na novo okolje reagirajo z boleznijo. Starševski dober odnos in 

komunikacija z vzgojiteljico pa bo otroku dala občutek, da je neznana oseba vredna zaupanja. 

S starši smo se pogovorili na roditeljskem sestanku, kako poteka uvajanje v vrtec, dobili so 

priporočila in vprašali vse kar jih je zanimalo. Potekalo je postopno bivanje otroka brez 

staršev v vrtcu. Vzgojiteljici sva upoštevali individualne potrebe otrok, bili do otroka 

razumevajoči, ga tolažili in mu dajete občutek varnosti in razumevanja. 

                

  
 

 

 

 

 

 

 



IGRA 

Igra je osrednjega pomena za razvoj otroka. Velik del igre prepustimo otroku, mi pa jo 

spremljamo le zaradi varnosti. Otrokom ni tako pomemben cilj, temveč sama dejavnost 

igranja, njihovo vedenje v igri je spontano. V vrtcu lahko otrok sam prosto izbira, kje, kaj, 

kako in s čim se bo igral, deloval in eksperimentiral, lahko tudi odnehal. Različne igre lahko 

vadijo dneve, celo tedne dolgo. Ponudba iger v vrtcu je raznolika in ustrezna. Najmlajši 

izražajo veselje ob opazovanju milnih mehurčkov, pri opazovanju sebe in drugih v 

ogledalu,igra z moko oz. slanim testom. 

 

       

 

ZMOREM SAM 

Otroka navajamo na samostojnost tako, da ga spodbujamo k aktivnosti, ga pohvalimo, ko 

nekaj poskusi, in tudi ko mu nekaj uspe. Omogočiti mu moramo predvsem to, da kar se nauči 

tudi sam dela, ne glede na spretnost. Čim večkrat bo poskusil, bolj bo v določeni stvari 

spretnejši. Pa naj bo to hoja, prvi koraki, hranjenje (drža žlice,  pitje iz skodelice), umivanje 

rok, hoja po stopnicah, oblačenje.. 

 

 

         
    

 



KULTURNA DEDIŠČINA  

V tednu kulturne dediščine smo povabili k nam v vrtec gospo Martino S., da nam je kvačkala 

brezrokavnik za našega medvedka. Otroci so si ogledali in otipali volno. Sodelovali so tudi pri 

likovnem ustvarjanju. 

 

 

GLASBILA 

S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem glasbe ne vplivamo samo na glasbeni razvoj 

otroka, temveč tudi na čustveni, socialni, spoznavni in gibalni razvoj. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



BIBARIJE IN OGLED KNJIG 

Bibarija je igra med odraslim in otrokom. Igra je povezana med ritmično izreko besedila in 

izvajanjem giba na otrokovem telesu. Z bibarijami pospešujemo otrokov razvoj, socializacijo, 

čustveni razvoj s tem tudi dobro počutje, veča se koncentracija in razvijajo se glasbene 

sposobnosti. Otrok se odziva z gibom, s smehom ali z željo po ponavljanju. Skupni ogled 

knjig, kjer otrok posluša pripovedovanje, opisovanje in branje. Otroka najbolj navdušuje naš 

govor, če spreminjamo barvo glasu, oponašamo zvoke, oglašanje živali, uporabljamo 

dvogovor in prikazujemo ob tem svoja čustva. Besedila pesmic smo posredovali tudi staršem. 

 

 

 

IGRA NA PROSTEM 

Gibanje je zelo pomembno za otrokovo zdravje, tako fizično, kot psihično. Z gibanjem lahko 

otrok  sprošča  čustveno napetost, spoznava naravni material, ki ga uporablja za igro. 

 

 

 

 


