
 

VIZIJA VRTCA:
VRTEC, KI NUDI OTROKOM VARNO, PRIJAZNO IN SPODBUDNO OKOLJE, 

KJER BIVAJO ZADOVOLJNI, SREČNI TER USTVARJALNI OTROCI IN 

ODRASLI.  

VRTEC, KI RAZVIJA PARTNERSKI ODNOS S STARŠI. 

  

      6:00 – 16:00  (še možnost podaljšanja)  
:   

      Celodnevni: 6 – 9 ur 
 

      1 - 3 let  in 3 - 6 let 
  

OPIS VRTCA: 

Vrtec pri OŠ Šalovci se nahaja na severovzhodu naše prelepe domovine, tik ob madžarski 

meji. V vrtcu imamo 2 skupini, in sicer mlajšo in starejšo, kjer trenutno biva 25 otrok. Na 

voljo imamo 3 igralnice, umivalnico, garderobo, asfaltno in travnato igrišče, poslužujemo pa se 

tudi telovadnice in knjižnice v šoli.  

Zaposleni sta 2 vzgojiteljici in 2 pomočnici vzgojiteljice. 

  



PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:

- JESENSKI IN POMLADNI OTROŠKI FESTIVAL (otroci in starši skupaj s škratom 

Nacetom sodelujejo na ustvarjalnih in gibalnih delavnicah na prostem)   

- DEŽELA SANJ (otroci pred vstopom v šolo spoznajo bodoče sošolce ob zabavnih 

tematskih delavnicah, imajo zabavo v pižamah in prespijo v »Peterlouge« v Markovcih) 

- BRALNI NAHRBTNIK (otrok nese domov nahrbtnik z različnimi knjigami, s starši 

knjige prebirata, ustvarjata bralni dnevnik) 

- PRAVLJIČNE URE SKUPAJ S STARŠI – S ŠKRATOM NACETOM PO PRAVLJIČNI 

POTI (odvijajo se na prostem) 

- VELIKONOČNA DELAVNICA S STARŠI     

- MEDGENERACIJSKO SREČANJE Z DEDKI IN BABICAMI OB DNEVU ZEMLJE 

- FORMATIVNO SPREMLJANJE ŽE V VRTCU (vzgojiteljice spremljajo in skupaj z 

otrokom vrednotijo otrokov napredek) 

- NAUČIMO SE PLAVATI (otroci obiščejo plavalni bazen in se privajajo na osnove 

plavanja) 

- LUTKOVNI ABONMA (otroci starejše skupine so vključeni v lutkovni abonma in 

mesečno obiskujejo lutkovne predstave v Murski Soboti) 

- PRVI KORAKI V NEMŠKI JEZIK (tedensko 1 ura brezplačno za otroke)   

- ČRKOLADA (sodelovanje vrtca s 1. razredom) 

- BEREMO V VRTCU (učenci nižjih razredov OŠ berejo otrokom pravljice) 

- PRIHOD BOŽIČKA  

VODILNA VSEBINA:

Vodilna vsebina v tem šolskem letu se imenuje »DREVESA – NAŠI PRIJATELJI«. 

Raziskave dokazujejo, da redni stiki z naravo podpirajo zdrav razvoj otrok ter otrokom. Otroci 

v interakciji z naravo izboljšujejo miselne spretnosti, sposobnosti opazovanja, ustvarjalnost, 

koncentracijo, domišljijo, koordinacijo, ravnotežje in gibčnost, hkrati pa krepijo svoje zdravje. 

Želimo, da se otroci preko različnih dejavnosti učijo, spoznavajo in si pridobivajo nove izkušnje. 

Otrokom prijazno okolje je cilj, ki ga dosegamo z učenjem odgovornega odnosa do okolja. Naš 

cilj je priklic podatkov (kaj že vem), jih preverjati in povezati z novo vsebino. Pomembno je, da 

otroci odnos do narave spremljajo tudi pri odraslih – vzgojiteljih in starših. Le postopoma in z 

veliko truda otroke skozi proces vzgoje naučimo spoštovati in ohranjati naravo. Tako bomo 

oblikovali temelje ekološke ozaveščenosti, ki je ena od vrednost današnjega časa, naša 

prihodnost in naložba za trajnostni razvoj. 

  

 


