
                             

                                                       

Skupina: ZMAJČKI (5-6 let) 

Vzgojiteljica: Sandra Smiljanić 

                                         Vzgojiteljica predšolskih otrok- pomočnica vzgojiteljice: Tjaša Abram 

 

 

V šolskem letu 2021/22 smo bili skupina Zmajčki vključeni v projekt Zdravje v vrtcu. Letošnjo rdečo nit 

«Krepim (oblikuje) sebe in svojo skupnost« smo razvijali z različnimi temami, dejavnostmi ter tako 

prihajali do novih spoznanj, izkušenj, ob enem pa doživeli nekaj lepega, novega.  

Tako smo že od septembra dalje skrbeli za varnost v prometu in se vključili v projekt Pasavček. V 

lanskem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Beli zajček z namenom, da spremenimo svoje 

potovalne (raz)navade kot tudi, da okoljsko ozavestimo starše in njihove otroke o pomembnosti 

gibalne aktivnosti za nas in prihodnost naših potomcev. Letos smo z vključitvijo v projekt Pasavček 

želeli naše znanje nadgraditi ter izboljšati prometno varnost otrok, predvsem pa približati otrokom 

pomen varnostnega pasu med vožnjo v avtomobilu ter na drugi strani ozavestiti starše o pomenu 

pravilnega, lastnega zgleda s katerim navajajo otroke na pravilno vedenje v avtomobilu zaradi varnosti 

v prometu in ne zaradi kazni. 

 

 
 

Pričetek jeseni so zaznamovale planirane dejavnosti v Tednu otroka (4.10. – 10.10.2021), kjer je bil 

poudarek na spoznavanju starih iger. V tem času je potekala tudi razstava z naslovom »Ko zadiši iz 

mamine kuhinje«, katero so pripravile upokojenke v čitalnici Knjižnice Bena Zupančiča Postojna, ki je 

sovpadala z našo tematiko. V dogovoru s skupinami SSA 5-6 smo ob koncu tedna uspešno izvedle 

srečanje prek Meet aplikacije, kjer smo si izmenjali igre, ki smo jih spoznali v tem tednu. 



 

 

V novembru so v vseh oddelkih vrtca potekale dejavnosti na temo Moje zdravo telo, zdrava prehrana. 

Obeležili smo tradicionalni slovenski zajtrk – medeni zajtrk 19.11.2021, ki je bil razširjen v Teden 

slovenske hrane, saj je bilo letos mednarodno leto sadja in zelenjave. Vzgojiteljice smo glede na starost 

otrok načrtovale dejavnosti na temo zdravja, skrbi za lastno telo, zdravo prehrano in pomenom čebel 

iz vseh področij kurikula, ki so povezane s temo o zdravju. 

V tednu slovenske hrane smo v skupino Zmajčki povabili upokojeno vzgojiteljico Edo Sajovic, ki je 

otrokom predstavila postopek kisanja repe. Spoznali smo, da je to dolgotrajen proces: repo je treba 

olupiti, jo naribati, posoliti, dodati začimbe ter dati v kozarce, kjer mora najprej fermentirati - priti do 

vrenja in nato čakati 2-3 tedna, da se repa skisa. 

                



 

 

 

Decembra je bila naša rdeča nit predstavitev pomena in odseva kulturne dediščine v oblikovanju daril 

iz okolja našega vrtca. Otroci so se skozi vsakodnevne dejavnosti (odpiranje »bombončkov« 

adventnega koledarja v igralnici) seznanjali z ljudsko umetnostjo in obrtjo včasih, tako so izdelali 

»simbole sreče« za svoje vrstnike, izdelovali punčke iz kuhalnic, izdelovali okraske iz slanega testa… 

Velik poudarek pa smo dali tudi medgeneracijskemu sodelovanju (sodelovanju s starejšimi), ko smo v 

skupini gostili dve upokojeni sodelavki. Tako nam je pravljično dopoldne s pripovedovanjem pravljice 

pričarala babica ter upokojena sodelavka Fani Borovina ter otroke pogostila s sladkim presenečenjem. 

Majda Božič pa nam je pomagala zasaditi »božično žito« ter nam tako pokazala čare zimzelenega 

rastlinja (simbol zelenja). 

 

 
V naši skupini ima veliko vlogo gibanje. Temu namenimo zelo velik poudarek prav vsak dan in če je le 

izvedljivo, na prostem. Vključeni smo bili program Mali sonček, v mesecu februarju smo se udeležili 

plavalnih aktivnosti na bazenu v Logatcu ter v aprilu odšli na tridnevno letovanje na Debeli rtič. 

 


