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Zasebni vrtec Mini vrtec je doma v 

prenovljeni hiški, obdani z velikim 

ograjenim igriščem, ki nam omogoča, da 

veliko časa posvečamo bivanju in gibanju na 

prostem.   

  

Urejenost okolice in vrtca je domača, 

prostori pa svetli in razgibani, da 

omogočajo gibanje med različnimi igralnimi 

kotički, kjer se lahko otroci spoznavajo, so 

radovedni, raziskujejo in ustvarjajo. 

  

Vpisujemo otroke prvega in drugega 

starostnega obdobja. Naša velika prednost 

sta manjši skupini otrok, zato se lahko 

posvetimo bolj individualni obravnavi 

vsakega otroka, ki mu na razigran način 

pomagamo razviti osebnost, samozaupanje 

in samostojnost. 

 

  

 

 

VIZIJA  
V Mini Vrtcu stremimo k ustvarjanju 

spodbudnega okolja, kjer upoštevamo 

potrebe in želje vsakega otroka in mu 

pomagamo pri doseganju svojih potencialov.  

V vrtcu so vsi otroci različni, a kljub temu 

enakopravni, zato stremimo k ustvarjanju 

okolja, kjer so upoštevane pravice, potrebe 

in želje vsakega otroka, ki ga vključujemo 

v individualne in skupinske dejavnosti, 

skozi katere napreduje. Vedno težimo k 

iskanju poti, da bi vsakemu otroku 

zagotovili čim več možnosti za optimalni 

razvoj, hkrati pa skrbimo tudi za lastno 

rast in napredovanje.  

 

GLOBALNI CILJI VRTCA 
 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem 

pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 

kvalitete življenja družin in otrok ter 

ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti.  

 

 

PREDNOSTNE NALOGE 
SPOZNAVANJE NARAVE in EKOLOGIJA 

V vrtcu bomo veliko pozornosti namenili 

bivanju in gibanju v naravi, kar nam 

omogoča veliko igrišče in domača okolica;  

spoznavali bomo okolje, rastline in živali. 

Veliko pozornosti bomo posvetili tudi 

ekologiji; skozi vsakdanje življenje bomo v 

vrtcu spoznavali pomen varovanja okolja in 

varčevali z elektriko in vodo, ločevali bomo 

smeti in se učili o skrbi za okolje in 

prostor, v načrtu je tudi dan skrbi za 

vrtec. Na igrišču imamo tudi vrt, za 

katerega bomo skrbeli skupaj z otroki in 

spodbujali razvoj pozitivnega odnosa do 

narave in hrane. 

 

KOMUNIKACIJA  

Pri otrocih bomo spodbujali razvoj govora, 

predvsem skozi dejavnosti povezane s 

knjigo, glasbo in lutkami. Poleg tega bomo 

pri otrocih spodbujali odprto, spoštljivo 

medosebno komunikacijo in medosebno 

pomoč; kot tudi pri strokovnih delavcih 

vrtca, kjer bomo spodbujali izboljšanje 

pretoka informacij in sodelovanja s starši.  



SODELOVANJE S STARŠI  

V vrtcu bomo spodbujali sodelovanje s 

starši skozi pogovore, srečanja, 

govorilne ure in roditeljske sestanke, 

poskusili jih bomo tudi čim bolj 

pritegniti v program vrtca skozi 

dejavnosti kot so srečanja staršev in 

otrok, delavnice in sejme, dogodke. 

Spodbujali bomo tudi medgeneracijsko 

sodelovanje.  

 

POVEZOVALNI KURIKULUM  

Kot del programa bomo izvajali 

dejavnosti na vseh področjih in jih 

med seboj prepletali ter spodbujali 

otroke, da tudi sami vidijo oz. 

prepoznajo povezave. Čim večja 

vključenost otrok v dnevno rutino bo 

pripomogla k razvoju samostojnosti.  

 

PROGRAM  
V vrtcu izvajamo dnevni program, 

odprto od ponedeljka do petka, od 7.00 

do 17.00 ure. Program zajema vzgojo, 

varstvo, izobraževanje in prehrano 

otrok.  

 

 

 
07.00 – 08.00 sprejem v vrtec  

08.00 – 08.30 zajtrk in osebna higiena  

08.30 – 10.00 vodene dejavnosti  

10.00 – 10.30 dopoldanska malica  

10.30 - 11.30 vodene dejavnosti  

11.30 – 12.30 kosilo  

12.30 – 14.00 spanje, počitek  

14.30 – 15.00 popoldanska malica  

15.00 – 17.00 igra otrok do prihoda 

staršev  

 

UVAJANJE  
Otrok se ob vstopu v vrtec srečuje z 

novimi osebami, stvarmi in občutki, 

predvsem pa manj časa preživi s starši 

in ob tem izgublja občutek varnosti, 

zato je potrebno obdobje uvajanja 

otroka v vrtec. 

  

V času uvajanja je pomembno 

sodelovanje vrtca in staršev, zato se 

izvaja postopno uvajanje vašega otroka 

v vrtec.  

 

 

 

 

 

Osnova za izvajanje dejavnosti je igra, 

ki je za otroka najbolj naraven način 

spoznavanja sveta, poleg tega pa otroci 

sodelujejo v delavnicah in projektih, ki 

jih izvajamo čez leto.  

 

PRAZNOVANJA 
~ ROJSTNI DNEVI OTROK  

~ PRIHOD JESENI 

~ TEDEN OTROKA  

~ DAN SLOVENSKE HRANE  

~ VESELI DECEMBER  

~ ZIMSKO RAJANJE  

~ PUSTNO RAJANJE  

~ PRIHOD POMLADI  

~ DAN ZEMLJE  

~ DAN VODE 

~ DAN ZDRAVJA 

~ DAN KNJIGE  

~ DAN ŠPORTA 

~ ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA  

 

 

 



Veliko se bomo družili tudi s starši 

otrok:  

 

~ SPOZNAVNI PIKNIK  

~ USTVARJALNE DELAVNICE  

~ VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI  

~ SPOMLADANSKI PIKNIK  

~ MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE  

~ ZAKLJUČEK LETA 

 

PROJEKTI VRTCA  
 

~ Bralna značka Ciciuhec  

         ~ Knjižni nahrbtnik  

~ Eko vrtec  

~ Eko vrtiček – od zrna do krožnika  

        ~ kuharski nahrbtnik 

~ Zdravje v vrtcu 

~ Mali sonček 

~ Medgeneracijsko sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

PREHRANA 

Prehrana je izredno pomembna pri 

razvoju otrok. Trudimo se, da otrokom 

predstavimo zdrave prehranjevalne 

navade, zato je prehrana dnevno sveže 

pripravljena. Pri hranjenju ne hitimo in 

se trudimo, da poteka umirjeno. 

Otrokom zagotavljamo: 

• zajtrk 

• dopoldansko malico  

• kosilo in 

• popoldansko malico 

Vsi otroci imajo vedno na razpolago 

sadje, vodo in nesladkan čaj. 

 

V Mini vrtcu se program nadaljuje tudi 

v popoldanske ure. Od 17.00 ure naprej 

v vrtcu v sodelovanju z zunanjimi 

izvajalci potekajo aktivnosti za otroke 

in odrasle:  

 

~ PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI 

~ GLASBENE URICE  

~ ANGLEŠČINA (Avelin)  

~ PRAVLJIČNO-USTVARJALNE 

URICE (Avelin)  

~ PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA 

STARŠE IN OTROKE  

 

 

 

 

 

 


