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IZVLEČEK
V diplomskem delu smo predstavili športne programe in dejavnosti 307 vrtcev v Sloveniji.
Analizo športnih programov in dejavnosti smo izvedli s pregledom spletnih strani
registriranih vrtcev po Sloveniji. Predstavili smo tudi cilje predšolske vzgoje in globalne cilje
za področje dejavnosti »GIBANJE«. Podrobno smo predstavili tudi tri športne programe za
predšolske otroke na državnem nivoju: gibalni/športni program Mali sonček Zavoda za Šport
Planica, projekt FIT Slovenija: »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« in projekt Zdravje v
Vrtcu Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana.
Vrtci s podatki o športnih programih in dejavnostih so razporejeni v 6 skupin: vrtci s
športnimi pedagogi; vrtci, v katerih otroke navajajo na zdrav življenjski slog ali namenjajo
gibanju še posebno pozornost; vrtci, ki izvajajo vsakodnevno jutranje razgibavanje ali
vsakodnevne gibalne ure; vrtci, ki izvajajo projekt FIT Slovenija »Svet gibanja, svet veselja,
svet zdravja«; vrtci, ki izvajajo projekte: Zdravje v vrtcu, Zdrav vrtec, Zdrava Šola in ostali
vrtci, ki izvajajo vsaj enega od sledečih programov: Mali sonček, Ciciban planinec, različne
športne tečaje, letovanja, zimovanja, športne dopoldneve ali športne popoldneve. Znotraj
teh skupin pa so razporejeni še po regijah.
Diplomsko delo bo v pomoč ravnateljem, vzgojiteljicam in športnim pedagogom ter vsem, ki
izvajajo športne dejavnosti s predšolskimi otroki in želijo na tem področju pridobiti nove
ideje, poglede oz. karkoli spremeniti ali izboljšati.
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ABSTRACT

In this thesis we presented sports programs and activities of 307 kindergartens in Slovenia.
Analysis of sports programs and activities was carried out with the review of websites
registered kindergartens in Slovenia. We have also presented the objectives of early
childhood education and global objectives for activity "GIBANJE". We also made a detailed
presentation of three sports programs for preschool children at the national level:
exercise/sports program of the Institute of Sport Planica “Mali sonček“, Slovenia Project FIT:
"The world of movement, the world of joy, the world of health", and project “Zdravje v
vrtcu“ of Institute of Public Health Ljubljana.
Information of kindergartens Kindergartens’ sports programs and activities was arranged in
six groups: kindergartens with PE teachers; kindergartens, in which children are accustomed
to a healthy lifestyle or pay special attention to exercise; kindergartens that carry out the
daily morning exercise, daily exercise session; kindergartens that carry out the project FIT
Slovenia "World of movement, world of joy, world of health"; kindergartens that carry out
projects: “Zdrav vrtec“,“Zdrava šola“ and “Zdravje v vrtcu“ and other kindergartens that
carry at least one of the following programs: “Mali sonček”, “Ciciban planinec”, different
sport courses, holiday and winter stays, sports mornings or sports afternoons and within
these groups are distributed in region.
Thesis will assist principals, educators, and PE teachers, and also to all those who carry out
sports activities with preschool children and wish to gain new ideas and perspectives, or
want anything changed or improved.
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1 UVOD
Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z ustreznimi gibalnimi
dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi spoznavne, socialne in
čustvene sposobnosti ter lastnosti. Z različnimi dejavnostmi pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne
sposobnosti, si s tem gradi ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in si ustvarja čustveno vez z
okoljem. Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba in ko obvlada svoje telo, občuti veselje,
ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in samozavesti.
Postopoma začne spoznavati in usvajati osnovne prvine različnih športnih zvrsti (smučanje, plavanje,
kotalkanje, drsanje …) in si razširjati znanja z drugih področij (jezik, narava, družba, umetnost,
matematika). Otrok z različnimi dejavnostmi spoznava pojave v vsakdanjem življenju, na sprehodih
spoznava promet, bližnjo in daljno okolico, v gibalnih nalogah spoznava telo itd. Z različnimi
dejavnostmi na prostem si ohranja in krepi zdravje, seznanja se z lepoto ter vrednostjo narave in z
naravovarstvenim ravnanjem (Videmšek in Visinski, 2001).
Glede na pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem razvoju, je nujno že v rani mladosti ustvariti pozitiven
odnos do gibalnih dejavnosti. V tem obdobju imajo ključno vlogo starši oz. družina, zato je
pomembno, da starši omogočijo svojemu malčku, da skozi igro razvija gibalne sposobnosti in
postopoma usvoji športno dejavnost kot trajno vrednoto, ki mu bo pomagala ohranjati zdravje in ga
bo vse življenje sproščala ob psihičnih stresih.
Sodoben način življenja zahteva od človeka stalno telesno in duševno odpornost, ki pa pogosto niha
in se nima časa na hitro obnoviti. Prav zaradi tega mora imeti organizem določene rezerve, da se
lahko čim bolj upira škodljivim vplivom okolja. Redna telesna dejavnost in športna prehrana sta dva
od pogojev za dobro odpornost organizma.
Gibalna dejavnost je zelo pomembna za zdravo in dolgo življenje. Redna športna vadba zmanjša
nevarnost bolezni srca in oživlja, sladkorne bolezni, osteoporoze in nekaterih vrst raka. Gibanje zelo
koristi tudi duševnemu zdravju, ker lahko zmanjša raven stresa (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003).

1.1 Predšolska športna vzgoja
Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je najbolj dovzeten
za vplive okolja v zgodnjem otroštvu, prav to pa vpliva na razvoj njegove osebnosti. Strokovnjaki so
ugotovili, da vsega tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne more več
nadoknaditi. Zato je ena temeljnih nalog vrtca, da otrokom vsakodnevno omogoči in jih spodbuja, da
z različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznavajo in razvijajo gibalne ter druge
sposobnosti in lastnosti.
Program gibalnih dejavnosti naj izhaja iz različnih potreb in zmožnosti otrok, da lahko kar najbolj
prispeva k razvoju otrok. Pravilno organizirana in strokovno usmerjena športna vzgoja omogoča
uresničevanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja (Videmšek in
Visinski, 2001).
Gibalne športne dejavnosti v predšolskem obdobju predstavljajo pomemben segment v prvih letih
otrokovega razvoja, zato je pomembno, da so sistematično načrtovane, upoštevajo celostnost
razvoja predšolskega otroka, so privlačne in domiselne ter da otroci ob njih uživajo in si gradijo
pozitivne gibalne izkušnje. V vrtcu so vzgojitelji tisti, ki bi morali zadovoljevati primarne otrokove
potrebe po gibanju. Nekateri otroci se z vstopom v vrtec prvič seznanijo z gibalnimi/športnimi
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dejavnostmi, zato imajo vzgojitelji še posebej pomembno nalogo, da jim jih predstavijo kot
pomembne, zanimive, ustvarjalne, privlačne in nepogrešljive dejavnosti vsakdanjega življenja.
Vrtec je kraj, kjer otroci preživijo pretežni budni del dneva. V tem času je nujno potrebno omogočiti
takšno izbiro vsebin, kjer bodo lahko v zaprtem prostoru in zunaj usvojili kar največ znanja in
sposobnosti (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).
Organizirana športna dejavnost predšolskih otrok se začne z vstopom v vrtec. Otrok z različnimi
dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti ter
postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Mnoge gibalne dejavnosti od
otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje
(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003).
V predšolskem obdobju vključujemo v program športnovzgojnih dejavnosti naravne oblike gibanj
(lokomotorna in manipulativna), kompleksnejše športne dejavnosti (smučanje, plavanje, kolesarjenje
…) in ritmično-plesne dejavnosti (gibalne naloge v ritmu ob zvokih, domišljijsko ustvarjanje ob glasbi,
plesne igre …). Pri tem uporabljamo raznovrstne metode in oblike dela ter najrazličnejše pripomočke,
otroci pa spoznavajo in doživljajo športnovzgojne dejavnosti predvsem z igro (Videmšek in Visinski,
2001).

1.1.1 Globalni cilji predšolske vzgoje za področje dejavnosti »GIBANJE«
Cilji predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o vrtcih (1996):
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah;
 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in
izražanja;
 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja;
 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi
branja in pisanja;
 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja.
Globalni cilji za področje dejavnosti »GIBANJE«, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999):
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok;
 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju;
 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti;
 razvijanje gibalnih sposobnosti;
 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti;
 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov;
 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti;
 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti;
 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Cilji za področje dejavnosti »GIBANJE«, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), so razdeljeni v
tri sklope:
 cilji z vidika razvoja gibalnih sposobnosti:
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o
o
o
o

razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja vsega telesa, rok in
nog) in ravnotežja;
povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora;
razvijanje prstne spretnosti oziroma t.i. fine motorike;
razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti in vztrajnosti.



cilji z vidika usvajanja različnih znanj:
o sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje,
plezanje, plazenje itd.);
o usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavest prostora (kje se telo giblje), načina
(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega
telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi;
o spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger;
o usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo;
o iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov;
o sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja;
o pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja ipd.;
o spoznavanje zimskih dejavnosti;
o usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger.



čustveno-socialni cilji:
o uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila;
o spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in
»športnega vedenja« ;
o spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in
uporabo;
o spoznavanje osnovnih načel osebne higiene;
o spoznavanje oblačil in obutev, primernih za gibalne dejavnosti;
o spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna
okolja v sedanjosti in preteklosti;
o spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi;
o spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnosti, in zavest o skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

1.1.2 Nekatere oblike dejavnosti v vrtcu
Oblike športnih dejavnosti v vrtcu so zelo raznolike, vendar je vsem skupna vsebina - gibanje otrok.
Oblike dejavnosti so lahko:
 jutranja gimnastika,
 gibalni odmor,
 vadbena ura,
 gibalna minuta,
 sprehod,
 izlet,
 orientacijski izlet,
 vadba na trim stezi,
 aktivnosti po želji otok,
 športno dopoldne, športno popoldne,
 tečaji,
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letovanja,
zimovanja,
javni nastop.

Pogostost teh oblik je različna, nekatere lahko vključujemo v program vsak dan, nekatere večkrat na
teden, druge pa samo enkrat v mesecu ali celo samo enkrat v letu (Videmšek in Visinski, 2001).

1.2 Programi za predšolske otroke na državni ravni
1.2.1 Gibalni/športni program Mali sonček
Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo
razširitev, posodobitev in obogatitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti.
Sestavljen je iz štirih stopenj.
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi
vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Nagrada (športni
pripomoček) in priznanje v prvi vrsti pomenita, da je otrok vključen v program, zato naj ju prejmejo
vsi otroci, seveda po ustreznem procesu.
Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek,
lazenja, plazenja, plezanja, skoki …, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti.
Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja
in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. Gibalni/športni program Mali
sonček temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti! Pri predšolskih otrocih zaradi različnih
razlogov ni priporočljivo posebej spodbujati tekmovalnosti, med drugim zato, ker bi bili s tem lahko
manj sposobni, zaradi pogostih porazov, doživljali bi travme in bi se tako začeli izogibati
gibalnim/športnim dejavnostim. Manj gibanja pa posledično vodi v začarani krog, saj negativno vpliva
na bio-psiho-socialni status posameznika.
V okviru programa Mali sonček morajo biti dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega
posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki.
Gibalni/športni program Mali sonček traja 4 leta in poteka na štirih ravneh:
 Mali sonček (modri) – za otroke od 2. do 3. leta;
 Mali sonček (zeleni) – za otroke od 3. do 4. leta;
 Mali sonček (oranžni) – za otroke od 4. do 5. leta;
 Mali sonček (rumeni) – za otroke od 5. do 6. leta.
Vse štiri ravni se vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo.
Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo otroci nalepko, ki jo nalepijo v knjižico. Program temelji
na izbirnosti; da otroci uspešno zaključijo posamezen program, morajo izbrati določeno število nalog,
za vsak program je število nalog posebej opredeljeno. Vzgojiteljice poskušajo izvajati proces za vse
naloge oziroma čim večje število nalog (glede na materialne možnosti, klimatske razmere vrtca itd.),
otroci pa morajo za usvojitev nagrade in priznanja na vsaki stopnji usvojiti določeno število nalog
(možnost izbire). Po uspešno zaključenih nalogah otroci dobijo športni pripomoček in priznanje.
Otroci, ki ne obiskujejo vrtca, lahko naloge opravijo tudi v okviru različnih društev, klubov ter
zasebnikov v športu. Še bolje pa je, da jih v program vključi vrtec, ki je v njihovi neposredni bližini
bivanja.
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V primeru, da vrtec nima ustreznih pogojev (materialnih, kadrovskih), se lahko program prav tako
izpelje v sodelovanju z društvi, klubi ali zasebniki v športu oziroma zunanjimi strokovnimi sodelavci.
Program je zasnovan tako, da motivira tudi manj sposobne otroke in otroke s posebnimi potrebami,
za katere se gibalne naloge ustrezno prilagodijo, da jih lahko uspešno opravijo.
MALI SONČEK - MODRI vsebuje 8 nalog:
 modri planinec (4 izleti: 2 daljša sprehoda in 2 izleta);
 igre brez meja (športno popoldne s starši);
 naravne oblike gibanja na prostem ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 igre na prostem;
 vožnja s poganjalčkom;
 igre z žogo;
 ustvarjanje z gibom in ritmom;
 naravne oblike gibanja.
Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje.
MALI SONČEK - ZELENI vsebuje 8 nalog:
 zeleni planinec (4 izleti: 3 izleti in 1 orientacijski pohod);
 igre brez meja (športno popoldne s starši);
 mini kros (tek 200 metrov) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 igre na prostem z alpskimi ali tekaškimi smučmi (igre na snegu brez in s smučmi ali igre z
nestrukturiranim materialom in igre s smučmi na travi);
 vožnja s triciklom ali skirojem;
 igre z žogo;
 ustvarjanje z gibom in ritmom;
 naravne oblike gibanja.
Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje.
MALI SONČEK - ORANŽNI vsebuje 8 nalog:
 oranžni planinec (4 izleti: 3 izleti in 1 orientacijski pohod);
 igre brez meja (športno popoldne s starši);
 mini kros (tek 250 do 300 metrov) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 igre na prostem s smučmi (igre na snegu brez in s smučmi ali igre z nestrukturiranim
materialom in igre s smučmi na travi);
 vožnja s skirojem ali kolesarjenje;
 igre z žogo;
 ustvarjanje z gibom in ritmom;
 naravne oblike gibanja.
Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje.
MALI SONČEK - RUMENI vsebuje 11 nalog:
 rumeni planinec (5 izleti: 4 izleti in 1 orientacijski pohod);
 igre brez meja (športno popoldne s starši);
 mini kros (tek 300 metrov) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču;
 igre na prostem s smučmi (igre na snegu brez in z alpskimi smučmi ali igre na snegu ter hoja
in tek na smučeh 500 metrov ali igre z nestrukturiranim materialom in igre s smučmi na
travi);
 kolesarjenje;
 rolanje;
 drsanje;
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 igre z žogo;
 ustvarjanje z gibom in ritmom;
 elementi atletske in gimnastične abecede;
 igre z vodo, ob vodi in v vodi.
Otroci naj bi opravili vsaj 7 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje.
1.2.1.1 Podrobnejša predstavitev dejavnosti in nalog Malega sončka
PLANINSTVO:
 modri Mali sonček: 2 sprehoda v okolici vrtca jeseni in pozimi ter 2 izleta spomladi (enega
organizira vrtec s starši, drugega pa starši);
 zeleni Mali sonček: 3 izleti ali pohodi: prvi jeseni, drugi pozimi in tretji spomladi ter en
orientacijski pohod kadarkoli (iskanje skritega zaklada – pri nalogah uporabimo medpodročne
povezave). En izlet ali pohod organizira vrtec, enega starši, en izlet pa predstavlja daljši
sprehod v okolici vrtca;
 oranžni Mali sonček: 3 izleti ali pohodi, prvi jeseni, drugi pozimi in tretji spomladi, ki jih
organizirajo starši ali vrtec ter orientacijski pohod kadarkoli (iskanje skritega zaklada – pri
nalogah uporabimo medpodročne povezave);
 rumeni Mali sonček: 4 izleti ali pohodi: prvi jeseni, drugi pozimi tretji in četrti pa spomladi
(organizirajo jih starši ali vrtec) ter orientacijski pohod kadarkoli (iskanje skritega zaklada – pri
nalogah uporabimo medpodročne povezave).
Otroci na podlagi nalepke Malega sončka pridobijo ustrezno nalepko akcije Cicibana planinca.
IGRE BREZ MEJA:
• igre brez meja pri vseh stopnjah Malega sončka predstavljajo športno popoldne s starši;
• pri obliki se upošteva metoda igre, lahko so družinske igre, orientacijsko zabavne igre,
štafetne igre itd., uspeh je odvisen od skupine;
• naloge so lahko ravnotežnostne, koordinacijske in/ali preciznostne.
GIBANJE NA PROSTEM (niso tekmovanja):
 modri Mali sonček: naravne oblike gibanja na prostem vsaj 1 uro (poligon, naravne ovire) ali
krožna trim steza;
 zeleni Mali sonček: mini kros – tek približno 200 metrov na igrišču vrtca ali v neposredni
bližini (ob šoli) ali dejavnosti na trim stezi (kros lahko izvedejo s starši);
 oranžni Mali sonček: mini kros – tek približno 250 do 300 metrov na igrišču vrtca ali v
neposredni bližini (ob šoli) ali dejavnosti na trim stezi (kros lahko izvedejo s starši);
 rumeni Mali sonček: mini kros – tek približno 300 metrov na igrišču vrtca ali v neposredni
bližini (ob šoli) ali dejavnosti na trim stezi z vadbenimi kartončki.
SNEG IN RAZLIČNE OBLIKE GIBANJA PO NJEM:
 modri Mali sonček: igre na prostem pozimi, igra z nestrukturiranim materialom;
 zeleni Mali sonček: igre na prostem s smučmi, igra z nestrukturiranim materialom in igre z
improviziranimi smučmi, s podaljšanimi stopali;
 oranžni Mali sonček: igre na prostem s smučmi, igra z nestrukturiranim materialom in igre z
improviziranimi smučmi, s podaljšanimi stopali;
 rumeni Mali sonček: igre na prostem s smučmi, smučanje z alpskimi smučmi ali hoja in tek na
smučeh (500 metrov), igra z nestrukturiranim materialom in igre z improviziranimi smučmi, s
podaljšanimi stopali.
NA KOLESIH:
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modri Mali sonček: vožnja s poganjalčkom (kolesom brez pedal) jeseni ali spomladi,
dejavnosti s poganjalčki, potiskanje vozičkov, vlečenje igrač na vrvici, vožnja ob/po črti,
vožnja po hodnikih, zaustavljanje brez zaletavanja;
zeleni Mali sonček: vožnja s triciklom, sodobnim poganjalčkom ali skirojem jeseni ali
spomladi, pripravimo preprost poligon, po katerem se otroci vozijo;
oranžni Mali sonček: vožnja s skirojem ali kolesarjenje jeseni ali spomladi (vožnja s kolesom s
pomožnimi koleščki, vožnja s skirojem), pripravimo preprost poligon, po katerem se vozijo
otroci;
rumeni Mali sonček: kolesarjenje jeseni ali spomladi, vožnja z dvokolesom po zelo
enostavnem poligonu ali vožnja določene razdalje v krogu – vključeno je tudi zavijanje, vožnja
z dvokolesom s pomožnimi koleščki ali s skirojem po oteženem poligonu, ki zahteva dodatne
naloge.

IGRE Z ŽOGO:
 modri Mali sonček: igre z žogo se izvajajo jeseni ali spomladi, to so dejavnosti z balonom,
lutkami, riževimi vrečkami, različnimi žogicami (metanje, kotaljenje, nošenje);
 zeleni Mali sonček: igre z žogo se izvajajo jeseni ali spomladi, to so dejavnosti z balonom,
rutkami, žogo, riževimi vrečkami – pripravimo enostavni poligon ali vadbo po postajah (manj
postaj – nošenje, kotaljenje, metanje, lovljenje, odbijanje, brcanje);
 oranžni Mali sonček: dejavnosti z različnimi žogami jeseni ali spomladi – pripravimo enostavni
poligon, vadbo po postajah ali štafetne igre (metanje, lovljenje, odbijanje, kotaljenje,
vodenje, brcanje, poigravanje);
 rumeni Mali sonček: dejavnosti z različnimi žogami jeseni ali spomladi – osnovni elementi
različnih športnih iger z žogo (metanje, lovljenje, odbijanje, kotaljenje, vodenje z različnimi
deli telesa, v različne smeri, z različnimi pripomočki, kot so loparji in palice) – uporaba
gibalnega znanja v elementarnih igrah.
USTVARJANJE Z GIBANJEM IN RITMOM:
 modri Mali sonček: je proces s ciljem znati vsaj eno bibarijo in eno ljudsko rajalno igro;
 zeleni Mali sonček: ustvarjanje z gibanjem in ritmom ob glasbi, glasbilih ali ob glasbeni
pravljici (po izbiri) – slušno zaznavanje, razlikovanje in odziv telesa na glasbo ali glasbila. To je
proces s ciljem znati vsaj eno skupinsko ustvarjanje in ljudsko rajalno igro;
 oranžni Mali sonček: ustvarjanje z gibanjem in ritmom ob glasbi, glasbilih ali glasbeni pravljici
(po izbiri) – slušno zaznavanje, razlikovanje in odziv telesa na glasbo ali glasbila. To je proces s
ciljem znati vsaj eno skupinsko ustvarjanje in ljudsko rajalno igro (otrok ima posebno vlogo);
 rumeni Mali sonček: ustvarjanje z gibanjem in ritmom ob glasbi, glasbilih ali glasbeni pravljici
(po izbiri) – slušno zaznavanje, razlikovanje in odziv telesa na glasbo ali glasbila. To je proces s
ciljem znati vsaj dva ljudska plesa in eno ustvarjalno rajalno igro.
NARAVNE OBLIKE GIBANJA:
 modri Mali sonček: to je proces, ki poteka čez celo leto, preverjanje je pozno spomladi.
Pripravimo poligon, ki vključuje določene naloge. Cilj je otroke navajati na obliko dela (na
poligon) in sproščeno izvajanje gibanja;
 zeleni Mali sonček: proces poteka čez celo leto, preverjanje je pozno spomladi. Pripravimo
poligon, ki vključuje določene naloge. Cilj je usvojiti obliko dela (poligon) in sproščeno izvajati
gibanja;
 oranžni Mali sonček: proces poteka skozi celo leto, preverjanje je pozno spomladi.
Pripravimo vadbo po postajah, ki vključuje določene naloge. Cilj je usvojiti obliko dela (vadbo
po postajah) in sproščeno izvajati gibanja;
 rumeni Mali sonček: poleg naravnih oblik gibanja, se pri tej starostni skupini otrok pojavijo
tudi elementi atletske in gimnastične abecede. Proces poteka čez celo leto, preverjanje
25

izvedemo pozno spomladi. Otroci izvajajo naravne oblike gibanja v oteženih pogojih (npr.
plazenje z žogo v rokah, po naklonini navzdol). Elementi atletske abecede so hoja in tek na
različne razdalje, tek čez prilagojene ovire, igrice hitrega odzivanja, štafetne igre, različni
skoki, meti itd., elementi gimnastične abecede pa so premagovanje orodij kot ovir, valjanje,
zibanje, plezanje po letveniku, hoja po gredi. Cilj je sproščeno izvajati gibanja.
ROLANJE:
 izvaja se samo pri rumenem Malem sončku, jeseni, pozimi ali spomladi;
 dejavnosti so prosto rolanje po kotalkališču (asfaltna površina) in vijuganje med stožci, otrok
večkrat spreminja smer in se vsaj enkrat zapelje pod neko vodoravno oviro;
 otrok naj se zna varno ustaviti.
DRSANJE:
 izvaja se pozimi, samo pri rumenem Malem sončku;
 prosto drsanje po drsališču in vijuganje med stožci, otrok večkrat spreminja smer in se vsaj
enkrat zapelje pod neko vodoravno oviro;
 otrok naj se zna varno ustaviti.
IGRE Z VODO, OB VODI IN V VODI:
 izvaja se kadarkoli, vendar samo pri rumenem Malem sončku;
 predstavljajo sproščeno izvajanje gibalnih nalog, ki vključujejo prilagojenost na vodo (potop,
upor, drsenje …).

1.2.2 Mednarodni projekt FIT Slovenija: »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«
Projekt promocije GIBALNE ŠPORTNE aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni
program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol.
CILJI:










promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja;
omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in razvijanje le-teh;
povečati kakovost in količino gibalno-športne aktivnosti;
postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti;
spodbuditi otroke k redni gibalni aktivnosti;
naučiti otroke, da je redna gibalno-športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost;
razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti;
osveščanje o varnosti;
prenos pozitivnega vzorca na otroke in starše.

Cilji MP FIT Slovenija se popolnoma pokrivajo s cilji športne vzgoje in zagotavljajo zdrav in skladen
razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost.
VADBENI PROGRAMI SO:
 privlačni in dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, starost, spol,
socialni položaj;
 način učenja je IGRA;
 poudarjajo prijateljstvo, veselje, sodelovanje;
 vadbeni program poudarja netekmovanje;
 programi so VARNI in ZDRAVI.
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FILOZOFIJA MP FIT SLOVENIJA:
 razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in igro;
 ni izpostavljanja neuspehom;
 učitelji z otroki sodelujejo, jih učijo, ne trenirajo;
 teži k večji strokovnosti;
 otroci so sposobnejši, veseli in zadovoljni ter ZDRAVI.
NAČINI DELA:
 FIT metodologija upošteva fiziologijo: »Otroci niso »mini« odrasli«;
 namen je razvijati in ustvarjati skozi gibanje in skozi igro;
 otroci se skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo - s tem rastejo v sposobnejše osebe,
izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati;
 učenje otrok, ne subjektov;
 dosežki že s pripravljenostjo poizkusiti;
 brez izpostavljanja neuspehom, pomembni so le uspehi v majhnih korakih, ki vodijo k
neskončnim dosežkom;
 preizkušanje – učenje na napakah, raziskovanje lastnih sposobnosti in omejitev, vodijo k
obvladovanju nalog, le-to pa k večji samopodobi, samozavesti, samoodgovornosti, logičnemu
razmišljanju;
 FIT učitelji z otroki sodelujejo, jih učijo in ne trenirajo;
 sodelovanje otroka z učiteljem in učitelja z otrokom - oba pridobivata in dozorevata tekom
procesa učenja;
 pomemben je tako posameznik, kot tudi skupina;
 napredujejo vsi - tisti, ki so aktivno vključeni v različne športne aktivnosti in tisti katerih
gibalne spretnosti niso najbolj razvite;
 v FIT-u je pomemben zdrav, celostni razvoj otroka;
 v FIT-u je teženje k večji strokovnosti, zavzetosti, odločnosti, napredovanju, vzpodbujanju
otrok;
 otroci postajajo popolnejši in sposobnejši, so veseli, zadovoljni in zdravi;
 FIT vadbeni programi so privlačni in dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne
sposobnosti, spol, starost, socialni položaj, veroizpoved ...
 programi zabavni in pisani na kožo otrokom 21. stoletja, so univerzalni in niso le vodene
različice športnih/vadbenih programov za odrasle, poudarjajo samotekmovanje in skupinsko
delo, izhajajo iz otrok, za otroke;
 način učenja: didaktična gibalna igra.
KAJ OTROK PRIDOBI?
 Pozitiven odnos do rednega gibanja, višja samopodoba, samozavest, razvije kognitivne
sposobnosti, razvije funkcionalne sposobnosti, pridobi pozitivne vrednote, socialni prostor,
timsko delo, multikulturalnost, pozitivna čustva, zabava, uspeh, veselje … Izboljša zdravstveni
status, razvije motorične sposobnosti, usvoji segmente različnih športnih zvrsti, vseživljenjsko
učenje, različna znanja, razvije zavedanje, da je gibanje potreba in ne obveznost.
DOSEDANJE DEJAVNOSTI:
 izobraževanje strokovnega kadra (dvakrat letno) v organizaciji FIT SLOVENIJA;
 interni ciljni seminar: priprava na FIT-ove igre brez meja za učiteljice prve triade;
 interne delavnice za učiteljice v projektu;
 kakovostne ure ŠVZ s FIT-ovimi vsebinami in uporabe FIT-ove metodologije;
 FIT gibalne minute in aktivni odmori;
 FIT aktivni sprehodi;
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priprava in izvedba FIT-ovih olimpijad;
aktivnosti v podprojektu Učimo za življenje (Evropski teden mobilnosti, Svetovni dan srca,
svetovni dan hoje, FIT dan brez televizije in računalnika, Svetovni dan zdravja - FIT hoja za
zdravje, svetovni dan gibanja, Svetovni dan športa).

1.2.2.1 Podprojekt: Učimo za življenje















DAN BREZ AVTOMOBILA - aktivnosti pri pouku (ŠVZ, SPO, LVZ)
o osveščanje o škodljivosti izpušnih plinov
o spodbujanje aktivnega življenjskega sloga
o osveščanje o pomembnosti gibanja za zdravje
ZDRAVO SRCE - aktivnosti pri pouku (ŠVZ, SPO, LVZ)
o promocija gibanja za zdravo srce in ožilje
o osveščanje o pomembnosti zdravega delovnega okolja
HOJA ZA ZDRAVJE - aktivni sprehod
o vsebine, ki govorijo o pomenu hoje za zdravje, medpredmetno povezovanje
o promocija aktivnega življenjskega sloga
o osveščanje o hoji kot najbolj zdravem načinu gibanja
MEDNARODNI DAN STRPNOSTI
o FIT didaktično gibalne igre, ki vključujejo razvoj timske harmonije (ura ŠVZ)
o spodbujanje prijateljstva in sodelovalnega odnosa
o spodbujanje k strpnosti in upoštevanju različnosti
FIT DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA
o kaj lahko počnemo namesto gledanja TV in uporabe računalnika
o promocija aktivnega življenjskega sloga
o osveščanje o škodljivosti pretiranega sedenja pred televizijo in računalnikom
FIT HOJA ZA ZDRAVJE
o peš, z rolerji, s kolesom v šolo in iz šole
o promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga in
o najprimernejše gibalne oblike za ohranjanje in izboljšanje zdravja
SVETOVNI DAN DRUŽINE
o FIT aktivnosti z babicami in dedki ali starši
o razvijanje medgeneracijskih vezi in spoštovanja
o spodbujanje aktivnega življenjskega sloga
o spodbujanje aktivnega druženja
FIT OLIMPIADA
o vzpodbujanje k medsebojnem razumevanju in »fair playu«
o vzpodbujanje k medsebojni pomoči, prijateljstvu in druženju

1.2.3 Zdravje v vrtcu
Projekt Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana.
VRTCI SO PRIMERNO OKOLJE ZA PROMOCIJO ZDRAVJA:
 Vrtci so v Sloveniji tradicionalno uveljavljena organizirana oblika varstva otrok. Zagotavljajo
ustrezno okolje in razmere za varno, zdravo otroštvo in za razvoj telesnih in duševnih
sposobnosti otrok. Poleg tega pa omogočajo izboljšanje kakovosti življenja družin. V letu od
2004–2005 je bilo v celotni Sloveniji v vrtce vključenih 60,8 % otrok. Otroci, ki živijo v
zdravem okolju, spoznajo zdrav način življenja, osvajajo zdrave navade in veščine, lahko
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odrastejo v zdrave odrasle osebe in pri tem lahko kaj naučijo tudi starše. V predšolskem
obdobju si otroci pridobivajo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih obdržijo večinoma vse
življenje. Dobro usposobljeno in izobraženo vzgojno osebje veliko prispeva k osvajanju načel
zdravega življenja. Pomembno je osebno stališče in zavzetost zaposlenih, ki so vzor otrokom
in na očeh staršem, do dejavnikov, ki imajo pozitivni in negativni vpliv na zdravje.
NAŠI OTROCI SI ZASLUŽIJO NAJBOLJŠE:
 Vsakodnevni klici iz vrtcev glede preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, preprečevanja
poškodb in zastrupitev kažejo, da zadeve na tem področju še zdaleč niso urejene in da so
potrebne dodatne aktivnosti. Za vzpostavljanje dobrega sožitje, zdravih pogojev in
zadovoljstva so pomembni vsi: zdravi otroci, usposobljeni vzgojitelji, informirani starši ter
motivirani ustanovitelji vrtcev. Vrtcem bomo ponudili različne aktivnosti, s katerimi bomo
skušali pedagoške delavce in ravnatelje motivirati za aktiven pristop pri doseganju
zadovoljive zdravstvene vzgoje otrok.
BOLJE PREPREČITI KOT ZDRAVITI:
 Z nezdravim načinom življenja so povezane kronične nenalezljive bolezni (bolezni srca in
ožilja, rak, kronične bolezni dihal in prebavil), ki so v Sloveniji in drugod v razvitem svetu
glavni vzrok umrljivosti. Znaki teh bolezni se običajno pokažejo šele v odrasli dobi, njihovo
preprečevanje pa se začenja že v otroštvu. Zbrali bomo stališča, ugotovili želje in potrebe
vrtcev po širjenju zdravstveno-vzgojnega znanja ter nato to znanje ponudili.
CILJI:




otroci se naučijo skrbeti za zdrav način življenja, da sta za zdravje potrebna zdrava in
raznolika prehrana ter gibanje;
spoznajo, da na zdravje vpliva okolje in oni sami;
spoznajo različne zdravilne rastline, ki uspevajo v okolici vrtca …

VSEBINE:
 ogled lutkovnega filma »Ostal bom zdrav«, pogovor o filmu v smislu skrbi za zdravje, da znajo
otroci ločit kaj je bilo prikazano kot dobro in kaj kot slabo za naše zdravje;
 pomen osebne higiene in umivanja rok ter zob;
 pomen gibanja;
 izdelava plakata – prehranske piramide;
 priprava uravnoteženega jedilnika v vrtcu;
 ogled ekotržnice, ekokmetije, sušilnice sadja, milina, čebelnjaka, peke kruha, piškotov iz
polnozrnate moke (medenjaki);
 sprehodi in izleti v bližnji in daljni okolici vrtca;
 iskanje in pogovor o zdravilnih rastlinah z zeliščarko na tržnici, priprava čaja iz zelišč …
1.2.3.1 Področja vplivanja
ZDRAVA PREHRANA:
 Promocija na tem področju že poteka in se bo še nadaljevala z uvajanjem standardov
zdravega prehranjevanja v vrtce. Uvajanje ekoloških živil v prehrano otrok in odraslih v vrtcu,
uživanje sadja in zelenjave, pitje vode in nesladkanih čajev …
TELESNA DEJAVNOST:
 Sedeč način življenja je potrebno zmanjševati z aktivnimi pristopi.
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PASIVNO KAJENJE:
 Vse več je podatkov o škodljivosti pasivnega kajenja, kar se pri mladih organizmih še hitreje
pokaže.
ODNOS DO ŠKODLJIVIH RAZVAD:
 Gradi se že v najzgodnejši mladosti in zahteva ustrezne pristope ter dobre zglede.
MEDOSEBNI ODNOSI:
 Posledice slabih odnosov se kažejo v pojavu različnih bolezni.
OSEBNA HIGIENA:
 Navade osebne higiene se pridobijo v otroštvu. So pomemben dejavnik preprečevanja
širjenja nalezljivih in drugih bolezni.
VARNO VEDENJE:
 Vzgoja v zgodnjem obdobju in zgled odraslih pomembno vplivata na stališča do varnosti v
kasnejšem obdobju (okrepitev varnega obnašanja v vrtcu, doma in v prometu).
VARNO FIZIČNO OKOLJE:
 Osnovne pogoje za to nudi varna gradnja objektov, ustrezna razporeditev prostorov in
oprema prilagojena potrebam in zmožnostim otrok, varna igrala in igrače.

1.3 Namen in cilji diplomskega dela
Podatki iz Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da delež otrok v vrtcih v Sloveniji vsako leto
narašča. Od leta 1995–1996, ko je bilo v vrtec vključenih 56,9 % otrok v Sloveniji, jih je bilo v letu
2010–2011 vključenih že 75,3 %. Zaradi večjega števila otrok v vrtcih se ustanavlja tudi vedno več
javnih in zasebnih vrtcev v Sloveniji. Tako je v šolskem letu 2011–2012 izvajalo predšolsko vzgojo 922
vrtcev in njihovih enot, od tega 95 % javnih (880) in 5 % zasebnih (42). Vrtci pa ponujajo
najrazličnejše programe za otroke 1. in 2. starostnega obdobja, tako se lahko starši še lažje odločijo,
kateri program bi bil najboljši za njihovega otroka.
Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja, saj je otrokov organizem ravno takrat najbolj
izpostavljen problemom okolja. Potreba po gibanju se kaže že pri najmlajših, ravno zato je
pomembno, da se jim ponudi kvalitetna in pestra vadba.
Ker največkrat staršem primanjkuje prostega časa v dnevu, sredstev ali možnosti, da bi zagotovili
ustrezno količino gibanja za svoje otroke, je z njihovega vidika najlažje, če bi se otroci dovolj gibali že
v vrtcu, kjer preživijo tudi največ časa. Otrok popoldne ne bi bilo potrebno voziti na dodatne
programe, kar pomeni več skupnega popoldanskega časa s starši, gibanje pa bi bilo vpleteno v način
preživljanja dneva predšolskega otroka s svojimi sovrstniki.
V Sloveniji se počasi že razvijajo javni vrtci z obogatitvenimi programi s poudarkom na športu in
zasebni vrtci s poudarkom na športnih dejavnostih.
Namen diplomskega dela je podrobna predstavitev javnih in zasebnih vrtcev s poudarkom na
športnih dejavnostih ter njihovih programov, projektov in aktivnosti, ki jih z otroki izvajajo čez dan ali
čez leto. V diplomskem delu želimo predstaviti tudi gibalne/športne programe in projekte na
republiški ravni, katere vrtci že izvajajo, kot so: Mali Sonček, FIT Slovenija in Zdravje v vrtcu.
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2 METODE DELA
Diplomsko delo je monografskega tipa, pri katerem smo uporabili deskriptivno metodo dela. V prvem
delu smo teoretično predstavili programe na državnem nivoju, ki jih izvajajo vrtci, v drugem delu pa
so navedeni vsi vrtci v Sloveniji, ki izvajajo obogatitvene programe s poudarkom na športnih
dejavnostih. Le ti so razdeljeni v 6 skupin.
Pri pisanju diplomskega dela nam je bila v pomoč domača literatura, internetne strani ter izkušnje,
pridobljene pri delu s predšolskimi otroki.
V diplomsko delo so bili zajeti samo tisti vrtci, ki so imeli spletno stran, imeli na svojih spletnih
straneh objavljen letni delovni načrt vrtca, publikacijo vrtca ali kako drugače objavljene podatke o
svojih gibalnih/športnih dejavnostih.
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3 RAZPRAVA
3.1 Vrtec
Vrtec je vzgojno-izobraževalna institucija in deluje po veljavnem kurikulumu, ki ob upoštevanju in
spoštovanju tradicije slovenskih vrtcev z najnovejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz
njih izpeljanimi drugačnimi pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje programe.
Kurikulum je torej procesno-razvojno naravnan, kar pomeni, da je v ospredju proces, ki temelji na
ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka.
Predlagani primeri vsebin in dejavnosti vsa področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst
dnevnega življenja otrok v vrtcu. Vzgojitelj je pri realizaciji vsebin avtonomen, kar pomeni, da glede
na okoliščine, socialni kontekst, aktualnost, izbiro metod, načinov dela … po svoji strokovni
usposobljenosti določa, kako, kdaj, na kakšen način in s katerimi vsebinami bo dosegel zastavljene
cilje. Pri tem mora upoštevati vsebinske, materialne, organizacijske in kadrovske pogoje v vrtcu, kjer
deluje. Vrtci po Sloveniji pa se v navedenih pogojih med seboj razlikujejo (Bergant, 2009).
Vrtec je prva uradna institucija, s katero se seznani otrok pred vstopom v šolo. In že tu si je potrebno
začeti prizadevati za čim bolj razgibano preživljanje časa, ki ga otroci preživijo v vrtcu. Prav zato je
strokovno načrtovana, organizirana in pravilno usmerjena športna vzgoja potrebna in nujna za
otrokov celostni razvoj (Videmšek, 1994).
Vrtec ima torej poleg staršev zelo pomembno vlogo vzgoje na vseh področjih življenja. V vrtcu
pridobijo otroci mnoge navade, ki so jim bile prej povsem tuje. Naučijo se socialne komunikacije,
upoštevanja pravil, spoštovanja drugih, poleg vsega tega pa se s pravilnimi zgledi lahko naučijo veliko
tudi na gibalnem področju. Seveda pa jim moramo to tudi omogočiti. Ponuditi jim moramo čim več
različnih oblik gibalnih dejavnosti, pri katerih nikakor ne smemo pozabiti na varnost (Grbec, 2010).

3.2 Vrtci s poudarkom na športnih dejavnostih v Sloveniji
Po pregledu vseh vrtcev smo ugotovili, da je gibalni/športni program Mali sonček obogatitveni
program večine vrtcev, zajetih v diplomskem delu. Zato smo se odločili, da jih razporedimo po
drugačnem »hierarhičnem« načinu. Razvrstili smo jih v 6 skupin:







vrtci s športnimi pedagogi;
vrtci, v katerih otroke navajajo na zdrav življenjski slog ali namenjajo gibanju še posebno
pozornost;
vrtci, ki izvajajo vsakodnevno jutranje razgibavanje, vsakodnevne gibalne ure;
vrtci, ki izvajajo projekt FIT Slovenija »svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«;
vrtci, ki izvajajo projekte: Zdravje v vrtcu, Zdrav vrtec, Zdrava Šola in
ostali vrtci, ki izvajajo vsaj enega od sledečih programov: Mali sonček, Ciciban planinec,
različne tečaje, letovanja, zimovanja, športne dopoldneve in športne popoldneve.

Najvišje smo uvrstili vrtce, ki imajo zaposlene športne pedagoge, oz. kjer športni pedagogi
pripravljajo in izvajajo vadbene ure za otroke. Vrtci, ki ne izvajajo projekta FIT in Zdravje v vrtcu, pa
kljub temu namenjajo gibanju in razvoju zdravega življenjskega sloga večjo pozornost ter izvajajo
vsakodnevne gibalne ure in jutranje razgibavanje, so tako uvrščeni takoj za vrtci s športnimi pedagogi.
Nato sledijo vrtci, ki izvajajo projekt FIT in Zdravje v vrtcu ter ostali vrtci, ki izvajajo vsaj enega od
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sledečih programov: Mali sonček, Ciciban planinec ali izvajajo različne tečaje (plavanja, smučanja,
rolanja), letovanja, zimovanja, športne dopoldneve ali športne popoldneve.
Vrtci, ki dajo velik poudarek gibanju, zdravemu načinu življenja in njunemu vpletanju v dnevni
program vrtca, so pogosto tudi vrtci, ki izvajajo več programov ali projektov hkrati. Vendar se v
diplomskem delu zato ne pojavljajo večkrat, ampak so uvrščeni najvišje po naši »hierarhični« lestvici.
Tako je na primer vrtec, ki izvaja projekt FIT, gibalni/športni program Mali sonček, projekt Zdravje v
vrtcu, letovanje in vadbene ure s športnim pedagogom, uvrščen v skupino vrtci s športnimi pedagogi.
Vrtec, ki izvaja projekt FIT Slovenija in Zdravje v vrtcu pa je uvrščen v skupino: vrtci, ki izvajajo projekt
FIT Slovenija »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Gre za dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcu in jih organizirajo, da bi bilo
življenje v vrtcu še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene. To so vsebine in aktivnosti,
ki potekajo v okviru rednega programa in sicer v večjem obsegu, kot to predvideva redni program.
Tako imajo otroci možnost poglobljenega razvoja na določenih področjih. V te programe se v okviru
možnosti vključujejo celotni oddelki ali le zainteresirani posamezniki.
DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti časovno ne posegajo v programe vrtca. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti
krijejo starši. To so dejavnosti, ki jih za otroke vodijo zunanji in notranji izvajalci. Ne sodijo v
kurikulum vrtca. To so dejavnosti, ki jih ponujajo in organizirajo različni zasebniki, lahko pa jih
organizira in ponudi vrtec s svojimi strokovnimi delavci.
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3.2.1 VRTCI S ŠPORTNIMI PEDAGOGI
3.2.1.1 Goriška
3.2.1.1.1 Vrtec pri OŠ Dornberk
Gregorčičeva 30 a
5294 Dornberk
http://vrtec.os-dornberk.si/index.php
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 vrtec v naravi, tabor, bivanje v naravi;
 Zlati sonček (program A za petletne otroke: izleti, plavanje, rolanje, kotalkanje ali
kolesarjenje, smučanje ali drsanje in spretnosti z žogo);
 plavalni tečaj v sodelovanju s Športno zvezo Nova Gorica za otroke starejših skupin;
 smučarski tečaj če bo zanimanje med starši in otroki;
 za ŠPORTNE URICE skrbita 2 ŠPORTNA UČITELJA (Aljoša Bratina in Marko Vovk);
 skrb za zdravje otrok s sprehodi in igrami na prostem ter z vsakodnevnim razgibavanjem
telesa, skrb za zdrav telesni razvoj otrok in utrjevanje odpornosti.
3.2.1.1.2 Vrtec pri OŠ Renče
Trg 31,
5292 Renče
http://www.os-rence.si/cms/index.php
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček,
 plavalni tečaj,
 tečaj smučanja.
Dodatne stroške, ki so vezani na vstopnino, prevoz itd. plačajo starši.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola;
 kotalkarski tečaj izvaja KK Renče na kotalkališču;
 športna šola izvaja Športno društvo Partizan Renče v telovadnici OŠ Renče.
LETOVANJE OTROK
 tridnevno letovanje (dve nočitvi) v CŠOD Medved na Medvedjem Brdu
PROJEKTI:
 športne urice, ki jih finančno podpira tudi občina Renče Vogrsko. Športne urice zajemajo tudi
celoten program Zlatega sončka. Program vodi ŠPORTNI PEDAGOG Samo Nanut.
 Zdravje v vrtcu
3.2.1.2 Gorenjska
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3.2.1.2.1 Organizacijska enota Vrtec Naklo
Glavna cesta 13
4202 Naklo
http://www.os-naklo.si/vrtec.php
V LETOŠNJEM LETU ŠE VEČ POUDARKA NA GIBANJU: GIBALNE URICE v Naklem pod vodstvom
ŠPORTNEGA PEDAGOGA.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 pohodi in izleti (Kekčeva dežela, živalski vrt, Prirodoslovni muzej, Lutkovno gledališče …);
 telovadne urice v OŠ Naklo, skupna vadba s starši otrok;
 vesele igre na snegu;
 sprehodi v bližnjo okolico in izleti (živalski vrt, Kekčeva dežela, Prirodoslovni muzej …);
 pohodi (Strahinj, Cegelnica, Okroglo, Kriva jelka in Zadraga);
 GIBALNE URICE potekajo v Dupljah enkrat tedensko, vsak teden za en oddelek, v
dopoldanskem času v OŠ Naklo, za otroke 2. starostnega obdobja ob sodelovanju z
vzgojiteljicami in občasno tudi s svetovalno delavko.
NOVOSTI:
 Rožletov tek »Mamica, očka – tecimo skupaj«,
 sodelovanje pri organizaciji VI. prireditve Šport špas, druženje in gibanja vseh generacij.
DODATNI PROGRAMI:
 tečaj rolanja, ki ga izvaja Športno društvo CICI ŠPORT Kranj;
 tečaj plavanja, ki ga izvaja PK TRIGLAV Kranj;
 plesne vaje izvaja Plesni studio Ritem Ča ča ča, plesni studio Gorenjske;
 plesna delavnica;
 otroška telovadba izvaja ŠPORTNI PEDAGOG Matjaž Zupin Muzik.
PROJEKTI V VRTCU:
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.1.2.2 Vrtec Tržič
Cesta Ste Marie aux mines 28
4290 Tržič
http://www.vrtec-trzic.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček za 2–6 letne otroke, dejavnost poteka celo leto in vključuje tudi:
o smučarski tečaj v sodelovanju s Smučarskim klubom Tržič in Zvezo učiteljev in
vaditeljev smučanja Tržič;
o plavalni tečaj v sodelovanju s Plavalnim klubom Merit Triglav Kranj;
 Ciciban planinec za 5–6 letne otroke, poteka celotno šolsko leto in vključuje:
o štiridnevni planinski tabor za starejše skupine otrok, planinska koča na Kofcah;
o nekajdnevni družinski doživljajski tabori.
Sodelovanje poteka z zunanjimi sodelavci, dodatne stroške krijejo starši.
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DODATNE DEJAVNOSTI:
 miselno-plesne gibalne urice;
 plesne urice;
 športni program s poskusnim UVAJANJEM ŠPORTNEGA PROGRAMA in ŠPORTNEGA
PEDAGOGA (nadgrajevanje osvojenih znanj projekta FIT PLUS in projekta ZUNAJ BODIMO,
ZDRAVO ŽIVIMO);
 planinske urice ob sobotah, izjemoma ob petkih popoldan;
 atletska šola.
Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci.
3.2.1.3 Savinjska
3.2.1.3.1 Zasebni vrtec Mali grof d.o.o.
Grajska ulica 8a
3210 Slovenske Konjice
http://www.vrtecmaligrof.si
POSEBNA POZORNOST
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA.

NAMENJENA

SPODBUJANJU

GIBANJA

in

RAZVOJU

ZDRAVEGA

CILJI PROGRAMA
 posebna pozornost namenjena področju gibanja in medpodročnem povezovanju
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 gibalne dejavnosti (vesele igre in plesi, športne urice ...)
RITEM ŽIVLJENJA V VRTCU
 ob sredah GIBALNA URA S ŠPORTNIM PEDAGOGOM (cca. 60 min.), ki načrtuje in izvaja tudi
dejavnosti na prostem
PRIMERI GIBALNE DEJAVNOSTI OTROK:
 naravne oblike gibanja (hoja, tek, plazenje, lazenje, meti, skoki, poskoki, preskoki, valjanje,
plezanje, potiskanje, vlečenje, nošenje, dvigovanje, vese, ipd.) na različnih površinah, po
različnih delih telesa, v različne smeri, z različnimi pripomočki;
 razvoj fine motorike (upravljanje z rokami in s prsti rok ter upravljanje z nogami in prsti na
nogah);
 razvoj gibalnih sposobnosti (ravnotežje, koordinacija gibanja);
 dejavnosti v ritmu (spoznavanje ritma, izvajanje ritmičnih dejavnosti);
 elementarne igre (lovljenja, skrivanja, rajalne igre, postavitev enostavnih poligonov, gibanja
v različnih položajih do določenih oznak v prostoru, ipd.);
 plesne igre;
 osnovne dejavnosti z žogo;
 sprostitvene dejavnosti;
 igre na snegu.
3.2.1.4 Pomurska
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3.2.1.4.1 VVE pri OŠ Šalovci
Šalovci 172
9204 Šalovci
http://www.os-salovci.si/index.php/vrtec
DNEVNI RED
 8.00–8.10 JUTRANJE GIBALNE AKTIVNOSTI – JUTRANJA TELOVADBA
OBOGATITVENI PROGRAM
 Zdravje v vrtcu
SODELOVANJA Z OSNOVNO ŠOLO
 delavnice S ŠPORTNIM PEDAGOGOM
PROSTORSKI POGOJI:
 igrišče vrtca,
 telovadnica osnovne šole.
3.2.1.5 Obalno-Kraška
3.2.1.5.1 VVE pri OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
Spodnje Škofije 40 D
6281 Škofije
http://www.sola-skofije.si/vrtec/
DNEVNI RED
 8.00–8.30 JUTRANJE RAZGIBAVANJE
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 prvi koraki v ples in folkloro;
 2 športna dopoldneva;
 športna dejavnost v dopoldanskem času (enkrat tedensko), ki jo VODI UČITELJICA ŠVZ in želi
predstaviti otrokom: različne položaje telesa, načine gibanja, gimnastične vaje,
elementarne igre, plesne igrice in ostale gibalne naloge, ki pomembno vplivajo na njihov
psihomotorični razvoj, v večnamenskem prostoru vrtca.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 ples,
 športne dejavnosti.
Izvajajo jih zunanji ponudniki, dejavnosti so za starše plačljive.
RAZŠIRJENE DEJAVNOSTI VRTCA:
 športni program Zlati sonček za starejše otroke;
 tečaj plavanja 10 ur (šoloobvezni otroci) v dogovoru s Plavalnim klubom Koper, Ankaran,
financiranje: MO Koper preko razpisov za športne programe predšolske mladine in starši;
 pohodništvo za otroke od 4. leta dalje;
 Zdravje v vrtcu.
37

NADSTANDARDNI PROGRAM
 letovanje v Čatežu (dom Čebelica)
PRIREDITEV
 kolesarski izlet maj 2013,
 Šport špas, ki ga organizira upravni odbor sklada šole in vrtca v okviru »Koper - zdravo
mesto«.
3.2.1.6 Spodnjeposavska
3.2.1.6.1 Vrtec pri Osnovni šoli Velika Dolina
Velika Dolina 30
8261 Jesenice na Dolenjskem
http://www.osvelikadolina.si/vrtec
PREDNOSTNE NALOGE:
 izvajanje programa Zlati sonček;
 celostna skrb za zdravje (gibanje, prehrana, medosebni odnosi, preprečevanje bolezni in
odvisnosti);
 ŠPORTNA VZGOJA pod mentorstvom ŠPORTNEGA PEDAGOGA.
OSNOVNE DEJAVNOSTI:
 igre z žogo, pohodi, plavanje, smučanje, spretnostna vožnja s kolesom;
 daljši sprehodi oz. pohodi, kvalitetni jedilniki, raznovrstna zdrava prehrana;
 v dogovoru s ŠPORTNIM PEDAGOGOM ena ura dejavnosti mesečno za posamezno skupino;
 prednostno kupovanje pripomočkov za gibanje (različne žoge, baloni, obroči …).
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športne aktivnosti, ki so izvedene v sodelovanju s ŠPORTNIM PEDAGOGOM;
 Zlati sonček, ki vključuje štiri in petletne otroke in izvaja: izlete, spretnosti z žogo, plavanje,
smučanje, rolanje in vožnjo s kolesom.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.1.7 Osrednjeslovenska
3.2.1.7.1 Vrtci Brezovica
Nova pot 9
1351 Brezovica
http://681.gvs.arnes.si/joomla/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban planinec, ki je financiran s strani občine - Program Športa;
 letovanje, ki je financirano s strani občine - Program Športa;
 mini počitnice, ki so financirane s prispevki občine in staršev;
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sankanje in izleti v naravi, ki so financirani s strani občine in iz sredstev za dejavnosti v naravi
občine Brezovica;
 letovanje v Pacugu, ki je financirano s strani staršev prijavljenih otrok in Občina Brezovica;
 Mali sonček, ki ga financira vrtec iz svojih sredstev;
 športna vadba S ŠPORTNIM PEDAGOGOM iz podjetja JAKI ŠPORT, ki ga financira vrtec iz
svojih sredstev.
Financiranje športnega pedagoga v višini 592,84 evrov je financirano iz sredstev ustanovitelja,
pridobljenih ob razpisu za šport 2012. Kraj izvajanja: telovadnice, igrišče ali drugi namenski prostori.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 športna vadba predšolskih otrok, ki ga izvaja Jaki šport;
 tečaj rolanja, ki ga izvaja Jaki šport;
 plesna dejavnost, ki jo izvaja Maksi šola Mejač d.o.o.
Dejavnosti financirajo starši in jih plačajo direktno izvajalcem.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 program Playness: enkrat tedensko 45 minut v obeh skupinah (starost od 3 do 5 let), Inštitut
za razvoj športa SPOLINT v enoti Brezovica od 1. oktobra 2012 do 31. maja 2013 brezplačno
izvaja inovativni program na področju psiho-motoričnega razvoja otrok, telovadnica tudi
dodatno opremljena z njihovimi rekviziti.
PROSTORSKI POGOJI
ENOTA BREZOVICA
 v pritličnem delu lepo opremljena in prostorna telovadnica
 simpatično urejeno igrišče, ki ima neposreden izhod v gozd
VNANJE GORICE
 veliko in razgibano igrišče
 asfaltna površina ob igrišču vrtca
 telovadnica v sosednji zgradbi
 trim steza
ENOTA NOTRANJE GORICE
 dobro opremljena šolska telovadnica
 lepo urejeno prostrano igrišče
PODPEČ
 garderoba je večnamenski prostor - priprava manjše telovadnice
 veliko, lepo urejeno in dobro opremljeno igrišče
 najrazličnejše igre in športne dejavnosti na asfaltu
RAKITNA
 šolska telovadnica
 igrišče
ENOTA PRI OŠ BREZOVICA
 manjše igrišče
 šolska igrišča in telovadnica
 Brezova dvorana
3.2.1.7.2 Zasebni vrtec Sonček
Brezje pri Grosupljem 79
1290 Grosuplje
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http://vrtecsoncek.com/
PREDNOSTNA NALOGA VRTCA
 tedenska telovadba v telovadnici (v bližini vrtca), STROKOVNO VODENA VADBA
DODATNE DEJAVNOSTI:
 bivanje na kmetiji (tri dnevno),
 joga.
Dejavnosti se izvajajo po 15. uri, stroške pa v celoti krijejo starši.
3.2.1.7.3 Zasebni vrtec Metulj d.o.o.
Podutiška cesta 76
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-metulj.si/
OSREDNJA POZORNOST JE NAMENJA GIBANJU.
KADER V VRTCU:
 učitelji in trenerji, ki skrbijo za kakovostno delo z otroci pri obvladovanju prvih korakov na
področjih plesa, športa;
 v vsaki igralnici (poleg vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice) je dnevno navzoč ŠPORTNI
PEDAGOG, ki sodeluje pri vseh vodenih aktivnostih in vključuje gibanje v številne aktivnosti,
ki jih otroci in strokovni delavci izvajajo.
3.2.1.7.4 Vrtec Jelka
Glavarjeva ulica 18 A
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-jelka.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 ustvarjalno baletne urice;
 igre brez meja;
 Gibalček in Vandrovček, program gibalno-športne vzgoje vodi ŠPORTNA PEDAGOGINJA,
znotraj tega tudi programa: Ulovimo prosti čas in Mali sonček;
 gibalno-športne aktivnosti;
 Ciciban planinec;
 tabori (srednji vrh nad Gozd Martuljkom);
 letovanja na morju (Poreč - Špadiči), program Plavalček skakalček.
PROGRAM
o Zdravje v vrtcu
3.2.1.7.5 Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6
1210 Ljubljana - Šentvid
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http://www.vrtecsentvid.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 folklorna skupina,
 različne športne dejavnosti Malega sončka: tečaj rolanja, igre z žogo, izleti (Rožnik,
Ljubljanski grad, Bormes, Šmarna gora, ...), kolesarjenje, smučanje, tek na smučeh in prvi
koraki alpskega smučanja (5–6 letni otroci), tečaj drsanja (5–6 letni otroci) v Zalogu, starejši
otroci pohod ljubljanskih vrtcev, jesenski in pomladanski kros (tek za zdravje).
Sodelovanje s starši, ki plačajo prevoze in z Agencijo za šport Ljubljana, z Oddelkom za šport MOL.
NADSTANDARDNI PROGRAM:
 obogatitveni športni program pod vodstvom ŠPORTNEGA PEDAGOGA in strokovnih delavk
(enkrat tedensko);
 vsakodnevne gibalno-sprostitvene dejavnosti.
Nadstandardni program je financiran iz sklada vrtca.
DODATNI PROGRAMI:
 gibalne dejavnosti za otroke ter otroke in starše (Ensico in ABC šport),
 plesne dejavnosti (Pirueta).
PROJEKTI:
 inovacijski projekt Šport v vrtcu – zakaj pa ne?,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.1.8 Jugovzhodna Slovenija
3.2.1.8.1 Vrtec Sonček
Šolska ulica 2
8333 Semič
http://www.osbos.si/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=103
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Mali sonček
GIBALNE DEJAVNOSTI:
 Pod vodstvom PROFESORICE ŠPORTNE VZGOJE Vesne Smrekar in pomočnice vzgojiteljice, ki
zagotavlja varnost otrok, se izvajajo vsakodnevne gibalne dejavnosti (od 14.45 do 16.30):
rolanje, telovadba na terasi, uporaba improviziranih športnih pripomočkov (palice, ostanki
blaga, kartonski tulci, baloni …), ustvarjanje zimskega vzdušja v telovadnici, ples, usvajanje
osnovnih načinov gibanja z žogo, igre z obroči, različne vaje ravnotežja, koordinacije …
PRIREDITEV
 Mini Olimpijada, ki jo organizira VVZ Otona Župančiča Črnomelj
POGOJI ZA DELO:
 telovadnica,
 nadkrita terasa,
 travnato igrišče za vrtcem.
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3.2.2 VRTCI, V KATERIH OTROKE NAVAJAJO NA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ALI
NAMENJAJO GIBANJU ŠE POSEBNO POZORNOST
3.2.2.1 Goriška
3.2.2.1.1 VVE pri Osnovni šoli Cerkno
Bevkova 20
5282 Cerkno
http://www.os-cerkno.si/vrtec/index.php
POSEBNA POZORNOST POSVEČENA GIBALNIM DEJAVNOSTIM.
OBOGATITVENI PROGRAM
 Zlati sonček
DOPOLNILNI PROGRAM
 gibalne urice za vse otroke od 4. leta naprej (enkrat mesečno), na željo staršev
DODATNI PROGRAM
 plesne vaje
Starši ta program posebej plačajo zunanjim delavcem.
3.2.2.2 Savinjska
3.2.2.2.1 VVE pri OŠ Polzela
Polzela 131 A
3313 Polzela
http://www.vrtec-polzela.si
VREDNOTE VRTCA:
 narava, zdravje, gibanje;
 eko, zdrav, fit vrtec;
 veliko bivanja v naravi.
POSLANSTVO
 RAZVOJ ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA z veliko gibanja, plesa, bivanja na prostem,
uravnoteženo zdravo prehrano z veliko tekočine, sadja in zelenjave.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 orffova instrumentalno-gibalna vzgoja;
 sistematično izvajanje FIT didaktičnih iger;
 plavalni tečaj, ki je financiran s strani staršev, sklada vrtca in občine, za otroke od 5–6 let;
 joga za otroke (umirjanje po kosilu).
DODATNI PROGRAMI:
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FIT klub,
Ciciban planinec za otroke od 4 do 6 let,
plesni tečaj za otroke od 3 do 6 let.

PROJEKTI:
 državni projekt Zdrav vrtec,
 mednarodni projekt FIT Slovenija: »Svet gibanja, svet veselja«.
3.2.2.2.2 Vrtec pri OŠ Marjana Nemca Radeče
Šolska pot 9
1433 Radeče
http://jzosmn.radece.si/vrtec-radece
METODA DELA V VRTCU
POSEBNA POZORNOST JE NAMENJENA GIBANJU: spodbujanje naravnih oblik gibanja ter razvoj
spretnosti z žogo, s kolesom, plavanje, sankanje in smučanje.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček,
 Ciciplaninec.
PRIREDITEV
 dan druženja in gibanja vseh generacij: svetovni dan gibanja, svetovni dan družine, športnokulturna prireditev
3.2.2.2.3 Vrtec Slovenske Konjice
Slomškova ulica 1
3210 Slovenske Konjice
http://www.vrtec-konjice.si
INOVACIJSKI PROJEKT
 UČENJE JE IGRA OB GIBANJU:
o ugotoviti stanje gibljivosti otrok in moč vplivanja na razvoj,
o ponuditi pester izbor aktivnosti s področja gibanja.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 igra je veselje ob gibanju,
 FIT kobacaj,
 gibalno-rajalne igre,
 VADBENE URE v športni dvorani,
 sprostitvena vzgoja – potovanje v tišino,
 žogarije,
 Cicibanova pot,
 Ciciolimpijada,
 mali pohodniki,
 FIT – olimpijada.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VSEH ENOT:
 FIT kobacaj oz. Gibalček oz. Gibalne urice (področje gibanja);
 malčkove plesne urice (področje umetnosti, gibanja);
 smučarski tečaj;
 DAN BREZ AVTOMOBILA, gibanje je prava smer;
 tabor v vrtcu;
 Ciciolimpijada;
 Ciciplaninci;
 zimski športni dan;
 gibanje in šport:
o REDNE VADBENE URE v vrtcu, športni dvorani ali na prostem,
o gibalni sprehodi in daljši pohodi, izleti,
o nenačrtovane gibalne dejavnosti.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Cicipohodniki, planinski krožek v sodelovanju s Planinskim društvom Slovenske Konjice;
 gibalne urice, telovadba za otroke od 4. leta do vstopa v šolo, športno društvo Svizec;
 plesne urice za otroke od 4. leta do vstopa v šolo, plesna šola Taras.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Ciciolimpiada.
3.2.2.2.4 Vrtec Šentjur
Ulica Dušana Kvedra 25
3230 Šentjur
www.v-sentjur.ce.edus.si
POSEBNOST DELA V VRTCU
 Z GIBANJEM DO NOVEGA, VESELEGA IN ZDRAVEGA.
OBOGATITVENI PROGRAM
Za starejše predšolske otroke:
 plavalni tečaj v Golovcu Celje;
 vrtec v naravi oz. zimovanje v naravi, smučanje na Kopah (5 dni);
 Zlati sonček.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 gibalne urice,
 folklorne urice,
 planinski krožek.
3.2.2.2.5 VVE "Lipa" pri OŠ Štore
Ulica Cvetke Jerin 7
3220 Štore
http://www.os-store.si/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=52
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PREDNOSTNE NALOGE:
 SKRB ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA:
o projekt Zdrav vrtec
 GIBANJE:
o pomen gibanja;
o privzgojiti potrebo po gibanju in oblikovali zdrav življenjski slog;
o gibanje krepi zdravje - otrokom dnevno zagotoviti potrebo po gibanju, kot otrokovi
primarni potrebi;
o posvečati pozornost gibalni dejavnosti otrok (vadbene ure, aktivni sprehodi, gibalne
minute, gibalni odmori);
o izvajanje različnih gibalnih dejavnosti (projekt Mali sonček);
o gibanje za zdravje, razvijanje gibalnih sposobnosti.
DODATNE/NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 vrtec v naravi (tri-dnevno bivanje v domu Čebelica, otroci od 5–6 leta);
 Ciciban planinec (otroci od štiri do šest let).
VSEBINSKI NAČRT IZVEDBENEGA KURIKULUMA:
 vožnja s kolesi, tricikli …
 različne oblike gibanja v naravi,
 priprava zdravih obrokov, prehrambna piramida,
 igre z žogo,
 zimske aktivnosti na prostem; prvi smučarski koraki,
 skrb za svoje zdravje,
 ustvarjanje z gibanjem in ritmom,
 izleti v naravo,
 športne aktivnosti (poligoni, igre z žogo …),
 iskanje skritega zaklada, orientacijski pohod.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček.
3.2.2.3 Pomurska
3.2.2.3.1 Vrtec Apače - Stogovci
Apače 160
9253 Apače
http://www.os-apace.si/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=171
POUDAREK na ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu v sodelovanju z ZZV Ljubljana;
 Mali sonček: izvajanje tečaja plavanja v sodelovanju z plavalno šolo delfin in občino Apače.
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3.2.2.3.2 VVE pri OŠ Cankova
Cankova 27
9261 Cankova
http://www.oscankova.si/index.php/vrtec
RAZVOJNI NAČRT VRTCA
 POGLABLJANJE PODROČJA GIBANJA
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 športni krožek,
 naravoslovno- pohodniški krožek,
 plesni krožek,
 folklora.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj,
 plavalni tečaj (za otroke pred vstopom v šolo).
Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci.
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA.
3.2.2.4 Koroška
3.2.2.4.1 Vrtec Ravne na Koroškem
Čečovje 12 A
2390 Ravne na Koroškem
http://www.vrtec-ravne.si
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 narodni plesi
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj,
 smučarski tečaj,
 malčkov šport.
PROJEKTI:
• Zdravje v vrtcu;
• z igro do gibanja v svojem naravnem okolju;
• Da sije sonce (v šol. l. 2013–2014), cilj projekta je RAZVITI ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG - v
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne.
3.2.2.5 Notranjsko-Kraška
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3.2.2.5.1 VVE pri OŠ Podgora
Kuteževo 2 F
6250 Ilirska Bistrica
http://www.os-kutezevo.si/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=57
PREDNOSTNA NALOGA
 ZANIMIVE IN PESTRE GIBALNE AKTIVNOSTI
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 obiski v telovadnici (v sodelovanju z osnovno šolo)
3.2.2.5.2 VVE pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak
Knežak 147 A
6253 Knežak
http://www.os-knezak.si
KROVNI PROJEKT LETA
 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG:
o pomen gibanja,
o pohod s starši,
o zimski športni popoldan,
o športne igre ali kolesarjenje.
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 projekt Skrb za zdravje v sodelovanju z zdravstveno službo,
 igre na snegu,
 Zlati sonček.
3.2.2.6 Obalno-Kraška
3.2.2.6.1 Vrtec pri OŠ Dekani
Dekani 32
6271 Dekani
http://www.os-dekani.si/vrtec/default.aspx
Rdeča nit vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu Dekani: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA.
PROJEKTI IN OBOGATITIVENE DEJAVNOSTI:
 športna značka Zlati sonček: 5 izletov v okolici otroci obeh enot, ki se bodo všolali (eden
jeseni in pozimi, trije spomladi), spretnosti z žogo celo šolsko leto, preizkus iz kolesarjenja,
plavalni tečaj;
 bivanje v naravi.
SODELOVANJE MED VRTCEMA DEKANI IN RIŽANA:
 plavalni tečaj,
 letovanje.
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3.2.2.7 Spodnjeposavska
3.2.2.7.1 Vrtec Mavrica Brežice
Šolska ulica 5
8250 Brežice
http://www.v-mavrica.si/
SPODBUJANJE ZDRAVEGA STILA ŽIVLJENJA v vsakodnevnih dejavnostih, delu in življenju vrtca.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček,
 tečaj privajanja na vodo,
 prvi koraki na smučeh.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 športna abeceda (zunanji sodelavec) 1x tedensko;
 telovadba za družine 1. star. obdobja (zunanji sodelavec) 1x tedensko;
 plesne delavnice (zunanji sodelavec) 3x tedensko;
 plesno društvo Imani;
 tečaj rolanja (zunanji sodelavec) spomladi;
 tečaj privajanja na vodo (zunanji sodelavec).
Starši krijejo ekonomsko ceno in sicer 2 EUR na uro.
PROJEKT
 izboljšajmo pogoje za zdravje vseh v vrtcu
3.2.2.7.2 Vrtec pri OŠ Bizeljsko
Bizeljska cesta 78
8259 Bizeljsko
http://www2.arnes.si/~oskkbiz2/vrtec/vrtec_prva.htm
PREDNOSTNE NALOGE VRTCA:
 SKRB ZA ZDRAVO IN VARNO ŽIVLJENJE;
 sprehodi, razvijanje naravnih oblik gibanja, elementarne igre z aktivnim učenjem v naravi,
premagovanje ovir;
 vplivanje na otrokov kasnejši življenjski slog.
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Mali sonček
DODATNE DEJAVNOSTI:
 športna abeceda 1x tedensko,
 plesna šola Lukec 8 vaj.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu v sodelovanju z zdravstvenim zavodom Ljubljana
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3.2.2.7.3 VVZ pri OŠ Jože Gorjup Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki
http://www.osgorjup.si/v2/vrtec.html
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG,
 bivanje v naravi, ki ga plačajo starši.
PROJEKT ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
 SKRB ZA ZDRAVO TELO;
 SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO;
 SKRB ZA ZDRAVO OKOLJE;
 ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
o gibalne delavnice, naravne oblike gibanja, atletska in gimnastična abeceda, plesne
igre in igre z žogo (dnevno) za 1. starostno obdobje;
o pohodništvo (celotno leto) od 2.–6. skupine;
o športno-gibalni dnevi v vrtcu (celotno leto) vse skupine;
o 3-dnevni športno spoznavni tabor (junij 2013) starejši sredinčki 1, 2;
o zaključek vrtca, šport v preobleki (Mini šport, junij 2013) vse skupine;
o plesni krožek (Taras, celo leto) starejši sredinčki 1,2;
o športna abeceda, zunanji izvajalec (celo leto) starejši sredinčki 1,2, mlajši sredinčki.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 športna abeceda (Matej Malus),
 gimnastika (Renata Cujnik),
 plesna šola Taras.
DELO PO ENOTAH
1. SKUPINA MALČKI 1 - MUCE
 organizacija čim več prostora za gibanje
 različne oblike gibanja
2. SKUPINA MALČKI 2
 gibalna abeceda – gibalni ponedeljki, poudarek na gibanju, plesu…
4. SKUPINA MLAJŠI SREDINČKI - KAPLJICE
 gibalna delavnica
 plesne delavnice
 športne delavnice
 rajalne igre
 športni dnevi
5. SKUPINA STAREJŠI SREDINČKI 1 - PISANI BALONČKI
 veliko časa namenjeno zdravemu načinu
 gibanje v naravi pomembno za dobro počutje in zdravje
 projekt Čez drn in strn
6. SKUPINA STAREJŠI SREDINČKI 2
 rajalne igre in ples
3.2.2.7.4 Vrtec Krško
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Prešernova cesta 13
8270 Krško
http://www.vrtec-krsko.si/
OBOGATITVENE VSEBINE:
 Naučimo se plavati, program je za starše otrok brezplačen, financiran s stani Občine Krško in
Ministrstva za šolstvo, preostale stroške krije vrtec;
 Mali sonček.
VZGOJA ZA ZDRAV NAČINA ŽIVLJENJA:
 ustvarjanje pogojev za zdravo življenje otrok,
 dnevna optimalna telesna aktivnost otrok,
 aktivnosti za otroke - SKRB ZA ZDRAVJE.
3.2.2.7.5 VVE pri OŠ Raka
Raka 36
8274 Raka
http://rac.os-raka.si/vrtec/index.htm
PREDNOSTNA NALOGA VRTCA
 GIBAM SE IN S TEM SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 gibalne urice (starejše skupine);
 plesne urice;
 urice rolanja;
 Ciciban planinec, ki ga financira občina Krško;
 10-urni plavalni tečaj, ki ga financira občina Krško, prevoz pokrit z občinskimi sredstvi in
sredstvi od zbranega papirja.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček, ki ga financira občina Krško.
SODELOVANJE S ŠOLO
 uporaba šolske telovadnice in igrišča
3.2.2.8 Osrednjeslovenska
3.2.2.8.1 Vrtec Domžale
Savska cesta 3
1230 Domžale
http://www2.arnes.si/~ljvvzd1s
RAZLIČNE DEJAVNOSTI S ŠPORTNO VSEBINO:
 Zlati sonček;
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skakanje po ristancu, poganjalci;
jesenski kros;
Zdravje v vrtcu;
kolesarjenje;
smučanje in igre na snegu, dejavnost je brezplačna, v dopoldanskem času, 4-dnevno
zimovanje v Zgornjih Gorjah in smučanje na Pokljuki, učitelji smučanja ZLRO Planet otrok;
Mojca se giba:
o KAKO LAHKO V VRTCU IN NA IGRIŠČU VRTCA PRIPRAVIMO PROSTOR, KI BO OTROKE
SPODBUJAL K GIBANJU?
o inovacijski projekt vrtca Domžale »Mojca se giba« na 6. mednarodno znanstvenem in
strokovnem simpoziju z naslovom »OTROK V GIBANJU«, ki je imel v letu 2010
podnaslov: »SODOBNI POGLEDI NA GIBALNI RAZVOJ OTROKA«;
o poiskati nove gibalne možnosti v vrtcu in na igrišču, za spodbujanje kreativnih
gibalnih možnosti otrok;
o obogatiti obstoječi prostor za (večjo) gibalno aktivnost;
o otroci izbrali gibalne aktivnosti kot tudi gibalne pripomočke za igro po lastni izbiri;
o pri igri bili ustvarjalni tudi na drugih področjih (govor, logično mišljenje,
socializacija…);
o izmišljali nove igre, nova pravila, izdelovali nove pripomočke in igrače, nove gibalne
spodbude reševali na zelo svojevrsten način;
o v gibanje se vključevali po lastni želji in aktivnosti, časovno neomejeno;
o pri izvirnosti in spodbudi gibanja so sodelovali tudi starši;
o otroci imeli možnost iskanja lastnih poti k reševanju problema;
tečaj rolanja, brezplačna obogatitvena dejavnost;
tečaj plavanja;
peš v gore;
HIP HOP v vrtcu Mlinček, 1x tedensko dopoldne zunaj na igrišču ali v notranjih prostorih
(garderoba, igralnice), izvaja:
o poligon;
o igre po postajah;
o različne vaje za ravnotežje, moč, hitrost in gibljivost;
o igre z žogo in različnimi športnimi pripomočki;
četrtkovo gibalno dopoldne v enoti Savska:
o različni poligoni,
o spoznavanje čutnih poti,
o igre z žogami,
o igre na snegu,
o gibalni sprehodi,
o različne gibalne in rajalne igre;
Biba Pleše in Mala Biba Pleše, brezplačno in namenjeno otrokom v vseh enotah.

3.2.2.8.2 Vrtec Znajček - Zavod G-Rega
Hladilniška pot 36
1000 Ljubljana
http://www.g-rega.si/znajcek-privatni-vrtec-v-ljubljani-program
ŠPORT POMENI OSNOVNO OBOGATITEV PROGRAMA.
PROGRAM ZA MALČKE (1–3 leta) vključuje:
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program Malček Skakalček (celoletni gibalni program za malčke);
program Družinske Gibalne Urice (gibalni program ob sodelovanju staršev);
3 družinski športni dnevi letno.

PROGRAM ZA ZNALČKE (3–6 let) vključuje:
 plesne urice v vrtcu;
 10-urni plavalni tečaj (plavalno opismenjevanje);
 tečaj rolanja;
 tečaj drsanja;
 3-dnevni tabor v naravi;
 3 družinski športni dnevi letno v okviru Zavoda G-rega;
 3-dnevni smučarski tečaj v okviru Zavoda G-rega;
 izposoja vseh potrebnih športnih pripomočkov in rekvizitov (rolerji, smuči, čelade, smučarski
čevlji …).
PONUDITI NEKAJ RAZGIBANEGA, VARNEGA IN PRIJETNEGA.
POGOJI ZA DELO:
 2 zunanji igrišči,
 2 zelo prostorni igralnici (vsaka ima preko 100 m2 površin).
ZDRAVJE V VRTCU - SKRB ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA:
 zdrava in raznovrstna prehrana;
 upoštevanje prehranskih normativov, priporočil strokovnjakov;
 raznovrstno gibanje in športne aktivnosti;
 osvajanje kulturno-higienskih navad.
3.2.2.8.3 Svetovalna Ustvarjalnica SU - PE Zasebni vrtec Volkec
Kajuhova ulica 12
1000 Ljubljana
http://www.volkec.si/
GLAVNE POSEBNOSTI VRTCA:
 UČENJE SKOZI GIBANJE: spontano, naravno, in VODENO ŠPORTNO USMERJENO ZA
STAREJŠE OTROKE;
 združevanje in izobraževanje pedagogov, ki svoje življenje posvečajo pedagogiki, vzgoji otrok
in sebi;
 v vrtcu zaposleni vzgojiteljici predšolskih otrok z dodatnimi kvalifikacijami (vaditeljica
plavanja, učiteljica smučanja, sociologinja).
3.2.2.8.4 VIZ Vrtec Mladi rod Ljubljana
Črtomirova ulica 14
1000 Ljubljana
http://www2.arnes.si/~vljmrod1s/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za otroke drugega starostnega obdobja:
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kros;
drsanje;
telovadba v telovadnici enote Vetrnica, skozi celo šol. leto po razporedu (enota Mavrica);
tečaj rolanja, enota Kostanjčkov vrtec.

NADSTANDARDNI PROGRAM
 vrtec v naravi, ki ga starši plačajo sami, subvencija MOL (75 EUR)
DODATNE DEJAVNOSTI
Za otroke drugega starostnega obdobja:
 plesne urice v okviru plesne šole Neve Kralj;
 gibalna dejavnost JAKI ŠPORT;
 plesne urice Biba, vodi Maja po začrtanem programu Neve Kralj.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci.
PRIORITETNE NALOGE ENOT
ENOTA STONOGA
 gibanje
ENOTA MAVRICA
 gibanje in igra
ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC
 trim steza od drevesa do drevesa - izdelava trim steze za mlajše in starejše otroke
SODELOVANJE Z DRUGO INSTITUCIJO
 sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, z oddelkom za šport, pri izvedbi Malega sončka:
jesenski kros, spomladanski kros in drsanje
3.2.2.8.5 Vrtec Galjevica
Galjevica 35
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-galjevica.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 joga za najmlajše;
 razgibam življenje otrokom in sebi;
 folklorna skupina;
 pojem, plešem in se smejem;
 plesno izražanje;
 joga in sprostitvene igre;
 gibalne urice;
 ŠPORTNO-GIBALNA DELAVNICA:
o redna jutranja vadba v šolski telovadnici (za otroke od 4.–6. leta starosti);
o gibalni odmor v telovadnici (za otroke od 2.–6. leta starosti);
o občasne športne delavnice za otroke in starše;
o izleti, orientacijski pohodi in ostale dejavnosti po programu Zlati sonček (s starši).
 tečem, skačem, se vrtim ...
 kros, MOL, oddelek za šport, 2 x letno 4–5 in 5–6 let;
 pohod po PST MOL, oddelek za šport, 1 x letno 4–5 in 5–6 let;
 miniolimpijada Športna zveza Slovenije 1 x letno 4–6 let.
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NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 vrtec v naravi, kmetija, 3–6 let, 3 dni;
 plavanje (4 ure), 1 x tedensko, starši plačajo prevoz;
 zimovanje Pokljuka;
 letovanje Debeli Rtič, Pacug;
 mavrica gibanja.
Dejavnosti so namenjene 5–6 letnim otrokom in so v celoti ali delno krite iz sredstev MOL-a.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola Aleksandra, Studio Dancefloor, 1 x tedensko;
 telovadba ABC Šport Fakulteta za šport, 1 x tedensko;
 tenis Teddy Bear, 1 x tedensko.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
POGOJI ZA DELO:
 možnost uporabe dvorane ČS Rudnik, ki je v neposredni bližini vrtca;
ENOTA GLAJEVICA
 šolska telovadnica OŠ, ki se drži vrtca.
3.2.2.8.6 Vrtec Hansa Christiana Andersena
Rašiška ulica 7
1000 Ljubljana
http://www.vrtecandersen.si/
Poznani kot »POTEPUŠKI« VRTEC, ker izvaja veliko dejavnosti v naravi, veliko izletov, letovanj,
zimovanj in planinski tabor.
PROGRAM IGRA - GIBANJE IN RAZVOJ (ENOTA MARJETICA):
 gibanje vsak dan, za igro, zabavo, zdravje… GIBANJE, KOT NAČIN ŽIVLJENJA;
 gibanje kot izziv načrtovanja;
 vsakodnevno in v različnih področjih dejavnosti gibanje in gibalna igra;
 spremljava gibalnega razvoj otrok - informacija za nadaljnje načrtovanje gibalnih aktivnosti v
povezavi z drugimi področji dejavnosti - jezik, družba, narava, matematika, umetnost;
 spodbujanje, opogumljanje, usmerjanje, svetovanje, pomoč, demonstracija, igra …
 gibalne dejavnosti načrtovane in prilagojene različnim potrebam, interesom in sposobnostim
 v igralnici, garderobi, na igrišču, v gozdu, na sprehodu, v vsakem vremenu …
 otrokom zagotoviti dovolj gibanja;
 pomen celostnega razvoja otroka;
 organizacija različnih dejavnosti na prostem;
 sprehod načrtovati drugače - z gibalnim ciljem (izraba poti s stebrički za tek z ovirami, robove
pločnikov in sprehajalnih stez za igre ravnotežja, prepreke na poti za premagovanje ovir …);
 različni gibalni rekviziti: žoge, koši, goli, mreže, loparji, hokejske palice, obroči, vrvi, različne
ovire, skiroji, kolesa, voda).
Ideje vzete iz znanja mag. Alenke Cemič.
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
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tečaj rolanja;
vožnja s kolesom;
popoldanska športna srečanja s starši;
družabne igre in tekmovanja;
Mali sonček od 2.–6. leta v sodelovanju z Oddelkom za šport: kotalkanje, rolanje,
kolesarjenje, igre z žogo, smučanje, plavanje, izleti;
večdnevna letovanja - dodatno plačilo staršev (od 3 do 6 dni);
Ciciban planinec - v sodelovanju s Planinskim društvom Integral.

IZ PROGRAMA KORAK ZA KORAKOM (ENOTA ANDERSEN):
 vsakodnevno gibanje (enkrat tedensko v telovadnici),
 kolesarjenje,
 vožnja s skiroji,
 rolanje,
 drsanje,
 sankanje,
 izleti,
 igre z žogo.
POGOJI ZA DELO:
 velika in sodobna telovadnica,
 športna ploščad,
 dobro opremljena in vzdrževana igrišča,
 veliko travnato igrišče.
3.2.2.8.7 Vrtec Ledina
Čufarjeva ulica 14
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-ledina.org/index.php?k=2
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plesne urice, zunanji izvajalci, za otroke v starosti od 4. leta naprej, 1x tedensko;
 bivanje v naravi, za otroke od 4. do 6. leta starosti;
 gibalno-športna vzgoja: VSAKODNEVNE GIBALNO-SPROSTITVENE DEJAVNOSTI, sprostitvene
minute, bivanje otrok na prostem;
 VADBENA URA za otroke v starosti od 2.–5. leta enkrat tedensko, za otroke v starosti od 5.–
6. leta, 2x tedensko.
3.2.2.8.8 Vrtec Mojca Ljubljana
Levičnikova ulica 11
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-mojca.com/
GIBANJE JE NAŠ UŽITEK.
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 gibanje na prostem v vseh vremenskih razmerah;
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spodbujanje otrok in staršev k aktivnemu preživljanju prostega časa;
osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti;
razvijanje občutka za sodelovanje v skupini in medsebojna pomoč;
Mali sonček:
o športno dopoldne, gibalne igre, pohod ob žici, igre brez meja, tek enot, kros, mini
olimpijada, gibalne minutke, ljudske igre, orientacijski pohod, vrtci v naravi, iskanje
skritega zaklada, hoja za zdravje, vadba v telovadnici;
bivanje v naravi za otroke 5–6 let, delno sofinancira Mestna občina Ljubljana (75 €):
o vrtec na snegu Pokljuka, tečaj drsanja Zalog, vrtec na kmetiji, vrtec v naravi Srednji
vrh, vrtec na morju Savudrija.

PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
DODATNI PROGRAM
 plesne urice Pirueta d.o.o., 1x tedensko
3.2.2.8.9 Vrtec Najdihojca
Gorazdova ulica 6
1000 Ljubljana
http://www.najdihojca.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športna značka Zlati sonček A program, otroci stari 5–6 let;
 vadba v vrtcu, telovadnica in ŠD Gib;
 vrtec v naravi (Kranjska Gora, Planica, Poljanska dolina).
DODATNA DEJAVNOST
 ples
PROJEKT
 GIBANJE – NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA
POGOJ ZA DELO
ENOTA ČENČA
 telovadnica
3.2.2.8.10 Vrtec Zelena jama
Zvezna ulica 24
1000 Ljubljana
www.zelenajama.si
USMERITVE IN CILJI:
SKRBNO IZVAJANJE RAZLIČNIH REDNIH IN OBOGATITVENIH PROGRAMOV S PODROČJA GIBANJA IN
ŠPORTA.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček,
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tabori,
kros (jesenski in spomladanski),
Polžijada,
rolanje.

DODATNE DEJAVNOSTI:
 zimovanje Kranjska Gora in dejavnosti v naravi;
 letovanje Zambratija in dejavnosti v naravi;
 plesne urice.
DEJAVNOSTI V SODELOVANJU Z ZUNANJIMI SODELAVCI:
 šola karateja Sankukai, Oddelki 5–6 let;
 judo klub Sokol, Oddelki 5–6 let;
 plesna Metropola Mali plesni svet, Oddelki 4–6 let;
 Agencija za šport izvaja tečaja drsanja, oddelki 5–6 let;
 Zveza prijateljev mladine izvaja tabore, zimovanja in letovanja, Loka turist, Oddelki 4–6 let.
POGOJI ZA DELO
ENOTA ZELENA JAMA
 veliko in malo igrišče z igralnim parkom
 telovadnica z dobro založenim telovadnim kabinetom
ENOTA ZMAJČICA
 telovadnica in zunanje igrišče
ENOTI VRBA IN VEJICA
 OŠ Martin Krpan OŠ Nove Fužine/celoletna uporaba telovadnice.
3.2.2.8.11 Zavod MALI SVET Ljubljana
Matjaževa ulica 4
1000 Ljubljana
http://www.malisvet.com/site.php?page=kontakt&lang=si
VELIKA POZORNOST JE NAMENJENA GIBANJU.
LETNA AKTIVNOST
 joga za otroke
OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI:
 plavanje skupaj s starši ABC šport,
 telovadba ABC šport,
 letovanja,
 zimovanja,
 tabor na deželi,
 gibalna vzgoja in športne dejavnosti,
 plesne urice v dopoldanskem času v organizaciji Plesne metropole.
PROJEKTI:
 gibanje skozi igro,
 Zdrav vrtec.
57

3.2.2.9 Podravska
3.2.2.9.1 Vrtec Tezno
Dogoška cesta 20
2000 Maribor
www.v-tezno.mb.edus.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 mali planinci,
 plesne urice,
 rajalno plesne urice,
 športne urice.
PROJEKT
 Z GIBANJEM DO ZDRAVEGA OTROŠTVA V VRTCU IN DOMA
POGOJI ZA DELO:
 telovadnica,
 kotički za gibanje v vseh igralnicah (občasni in stalni),
 pokrite terase,
 veliko igrišče,
 bližnji gozd.
3.2.2.9.2 Vrtec pri OŠ Podlehnik
Podlehnik 7 A
2286 Podlehnik
http://www.sola-podlehnik.si/index.php/vrtec
OBOGATITVENI PROGRAMI:
• plesne dejavnosti,
• športne aktivnosti v telovadnici,
• ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG,
• pohodništvo.
NADSTANDARDNI PROGRAM
Za otroke drugega starostnega obdobja:
• plavalni tečaj (za starostno obdobje 4–6 let),
• Ciciban planinec.
Nadstandardni program je financiran s strani staršev.
PROJEKTI:
• Zdravje v vrtcu,
 Zlati sonček.
3.2.2.9.3 Vrtec Ruše
Lesjakova ulica 4
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2342 Ruše
http://www.vrtec-ruse.si
PREDNOSTNA NALOGA
 GIBANJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU VRTCA
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček (5–6 oz. 4–6 let): izleti, plavanje, smučanje, kolesarjenje ali kotalkanje oz.
rolanje, spretnosti z žogo;
 igre v vodi, prilagajanje na vodo, otroci stari 5–6 let, starši krijejo stroške koriščenja bazena.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni krožek,
 planinski krožek,
 folkolorni krožek,
 telovadba.
3.2.2.9.4 Vrtec Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 28
2352 Selnica ob Dravi
http://www.o-selnica.mb.edus.si/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=75
PREDNOSTNA PODROČJA:
 SKRB ZA OPTIMALNI GIBALNI RAZVOJ OTROK,
 POSEBNA POZORNOST NAČRTOVANJU DEJAVNOSTI S PODROČJA GIBANJA.
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Mali sonček,
 plesne urice,
 gibalno-športno popoldne,
 dan druženja in gibanja vseh generacij,
 taborniški krožek.
DODATNA DEJAVNOST
 tečaj rolanja
DEJAVNOSTI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA:
 gibalne minutke pred zajtrkom;
 enkrat tedensko vadbene ure v prostorih vrtca ali na prostem;
 aerobika;
 sistematično usvajanje naravnih oblik gibanja ob in na igralu;
 rajalne igre na prostem;
 igre z žogo;
 gibalne igre;
 razvijanje čutil s pomočjo rekvizitov.
DEJAVNOSTI 2. STAROSTNGA OBDOBJA:
 rajalne igre,
 elementarne igre,
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športne igre s pravili,
dejavnosti iz Malega sončka.

PROJEKT
 Zdrav vrtec
3.2.2.9.5 Vrtec Ježek pri OŠ Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 11
2258 Sv. Tomaž
http://www.ostomaz.si/index.php?m=17&s=2
PREDNOSTNO PODROČJE TEGA LETA JE GIBANJE.
DODATNA DEJAVNOST
 plavalni tečaj, ki poteka istočasno kot v šoli, v Biotermah Mala Nedelja
Dodatne stroške običajno krije ustanovitelj, lahko plačajo tudi starši.
PROJEKT
 Zdrav vrtec
3.2.2.10 Jugovzhodna Slovenija
3.2.2.10.1 JANA d.o.o., Zasebni vrtec
Pod Trško goro 13
8000 Novo mesto
http://www.vrtec-jana.si/
DODANA VREDNOST
 ŠPORT ZA ZDRAVJE
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 šport,
 folklora.
IZ GALERIJE
 smučarski tečaj
3.2.2.10.2 Vrtec Stopiče
Stopiče 37
8322 Stopiče
http://www.osstopice.si
SKUPNA VREDNOTA
 ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
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CELOLETNI PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Zlati sonček.
PRIREDITEV
 teden športa: športne igre, izleti, sprehodi, rolanje, pohodi
SODELOVANJE Z BLIŽNJIM OKOLJEM
 uporaba telovadnice
SODELOVANJE S ŠIRŠIM OKOLJEM
 z Agencijo za šport: športna značka, mini olimpijada, plavalni tečaj
3.2.2.10.3 Vrtec Ciciban Novo mesto
Ragovska ulica 18
8000 Novo mesto
http://www.ciciban-nm.si/sl
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mini Olimpijada, starejši otroci, Agencija za šport;
 športna delavnica;
 športne dejavnosti, orientacijski in drugi pohodi, športni dan, teden športa.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaji v izvedbi Plesne šole Urška, Plesnega studia Novo mesto in Plesnega kluba Novo
mesto;
 športni vrtec v izvedbi Hop kluba.
Stroške krijejo starši.
NADSTANDARDNA DEJAVNOST
 plavalni tečaj, izvajalec Vrtec Ciciban Novo mesto v sodelovanju z Agencijo za šport,
organiziran je brezplačno za vse otroke, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred šolo
SODELOVANJE Z AGENCIJO ZA ŠPORT NOVO MESTO IN DRUGIMI ŠPORTNIMI DRUŠTVI:
 Mali sonček celo leto;
 plavalni tečaj za vse otroke vrtca, ki so v vrtcu zadnje leto pred šolo;
 mini olimpijada za vse otroke, v starosti od 5–6 let;
 kros za otroke starejših skupin.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
POSEBNOSTI RAZLIČNIH ENOT
ENOTA LABOD
 veliko ter razgibano otroško igrišče
 telovadnica
 gibalne dejavnosti v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu
ENATA BIBE
 gibanje krepi zdravje, otrokom dnevno zagotoviti potrebo po gibanju
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ENOTA NAJDIHOJICA
 igrišče, opremljeno z igrali in peskovnikom
 na voljo velika šolska telovadnica in šolsko igrišče
 prednostna naloga je z gibanjem do zdravja
ENOTA ŽABICE
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok na prostem v različnih vremenskih
razmerah
ENOTA PALČICA
 Malček sonček od 2.–6. leta starosti
ENOTA MEHURČKI
 z gibanjem preko vadbenih iger
 Malček sonček od 2.–4. leta starosti
3.2.2.10.4 Vrtec Pedenjped Novo mesto
Šegova ulica 22
8000 Novo mesto
http://www.pedenjpednm.si/
DNEVNI RED
Za 2. starostno obdobje (od 3–6 let)
 jutranje razgibavanje
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 POSEBNA POZORNOST JE NAMENJENA GIBALNIM AKTIVNOSTIM;
 zimovanje in zimski športni dan;
 plavalni tečaji, športne dejavnosti skozi celo šol. leto v povezavi/sodelovanju z Agencijo za
šport Novo mesto;
 Zlati sonček;
 Ciciban planinec, organizirani pohodi.
NADSTANDARDNA DEJAVNOST
 vrtec v naravi: NOVOST, organizator CŠOD in strokovnimi delavci Vrtca Pedenjped NM,
dvodnevno bivanje v naravi v Domu Bohinj v Bohinju, dejavnosti za otroke stare od 5–6 let
Dodatne stroške krijejo starši.
DODATNE POPOLDANSKE DEJAVNOSTI:
 športne urice, Hop klub d.o.o., 1x na teden;
 plesna šola Urška, Boris Janičijevič s.p., 1x na teden;
 športno društvo Sporti, vodena vadba za otroke od 3 let dalje, 1x na teden;
 združeni v plesu starši in malčki, Plesni center Dolenjske, Gregor Vovk s.p., 1x na teden;
 joga za starše, društvo Joga, 1x na teden.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci.
PROJEKT
• Zdravje v vrtcu
PRIREDITEV
 Pedenjšportnik (skupna športna prireditev za otroke in starše)
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3.2.3 VRTCI, KI IZVAJAJO VSAKODNEVNO JUTRANJE RAZGIBAVANJE ALI
VSAKODNEVNE GIBALNE URE
3.2.3.1 Goriška
3.2.3.1.1 Vrtec Čepovan
Čepovan 87
5253 Čepovan
http://www2.arnes.si/~osngcep1/vrtecnov.htm
ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE OTROK:
 JUTRANJA RAZGIBAVANJA,
 VADBENA URA,
 gibalne igrice,
 GIBALNE MINUTKE,
 športni dnevi,
 plavalni tečaj (1 teden, spomladi),
 Zlati sonček (kolesarjenje, smučanje, rolanje, vodenje žoge, izleti).
SKRB ZA ZDRAVJE OTROK
 utrjevanje zdravja z gibanjem v naravi
3.2.3.2 Gorenjska
3.2.3.2.1 Vrtec Bled
Trubarjeva cesta 7
4260 Bled
http://www.vrtec-bled.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI
ENOTA BLED:
 Zlati sonček: tečaj plavanja, drsanja in smučanja;
ENOTA BOHINJSKA BELA:
 POSEBNA POZORNOST NAMENJENA GIBANJU IN SKRBI ZA ZDRAVJE,
 peš v vrtec, športno dopoldne,
 tečaji smučanja, plavanja, drsanja za starejše otroke,
 Zlati sonček,
 sprehodi, izleti,
 vsakodnevno razgibavanje v telovadnici,
 vsebine iz FIT programa in FIT klub.
3.2.3.2.2 VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj
Ulica XXXI. divizije 7A
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4000 Kranj
http://www.osjenka.si/?page_id=251
DODATNE DEJAVNOSTI:
 zimovanje,
 letovanje,
 Ciciban planinec,
 vrtec v vodi (plavanje),
 rolanje (prvi koraki),
 drsanje,
 TELOVADNE MINUTKE: VSAK DAN 9:00–9:30.
3.2.3.2.3 Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o.
Ulica Lojzeta Hrovata 4 B
4000 Kranj
http://www.dobrateta.si/
DNEVNI RED
 RAZGIBAVANJE V TELOVADNICI
PROSTOR VRTCA
 telovadnica
3.2.3.2.4 Župnijski zavod sv. Martina - Baragov vrtec
Baragov trg 1
4000 Kranj
http://www.baragov-vrtec.si/
DODATNI PROGRAM
 Zlati sonček (le za petletnike)
DODATNA DEJAVNOST
 GIBALNA URA (v popoldanskem času)
AKTIVNOSTI:
 trim steza,
 plavalni tečaj,
 drsanje.
3.2.3.3 SAVINJSKA
3.2.3.3.1 OE Vrtec Tabor in VVE Vrtec Vransko
Tabor 23, 3304 Tabor
http://www.os-vransko.si/vrtec-tabor?sola=vrtec-tabor
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Vransko 24, 3305 Vransko
http://www.os-vransko.si/vrtec-vransko?sola=vrtec-vransko
DNEVNI RED:
 7:30–8:00 GIBALNE MINUTE ZA ZDRAVJE
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Cicihribci,
 taborniki,
 praktične delavnice »zdrava prehrana«,
 sprostitvene igre.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 plesni krožek (Tabor-zunanji izvajalec),
 planinci,
 športne dejavnosti (zunanji izvajalci),
 taborniki (zunanji izvajalci).
PROJEKT
 Mali sonček
3.2.3.3.2 JVIZ Vrtci Občine Žalec
Tomšičeva ulica 5
3310 Žalec
http://www.vrtec-zalec.si/programi.php
DNEVNI RED
 07.15–07.30 GIBALNA MINUTA ZA ZDRAVJE
IZVEDBENI PROGRAMI
 igralne urice za otroke in starše,
 kotički za gibalne dejavnosti.
PRIREDITEV
 Ciciolimpijada
3.2.3.4 POMURSKA
3.2.3.4.1 Vrtec Domanjševci in Vrtec Hodoš
Domanjševci 65 A, 9206 Križevci
Hodoš 53, 9205 Hodoš
http://www.dosprosenjakovci.si/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=432
DNEVNI RED
• RAZGIBAVANJE: VSAK DAN namenjeno nekaj časa za telesno aktivnost
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OBOGATITVENA DEJAVNOST
 ples z elementi folklore s koreografom
SODELOVANJE S STARŠI
 športno dopoldne
3.2.3.4.2 VVE pri OŠ Miško Kranjec Velika Polana
Velika Polana 215 B
9225 Velika Polana
http://www2.arnes.si/~omkvpolanams
DNEVNI RED
 JUTRANJE RAZGIBAVANJE
OBOGATITVENA DEJAVNOST
• igre in plesi nekoč
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj, ponudba plesne šole balerino in Devžej;
 tabor, sanje v mojem vrtcu;
 nogometna šola, ponudba športnega društva Velika Polana (v sklopu NZS).
Dejavnosti plačajo starši sami.
PRAZNOVANJE
 dan zemlje: kolesarjenje s starši do Črenšovcev
3.2.3.5 Koroška
3.2.3.5.1 VVE pri OŠ Vuzenica
Mladinska ulica 5
2367 Vuzenica
http://www.osvuzenica.si/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=50
DNEVNI RED
 7.00–8.30 aktivnosti po želji otrok in RAZGIBAVANJE
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Pojem in plešem,
 Ciciban planinec,
 Zlati sonček.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 začetni in nadaljevalni tečaj alpskega smučanja, Dejan RODOŠEK s.p.;
 vadimo in se igramo - ŽOK Vuzenica;
 ritmika in ples (za otroke od 3.–4. leta starosti);
 ritmična gimnastika (za deklice od 5. leta dalje).
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Dejavnosti izvajajo zunanji strokovni delavci.
PRIREDITEV
 dan druženja in gibanja vseh generacij
3.2.3.6 Notranjsko-Kraška
3.2.3.6.1 Vrtec v Jelšanah
Jelšane 82
6254 Jelšane
http://www.os-jelsane.si/index.php/vve/vve-predstavi
PREDNOSTNA NALOGA
 VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA
DNEVNI RED
 TELOVADBA
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola po dogovoru s starši;
 športno planinske dejavnosti;
 Zlati sonček: vodenje žoge, kolesarjenje, rolanje ali kotalkanje, plavanje (v sodelovanju s
starši in OŠ), smučanje, 5 planinskih izletov;
 tečaj rolanja po dogovoru s starši;
 GIBALNE URICE v vrtcu VSAK DAN v telovadnici po šolskem urniku;
 družinski pohod na Katarino.
3.2.3.7 Obalno-Kraška
3.2.3.7.1 Vrtec Morje Lucija
Fazanska ulica 3
6320 Portorož
http://www.vrtec-morje.si
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 športni dopoldnevi
DODATNE DEJAVNOSTI:
 letovanje na Mašunu;
 orientacijski pohod;
 gibanje v prvih jaslih, VADBENA URA:
o premagovanje ovir na poligonu, plezanje, plazenje, dričanje, guganje, stopanje,
sestopanje, lovljenje ravnotežja, igre z žogami različnih velikosti, prosti tek ob zvoku
tamburina in oponašanje gibanja različnih živali;
o sprehodi do različnih igrišč v Luciji;
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o

uporaba igrišča vrtca za JUTRANJE RAZGIBAVANJE in dopoldanske igre s poganjalčki,
avtomobili, kanglicami, večjimi in manjšimi žogami.

PRIREDITEV
 Šport špas, dan druženja in gibanja vseh generacij
3.2.3.8 Osrednjeslovenska
3.2.3.8.1 VVE "Ringaraja" pri OŠ Dobrepolje
Videm 80
1312 Videm - Dobrepolje
http://vrtec.osdobrepolje.si/
DNEVNI RED
 JUTRANJE RAZGIBAVANJE (elementarne, rajalne, gibalne, didaktične igre)
STRATEŠKI IN OPERATIVNI CILJ
 ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 folklora,
 VADBENA URA V TELOVADNICI: ob torkih 13:35–15:00 in vsako prvo sredo v mesecu 13:00–
14:30 ure.
DODATNE DEJAVNOSTI
Za otroke od 4. leta dalje:
 plesne urice Plesni studio Tina;
 vrtec v naravi, planinski dom "Pri Fencu" Planina pod Golico;
 mini šola rolanja Gastar s.p.
Dejavnosti potekajo po 15:00 uri, stroške plačajo starši.
PROJEKTI V VRTCU:
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.3.8.2 Vrtec Jurček, varstvo otrok, d.o.o.
Mala vas pri Grosupljem 1 B
1290 Grosuplje
http://www.vrtec-jurcek.si/zaposleni/
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 gibalna minutka: VSAKODNEVNO JUTRANJE RAZGIBAVANJE na igriv in zanimiv način.
3.2.3.8.3 Vrtec Vojke Napokoj pri OŠ Jurija Vege Moravče
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Vegova ulica 38
1251 Moravče
http://www.osmoravce.si/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemi
d=74
OBOGATITVENI PROGRAMI:
• Zdrav vrtec,
• skupna športna dejavnost,
• tek prijateljstva (sodelovanje s šolo),
• vrtec v naravi.
GIBANJE:
• VSAKODNEVNO-GIBALNO ŠPORTNE DEJAVNOSTI z različnimi orodji, nestrukturiranimi
sredstvi, ob glasbi ali brez sredstev;
• sprostitvene minutke ob glasbi, meditaciji;
• vadbena ura enkrat tedensko v telovadnici ali na prostem;
• vsakodnevno bivanje na prostem (igre, sprehodi, izleti), včasih tudi ob dežju;
• vnašanje glasbe v gibalne dejavnosti;
• spoznavanje z različnimi športi;
• igre z žogo;
• vožnja s triciklom, skirojem;
• tečaj rolanja;
• zimovanje.
DODATNE DEJAVNOSTI:
• plesne dejavnosti MIKI,
• športne dejavnosti,
• planinski izleti,
• rolanje.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.3.8.4 GEKO, zasebni vrtec d.o.o.
Motnica 11
1236 Trzin
http://www.geko.si/
VSAK DAN POTEKA POSEBEJ AKTIVNO POSVEČANJE PLESNIM DELAVNICAM.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 telovadba, hoja v naravo …
 ZELO AKTIVNI;
 precej zunanjih aktivnosti S PODROČJA ŠPORTA: plavanje, tenis, plezanje, rolanje,
kolesarjenje, pohodi, ples;
 različni športni tečaji;
 večdnevni izleti;
 zimovanja in letovanja ;
 mesečno obisk različnih prireditev in ukvarjanje s športom;
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GIBALNIE URICE;
pomoč in usmeritev V ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA;
PLESNE URICE.

3.2.3.9 Podravska
3.2.3.9.1 Vrtec Najdihojca
Spodnja Hajdina 24
2288 Hajdina
http://www2.arnes.si/~ohajdinamb/
DNEVNI RED
 JUTRANJE RAZGIBAVANJE
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Mali sonček: tečaj rolanja in tečaj plavanja
Tečaj plavanja je plačljiv s strani staršev.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu, motivirati za zdrav življenjski slog
SODELOVANJE VRTCA NA MEDNARODNI RAVNI
 mednarodni kros Cicibanov in Cicibank, tekmovanje otrok v teku na Ptuju v organizaciji Vrtca
Ptuj
3.2.3.9.2 VVE pri OŠ Dušana Flisa Hoče
Šolska ulica 12
2311 Hoče
http://www.os-hoce.si/index.php?option=com_content&view=article&id=818&Itemid=160
DNEVNI RED
 JUTRANJA GIBALNA MINUTA
OBOGATITVENI PROGRAM
 Mali sonček, vključeni otroci od 2 leta dalje
INTERESNA DEJAVNOST
 gibalne urice
DODATNI PROGRAMI:
 telovadba za otroke v šolski telovadnici, izvajalec društvo Svizec;
 plesne urice, Zdenka Horvat Antalašič s.p.
 tečaj rolanja, društvo Svizec in šola rolanja Lucky Luka;
 telovadba za najmlajše skupaj s starši – za otroke od 1 do 3 let - Svizec.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci, stroške za izvajanje plačajo starši.
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3.2.3.9.3 Vrtec pri osnovni šoli Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart v Slov. goricah
http://www.vrteclenart.si
DEJAVNOSTI:
 zimski športni dan,
 športne dejavnosti v vrtčevski telovadnici.
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Zlati sonček,
 pohodništvo za otroke,
 nogomet,
 urice plesa, celo leto,
 Z GIBANJEM KREPIMO ZDRAVJE od 9. ure naprej v vseh skupinah, vsak dan s tekom na
prostem, spoznavanje gibalne sposobnosti.
DODATNA DEJAVNOST
 balet za predšolske otroke
3.2.3.9.4 Vrtec Ivanjkovci
Ivanjkovci 71
2259 Ivanjkovci
http://www.os-ivanjkovci.si/spletna-stran/index.php/vrtec/novice
DNEVNE DEJAVNOSTI:
Za otroke prvega starostnega obdobja:
 GIBALNE MINUTE,
 GIBALNE IGRE,
 RAZGIBAVANJE z drobnimi pripomočki.
Za otroke drugega starostnega obdobja:
 GIBALNE IGRE,
 gimnastične vaje,
 VADBENE URE,
 gibalne in plesne igre.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 rekreativne ure v šolski telovadnici - 2x tedensko 45 min;
 druženje družin na igrišču Ivanjkovci;
 plavalni tečaj za 5-letnike, bazen Gimnazije Ormož).
INTERESNA DEJAVNOST
 mini folklora
PROGRAMI IN PROJEKTI
 Zdravje v vrtcu v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ormož;
 Mali sonček;
 vrtec v naravi, tradicionalni projekt vrtca Ivanjkovci.
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SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI ORGANIZACIJAMI OZ. ZAVODI
Sodelovanje z OŠ Ivanjkovci:
 sodelovanje s prvo triado: gibalne urice v telovadnici, mini olimpijada
3.2.3.9.5 Vrtec Žetale
Čermožiše 45 B
2287 Žetale
http://www.sola-zetale.si/index.php/vrtec
DAN V VRTCU
 JUTRANJE RAZGIBAVANJE
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plavalni tečaj za zadnjo generacijo otrok v vrtcu (pred vstopom otrok v šolo);
 Šport špas;
 dan druženja in gibanja vseh generacij;
 plesne dejavnosti.
Plavalni tečaj je s strani staršev plačljiv.
3.2.3.10 Jugovzhodna Slovenija
3.2.3.10.1 VVE pri OŠ komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš 48
8343 Dragatuš
http://www2.arnes.si/~vrtdrag/
DNEVNI RED
 VSAKODNEVNI GIBALNI ODMORI (ob glasbi ali brez)
NAVAJANJE NA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
 privzgajanje navad zdravega življenja
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3.2.4 VRTCI, KI IZVAJAJO PROJEKT FIT SLOVENIJA »SVET GIBANJA, SVET VESELJA,
SVET ZDRAVJA«
3.2.4.1 Goriška
3.2.4.1.1 Vrtec Ajdovščina
Pot v Žapuže 14
5270 Ajdovščina
http://mojedete.si/
PODROČJA GIBANJA:
 Mali sonček,
 planinski izleti,
 plavalni tečaj,
 orientacijski pohodi.
DODATNA DEJAVNOST
 brezplačni plavalni tečaj (najstarejši otroci)
PROJEKT
 FIT Slovenija:
o pomen gibanja za predšolskega otroka;
o hoja za zdravje;
o seminar »Kobacaj«.
3.2.4.1.2 VVE pri OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici
http://www.os-iroba.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban planinec;
 Zlati sonček;
 športni dopoldnevi - skupine drugega starostnega obdobja v telovadnici Šempetrske oz.
Vrtojbenske osnovne šole;
 več pohodov v bližnjo okolico s starši;
 plavalni tečaj za najstarejše otroke;
 športna in druga srečanja med bližnjimi vrtci;
 joga v predšolskem obdobju;
 dan na snegu (Lokve ali Črni vrh) ;
 glasbeno-plesne delavnice.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 FIT Slovenija.
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3.2.4.2 Gorenjska
3.2.4.2.1 Kranjski Vrtci
C. Staneta Žagarja 19
4000 Kranj
http://www.kranjski-vrtci.si/
OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI:
 tečaj drsanja;
 tečaj plavanja;
 seznanitev s tenisom, skakanjem na prožni ponjavi, z vadbo motorike v telovadnicah;
 tečaj rolanja;
 vožnja s kolesom;
 igre z žogo;
 smučanje;
 letovanje na kmetiji, Pokljuki in na morju.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mini olimpijada v organizaciji Zavoda za šport in Olimpijskega komiteja v Športnem parku
Kranj;
 Ciciban planinec za otroke od 4–6 let;
 Mali sonček za otroke od 2–6 let v sodelovanju z Planinsko zvezo Slovenije in Ministrstvom
RS za šolstvo in šport: izleti oz. daljši sprehodi, igre brez meja skupaj s starši, naravne oblike
gibanja na trim stezi in igrišču, igre na prostem s smučmi, vožnja s poganjavčki, tricikli,
skiroji, kolesi, rolanje, igre z žogo, ustvarjanje z gibom in ritmom, drsanje, elementi atletike
in gimnastične abecede, igre z vodo, ob vodi in v vodi;
 tečaj smučanja (otrokom ponujena celotna smučarska oprema v Kranjskih vrtcih);
 tečaj rolanja in učenje kolesarjenja (uporaba koles in rolarjev iz enot);
 pohod za otroke od 5–6 let na Stari grad nad Smlednikom (stroške avtobusnih prevozov krije
Zavod za šport);
 osnovna motorika v času vadbe v telovadnicah, v sodelovanju z Alpskim smučarskim klubom
Triglav Kranj;
 seznanitev z nogometom in igrami z žogo, v sodelovanju z nogometnim klubom Triglav;
 prvi stik s tenisom, v sodelovanju s teniškim klubom Triglav Kranj;
 skakanje na prožni ponjavi oz. trampolinu, v sodelovanju s športnim društvom Migimal;
 vrtec v vodi, v sodelovanju z Zavodom za šport Kranj in plavalnim klubom Triglav, za otroke
od 5-6 let, 5 dni po 1.15 ure na olimpijskem bazenu, tečaj je brezplačen, starši krijejo stroške
avtobusnih prevozov (cca 20 € na otroka);
 tečaj drsanja v sodelovanju s športnim društvom Migimal Hokejskim klubom Triglav in
Drsalnim klubom Kranj, za otroke od 5-6 let, 5 dni v Ledeni dvorani, starši krijejo stroške
tečaja (19,50 €) in avtobusnega prevoza (cca 12 €). Mestna občina Kranj krije stroške ledene
dvorane.
Dejavnosti potekajo v izvedbi strokovnih delavk in v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 plesna ustvarjalnica,
 ljudski plesi,
 športna vadba za otroke,
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 joga za otroke.
Stroške dejavnosti krijejo starši v celoti.
PROJEKTI:
 FIT GIBANJE ZA ZDRAVJE,
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček od 2–6 let,
 Ciciban planinec.
NAJEM TELOVADNIC ŠPORTNIH DRUŠTEV:
 v športni dvorani na Planini;
 v telovadnici Pro-športa v Stražišču;
 v prostorih zavoda Artutrip na Primskovem;
 v šolski telovadnici OŠ Simon Jento na Trsteniku in KS na Golniku in športni dvorani.
3.2.4.3 Savinjska
3.2.4.3.1 Vrtec Zarja Celje
Zagajškova ulica 8
3000 Celje
http://www.vrtec-zarja.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 VZGOJA ZA ZDRAVJE:
o bivanje v naravi z oblico gibanja;
o uravnoteženost mirnih in živahnih dejavnosti;
 FIT "svet gibanja, svet veselja":
o vadbene ure, didaktične igre, gibanje na zraku, na igriščih, sprehodih in pohodih.
NADSTANDARDNI PROGRAM
 Zarjin planinec v sodelovanju s Planinskim društvom Celje-Matica
PROJEKT
 Mali sonček
3.2.4.3.2 JVIZ Vrtec Rogaška Slatina
Ulica Kozjanskega odreda 2
3250 Rogaška Slatina
http://www.v-rogaska.ce.edus.si
OBOGATITVENI PROGRAM
 FIT Slovenija
3.2.4.3.3 JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Slomškova ulica 13
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3240 Šmarje pri Jelšah
http://www.vrtec-smarje.si/sl/enote
DNEVNE DEJAVNOSTI:
 jutranja gimnastika,
 športne aktivnosti,
 izleti.
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 folklora,
 ritmika,
 planinski krožek.
DODATNI PROGRAMI:
 športna vzgoja,
 plesne vaje,
 tečaj smučanja,
 tečaj plavanja (plačljiv),
 tečaj rolanja,
 Izrazni ples,
 FIT-ove gibalne igre.
PROJEKTI:
 FIT Slovenija,
 Zdravje v vrtcu,
 Zlati sonček.
3.2.4.3.4 Vrtec Velenje
Šlandrova cesta 11 A
3320 Velenje
http://www.vrtec-velenje.si
Eden izmed največjih slovenskih vrtcev.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 FIT Gibanje za veselje, Mali kobacaj in FIT vadba;
 dnevno taborjenje ob vrtcu;
 dnevno taborjenje ob jezeru;
 družinska rekreacija;
 elementi značke "Zlati sonček" oddelki 4–6 letnih otrok;
 Ciciban planinec (posamezni oddelki).
PROJEKT
 Zdrav vrtec
3.2.4.3.5 JZ Vrtec Zreče
Cesta na Roglo 13
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3214 Zreče
http://www.vrtec-zrece.com
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 FIT program,
 folklora.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj,
 telovadba Svizec,
 smučarski tečaj,
 plavalni tečaj,
 pohodništvo,
 mali taborniki.
3.2.4.4 Pomurska
3.2.4.4.1 Vrtec Beltinci
Jugovo 33
9231 Beltinci
http://766.gvs.arnes.si/joomla
AKCIJSKI NAČRT
 projekt UČIMO ZA ŽIVLJENJE:
o evropski dan brez avtomobila - peš, z kolesi, rolerji v vrtec in iz vrtca;
o svetovni dan hoje - FIT aktivni sprehod - s starši popoldan;
o FIT dan brez multimedije - kako preživeti dan brez tv in računalnika;
o svetovni dan zdravja - spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni;
o svetovni dan družine - FIT didaktična delavnica z otroci in starši - povezava z lokalno
skupnostjo.
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 folklora
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni studio Balerino,
 plavalna šola Delfin,
 mala šola nogometa, športna zveza Beltinci, izvajalec Nejc Tušak (brezplačno).
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci.
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 FIT Slovenija:
o FIT gibalni odmor;
o FIT gibalne minute;
o vadbena ura;
o čutna pot stalna, priložnostno načrtovana;
o FIT dan;
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o

jesenski in zimski FIT pohod s starši.

3.2.4.4.2 Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
9250 Gornja Radgona
http://www.vrtec-radgona.si/si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 izrazni ples,
 otroška folklora,
 razgibaj se od glave do peta.
CELOLETNE VSEBINE (namenjene dvigu kvalitete življenja otrok v vrtcu):
 mednarodni projekt FIT Slovenija,
 Zlati sonček,
 Zdravje v vrtcu: Sam skrbim za svoje zdravje.
POGOJI ZA DELO
ENOTA KOCLJEVA 2
 terase in veliko igrišče
ENOTA KOCLJEVA 4
 veliko igrišče
ENOTA ČREŠNJEVCI
 otroško igrišče
ENOTA NEGOVA
 otroško igrišče
3.2.4.4.3 Vrtec Ljutomer
Fulneška ulica 5
9240 Ljutomer
http://www.vrtec-ljutomer.si/default.aspx
OBOGATITVENI PROGRAMI:
Za otroke od 3.–6. leta:
 gibalno-športne urice,
 folklorna skupina,
 plesne delavnice.
DODATNI PROGRAMI:
Za otroke od 3–6 let:
 plavalni tečaj v Biotermah Mala Nedelja,
 vrtec v naravi Tojzlov vrh.
Stroške plačajo starši neposredno izvajalcu, del stroškov pokrijejo tudi ustanovitelj, športna zveza in
sponzorji oz. donatorji.
VKLJUČITVE V RAZLIČNE MREŽE VRTCEV:
 plavalni tečaj,
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taborski tek,
DPM – kostanjev tek Miniolimpijada, ki jo organizira zavod za šport in mladino in Športna
zveza Ljutomer.

IZVEDBENI KURIKULUMI:
 jesenski družinski orientacijski pohod do hipodroma in ogled muzeja Ljutomerski kasač;
 FIT gibalne delavnice za otroke in starše;
 družinski orientacijski pohod čez Jurševko do Radomerja;
 dan gibanja in druženja treh generacij – v soorganizaciji RTV SLO ;
 junijski družinski izlet na Ptuj.
PROJEKTI VRTCA:
 FIT Slovenija »Svet gibanja, svet veselja«,
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.4.5 Koroška
3.2.4.5.1 Vrtec Črna na Koroškem
Center 26
2393 Črna na Koroškem
http://www.vrtec-crna.com/index.php
DODATNE IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 gibalni odmori, gibalne minutke (ob glasbi ali brez);
 obisk telovadnice v osnovni šoli;
 Vrtiljak plesa;
 mednarodni projekt FIT: svet gibanja, svet veselja:
o gibalni odmori,
o gibalne minute,
o vadbene ure, po metodologiji MP FIT Slovenija,
o aktivni sprehodi,
o izleti v naravo,
o igre na igrišču,
o vadbeno dopoldne (malčki),
o FIT delavnice za otroke,
o dejavnosti na čutni poti;
 Mali sonček (vsi otroci v vrtcu);
 Ciciban planinec.
MEDPODROČNA DEJAVNOST
 SKRB ZA ZDRAVJE
PROGRAMI SKUPNIH DEJAVNOSTI:
 svetovni dan hoje,
 FIT dan brez multimedije,
 svetovni dan zdravja,
 svetovni dan družine, gibanja in športa,
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Šport špas,
druga FIT olimpijada.

PROJEKTI
 FIT - svet gibanja, svet veselja (celo šolsko leto),
 FIT - čutna pot (celo šolsko leto).
UČIMO ZA ŽIVLJENJE:
Dnevi, ki jih bomo obeležili v tem šolskem letu:
 svetovni dan hoje,
 svetovni dan strpnosti,
 FIT dan brez televizije,
 svetovni dan zdravja,
 svetovni dan družine, gibanja, športa,
 FIT hidracija.
3.2.4.5.2 Vrtec Radlje ob Dravi
Koroška cesta 15
2360 Radlje ob Dravi
http://vrtec.osradlje.si/
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Cici plesna šola, plesna šola Devžej v prostorih športne hiše v Radljah;
 malčkov šport, športno društvo Oda v športni hiši v Radljah;
 smučarski tečaj, smučarska šola D7 na smučišču rimski vrelec v Kotljah;
 vrtec v naravi, preko CŠOD v sodelovanju s strokovnimi delavkami najstarejših skupin.
Dejavnosti se izvajajo v prostorih vrtca ali izven vrtca ter so celoti plačljive s strani staršev.
PROJEKTI IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU:
 folklora (Radlje),
 Ciciban planinec,
 GIBANJE ZA ZDRAVJE, mednarodni projekt FIT SLOVENIJA,
 Mali sonček,
 plesno rajalne urice,
 kolesarske urice,
 planinske urice.
3.2.4.6 Obalno-Kraška
3.2.4.6.1 VIZ Vrtec "Mavrica" Izola
Ulica Osvobodilne fronte 15
6310 Izola
http://www.vrtecmavrica-izola.si
Podatki so iz let od 2006–2007 in od 2008–2009.
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VIZIJA VRTCA
Osnovna ideja vizije različni mavrični valovi, ki opredeljujejo temeljne vrednote in področja
strokovnega dela v vrtcu:
 RUMENI VAL: skrb za zdravo življenje, športne dejavnosti, tekmovanja, gibanje, zdrava
prehrana, spodbujanje odgovornosti in dobrega občutka lastne vrednosti
DEJAVNOSTI MED LETOM:
 projekt SKUPAJ V GIBANJU: oktober, mesec športa:
o tradicionalni pohod vseh otrok vrtca okoli Izole;
o vsi na kolo (oddelek Korte);
o telovadimo skupaj za otroke od 1 do 3 leta in njihove starše;
o s kolesi in rolerji od Lonke do parka Simonovega zaliva;
o družinski pohod skozi tunel v okviru Svetovnega dne hoje;
 Zlati sonček (5–6 let):
o plavanje, kolesarjenje, vodenje žoge, rolanje ali kotalkanje, hoja in smučanja ...
DODATNI PROGRAMI:
 Ciciban planinec,
 rolanje,
 ABC gibanja,
 Cicirekreacija ,
 Zlati sonček,
 ustvarjalne plesne delavnice,
 letovanje v Kranjski gori (v sodelovanju z ZPM Izola).
DODATNI PROGRAMI:
 plesna šola Taras,
 FIT Slovenija telovadba za najmlajše.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci.
SKUPNI PROJEKTI:
 mednarodni projekt FIT »Svet gibanja, svet veselja«;
 gibanje v naravi nas v mavrični svet popelje;
 mesec športa – projekt SKUPAJ V GIBANJU skupna telovadba, kolesarjenje, rolanje ...
 Ciciolompiada;
 Šport špas, dan druženja treh generacij;
 evropski dan brez avtomobila, peš v vrtec;
 dan zdravja;
 svetovni dan športa.
3.2.4.6.2 VVE pri OŠ Sečovlje
Sečovlje 78
6333 Sečovlje
http://769.gvs.arnes.si/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&It
emid=50
OBOGATITVENI PROGRAM
 Zajčkov kros
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PROJEKT
 FIT Slovenija
3.2.4.7 Spodnjeposavska
3.2.4.7.1 Vrtec Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4 A
8273 Leskovec pri Krškem
http://www.os-leskovec.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=52
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 svetovni dan hoje;
 svetovni dan zdravja;
 pohod treh generacij;
 neformalno druženje na ravni vrtca ali enot: joga ali zumba za zaposlene, pohodi …
 Z GIBANJEM in FIT METODOLOGIJO DO ZDRAVJA;
 naravne oblike gibanja: hoja, plazenje, plezanje, visenje, poskoki, potiskanje, vlečenje, meti
na koš, valjanje;
 aktivni sprehodi;
 izleti v naravo;
 orientacijski pohod;
 poligon;
 gibalne igre;
 gibalne aktivnosti po želji otrok;
 tek (50 m, 100m, 400m);
 spodbujanje, razvijanje naravnih oblik gibanja, razvijanje moči, ravnotežja, natančnosti,
gibljivosti, hitrosti, vztrajnosti, orientacije;
 pomen redne gibalne aktivnosti za normalen in zdrav razvoj;
 redno, vsakodnevno izvajanje vodenih gibalnih aktivnosti z integracijo področij;
 privzgojitev veselja do gibanja, razvijanje motoričnih sposobnosti, pravilne drže pri sedenju
in jih s tem navajati na zdrav življenjski slog;
 zdravstvena vzgoja in gibalne aktivnosti;
 vadbene ure 1x tedensko za vse oddelke 1–6 let, z elementi FIT mednarodne metodologije;
 program Zlati sonček z nalogami na ravni oddelkov:
o spretnosti z žogo;
o rolanje ali/in kolesarjenje in pohodi v skupini;
o sprehodi in pohodi.
DODATNI NADSTANDARDNI PROGRAMI:
V oddelkih 3–6 let:
 urice prilagajanja na vodo, 10- urni tečaj za 5- letne otroke,v bazenu v Krškem OŠ Jurij
Dalmatin;
 prvi rolerski koraki - zunanji izvajalec;
 program športna abeceda - v OŠ Leskovec 1x tedensko.
Večji del stroškov financirajo starši.
LETNO SODELOVANJE
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s športnimi učitelji

3.2.4.8 Osrednjeslovenska
3.2.4.8.1 Vrtec Borovnica
Paplerjeva 5
1353 Borovnica
http://www2.arnes.si/~osljikbo1s/vrtecborovnica/ovrtcu.html
LDN je iz leta 2009/2010.
PREDNOSTNA NALOGA VRTCA
 ZDRAVO JEMO IN SE VELIKO GIBAMO
PREDNOSTNE NALOGE ODDELKOV:
 gibanje za zabavo in življenje zdravo;
 živim zdravo in z naravo;
 čutna pot v naravnem okolju;
 spoznavanje zdravega in varnega načina življenja;
 s plesom in gibanjem skozi dan.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček: plovnost, vožnjo s kolesom ali rolerji, vodenje žoge in metanje na koš;
 Mali škrati nad 4. letom starosti, ob sobotah 1 x mesečno;
 10-dnevni plavalni tečaj;
 3-dnevni tabor na kmetiji, izven kraja bivanja otrok (zimovanja, letovanja, tabori).
DODATNE DEJAVNOSTI:
 ples 3x8 ur,
 telovadba.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 BODI FIT Svet gibanja, svet veselja in »Učimo za življenje«:
o evropski dan brez avtomobila - peš v vrtec;
o svetovni dan hoje – FIT aktivni sprehod s starši – čutne poti v naravi;
o dan brez tv in računalnika - kaj vse lahko počnemo skupaj;
o svetovni dan zdravja - spremenimo življenjski slog, pojdimo na izlet;
o pohod treh generacij ob svetovnem dnevu družine;
o Mini olimpiada ob svetovnem dnevu športa / podelitev srčkov.
POSEBNA ZADOLŽITEV
 Janja Zorman FIT KOORDINATOR
3.2.4.8.2 VVE pri osnovni šoli Dol pri Ljubljani
Videm 17
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1262 Dol pri Ljubljani
http://www.vrtec-osjmdol.si/cms/
DODATNE DEJAVNOSTI:
 zimovanje Pokljuka,
 vrtec v naravi.
RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI MALEGA SONČKA:
 modri planinec: vsaj enkrat na teden na sprehod v bližnjo okolico vrtca, spremljava načina
hoje, časa in postopno stopnjevanje zahtevnosti;
 igre brez meja;
 naravne oblike gibanja na prostem ali trim steza enkrat mesečno;
 igre na prostem pozimi;
 vožnja s poganjači enkrat mesečno priprava poligonov;
 igre z žogo enkrat mesečno;
 ustvarjanje z gibanjem in ritmom;
 naravne oblike gibanja 1x mesečno, v maju poligon za preizkus sposobnosti.
RAZČLENITEV MALEGA ZELENEGA SONČKA:
 igre brez meja s starši v popoldanskem času v marcu ali aprilu;
 mini kros večkrat v letu;
 trim steza kratka in krožna, večkrat;
 vožnja s triciklom, s skirojem, prosta vožnja, kasneje poligoni;
 igre z žogo;
 ustvarjanje z gibanjem in ritmom;
 naravne oblike gibanja 1x mesečno poligon za preverjanje spretnosti;
 zeleni planinec (4 izleti):
o 3 izleti, četrtega izvedejo sami starši z otroki;
o eden od izletov - lažji orientacijski pohod (v obliki pravljice);
o v jesenskem času in spomladi;
o stopnjevanje zahtevnost (hitrost hoje, hoja v hrib in po različnih površinah ...).
NAČRTI DELA:
 Mali sonček,
 trim steza.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 zimovanje s smučarskim tečajem, Planet otrok;
 vrtec na kmetiji ali bivanje v naravi, Kmetija Podmlačan ali Kranjska gora – ZPM Moste.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 telovadba za otroke,
 plesna šola Miki.
PROJEKT
 FIT Slovenija:
o dan brez multimedije
o dan gibanja
o dan družine
o dan športa – podelitev diplom in zaključek Malega sončka
o uporaba čutne poti na igrišču vrtca Dolsko.
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3.2.4.8.3 VVZ Kekec Grosuplje
Trubarjeva cesta 15
1290 Grosuplje
http://www.vrtec-kekec.si/predstavitev_programov/predstavitev_programov.html
AKTIVNOSTI:
 FIT didaktično-gibalne igre:
o uvajanje programa FIT KOBACAJ,
o sv. dan hoje,
o sv. dan brez TV-ja in računalnika,
o sv. dan zdravja,
o sv. dan gibanja,
o sv. dan družine,
o sv. dan športa,
o čutne poti v naravi in v vrtcu,
o pomen gibanja in FIT- metodologe,
o ureditev FIT kotičkov,
o celoletni projekt FIT nahrbtnik,
 izleti v naravo v različnih letnih časih;
 vsakodnevno gibanje notri/zunaj;
 gibanje v telovadnicah OŠ;
 uporaba plezalne stene v OŠ Louis Adamič;
 pohod z lučkami po Grosuplju skupaj z otroki in starši;
 Šport špas, druženje treh generacij;
 projekt Mali sonček.
CILJI:








seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja;
iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov;
pomen sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega obnašanja;
igre s pravili;
spodbujati gibanje z igro;
skrbeti za zdravje otrok, zaposlenih;
razvijati navado in potrebo po vsakodnevnem gibanju.

NADSTANDARDNA DEJAVNOST
 zimovanje in pomladni vrtec v naravi
Stroški dejavnosti krijejo starši.
PROJEKT
• FIT Slovenija, gibanje v bolj zanimivi in privlačni obliki
3.2.4.8.4 Vrtec Log - Dragomer
Na grivi 1,
1351 Brezovica
http://www.oslogdragomer.org/vrtec/
LETNI CILJI:
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dejavnosti za zdrav način življenja,
izvajanje FIT dejavnosti, skrb za celosten in zdrav razvoj otrok in zaposlenih.

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA
 Zdravje v vrtcu
DODATNE DEJAVNOSTI:
 ples Fina plesna šola;
 zimovanje, letovanje;
 športni program Mali sonček: plavalni tečaj za 5–6 letne otroke v OŠ Savsko naselje;
 tabor na Rakitni za 5–6 letne otroke;
 letovanje v Strunjanu za 5–6 letne otroke.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 FIT projekt.
PRIREDITEV
 Cicikros
3.2.4.8.5 Vrtec Škofljica
Kamnikarjeva ulica 8
1291 Škofljica
http://vrtec-skofljica-lavrica.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športna vzgoja:
o vadbene ure v telovadnici, v športni dvorani OŠ na Škofljici;
o športne minute - dnevno v oddelkih;
o naravne oblike gibanja (prevali, poskoki, plezanje ...);
o različne igre z žogo (npr. hokej na travi ali asfaltu, metanje žoge na koš ...).
 Zlati in Mali sonček:
o spretnosti z žogo;
o kolesarjenje, vožnje s skiroji;
o rolanje;
o teki in pohodi.
 plesna delavnica 1x na dva tedna, 30-45 minut.
Dejavnosti potekajo 2x tedensko, za otroke od treh let dalje.
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice;
 planinski tabor (tri do petdnevni tabori v gorskem svetu, za otroke 5 - 6 let starosti):
o izleti, raziskovanje in spoznavanje gorske narave, športne aktivnosti, družabne igre,
taborniške veščine;
o Kranjska gora, Tromeja, Pokljuka, Rakitna …
 vrtec na kmetiji (za štiri do petletne otroke, tridnevni program).
PROJEKTI
 Olimpijada,
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mednarodni projekt FIT Slovenija.

IZ ARHIVA …
 gibalna urica s FIT koordinatorko,
 športno dopoldne z babicami.
3.2.4.9 Podravska
3.2.4.9.1 Vrtec Ivana Glinška Maribor
Gledališka ulica 6
2000 Maribor
http://www.vrtec-ivanaglinska.si/index.php/programi/25-obogatitvene-dejavnosti/61-obogatitvenedejavnosti
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• FIT vadbene ure v športni igralnici,
• plesni vrtec,
• Mali planinec.
DODATNI PROGRAMI:
• plesni tečaj Plesna šola Samba;
• športna vadba za otroke v športni igralnici na sedežu vrtca (enota Gledališka), izvaja Otroška
gibalnica HOPHOP, športno izobraževanje Rok Stegne s.p.
PROJEKTI:
 FIT Slovenija »Svet gibanja, svet veselja«,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.4.9.2 JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor
Cesta XIV. divizije 14a
2000 Maribor
http://www.vrtecpobrezje.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 planinski krožek,
 plesni ringaraja.
PROJEKT
 FIT filozofija "Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja"
3.2.4.9.3 Vrtec Vrtiljak in Ciciban
Cesta v Dobrovce 23
2204 Miklavž na Dravskem polju
http://www.vrtec-miklavz.si/index.php/kratka-predstavitev
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POSEBNA POZORNOST JE NAMENJENA GIBANJU.
OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI VRTCA:
• Cici planinci,
• Cici telovadba,
• Mali sonček,
• Šport špas.
OBOGATITVENI PROGRAMI:
• zimovanja,
• vrtec v naravi,
• letovanja,
• različne športne dejavnosti,
• obiski športnikov v vrtcu.
Zimovanja, letovanja in vrtec v naravi krijejo starši, različne športne dejavnosti in obiske športnikov v
vrtcu pa krije vrtec iz svojih sredstev.
KAKOVOSTNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• igriva košarka,
• smučarski tečaj,
• tečaj drsanja,
• tečaj kotalkanja,
• tečaj rolanja,
• vrtec v naravi: letovanje otrok v Punatu in raziskovalni tabor na Pohorju.
KAKOVOSTNI DODATNI PROGRAMI:
• plesno-gibalne urice,
• Ciciplaninci,
• Cicitelovadba in plesni vrtec v sodelovanju z DTV Partizan Miklavž na Dravskem polju.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
• FIT: "svet gibanja, svet veselja, svet zdravja";
• vrtec v naravi, zimovanje otrok na Pohorju, vključno s smučarskim tečajem;
• Zlati sonček;
• Ciciplaninci v sodelovanju s Planinskim društvom Miklavž, ki organizira planinske pohode v
bližnje gore, izlete v bližnjo in daljno okolico, pozimi pa obilo možnosti za igro in raziskovanje
na snegu;
• poletni tabor, raziskovanje v naravi;
• Ciciban poje in pleše, revija otroških pevskih zborov in plesnih skupin;
• Preko polja gre pomlad in utripi, revija otroških folklornih skupin;
• igrive urice.
Občina Miklavž na Dravskem polju sofinancira naslednje programe: zimovanje otrok, Zlati sonček,
poletni tabor, Ciciplaninci, Ciciban poje in pleše, Preko polja gre pomlad in utripi ter v celoti financira
projekt FIT.
PROJEKTI:
• Otrok in gibanje: vsakodnevne gibalne dejavnosti, urjenje različnih športnih spretnosti;
• Gibanje je igra.
POGOJI ZA DELO
ENOTA VRTILJAK
• športna dvorana
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ENOTA CICIBAN
• moderno opremljena telovadnica, z različnimi telovadnimi rekviziti ter plezalno steno
• preurejeno igrišče z otroškimi igrali, varno ograjo
• asfaltno dvorišče
3.2.4.10 Jugovzhodna Slovenija
3.2.4.10.1 VVE pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica
Cesta Notranjskega odreda 10
1317 Sodražica
http://www.os-sodrazica.si/Vrtec-dogodki/vrtec.aspx
DNEVNI PROGRAMI:
 igre z različnimi gibalnimi in telesnimi položaji;
 mirne in gibalno aktivne dejavnosti;
 dejavnosti v različnih prostorih (igralnica, garderoba, telovadnica, atrij, igrišče, zunanja
okolica).
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 igre brez meja, sodelovanje med vrtci Loški Potok, Nova vas, Sodražica;
 gibalne urice (enkrat tedensko za 2. starostno obdobje);
 plesne vaje;
 gibalna urica z otroki in starši.
Dodatne stroške plačajo starši, vrtec skuša zagotoviti brezplačno udeležbo za otroke, katerih starši ne
morejo kriti stroškov.
PROJEKTI:
 projekt Zdravje v vrtcu,
 projekt FIT Slovenija.
POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM
Osnovna šola:
 z učitelji športne vzgoje
3.2.4.10.2 Vrtec Čebelica Šentjernej
Trubarjeva cesta 8
8310 Šentjernej
http://www.vrtec-sentjernej.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban planinec (pohodi otrok in tridnevno bivanje na planinskem taboru v Kranjski Gori);
 folklorna skupina Igrajmo se, igrajmo se;
 FIT Slovenija: Svet gibanja, svet veselja;
 Zdravje v vrtcu;
 telovadimo skupaj - popoldanske športne urice skupaj s starši in otroci 1x tedensko štiri
zimske mesece.
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3.2.4.10.3 Vrtec Mavrica Trebnje
Režunova ulica 8
8210 Trebnje
http://www.vrtec-trebnje.si/
ŠPORTNI KOTIČEK:
 projekt Mali sonček,
 jutranje razgibavanje po angleško,
 plavalni tečaj,
 orientacijski pohod,
 olimpijada z lokalnimi športniki,
 drsanje,
 gibalno dopoldne in druženje,
 letovanje,
 športno aktivni tudi zaposleni,
 smučanje,
 kolesarjenje,
 joga pri Ježkih,
 gibanje po FIT metodologiji pri najmlajših,
 FIT delavnice.
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3.2.5 VRTCI, KI IZVAJAJO PROJEKTE: ZDRAVJE V VRTCU, ZDRAV VRTEC, ZDRAVA
ŠOLA
3.2.5.1 Goriška
3.2.5.1.1 JVIZ Vrtec Idrija
Arkova ulica 7
5280 Idrija
http://www.vrtec-idrija.si
ZDRAVJE V VRTCU:
 pohodništvo,
 športni nahrbtnik,
 VITADOM - fizioterapija - predstavitev otrokom.
DODATNA DEJAVNOST
 izrazni ples za najmlajše
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 gibalni/športni program Mali sonček,
 Ciciban planinec.
3.2.5.1.2 Vrtec pri OŠ Solkan
Šolska ulica 25
5250 Solkan
http://www.sola-solkan.si/Vrtec_os/index.htm
OBOGATITVENI PROGRAM
 Pedenjped se igra:
o igre na snegu (enota Trnovo),
o pedenjolimpiada (enota Solkan),
o športni dnevi.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj za najstarejše otroke,
 taborniki in planinci v sodelovanju s KS Solkan, drugimi organizacijami in društvi v Solkanu.
PROJEKTI:
 projekt Mali sonček Zavoda za šport Planica,
 projekt Zdravje v vrtcu.
3.2.5.2 Gorenjska
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3.2.5.2.1 VVE pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem – Vrtec Murenčki
Krvavška cesta 4
4207 Cerklje
http://www.osdj-cerklje.si/Vrtec/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 gibalne in plesne aktivnosti v telovadnici,
 izleti s starši in z otroki,
 telovadne urice,
 telovadne urice za starše in otroke,
 orientacijski pohodi.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 plesne urice za otroke od 4. leta, Plesna šola Miki iz Domžal;
 gibalne urice z Lukom enkrat tedensko po 15. uri;
 programi učenja plavanja, smučanja in rolanja (zunanji izvajalci);
 tri-dnevni tabor (Dom Lipa Črmošnjice).
Program financirajo starši.
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 folklorna skupina,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.5.2.2 VVE pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – Vrtec Zala
Trata 40
4224 Gorenja vas
http://www.vrteczala.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zdravje v vrtcu,
 športna značka Zlati sonček,
 plavalni tečaj,
 tečaj rolanja,
 smučarski tečaj,
 letovanje.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 folklora.
3.2.5.2.3 Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
Koroška ulica 12
4280 Kranjska Gora
http://vrtec.osjv-kranjskagora.si/ecms/index.php?page=about
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OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Ciciban planinec, planinski izleti in krožki, PD Kranjska Gora;
 Ciciban teče na smučeh, Nordijsko društvo Rateče-Planica;
 letovanje v Pinei, Novigrad, DPM Kr. Gora, ZPM Jesenice;
 Mali sonček:
o tečaj alpskega smučanja, deskanja (starši krijejo prevoz);
o tek na smučeh - sodelovanje z ND Rateče-Planica;
o plavalni tečaj;
o planinski izlet z nočitvijo;
o različni športni programi.
Programe financirajo občina, starši ali društva.
SKUPNI PROJEKTI:
 Mali sonček za otroke od 2.–6. leta starosti, Zavod za šport RS Planica;
 Zdravje v vrtcu v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana.
3.2.5.2.4 Vzgojnovarstveni zavod Radovljica - Vrtec Radovljica
Kopališka cesta 10,
4240 Radovljica
http://www.vrtec-radovljica.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 sankanje, smučanje, zimski izleti v naravo,
 igre na snegu,
 sankanje ali v pomladnem času izlet,
 plavalni tečaj,
 mini olimpijada z vojaki,
 prireditev Šport špas,
 svetovni dan gibanja,
 planinski pohodi in izleti,
 izlet v Kekčevo deželo,
 piknik in orientacijski izlet,
 športni kotiček,
 vožnja s skiroji, trikolesi, poganjalčki.
 Zlati sonček
DEJAVNOSTI PO ENOTAH
ENOTA BEGUNJE
 izvedba glasbeno-plesnih aktivnosti
ENOTA KAMNA GORICA
 predstavitev športne dejavnosti lokostrelstvo
 športni dopoldnevi na igrišču
ENOTA KROPA
 izvedba glasbeno-plesnih dejavnosti za vse otroke skupaj v telovadnici
ENOTA LESCE
 plesne dejavnosti
 gibalne minutke
ENOTA POSAVEC
 pohodi, sprehodi, teki …
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 plesno-glasbeno dopoldne
 športni dopoldnevi v telovadnici ali na prostem
ENOTA RADOVLJICA
 plešemo, pojemo, rajamo in ustvarjamo v likovnih, plesnih in pravljičnih delavnicah
 obisk gozdne učne poti
ENOTA V OŠ RADOVLJICA
 izlet na Gozdno učno pot
DODATNE DEJAVNOSTI:
 rolanje,
 plavanje,
 smučanje,
 plesni tečaj,
 gibalne urice,
 poganjalček,
 letovanje.
PODPROJEKT
• Zdrav vrtec: Z gibanjem do zdravja
3.2.5.2.5 Vrtec Škofja Loka
Podlubnik 1d,
Škofja Loka
http://vrtec.skofjaloka.si/domov/o-vrtcu.aspx
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice, Kulturno društvo Qulenium, Škofja Loka;
 vesele gibalne urice, Športna šola za otroke JACK SPORT.
PROJEKTI:
 program Zdravje v vrtcu,
 športni program Mali sonček:
o izleti, igre brez meja, naravne oblike gibanja, dejavnosti z žogo, ustvarjanje z
gibanjem in ritmom, mini kros, igre na snegu s smučmi ali brez, smučanje, drsanje,
igre z vodo, ob vodi in v vodi, plavanje, rolanje, vožnjo s poganjalčkom, s triciklom
ali skirojem, s kolesom …
3.2.5.2.6 Vrtec Železniki
Otoki 13
4228 Železniki
http://www.os-zelezniki.si/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=54
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 jesenski in spomladanski kros,
 ogled gozdne učne poti Kres,
 izleti v Dolenjo vas, na Sveti Križ, v Podlonk, v Dražgoše, v Sorico, Selca …
 športni dan s starši,
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orientacijske pohode,
gibalo športni program Mali sonček,
sankanje in smučanje, eno dopoldne na smučišču Rudno,
vrtec v naravi na Srednjem Vrhu nad Gozdom Martuljkom, tridnevno potepanje z otroki,
igre z vodo.

DODATNE DEJAVNOSTI:
 telovadne urice,
 družinska telovadba,
 folklora.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček.
3.2.5.2.7 VVE pri OŠ Žiri
Jobstova cesta 22
4226 Žiri
http://www.vvepriosziri.si
OBOGATITVENI PROGRAM
 Zlati sonček
INTERESNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaji,
 športne delavnice,
 smučarski tečaj.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.3 Savinjska
3.2.5.3.1 VVE pri OŠ Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 63 A
3256 Bistrica ob Sotli
http://www.vrtecosbos.si
DODATNE DEJAVNOSTI:
 gibalno-plesne delavnice;
 sprostitvene delavnice z elementi joge;
 gibalno - športni program Mali sonček.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
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Mali sonček.

3.2.5.3.2 VVE pri OŠ Braslovče
Rakovlje 15 B
3314 Braslovče
http://www.osbraslovce.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 mali športnik,
 gibalne in plesne igre,
 plesna urica,
 gibalne pesmi.
INTERESNA DEJAVNOST
 plesna šola
Dejavnost izvajajo strokovni delavci vrtca po končanem poslovanju vrtca.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Zdrav vrtec:
o različne športne dejavnosti na prostem in v prostoru,
o minutka za zdravje.
PRIREDITVE:
 Šport špas: pohod treh generacij,
 mesec športa: športno dopoldne, pohod, kros.
3.2.5.3.3 Vrtec Anice Černejeve Celje
Kajuhova ulica 5
3000 Celje
http://429.gvs.arnes.si/
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 plavalni tečaj
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 gibanje za otroke s športno-gibalnim društvom Sokol;
 plesna delavnica z društvom Stonogica.
Dejavnosti se izvajajo po 15.00 uri.
PROJEKT
 Zdrav vrtec
3.2.5.3.4 Zasebni katoliški Vrtec Danijelov levček
Aškerčeva 7a
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3000 Celje
http://www.levcek.si/
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 bivanje na kmetiji (jesensko–zimski čas),
 letovanje otrok v Portorožu od 4–6 leta,
 plavalni tečaj po dogovoru s Športno zvezo Celje.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 gibalne urice (ŠD Svizec),
 mala šola plezanja (Karli Pintarič),
 plesna šola Zvezdica (Urška Plemenitaš).
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
3.2.5.3.5 Vrtec Tončke Čečeve Celje
Mariborska cesta 43
3000 Celje
http://www.vrtec-toncke-ceceve.si/
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 plavalni tečaj
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
SODELOVANJE S STARŠI
 športno popoldne otrok in staršev
3.2.5.3.6 VVE pri OŠ Blaža Arniča - Vrtec Luče in Solčava
Luče 77
3334 Luče
http://www.os-luce.si/
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.3.7 Vrtec Podčetrtek
Trška cesta 67
3254 Podčetrtek
http://www.os-podcetrtek.si/datoteke/strani/vrtec-1.htm
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
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zimovanje s smučarskim tečajem Areh,
plavalni tečaj Terme Olimia.

PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Zlati sonček.
3.2.5.3.8 Vrtec Prebold
Na bazen 1
3312 Prebold
http://www.prebold.com/sola/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&I
temid=61
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 vrtec pleše,
 telovadimo skupaj,
 Mali sonček.
… za vse starejše predšolske otroke:
 plavalni tečaj (5 dni),
 smučarski tečaj (5 dni),
 vrtec v naravi v Marija Reki (3 dni).
DODATNE DEJAVNOSTI
Za otroke od 2–6 leta:
 gibalna vadba za otroke od 2. leta Društvo Felicytas;
 gibalno-športni program:»MIGEC-STRIGEC« od 3. leta OŠ Prebold OE vrtec;
 plesne vaje za predšolske otroke od 4. leta Plesna šola Plesni mojster.
Stroške dejavnosti starši plačajo izvajalcu.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček.
3.2.5.3.9 Vrtec Rogatec
Strmolska ulica 7
3252 Rogatec
http://www.o-rogatec.ce.edus.si/vrtec/vrtec.html
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 plavalni tečaj,
 zimovanje otrok na Rogli.
Stroške dejavnosti financirajo starši.
DODATNA DEJAVNOST
o Pojemo, plešemo in se igramo (od 4. leta starosti naprej, enkrat tedensko)
PROJEKTI:
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Zdravje v vrtcu,
Mali sonček (otroci, stari 2 leti in več):
o izleti, plavanje, rolanje ali kotalkanje, smučanje, kolesarjenje, gibalne igre in
spretnosti z žogo.

3.2.5.3.10 VVZ Vrtec Šoštanj
Koroška cesta 13
3325 Šoštanj
http://www.vrtec-sostanj.si
OBOGATITVENI PROGRAMI
Za starejše otroke:
 planinski krožek (5–6 let),
 plesno folklorni krožek (4–6let),
 elementi športnega programa Zlati sonček (4–6 let),
 družinska rekreacija LAS (3–6 let),
 projekt zdravje v vrtcu,
 vrtec v naravi (5–6 let).
DODATNA DEJAVNOST
 plesna šola (zunanji izvajalec)
3.2.5.3.11 Vrtec Vitanje
Na gmajni 5
3205 Vitanje
http://www.vitanje.org/vrtec
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček;
 plavalni tečaj (drugo starostno obdobje);
 Olimpijada za starše in otroke ob zaključku leta;
 plesni krožek.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Planinček, planinsko društvo Vitanje;
 telovadni krožek, društvo prijateljev mladine;
 plavalni tečaj, športno društvo Vitanje;
 plesne vaje, plesna šola Devžej.
SKUPNA DEJAVNOST
 zimski športni dan (sankanje v okolici s starši)
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu Sam skrbim za svoje zdravje
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3.2.5.3.12 Vrtec Mavrica Vojnik
Prušnikova ulica 29 A
3212 Vojnik
http://www.vrtecmavrica-vojnik.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 joga za najmlajše,
 gibalne urice,
 sprostitvene igre,
 ljudsko izročilo skozi igro, pesem in ples,
 folklorna skupina.
DODATNA DEJAVNOST
 plesne delavnice (Stonoga, Blue Butterfly, plesna šola Urška)
Sredstva za izvedbo dejavnosti prispevajo starši sami.
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj, ki ga iz projekta delno sofinancira Športni Tolar v Občini Vojnik;
 pohodništvo za otroke drugega starostnega obdobja.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
3.2.5.4 Pomurska
3.2.5.4.1 VVE pri OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
Ulica Juša Kramarja 10
9232 Črenšovci
http://www.osfpcrensovci.si/?page_id=145
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček,
 Športno-gibalna dejavnost.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj,
 plavalni tečaj.
3.2.5.4.2 Vrtec pri OŠ Puconci
Puconci 178
9201 Puconci
https://sites.google.com/a/ospuconci.si/vrtec-os-puconci/
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športni program Mali sonček,
 projekt Zdravje v vrtcu,
 gibanje.
DODATNA DEJAVNOST
 plesne urice
Dejavnost poteka za otroke od 4. leta dalje, stroške izvedbe krijejo starši.
3.2.5.4.3 Vrtec Rogašovci, VVE pri osnovni šoli Sv. Jurij in VVE pri podružnični šoli Pertoča
Rogašovci 16 B, 9262 Rogašovci
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci
Pertoča 54, 9262 Rogašovci
http://www.o-rogasovci.ms.edus.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 izleti,
 športni dopoldnevi,
 športni dopoldan s plesno vsebino (plesna šola).
DODATNE DEJAVNOSTI:
 športni krožek za starejše otroke,
 tečaj smučanja,
 tečaj plavanja,
 plesni tečaj.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
POGOJI ZA DELO
VVE ROGAŠOVCI
 delno pokrita terasa in manjše, na novo ograjeno igrišče
VVE PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI PERTOČA
 šolska telovadnica
 večje šolsko igrišče
 travnato igrišče z različnimi igrali in peskovnikom
VVE PRI OSNOVNI ŠOLI SV. JURIJ
 šolska telovadnica z vsemi športnimi rekviziti, šolsko in otroško
 športni krožek
3.2.5.4.4 VVE Sonček pri OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
Ulica Edvarda Kocbeka 4
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
http://www2.arnes.si/~ossjosca1/VRTEC/o_vrtcu.html
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
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Mali sonček,
ples,
folklorna dejavnost,
pohodi s starši in otroki.

PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu, Sam skrbim za svoje zdravje;
 Zdrava šola;
 Zdrav vrtec:
o letošnja tema projekta Z gibanjem do zdravja in razvoja oz. krepitve vrednot;
o tri športni dopoldnevi (predvidoma v novembru, februarju in aprilu).
3.2.5.5 Koroška
3.2.5.5.1 VVE pri OŠ Mežica
Partizanska cesta 16
2392 Mežica
http://os-mezica.mojasola.si/VRTEC%20ME%C5%BDICA/default.aspx
OBOGATITVENI PROGRAMI:
• folklorna skupina "vejk otrok p´r bajti",
• Mali sonček.
DODATNI PROGRAM
• smučarski tečaj
Stroške prevzamejo starši otrok.
PROJEKT
• Zdrav vrtec
3.2.5.6 Notranjsko-Kraška
3.2.5.6.1 Vrtec Prestranek
Ulica 25. maja 14 A
6258 Prestranek
http://www.os-prestranek.si/index.php/vrtec/predstavitev
PROJEKTI:
 športna značka Mali športnik in Mala športnica,
 Zdrav vrtec.
3.2.5.7 Obalno-Kraška
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3.2.5.7.1 Vrtec Semedela
Nova ulica 2 B
6000 Koper
http://www.vrtecsemedela.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 svetovni dan zdravja,
 mednarodni dan plesa,
 mesec športa,
 Šport špas.
REPUBLIŠKI PROJEKTI:
 projekt Zdrav vrtec »Sam skrbim za svoje zdravje« v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo
Ljubljana;
 projekt KOPER - zdravo mesto;
 evropski teden mobilnosti september 2012 - prava smer je gibanje:
o zamenjati avto za hojo ali kolo,
o spodbuditi telesno dejavnost, odpravljati čezmerno telesno težo in debelost, večati
kakovost življenja v mestih.
 projekt »Fair play vodi naprej« in slikanica »Jaz bom zmagal«:
o pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije (Miroslav Cerar – ambasador RS za strpnost,
fair play in šport pri Svetu Evrope) v sodelovanju z Zavodom za fair play in strpnost v
športu.
 tradicionalna 14. Miniolimpiada za otroke, ki so zadnje leto v vrtcu (pred vstopom v osnovno
šolo) in njihove starše, prijatelje in znane športnike.
3.2.5.7.2 VVE pri OŠ Istrskega odreda Gračišče
Gračišče 5
6272 Gračišče
http://1067.gvs.arnes.si/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&I
temid=58
OBOGATITVENI PROGRAM
 prilagajanje na vodo, 10-urni plavalni tečaj
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 Zdrava Šola, Zdravo življenje, navajanje na zdrav način življenja.
3.2.5.7.3 VVE pri OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige
Marezige 33 A
6273 Marezige
http://www.osmarezige.si/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=99
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna delavnica, Plesni studio Petra;
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družinski izleti, občasno (nekajkrat v celem šolskem letu) ob sobotah;
športne delavnice za najmlajše.

PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
3.2.5.8 Spodnjeposavska
3.2.5.8.1 Vrtec pri OŠ Globoko
Globoko 9
8254 Globoko
http://726.gvs.arnes.si/vrtec16
PROJEKTI:
 Zdrava šola v sodelovanju z OŠ Globoko in starši;
 plavalna abeceda, 5-dnevni tečaj (stroške prevoza in vstopnice na kopališče krijejo starši);
 kolesarjenje za Mali sonček;
 Ciciban planinec;
 Zlati sonček.
3.2.5.8.2 Vrtec Ciciban Sevnica
Naselje heroja Maroka 22
8290 Sevnica
http://www.vrtec-sevnica.si/index.php/o-vrtcu/predstavitev
PREDNOSTNO PODROČJE
 IZBOLJŠAVA POGOJEV ZA ZDRAVJE VSEH V VRTCU
NADSTANDARDNA DEJAVNOST
 plavalno opismenjevanje na OŠ Jurija Dalmatina v Krškem
Starši plačajo vstopnine in neposredne potne stroške otrok.
DODATNA DEJAVNOST
 plesni tečaj za otroke od 4. leta naprej, mlajši otroci pa po dogovoru z izvajalcem tečaja
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.8.3 Vrtec pri OŠ Krmelj
Krmelj 25
8296 Krmelj
http://www.oskrmelj.si/index.php/vrtec
OBOGATITVENI PROGRAMI:
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CICI plesni vrtec,
CICI smučarski tečaj,
CICI plavalni tečaj (»NOVO«),
športni Nahrbtnik (drugo starostno obdobje),
športno popoldne s starši:
o ciljanje v tarčo z žogami, prevažanje sadja v samokolnicah, premagovanje slalomske
ovire, nošenje žog v zaboj, veliko pisano padalo za sprostitev.
Dejavnosti dodatno plačajo starši.
DODATNI PROGRAMI:
 Cici plesni vrtec, poskočna plesna šola polka 3x 8 vaj, po 45min;
 vadbene urice s starši otroci starejši od treh let;
 plavalni tečaj.
Starši otrok dejavnosti v celoti plačajo sami.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček (»NOVO«),
 mesec športa.
PROSTORI VRTCA:
 veliko travnato igrišče,
 večnamenski prostor in telovadnica.
3.2.5.8.4 VVE pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
Šentjanž 58 A
8297 Šentjanž
http://www.osmm.sentjanz.si/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=66
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 kolesarsko dopoldne,
 kotalkarsko dopoldne.
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola,
 Zdrav Vrtec (predviden seminar v novembru),
 Mali sonček:
o spretnosti z žogo, kotalkanje ali rolanje, vožnja s kolesom, triciklom, skirojem,
izleti, plavanje, mini kros, igre brez meja, trim steza.
CELOLETNI PROJEKTI
 Zlati sonček,
 Ciciban planinec.
3.2.5.9 Osrednjeslovenska
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3.2.5.9.1 Vrtec Brezje in Vrtec Dobrova
Brezje pri Dobrovi 17
1356 Dobrova
http://871.gvs.arnes.si/joomla_vrtec/index.php/vrtec/vrtec-brezje
DODATNI PROGRAM
 zimovanje ali bivanje v naravi otroci 5–6 let
Starši dejavnost plačajo dodatno.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 športno dopoldne v telovadnici,
 Mali sonček.
3.2.5.9.2 VVE pri OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec 95
1355 Polhov Gradec
http://www.ospg.si/vrtecx.htm
OBOGATITVENI PROGRAM
 Zlati sonček
DODATNA DEJAVNOST
 plesna šola
Stroške prevzamejo starši otrok.
NADSTANDARDNI PROGRAM
 tečaj smučanja izvaja športno društvo Šentjošt
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.9.3 Vrtec Urša
Slamnikarska cesta 26
1230 Domžale
http://vrtec-ursa.si
OBOGATITVENA DEJAVNOST
o Mali sonček (v skupinah 2–6 letnih otrok)
DODATNE DEJAVNOSTI:
• plesni tečaj,
• plavalni tečaj,
• tečaj rolanja.
Dejavnosti se posebej financirajo s strani staršev.

106

PROJEKT
• Zdravje v vrtcu
3.2.5.9.4 VVE pri OŠ Horjul
Ljubljanska cesta 6
1354 Horjul
http://vrtec.oshorjul.si/index.php/vrtec
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj 1 ura tedensko skozi celo šolsko leto;
 gibalne urice s ŠD Ekstem 1 ura tedensko skozi celo šolsko leto;
 smučarski tečaj s smučarskim klubom, 5 dnevni tečaj na smučišču v Horjulu (za otroke l.
2006, 2007);
 tečaj rolanja s ŠD Ekstrem, 5-dnevni tečaj na šolskem igrišču (za otroke letnik 2006, 2007).
Stroške za izvajanje dejavnosti v celoti krijejo starši.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček.
SODELOVANJE ŠOLE Z VRTCEM
 športna vzgoja v telovadnici,
 zimovanja, tečaji …
POGOJI ZA DELO:
 telovadnica,
 veliko zunanje igrišče.
3.2.5.9.5 Javni Zavod Vrtec Ig
Troštova ulica 21
1292 Ig
http://www.vrtec-ig.si/node/258
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 folklora (5–6 let) celo leto,
 Mali sonček (2–6 let) celo leto,
 Lumpi tek,
 mini počitnice ZLRO,
 letovanje Fiesa, ZLRO.
Starši prevzamejo le delna dodatna plačila (vstopnine ...), mini počitnice in letovanje pa sofinancira
občina.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 športni vrtec (3–6 let) 1x tedensko, celo leto;
 Mali sonček (2–6 let) celo leto;
 plavalni tečaj športno društvo Športka.
Starši, ustanovitelj in/ali občina krijejo stroške izvedbe dejavnosti.
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PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.9.6 Vrtec Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26 B
1241 Kamnik
http://www.vrtec-kamnik.si
DODATNE DEJAVNOSTI:
 igralne urice,
 plesne urice,
 gibalna abeceda,
 tečaji rolanja,
 tečaji plavanja,
 doživljajski tabor v Kranjski gori, 4 dni,
 EKO tabor v Vinharjih nad Škofjo Loko, 3 dni.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček (od 2. leta dalje),
 telovadba za zaposlene.
3.2.5.9.7 VVE pri OŠ Komenda - Moste
Glavarjeva cesta 35
1218 Komenda
http://www.vrtec-mehurcki.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športni dopoldnevi v Športni dvorani Komenda,
 sodelovanje v projektu Zdravje v vrtcu.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 gibalne urice,
 plavalni tečaj,
 tečaj smučanja,
 tečaj rolanja,
 naravoslovni tabor.
Stroške programov plačajo starši.
POGOJI ZA DELO:
 omogočena uporaba športne dvorane v Komendi in šolske telovadnice v Mostah;
 dve lepo opremljeni in urejeni zunanji igrišči in travnato, z drevesi zasajeno površino.
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3.2.5.9.8 Vrtec Litija
Bevkova ulica 1
1270 Litija
http://www.vrtec-litija.si
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 športne aktivnosti,
 Zlati sonček,
 Ciciban planinec,
 kolesarčki,
 sobotni izleti
 gibalne urice s starši,
 plesno-gibalne urice,
 razgibavanje v telovadnici,
 GIBALNA URICA z našimi malčki,
 jesensko gibalna delavnica,
 prilagajanje na vodo,
 ostati želimo zdravi (film),
 smučarski tečaj in zimski športi.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
3.2.5.9.9 VVE pri OŠ Gabrovka
Gabrovka 61
1274 Gabrovka
http://www2.arnes.si/~ogabrovkalj/Vrtec/Cebelica.html
PREDNOSTNO PODROČJE
 Zdravje v vrtcu s poudarkom na vrednotah
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 pomen gibanja na prostem,
 plavalni tečaj oz. prilagajanje na vodo,
 Zlati sonček: smučanje.
3.2.5.9.10 Vrtec Dr. France Prešeren
Erjavčeva cesta 29
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-francepreseren.com
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Zlati sonček
DODATNI PROGRAMI:
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 plesne urice Biba,
 letovanje, zimovanje, "Vrtec na vasi" in "Vrtec v planinah".
Stroške dejavnosti krijejo starši.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.9.11 Vrtec Miškolin
Novo Polje, cesta VI 1
1260 Ljubljana - Polje
http://www.vrtec-miskolin.si/
LETNA DEJAVNOST
• Zdrav vrtec
DODATNE DEJAVNOSTI:
• letovanje (4–6),
• zimovanje (5–6),
• vrtec v naravi (4–6).
Dodatni stroški staršev.
IZ GALERIJE:
 Sovice in svetovni dan hoje,
 telovadimo,
 pohod v Zajčjo Dobravo,
 kolesarčki,
 zimska radost na Pokljuki,
 teden mobilnosti,
 drsalni tečaj - Roboti,
 poligon na snegu,
 igre brez meja,
 Ježi v telovadnici,
 Ježi s starši na trim stezi,
 Čebelice v gibanju,
 Želvice na pohodu …
3.2.5.9.12 Vrtec Otona Župančiča Ljubljana
Parmska cesta 41
1000 Ljubljana
http://www.vrtecoz-lj.si
ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
 drsanje,
 smučarski tečaj,
 kros,
 Izleti,
 vadba v telovadnici,
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Zlati sonček,
letovanje,
zimovanje,
planinski tabor,
vrtec v naravi (bivanje na kmetiji),
rolanje,
pohod po poti spominov in tovarištva,
ples,
gibalne urice,
plesne urice (zunanji izvajalec).

PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Zdrav vrtec.
PROSTORI VRTCA
ENOTA ČEBELICA
 telovadnica v Kulturnem domu Hrušica (starejše skupine)
ENOTA ČURIMURI
 dobro opremljena telovadnica
ENOTA ŽIV-ŽAV
 lepo travnato igrišče
 telovadba v telovadnici
3.2.5.9.13 Vrtec Pedenjped Ljubljana
Cerutova ulica 6
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-pedenjped.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za 5–6 letne otroke:
 Mali sonček, športni program za otroke 2–6 let v sodelovanju z MOL, Oddelek za šport;
 prilagajanje na led, starši plačajo prevoz otrok, program poteka v sodelovanju z MOL in
športno društvo Srečni Luka;
 kros za predšolske otroke v sodelovanju s ŠD NOVINAR;
 Polžje igre tradicionalno športno srečanje otrok moščanskih vrtcev - program poteka v
sodelovanju z MOL.
Stroške delno financira ustanovitelj.
LETOVANJA:
 dnevno zimovanje Gorje - v sodelovanju z ZRLO;
 letovanje 10 dni avgust;
 letovanje 5 dni junij;
 vrtec v naravi ZLRO Srednji Vrh – Škratova dežela;
 vrtec v naravi MT ŠPORT Kmetija Pečovnik Vevče;
 vrtec v naravi v sodelovanju z ZPM Moste Kranjska Gora;
 vrtec v naravi še v dogovoru.
Starši prispevajo sredstva, MOL prispeva 75 EUR za dodatne dejavnosti za vse otroke letnik 2007, od
tega 40 € za vrtec v naravi.
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DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice (plesna šola Frfotaj, Poljka, Ples Plus),
 rolanje (športno društvo Mulc),
 športne delavnice v telovadnici OŠ Sostro (ABC Šport, ŠD Mulc).
Starši dejavnost plačajo posebej izvajalcu.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu:
o vsakodnevno odločanje za zdrav način življenja na vseh področjih,
o ozaveščanje dejavnikov tveganja,
o razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje,
o promocija zdravega načina življenja.
3.2.5.9.14 Vrtec Viški Gaj
Reška ulica 31
1000 Ljubljana
http://www.viskigaj.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plesne in gibalne urice,
 telovadno dopoldne,
 Zlati sonček,
 planinski pohodi,
 tečaj rolanja,
 jesenski in spomladanski kros.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 vrtec v naravi (3 dni),
 letovanje v Pacugu (5 dni).
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.9.15 Vrtec Vodmat
Korytkova ulica 24
1000 Ljubljana
http://www.vrtecvodmat.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 rajalne igre,
 plesne minutke,
 folklora,
 letovanja, zimovanja (dodatnimi stroški),
 vrtec na vasi (dodatnimi stroški).
PROJEKT
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Zdravje v vrtcu

3.2.5.9.16 Vrtec Kurirček Logatec
Notranjska cesta 7 A
1370 Logatec
http://www.vrtec-logatec.si
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Kurirčkova olimpijada,
 plavanje v Zapolju.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu in Varno s soncem,
 spodbujanje kolesarjenja v vrtcu:
o vplivanje na spremembo sedečega življenjskega sloga z vpeljavo telesne aktivnosti,
uveljavljanje kolesarjenja kot zdrave oblike gibanja in poudarjanje pomembne vloge
kolesarjenja v zgodnjem otroštvu.
PROSTORI VRTCA
CENTRALNI VRTEC
 večnamenski prostor v vrtcu in telovadnica v športni dvorani
ENOTA TIČNICA
 samostojna telovadnica
ENOTA LAZE
 manjša telovadnica.
3.2.5.9.17 Vrtec Medo pri OŠ Janka Kersnika Brdo
Brdo pri Lukovici 5
1225 Lukovica
http://www.vrtec-medo.si/predstavitev-vrtca/prevoje
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
Prvo starostno obdobje – oddelki otrok (od 1. leta do 3. let):
 z gibanjem odkrivajmo svet – Biba giba,
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
Drugo starostno obdobje – oddelki otrok (od 3. leta do 6. leta):
 Cicihribci,
 Zlati sonček,
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu, s poudarkom na zobni preventivi,
 plesna šola MIKI,
 Biba giba,
 tabor v Logarski dolini,
 plavanje.
Stroške za izvedbo dejavnosti: plesna šola Miki, tabor in plavanje, krijejo starši.
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3.2.5.9.18 Vrtec Medvode
Ostrovrharjeva ulica 2
1215 Medvode
http://www.vrtec-medvode.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 športna značka Mali sonček,
 vrtec v naravi in zimovanje za najstarejše otroke.
Stroške vrtca v naravi in zimovanje krijejo starši.
DODATNI PROGRAM
 plesne urice
Dejavnost krijejo starši.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.9.19 Vrtec Ciciban
Za povrtmi 6
1275 Šmartno pri Litiji
http://www.os-smartnolitija.si/index.php/enote-vrtec-ciciban
DODATNI PROGRAMI:
 plesno gibalne urice 1 x tedensko,
 bivanje v naravi.
Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci in starši jih plačajo posebej.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
ARHIV…
 športno gibalno popoldne s starši: gibalne in štafetne igre, iskanje skritega zaklada;
 športni program Mali sonček.
PROGRAM SODELOVANJA Z OKOLJEM
 OŠ Šmartno: plavanje, prehod iz vrtca v šolo
3.2.5.9.20 Vrtec Žabica
Mengeška cesta 7 B
1236 Trzin
http://279.gvs.arnes.si/joomla_vrtec/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 jesenski doživljajski tabor v Kranjski gori (za najstarejše skupine),
 otroška Olimpijada skupaj s Športnim društvom.
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DODATNI PROGRAMI:
 plesni tečaj,
 šahovski krožek,
 gimnastika za otroke,
 tenis,
 jesenski tabor v Kranjski Gori,
 vrtec na snegu,
 prilagajanje na vodo (najstarejši skupini) ,
 letovanje za otroke, stare 4–6 let.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu: nasveti za zdravo prehrano in skrb za svoje telo.
3.2.5.9.21 VVE pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče - Vrtec Sončni Žarek
Šolska ulica 9
1315 Velike Lašče
http://www.soncnizarek.net/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plavalni tečaj,
 športne aktivnosti v telovadnici,
 Mini počitnice,
 folklora.
DODATNI PROGRAMI:
 plesne urice,
 Mini šport.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.9.22 Vrtec Škratek Svit Vodice
Franca Seška cesta 15
1217 Vodice
http://www.vrtec-vodice.si/
NAUČIJO SE tudi pomena zdravja, higiene, varnosti, zdrave prehrane in POMENA GIBANJA.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj,
 rolanje na igriščih vrtcev,
 ples s spoznavanjem baleta,
 bivanje v naravi, letovanje (3 dni) v domu Burja, CŠOD v Seči.
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Stroške prevoza plavalnega tečaja plačajo starši, stroške bazena in vaditeljev plavanja pa krije
ustanovitelj, občina Vodice, in Zavod za šport RS Planica. Dejavnost rolanje je za starše brezplačna. Za
otroke, ki se zaradi socialno-ekonomskih razmer v družini letovanja ne morejo udeležiti, se stroški
letovanja krijejo iz drugih sredstev.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
3.2.5.10 Podravska
3.2.5.10.1 VVE pri OŠ Cerkvenjak
Cerkvenjak 34
2236 Cerkvenjak
http://www.o-cerkvenjak.mb.edus.si/vrtec.htm
DEJAVNOSTI VRTCA:
 pohodi in kratki izleti,
 plesni tečaj,
 vrtec v naravi,
 kolesarjenje,
 rekreativne ure v šolski telovadnici.
PROJEKT
 Zdrav vrtec
3.2.5.10.2 VVE pri OŠ Duplek
Korenska cesta 31
2241 Spodnji Duplek
http://www.o-duplek.mb.edus.si/joomla/
DODATNI PROGRAMI:
 plesni tečaj,
 vadba za malčke,
 nogometna šola.
Dejavnosti so plačljive s strani staršev.
PRIREDITEV
 dan druženja in gibanja vseh generacij
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.5.10.3 Vrtec Kidričevo
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Kajuhova ulica 10 A
2325 Kidričevo
http://1082.gvs.arnes.si/cms/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=43
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban planinec,
 jesenski kros,
 športno zabavne igre na igrišču,
 smučarski tečaj.
 folklora, plesno-ritmična skupina.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni vrtec s plesno šolo Samba,
 Ciciban planinec,
 športna šola Športko,
 plavalni tečaj za otroke od 5.–6. leta starosti v zaprtem bazenu v Termah Ptuj,
 smučarski tečaj s smučarskimi učitelji, organiziran na Pohorju.
Dejavnosti plačajo starši.
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu/Zdrav vrtec.
3.2.5.10.4 Vrtec Cirkovce
Cirkovce 47
2326 Cirkovce
http://www.os-cirkovce.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=73
OBOGATITVENI PROGRAM:
 folklora,
 Zlati sonček.
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 plesne delavnice,
 plavalni tečaj za otroke eno leto pred vstopom v šolo v bazenih Term Ptu,
 športko,
 smučarski tečaj za otroke eno leto pred vstopom v šolo, vaditelji smučanja na Mariborskem
Pohorju.
Starši plačajo dodatne stroške.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu
3.2.5.10.5 Vrtec Selce
Selce 78
2232 Voličina
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http://www.os-volicina.si/vrt_organizacija.php
OBOGATITVENI PROGRAM
 Cici športni dnevi (zimski, pomladni, poletni)
DOPOLNILNI PROGRAM:
 vrtec v naravi za otroke pred vstopom v šolo,
 plavalni tečaj za otroke pred vstopom v šolo.
Programi so za starše plačljivi.
PROJEKTI:
 športna značka Mali sonček (Zavod za šport RS),
 Zdravje v vrtcu, projekt našega vrtca v sodelovanju s Zdravstvenim domom Lenart.
3.2.5.10.6 VVE pri OŠ Lovrenc na Pohorju
Šolska ulica 6
2344 Lovrenc na Pohorju
http://www.vrtec.oslovrenc.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 revija otroških folklornih skupin,
 igre brez meja.
DODATNA DEJAVNOST
 folklora
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 plavalni tečaj,
 smučarski tečaj,
 plesni tečaj.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček (lastna telovadnica).
3.2.5.10.7 VVE pri OŠ Majšperk
Breg 6 A
2322 Majšperk
http://www.os-majsperk.si/vrtec-breg/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj plavalni klub,
 Mali sonček – izleti, rolkanje, plavanje, igre z žogo.
PROJEKT
 Zdrav vrtec vse leto
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SODELOVANJE Z OBČINO, DRUŠTVI IN USTANOVAMI
 planinsko društvo (pohodi)
TEKMOVANJA, NATEČAJI:
 Zdravo življenje,
 spomladanski kros.
3.2.5.10.8 JVIZ Vrtec Otona Župančiča
Oblakova ulica 5
2000 Maribor
http://www.vrtec-ozupancica-mb.si/
OBOGATITVNA DEJAVNOST
 Ciciban pleše
STALNE NALOGE:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček.
3.2.5.10.9 OŠ Gustava Šiliha Maribor - Predšolski oddelki s prilagojenim programom – POPP
Oblakova ulica 5
2000 Maribor
http://668.gvs.arnes.si/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=27
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 »igralno terapevtske urice«, enkrat na mesec v vsaki skupini;
 »prvič od doma« (letovanje);
 »terapevtsko plavanje« - po metodi Halliwick, postopoma, brez prisile, ob igri, prepevanju …
 »prvi smučarski koraki« - športne aktivnosti na snegu za otroke s posebnimi potrebami, v
majhni skupini, vedno individualno, počasi in umirjeno;
 »Zdravje v vrtcu«;
 »Mladi športnik« prilagojen športni program za predšolske otroke;
 letovanje oz. kolonija v Punatu in terapevtske kolonije, Društvo za CP.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 zimovanje,
 letovanje.
PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE/ENOTE
ENOTA LENKA
 gibalna urica
 »Potovanje skozi tišino« - sprostitvene tehnike
ENOTA MEHURČKI
 »Mladi športnik«
 »Zaplešimo, zapojmo« učenje enostavnih pesmic, izštevank, enostavne gibalno-plesne
dejavnosti
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PROJEKTI:
 Zdrava šola,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.5.10.10

Vrtec Borisa Pečeta

Tomšičeva ulica 32
2000 Maribor
http://www.vrtec-borisapeceta.si/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=50
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 glasbeno plesne igre 1x tedensko,
 plesne urice 1x tedensko,
 rad telovadim 1x tedensko,
 Ciciban planinec (vse enote).
DODATNE DEJAVNOSTI:
 od koraka k poskoku in še dlje (4–6 let), zunanji izvajalec Primož Honigmann, 2x tedensko v
telovadnici Vrtca Borisa Pečeta Maribor;
 HOP HOP v našem vrtcu (4–6 let), zunanji izvajalec Otroška gibalnica HOP HOP, 1x tedensko
v telovadnici enote Kamnica;
 tečaj smučanja (4–6 let), zunanji izvajalec SK Branik.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
3.2.5.10.11

Vrtec Jadvige Golež

Betnavska cesta 100
2000 Maribor
http://www.vjg.si/index.php
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban hodi rad,
 Zlati sonček: izleti, plavanje, drsanje, kolesarjenje in igro z žogo.
PROJEKT
 Zdrav vrtec
3.2.5.10.12

Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož

Dobravska ulica 13 A
2270 Ormož
http://772.gvs.arnes.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• plesne urice,
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•
•
•

pohodništvo,
mali športniki,
mali folklorist,
plavalno opismenjevanje.

PROJEKT
• Zdravje v vrtcu
3.2.5.10.13

Vrtec Rače

Nova ulica 5
2327 Rače
http://vrtec.osrace.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• rekreacijske urice v šolski telovadnici vsak četrtek od 10.20 do 11.05;
• plesna skupina RAČKE 1x tedensko;
• folklora 1x tedensko;
• Zlati sonček;
• Ciciban planinec v sodelovanju s Planinskim društvom Fram.
DODATNI PROGRAMI:
• vrtec v naravi (dom Škorpijon, Sveti Duh na Ostrem Vrhu);
• tečaj smučanja;
• tečaj drsanja (Športni objekti Maribor) ;
• tečaj rolanja (Lucky Luka);
• športna vadba za predšolske otroke (ŠRD Svizec);
• plesni tečaj (Samba);
• baletna šola (Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška).
Dejavnosti financirajo starši sami.
PROJEKT
• Zdravje v vrtcu
3.2.5.10.14

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Zidanškova ulica 1 A
2310 Slovenska Bistrica
http://www.vrtec-slobistrica.com/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček,
 otroška folklora,
 Ciciban pleše,
 telovadba s starši.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj,
 smučarski tečaj,
 plesni tečaj,
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 Ciciban planinec,
 Ciciban tabornik,
 letovanje,
 zimovanje.
Dejavnosti izvajata zunanja izvajalca: otroška gibalnica HOPHOP in letna vadba ŠRD Svizec.
PROJEKTI:
 Zdrav vrtec,
 Mali sonček v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica.
3.2.5.10.15

VVE Središče ob Dravi

Breg 41
2277 Središče ob Dravi
http://478.gvs.arnes.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=57
PREDNOSTNA NALOGA
 projekt Zdravje v vrtcu
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 rekreativne ure v šolski telovadnici (2x tedensko 45 min),
 športna značka Zlati sonček za 5. skupino,
 plavalni tečaj za 5-letnike.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 pohodništvo (iz vrtca pridejo do šole in nadaljujejo pot),
 športni krožek,
 plesne urice,
 Cicibanove plesne urice Plesna šola Salsa.
Pri dejavnosti Cicibanove plesne urice starši plačajo dodatne stroške.
3.2.5.10.16

Vrtec Najdihojca Starše

Starše 6
2205 Starše
http://www.o-starse.mb.edus.si/vrtec/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 joga za najmlajše,
 plesno gibalne urice,
 drsanje na občinskem drsališču.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice s Tanjo,
 športni junak.
Dejavnosti plačajo starši dodatno.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
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Mali sonček.

3.2.5.10.17

VVE pri OŠ Rudolf Maister Šentilj

Mladinska ulica 12
2212 Šentilj v Slov. goricah
http://www.ossentilj.si/index.php/vrtecsentilj
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športna srečanja (od vrtca do 1. razreda),
 športne urice,
 folklora.
DODATNI PROGRAMI:
 smučarski tečaj,
 plesni tečaj.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Zdrav vrtec.
3.2.5.11 Jugovzhodna Slovenija
3.2.5.11.1 VVE pri OŠ Stari trg ob Kolpi
Stari trg ob Kolpi 7
8342 Stari trg ob Kolpi
http://os-stari-trg-ok.si/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=89
PROJEKT
 Zdrav vrtec z gibanjem do zdravja
3.2.5.11.2 Vrtec Kočevje
Cesta na stadion 3
1330 Kočevje
http://www.vrteckocevje.com/
ŠPORTNI KOTIČEK
• Mali sonček
DODATNA DEJAVNOST
 taborjenje, zimovanje in letovanje 5–6 letnih otrok
PRIREDITVE:
 mesec športa,
 Ciciolimpiada,
 dan druženja in gibanja vseh generacij.
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PROJEKT
 Zdravje v vrtcu Sam skrbim za svoje zdravje
3.2.5.11.3 Vrtec Mokronožci
Gubčeva cesta 4
8230 Mokronog
http://www.osmokronog.si/index.php/vrtec.html
OBAGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športni program Mali sonček,
 izleti v bližnjo in daljno okolico,
 pohodi,
 Ciciban planinec,
 Zdravje v vrtcu,
 športna vzgoja predšolskih otrok,
 bivanje v naravi (3 dni) CŠOD dom Lipa v Črmošnjicah, za otroke starejše skupine.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj Plesni studio Novo mesto,
 športna vadba za predšolske otroke,
 gibalno-rajalne igre vse leto 1 x tedensko,
 s plesom in glasbo se učim in sprostim vse leto 1 x tedensko.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci.
SODELOVANJE S STARŠI
 športne igre s starši (oddelek Miške)
3.2.5.11.4 Vrtec Brusnice
Velike Brusnice 101
8321 Brusnice
http://www.os-brusnice.si/index.php?Itemid=51&id=2&option=com_content&view=article
ŠPORT in zabava imata POMEMBNO VLOGO.
OBOGATITVENI PROGRAM
• Mali sonček
DODATNI PROGRAMI:
• smučarski tečaj,
• plesna šola,
• Hop Klub.
Dejavnosti starši dodatno plačajo.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu, zdravje in dobro počutje
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3.2.5.11.5 Vrtec Ribnica
Majnikova ulica 3
1310 Ribnica
http://www.vrtecribnica.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• Mali sonček,
• Šport špas - pohod dan druženja in gibanja vseh generacij.
Dejavnosti delno ali v celoti plačajo starši.
PROJEKT
• Zdravje v vrtcu
3.2.5.11.6 Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Šentrupert 57
8232 Šentrupert
http://193.2.12.8/vrtec2012/
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček.
DODATNI PROGRAMI:
 Cici planinec (1–6 let);
 plesne urice (4–6 let) plesna šola Polka;
 Cici Vadba (1–3 let) enkrat mesečno;
 tečaj rolanja (4–6 let) šola rolanja Lucky Luka;
 tečaj plavanja (5–6 let) v Termah Čatež.
Večino dejavnosti plačajo starši v celoti, dejavnosti Cici planinec in tečaj plavanja pa sofinancira
Občina Šentrupert.
PRIREDITVE:
 teden otroka: za mlajše poligon v večnamenskem prostoru, za starejše metoda igre na
igrišču;
 Šport špas.
3.2.5.11.7 Vrtec Sonček
Šmarjeta 1
8220 Šmarješke Toplice
http://www.os-smarjeta.si/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=55&Itemid=73
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček, plavalne in smučarske urice za otroke pred vstopom v šolo,
 1x tedensko omogočen obisk šolske telovadnice (ponedeljek).
Dejavnosti so sofinancirane s strani Občine Šmarješke Toplice ali iz razpisov.
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NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 šola v naravi CŠOD Dom Jurček v Kočevju;
 plesna šola (Plesni studio Novo mesto);
 športna abeceda (po ponudbi).
Izvedbo v celoti ali delno krijejo starši.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu, projekt zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana
3.2.5.11.8 Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber
http://vrtec.os-velikigaber.si/
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Cici planinec ob sobotah s starši, planinske pohode vodi izkušena planinska vodnica;
 Cici vadba (enkrat mesečno, zadnja ura poteka skupaj s starši):
o naravne oblike gibanja: hoja (tleh, gredi, klopi), tek, poskoki (sonožni, enonožni),
skoki (v daljino, globino, višino), plazenje, lazenje, premagovanje različnih ovir;
o dejavnosti z žogami: lovljenje in podajanje na mestu in v gibanju, odbijanje, metanje,
nošenje, kotaljenje, vodenje žoge (z eno in obema rokama);
o elementarne igre: skupinska lovljenja, tekalne igre, igre za sprostitev, štafetne igre,
igre za razvijanje preciznosti, ravnotežja, pantomima;
o plesne igre: kompleksi gimnastičnih vaj v obliki enostavnih plesnih koreografij,
ustvarjanje z ritmom s pomočjo različnih pripomočkov;
o sprostitvene dejavnosti: joga za otroke, ustvarjanje z gibom;
o osnovni elementi gimnastike: različna gibanja na gredi (različnih višin in širin),
poskoki na prožnji ponjavi, prevali naprej in nazaj;
o osnovni elementi atletike: skok v daljino z mesta in z zaletom, enonožno
preskakovanje elastik;
 mala šola nogometa (za deklice in dečke od 5 do 7 let), izvaja nogometni klub Ivančna
Gorica, vsak četrtek; od 15.00 do 16.00 ure;
 plavalni tečaj (10-urni) 5 dni po dve uri v dopoldanskem času v vodnem mestu ATLANTIS
Ljubljana, okvirna cena (plačilo v dveh obrokih): 80 €;
 zimovanje (3 dni) v CŠOD Lipa v Črmošnjicah, okvirna cena (plačilo v dveh obrokih): 70 €.
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 Zdravje v vrtcu.
3.2.5.12 Zasavska
3.2.5.12.1 Vrtec Zagorje ob Savi
Pečarjeva ulica 4
1410 Zagorje ob Savi
http://vrtec-zagorje.si
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj,
 smučarski tečaj,
 šola nogometna,
 šola košarke,
 športno dopoldne v telovadnici,
 vesela olimpijada,
 pot ob žici v Ljubljani,
 daljši pohodi v naravo,
 športno-zabavne igrice 1 x mesečno v enoti in v oddelkih PŠ Kisovec,
 gibalne dejavnosti v telovadnici PŠ Kisovec 1 x tedensko.
PROJEKTI:
 Zdravje v vrtcu,
 Mali sonček,
 Mladi pohodnik,
 Šport špas, dan druženja in gibanja vseh generacij.
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3.2.6 OSTALI VRTCI, KI IZVAJAJO VSAJ ENEGA OD SLEDEČIH PROGRAMOV: MALI
SONČEK, CICIBAN PLANINEC, RAZLIČNE TEČAJE, LETOVANJA, ZIMOVANJA,
ŠPORTNE DOPOLDNEVE ali ŠPORTNE POPOLDNEVE
3.2.6.1 Goriška
3.2.6.1.1 Vrtec pri Osnovni šoli Otlica
Otlica 48
5270 Ajdovščina
http://www2.arnes.si/~ootlicang/index.html
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Zlati sonček
3.2.6.1.2 VVE pri OŠ Bovec
Mala vas 121
5320 Bovec
http://www2.arnes.si/~osngbo1s/9-razred/dani/prva/untitledframeset-2.htm
OBOGATITVENI PROGRAM
 športno popoldne (otroci in starši)
NADSTANDARDNI PROGRAM
 letovanje otrok na Debelem Rtiču (otroci starejše skupine), organizacija učenja plavanja
Stroške krijejo starši.
DODATNI PROGRAMI:
 Ciciban planinec, ki ga vodijo vzgojiteljice (popoldne, dopoldne);
 Zlati sonček, ki ga vodijo vzgojiteljice (dopoldne, letovanje);
 popoldanska telovadba za otroke in starše, ki ga vodi vzgojiteljica (popoldne);
 folklorni krožek, ki ga vodijo vzgojiteljice (dopoldne).
3.2.6.1.3 VVE pri OŠ Dobrovo v Brdih - Vrtec Kojsko
Kojsko 69
5211 Kojsko
http://www.os-dobrovo.si/vrtec
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček (program se izvaja skupaj s starši),
 tečaj plavanja.
3.2.6.1.4 Vrtec pri Osnovni šoli Deskle
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Ulica Petra Skalarja 2
5210 Deskle
vrtec-deskle@guest.arnes.si
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Zlati sonček A program za 5-letne otroke: tečaj plavanja in v okviru zimovanja tudi tečaj
smučanja;
 letovanje otrok na Debelem Rtiču v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev
mladine za Goriško.
Morebitne stroške krijejo starši sami.
DODATNA DEJAVNOST
 rekreacija za predšolske otroke (zunanjimi sodelavci)
Dejavnosti se organizirajo ob zanimanju otrok in staršev, nastale stroške krijejo starši.
3.2.6.1.5 Vrtec Kanal
Gradnikova 25
5213 Kanal
http://www2.arnes.si/~okanalng
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Zlati sonček (starejše skupine lahko uporabljajo telovadnico)
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj (za 5 let stare otroke);
 letovanje na Debelem Rtiču (za pet let stare otroke), če bo interes med otroki in starši;
 zimovanje na Rakitni oz. smučarski tečaj na Lokvah, če bo interes med otroki in starši;
 Gibalček za otroke stare 3 in 4 leta ter 5 in 6 let.
Stroške nekaterih programov krijejo starši.
PROSTOR VRTCA
 posodobljeno otroško igrišče
3.2.6.1.6 Vrtec Kobarid
Gregorčičeva ulica 18a
5222 Kobarid
http://www2.arnes.si/~osngsg1s/
DODATNI PROGRAMI:
 Ciciban planinec v sodelovanju s planinskim društvom Kobarid,
 urice plesa,
 plavalni tečaj 3 dnevni tečaj,
 igre z žogo,
 izleti v naravo v Drežnici,
 gibalne urice,
 sankanje na Livku ŠD Manija (odvisno od vremenskih pogojev),
 zimovanje (smučanje) ŠD Manija (odvisno od vremenskih pogojev).
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Nekateri programi so financirani s strani staršev.
3.2.6.1.7 Vrtci OŠ Miren
Miren 140
5291 Miren
vrtec@os-miren.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športno dopoldne v Biljah,
 Mali sonček,
 bivanje v naravi.
Morebitne dodatne stroške krijejo starši sami.
3.2.6.1.8 Vrtec Nova Gorica
Kidričeva 34 C
5000 Nova Gorica
http://www.vrtecng.si/vsebina.aspx?menu=O%20VRTCU
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 gibalne aktivnosti v telovadnici vrtca ali na vadbenem igrišču v Solkanu (1x mesečno ob
petkih ob 9:30),
 Ciciban planinec,
 plesne urice,
 gibanje z elementi baleta,
 twirling,
 Zlati sonček.
3.2.6.1.9 Vrtec Šempas
Šempas 76C
5261 Šempas
http://www.ossempas.si/index.php?option=com_content&view=section&id=21&Itemid=208
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček,
 rajajmo v naravi,
 planinski škrat, pohodi v naravo,
 plesne urice ringa raja, 1x mesečno,
 letovanje,
 Mali kengurujčki 2x mesečno v šolski telovadnici ali na šolskem igrišču.
DODATNA DEJAVNOST
 športne urice v izvedbi Junior cluba, 1x tedensko v popoldanskem času:
o igre, dobro počutje otrok, seznanitev s pomenom gibanja za zdravje, naravne oblike
gibanja (plazenje, plezanje, tek, poskoki …) in razne elementarne igre, igre z žogo …
Dejavnost izvaja zunanji izvajalec, stroške plačajo starši sami.
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3.2.6.1.10 VVE "Rastja" pri OŠ Branik
Branik 31
5295 Branik
http://www.os-branik.si/index.php/vrteeec/programi
DODATNI PROGRAMI:
 letovanje,
 plavalni tečaj.
Letovanje financirajo starši, plavalni tečaj pa je brezplačen za šoloobvezne otoke, starši plačajo le
stroške prevoza Branik–Nova Gorica.
3.2.6.1.11 VVE pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 21
5216 Most na Soči
http://www.o-dmunih.ng.edus.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj,
 ciciban planinec,
 Mali sonček,
 športno dopoldne s kolesi in rolerji.
3.2.6.1.12 VRTEC pri osnovni šoli Simona Kosa Podbrdo
Podbrdo 32
5243 Podbrdo
http://www2.arnes.si/~lbrovc/index.htm
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 obiski šolske telovadnice,
 smučarski tečaj,
 planinski krožek,
 letovanje na morju.
DODATNA DEJAVNOST
 plesni tečaj
3.2.6.1.13 VVZ Ilke Devetak Bignami
Prekomorskih brigad 1
5220 Tolmin
http://www.vrtec-tolmin.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček,
 Ciciban planinec.
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DODATNE DEJAVNOSTI:
 Cici telovadba za 1–3 letne otroke (obvezno v spremstvu staršev);
 Cici telovadba za 3–4 letne otroke;
 Cici telovadba za 4–6 letne otroke;
 letovanje na Pacugu, otroci letujejo v naselju ZPM Vič-Ljubljana, vključuje tudi plavalni tečaj;
 zimovanje v Rakitni vključuje tudi smučarski tečaj;
 dvodnevno bivanje izven vrtca na različnih lokacijah v bližini Tolmina.
Nekatere dejavnosti starši dodatno plačajo.
3.2.6.2 Gorenjska
3.2.6.2.1 Vrtec Bohinj
Savska cesta 10
4264 Bohinjska Bistrica
http://www2.arnes.si/~vvzkrbohinj/a_kdosmo.htm
OBOGATITVENI PROGRAM
 Zlati sonček: plavanje, rolanje ali kotalkanje, kolesarjenje, smučanje, drsanje, spretnosti z
žogo in izleti
DODATNI PROGRAM
 plavalni tečaj:
o organiziran za otroke v zadnjem letu pred vstopom v šolo, traja 20 ur, praviloma v
strnjeni obliki pet zaporednih dni po dve uri na dan, v enem od razpoložljivih bazenov
na območju Bohinja;
o čeprav nekateri otroci med plavalnim tečajem splavajo, to ni glavni cilj tečaja;
o različni plavalni pripomočki: plavalne deske, črvi, plavalne blazine in Fredovi plavalni
obroči.
3.2.6.2.2 VVE Agata pri OŠ Poljane
Poljane 100
4223 Poljane
http://www.vrtec-poljane.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček (od 2. leta starosti naprej v posamični skupini);
 telovadba za otroke stare od 4–5 let;
 plavalni tečaj Občina Gorenja vas-Poljane;
 plesne urice za otroke stare od 3–6 let (Studio ritem); 1x tedensko.
Dodatne stroške (vstopnine in prevoz) krijejo starši.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 letovanje na morju v Pacugu;
 dvodnevni tabor na kmetiji za otroke stare 4 in 5 let.
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3.2.6.2.3 Vrtec Gorje
Zgornje Gorje 44 A
4247 Zgornje Gorje
http://www.osgorje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=100077
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plesne dejavnosti,
 športne dejavnosti,
 plavalnega tečaj,
• smučarski tečaj,
• Zlati sonček (najstarejši otroci):
o tečaj plavanja financiran iz sredstev za prevoz iz projekta Naučimo se plavati
o tečaja drsanja in smučanja, stroške tečajev in prevozov plačata občina Gorje in
Športna zveza Slovenije.
DODATNA DEJAVNOST
 plesna šola, vodi plesna pedagoginja, za otroke od 3. do 5. leta starosti
Dejavnost starši plačajo v celoti.
3.2.6.2.4 Vrtec Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 3a
4270 Jesenice
http://www.vrtci.org/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 športni dopoldnevi,
 izleti.
CELOLETNI PROJEKT
 Cicibanova Olimpijada
PRIREDITVE:
• evropski dan brez avtomobila,
• jesenski živ-žav teden otroka, športne aktivnosti,
• svetovni dan hoje,
• izleti v naravo,
• svetovni dan zdravja,
• športno dopoldne: različne športne aktivnosti po FIT clubu.
3.2.6.2.5 Vrtec pri podružnici Kokrica OŠ Franceta Prešerna Kranj
Cesta na Brdo 45a
4000 Kranj
https://sites.google.com/site/vrteckokricaosfpkr/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 napihljiv grad in trampolin,
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gibalnice,
Mini olimpijada,
letovanje otrok v Pineti,
tečaj plavanja za otroke pred vstopom v šolo (starši plačajo prevoz).

DODATNE DEJAVNOSTI:
 športne (Migimal),
 plesne urice (Qulenium),
 nogomet,
 tečaj rolanja, smučanja in drsanja.
Dejavnosti so organizirane na željo staršev, izvajajo jih zunanji sodelavci, finančno pa pokrivajo starši
sami.
3.2.6.2.6 VVE pri OŠ Orehek
Zasavska cesta 53 C
4000 Kranj
http://www.osorehek-vrtec.si/
PROJEKT
 Mali sonček v sodelovanju z zavodom za Šport
3.2.6.2.7 Vrtec pri Osnovni šoli v Predosljah
Predoslje 17A
4000 Kranj
http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/Vrtec/vsebina_index.htm
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plavanje,
 rolanje,
 igre na snegu.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 vrtec v naravi (dva tabora),
 plesne urice (pogoj-prijavljenih vsaj 10 otrok).
Stroške dejavnosti v celoti krijejo starši.
3.2.6.2.8 VVE pri OŠ Stražišče Kranj - Vrtec Besnica in Vrtec Žabnica
Videmce 12, 4201 Zgornja Besnica
Žabnica 20, 4209 Žabnica
http://www.o-strazisce.kr.edus.si/index.php/vrtec
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček,
 Ciciban planinec,
 telovadno- gibalne igrice,
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plesne urice,
tečaji za pridobivanje športnih spretnosti,
letovanje.

SKRB ZA ZDRAVJE:
 dovolj gibanja na prostem,
 redna dnevna telesna aktivnost.
3.2.6.2.9 VVE Pri OŠ 16. decembra Mojstrana
Ulica Alojza Rabiča 7
4281 Mojstrana
http://www.os-mojstrana.si/?subpage=23
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 tečaj smučanja,
 vrtec v naravi (kmetija),
 Zlati sonček,
 telovadba v šolski telovadnici.
3.2.6.2.10 Vrtec pri Osnovni šoli Šenčur
Pipanova cesta 43,
4208 Šenčur
http://www.os-sencur.si/vrtec/default.aspx
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 teden otroka: športne igre, pohodi;
 Ciciban planinec (po dogovoru s starši).
DODATNE DEJAVNOSTI:
 tečaj plavanja,
 tečaj smučanja,
 dneve rolanja,
 plesni tečaj,
 vrtec v naravi v obliki naravoslovnih dni.
V dejavnosti se vključujejo otroci od 5. leta dalje, starši krijejo stroške.
3.2.6.2.11 VVE pri OŠ Žirovnica
Zabreznica 4,
4274 Žirovnica
http://www.os-zirovnica.si/index.php/vse-o-vrtcu
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Zlati sonček
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DODATNI PROGRAMI:
 planinski krožek,
 plesni tečaj,
 tečaj rolanja,
 program Naučimo se plavati.
Za programe se odločijo starši skupaj z otroki.
PROJEKT
 Zdravje v vrtcu Ostal bom zdrav
3.2.6.3 Savinjska
3.2.6.3.1 Vrtec Dobrna
Dobrna 1
3204 Dobrna
http://www.vrtec-dobrna.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športni dopoldnevi na igrišču,
 Mali sonček,
 skrb za zdravje.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Ciciban planinec,
 športna dejavnost s športnim društvom Svizec,
 plavalni tečaj s športno zvezo Celje,
 plesne urice s plesno šolo Pleši z mano.
3.2.6.3.2 Vrtec Dobje pri Planini
Dobje pri Planini 21
3224 Dobje pri Planini
http://www.osdobje.si/index.php?option=com_deeppockets&task=catShow&id=13&Itemid=212
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 športni dan Thermana Laško,
 Ljubljanski maraton,
 športna značka Mali sonček (2–6 let),
 tečaj rolanja (4–6 let, 3–6 let),
 gibalne urice (1–6 let),
 smučarski tečaj (4–6 let),
 plavalni tečaj (3–6 let) v Thermani Laško,
 plesne urice (3–6 let) po predhodni prijavi,
 vrtec v naravi 4–6 let (3 dni) po predhodni prijavi,
 priključitev k različnim aktivnostim 1–6 let v okviru ponudbe šole celo leto.
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Del sredstev za tečaje pridobi vrtec iz razpisov za izvajanje športnih oz. kulturnih dejavnosti občine
Dobje, ostalo razliko prispevajo starši. Smučarski in plavalni tečaj potek z doplačilom staršev, pri
plavalnem tečaju se doplača vaditelja, vstopnino in potne stroške.
3.2.6.3.3 VVE pri OŠ Kozje - Vrtec Zmajček
Kozje 127 A
3260 Kozje
http://www.oskozje.si/vrtec-zmajcek
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček s športno zvezo Celje;
 spomladanska šola v naravi CŠOD;
 plavalno opismenjevanje za otroke 5–6 let skupaj z osnovno šolo;
 Šport špas: osnovna šola, vsi otroci, starši, bratje, sestre, stari starši in drugi sorodniki.
3.2.6.3.4 JVVZ Vrtec Laško
Cesta na Svetino 2 A
3270 Laško
http://www.vrtec-lasko.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban pleše (sodelovanje na občinski reviji);
 Ciciban planinec (Laško, Rim. Toplice);
 bivanje v naravi (letovanje, planinski tabor).
Bivanje v naravi dodatno financirajo starši.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola;
 telovadba otroci in starši s športnim društvom Rimske Toplice;
 otroci in starši telovadimo s športnim društvom Sedraž.
Dejavnosti se izvedejo na željo staršev oz. glede interesa otrok, nastale stroške krijejo starši.
3.2.6.3.5 VVE pri OŠ Ljubno ob Savinji
Cesta v Rastke 10
3333 Ljubno ob Savinji
http://www.o-ljubno.ce.edus.si/www2/glavna.htm
DODATNA DEJAVNOST
 plesne vaje
PROJEKT
 Zlati sonček
3.2.6.3.6 VVE pri OŠ Nazarje
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Zadrečka cesta 37
3331 Nazarje
http://www.os-nazarje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=190
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 razgibavanje 1x tedensko v športni dvorani,
 plesna kamrica,
 Zlati sonček.
NADSTANDARDNA DEJAVNOST
 šola smučanja
Stroške smučanja plačajo starši neposredno izvajalcu.
DODATNA DEJAVNOST
 razgibavanje za vse predšolske otroke in njihove starše enkrat mesečno v športni dvorani
3.2.6.3.7 OE Vrtec Mozirje
Šolska ulica 25
3330 Mozirje
http://www.vrtec-mozirje.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športne prireditve za otroke in starše,
 Zlati sonček.
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj,
 planinsko pohodniški krožek.
3.2.6.3.8 Vrtec Sonček pri OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 117
3327 Šmartno ob Paki
http://204.gvs.arnes.si/vrtec/news.php
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za 3-6 letne otroke:
 družinska rekreacija,
 otrok telovadi (4–6 let) - popoldne,
 otrok telovadi (2–4 let) - popoldne,
 planinski krožek,
Za otroke drugega starostnega obdobja:
 vrtec v naravi,
 elemente športnega programa,
 planinski krožek,
 plesno rajalni krožek,
 plesne urice (Plesni mojster).
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DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni krožek,
 vrtec v naravi.
Stroške krijejo starši, vrtec jim nudi samo prostor.
PRIREDITEV
 Šport špas
3.2.6.3.9 Zasebni vrtec Bambi d.o.o.
Rečica ob Paki 60 A
3327 Šmartno ob Paki
http://vrtecbambi.si
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 dodatne zaposlitve s področja gibanja
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 tečaj plavanja,
 tečaj smučanja,
 tečaj kolesarjenja,
 tečaj rolanja,
 v prihodnosti v načrtu tudi letovanje otrok v naravi.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci in so za starše dodatno plačljive.
DODATNA AKTIVNOST
 KindyRoo:
o nov vzgojni pristop, iz Avstralije in Nove Zelandije;
o gibalne igre s specifičnimi športnimi aktivnostmi;
o vzpodbuditi zaznavne in motorične ter posledično intelektualne sposobnosti otrok;
o vadba v prostorih vrtca vsak četrtek od 15.30 - 16.15 ure za otroke stare od enega do
dveh let in od 16.15 - 17.00 ure za otroke starejše od dveh let.
3.2.6.4 Pomurska
3.2.6.4.1 VVE pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica
Srednja Bistrica 49 B
9232 Črenšovci
http://www2.arnes.si/~opvbistricams/vrtec_prednostne.html
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček (skozi celo šol. leto),
 športne urice (1x mesečno),
 folklora (1x mesečno),
 plesni krožek (1x mesečno).
DODATNE DEJAVNOSTI:
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 plesni tečaj,
 plavalni tečaj,
 vrtec v naravi.
Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci, financirajo starši sami.
3.2.6.4.2 VVE pri Dvojezični OŠ Dobrovnik
Dobrovnik 266 J
9223 Dobrovnik - Dobronak
http://www.dosdobrovnik.si/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50&lang
=sl
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športni dopoldnevi,
 sodelovanje v programu Zlati sonček,
 talne gibalne igre,
 orientacijski pohod s starši,
 plesne dejavnosti.
DODATNA DEJAVNOST
 plavalni tečaj (zunanji sodelavci), financirajo starši
SODELOVANJE Z DRUGIMI VRTCI
 prireditev »VRTIJADA« športno-družabno srečanje
SODELOVANJA S 1. RAZREDOM OŠ DOBROVNIK:
 ob tednu otroka skupne športne igre,
 športne ure v telovadnici šole,
 skupni pohod.
3.2.6.4.3 VVE pri OŠ Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 2
9203 Petrovci
http://www.vrtec-gpetrovci.si
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plavalni tečaj za otroke pred vstopom v šolo,
 program Zlati sonček za otroke pred vstopom v šolo.
INTERESNE DEJAVNOSTI:
 folklora,
 Urškina plesna šola (plesna šola Urška).
Stroške dejavnosti plačajo starši.
3.2.6.4.4 VVE pri OŠ Kuzma
Kuzma 20
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9263 Kuzma
http://www.oskuzma.si/VRTEC_KUZMA/default.aspx
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plavalni tečaj,
 Šport špas »Sosed sosedu sosed«.
Stroške povezane z vstopninami in prevozom krijejo starši.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 folklora,
 plesni tečaj.
PROJEKT
 Mali sonček
3.2.6.4.5 VVE pri Osnovni šoli Križevci
Križevci pri Ljutomeru 16 B
9242 Križevci pri Ljutomeru
http://www.vrtec-krizevci.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 popoldanske gibalne urice za otroke in starše,
 folklorna dejavnost.
Stroške povezane z vstopninami in prevozom krijejo starši.
DODATNI PROGRAM
 Zlati sonček (za otroke od 4. do 6. leta)
NADSTANDARDNI PROGRAMI
Za otroke od 4. do 6. leta:
 plesna šola za predšolske otroke,
 plavalni tečaj,
 vrtec v naravi.
Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci, stroške krijejo starši in različni sponzorji.
3.2.6.4.6 VVE pri OŠ Ivana Cankarja
Cven 3 C
9240 Ljutomer
http://www.osicljutomer.si/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=65
PROJEKT
 Mali sonček
3.2.6.4.7 VVE pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci 39
9240 Ljutomer
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http://www.o-cezanjevci.si/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=64
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plesno-folklorne dejavnosti (zunanji sodelavec);
 plavalni tečaj v Banovcih;
 telesne vzgojne aktivnosti otrok in staršev;
 planinski krožek;
 tekmovanje za Zlati sonček: izleti, kotalkanje, kolesarjenje, igre z žogo.
Programi se izvajajo 1x tedensko od 12. do 13. ure, glede na interes otrok in staršev (od 5. do 6. leta
starosti), starši sofinancirajo posamezne programe.
DODATNA DEJAVNOST
 vrtec v naravi
3.2.6.4.8 VVE pri OŠ Mala Nedelja
Mala Nedelja 37
9243 Mala Nedelja
http://www.os-malanedelja.si/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=93
OBOGATITVENI PROGRAMI:
• plavalni tečaj kopališče BIOTERME;
• plesni tečaj, plesna šola »DEVŽEJ« po dogovoru;
• Zlati sonček celo leto;
• kostanjev tek in piknik DPM Ljutomer;
• vrtec v naravi v okviru vrtcev pri OŠ občine Ljutomer-Tojzlov vrh.
Stroške plavalnega in plesnega tečaja krijejo starši.
ZDRAVSTVENA VZGOJA:
 letovanje otrok na Tojzlovem vrhu nad Kozjakom;
 seznanjanje staršev in zaposlenih z novimi pristopi zdravega načina življenja.
Stroške letovanja krijejo starši.
3.2.6.4.9 VVE pri OŠ Stročja vas
Stročja vas 28
9240 Ljutomer
http://www.osstrocjavas.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=114
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za otroke stare 4–6 let:
 folklora;
 Mali sonček (za otroke od 5. leta starosti): kotalkanje, kolesarjenje, žoganje, smučanje in
daljši sprehodi;
 športne urice vsak torek ob 7.30 v šolski telovadnici, po letnem programu, tudi ob glasbi,
uporaba različnih rekvizitov (žoge, kolebnice, trakovi, plavalni črvi, obroči …).
DODATNE DEJAVNOSTI:
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letovanje otrok;
plavalni tečaj - v Biotermah Mala Nedelja, otroci stari 5–6 let;
svetovni dan športa (otroci stari 2–6 let);
izvedba mini krosa in drugih naravnih oblik gibanja po programu Malega sončka;
svetovni dan zdravja in dan brez avtomobila;
mednarodni dan družine;
IGRE BREZ MEJA na šolskem igrišču;
športna Cicibanijada.

3.2.6.4.10 Vrtec Lendava
Ulica heroja Mohorja 1
9220 Lendava
http://www.vrtec-lendava.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plesno-ritmična dejavnost,
 plesna dejavnost z elementi folklore (madžarska, slovenska in romska),
 privajanje na vodo,
 ostale športne dejavnosti.
DODATNI PROGRAM
 plesni vrtec (stroške krijejo starši)
3.2.6.4.11 Vrtec Murska Sobota
Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota
http://www.vrtec-ms.si/?page_id=8
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za otroke od 3. do 6. leta:
 plavalni tečaj,
 letovanje, bivanje v naravi,
 ljudske rajalne igre,
 plesni krožek,
 Zlati sonček.
3.2.6.4.12 Vrtci občine Moravske Toplice
Levstikova ulica 11
9226 Moravske Toplice
http://www.mojvrtec.com/?lang=&option=content&podrocje=7&content_id=3
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Mali sonček
DODATNE DEJAVNOSTI:
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 zimovanje na željo staršev,
 plesni krožek (madžarski otroški in ljudski plesi),
 športna prireditev »Šport špas, dan druženja treh generacij«.
Stroške zimovanja krijejo starši, plesni krožek pa financira Zavod za kulturo madžarske narodnosti
Lendava.
3.2.6.4.13 Vrtec Odranci
Prešernova ulica 1
9233 Odranci
http://298.gvs.arnes.si/vrtec/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športne igre (3–6 let) 1 x mesečno,
 ritmično-plesni krožek (4–6 let) 2x mesečno.
3.2.6.4.14 Vrtec Radenci-Radenski mehurčki
Titova cesta 1
9252 Radenci
http://www.v-radenci.ms.edus.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI
Za otroke od 4. leta naprej:
 folklora 1x tedensko,
 Zlati sonček 1x tedensko.
DODATNA DEJAVNOST
 plesni tečaj
3.2.6.4.15 Vrtec pri Osnovni šoli Razkrižje
Šafarsko 24
9246 Razkrižje
http://www.o-razkrizje.ms.edus.si/vrtec.htm
DODATNE DEJAVNOSTI:
 izleti,
 plesni tečaj,
 plavalni tečaj,
 vrtec v naravi,
 tekmovanje za Zlati sonček.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
SODELOVANJE NA MEDOBČINSKI PRIREDITVI
 Ciciolimpiada
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3.2.6.4.16 VVE pri OŠ Tišina - Vrtec Plavček
Tišina 4 B
9251 Tišina
http://www.os-tisina.si/stran/index.php/o-vrtcu
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plesne urice,
 začetki otroške folklore,
 mini šola rolanja,
 razgibavanje.
DODATNI PROGRAM
 plesne urice
PROJEKT
 Zlati sonček
3.2.6.4.17 VVE pri OŠ Turnišče
Prešernova ulica 2
9224 Turnišče
http://297.gvs.arnes.si/vrtec/
DODATNA DEJAVNOST
 plesni tečaj
3.2.6.4.18 VVE pri Osnovni šoli Veržej
Puščenjakova ulica 7
9241 Veržej
http://www.vrtec-verzej.si
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plesna dejavnost,
 tekmovanje za Zlati sonček,
 folklorna dejavnost,
 plavalni tečaj,
 letovanje otrok,
 planinski krožek,
 telovadba otrok in staršev.
PRIREDITVE:
 športna Cicibaniada,
 območna srečanja folklornih in plesnih skupin.
3.2.6.5 Koroška
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3.2.6.5.1 Vrtec Dravograd
Trg 4. julija 65
2370 Dravograd
http://www.vrtec-dravograd.si/vrtec.aspx
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Mali sonček,
 Ciciban planinec.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
• plavanje,
• smučarski tečaj,
• plesni tečaj,
• bivanje mladih planincev na Košenjaku.
3.2.6.5.2 VVE pri OŠ Muta
Gortinska cesta 5
2366 Muta
http://www.osmuta.si/vrtec/index.php?option=com_content&view=article&id=43:vrtec-pri-o-mutazgornja-muta&catid=21:vrtec-pri-o-muta-zgornja-muta-&Itemid=58
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za otroke od 4. do 6. leta:
• Ciciban pleše Diridiridaj (v šoli, v oddelku vrtca, vsako prvo in tretjo sredo v mesecu),
• Ciciban telovadi (v telovadnici, vsak prvi četrtek v mesecu),
• Ciciban planinec,
• gibalne minutke,
• Šport špas.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Malčkov šport v telovadnici,
 tečaj smučanja na smučišču Rimski vrelec.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
3.2.6.5.3 Vrtec Brezno in Vrtec Kapla
Brezno 78, 2363 Podvelka
Spodnja Kapla 2, 2362 Kapla
http://193.2.12.156/vrt/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=13
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• Ciciban planinec,
 sprostitvene igre in prvi koraki v jogo,
 malček telovadi,
 Mali sonček.
DODATNA DEJAVNOST
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plesna šola (dodatno plačljiva)

3.2.6.5.4 Vrtec Prevalje
Polje 4
2391 Prevalje
http://os-prevalje.mojasola.si/VRTEC/default.aspx
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 planinske ure,
 smučarski tečaj,
 plavalni tečaj,
 FIT popoldanska vadba za predšolske otroke (od 4. leta dalje): vadba je v mali telovadnici
pri Osnovni šoli vsako sredo.
PROJEKT
 Mali sonček (od 2.–6. leta)
3.2.6.5.5 VVE pri osnovni šoli Ribnica na Pohorju
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
http://www.vrtecribnicanapohorju.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• Mali sonček,
• otroški mnogobojček,
• sprostitvene dejavnosti,
• malček telovadi,
• v sklopu Cicibana planinca pohod na kočo Pesnik,
• plavalni tečaj v Rušah za otroke starejše skupine.
3.2.6.5.6 VVZ Slovenj Gradec
Maistrova ulica 2 A
2380 Slovenj Gradec
http://www.vrtec-sg.si/cms/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za otroke od 5–6 let:
 smučarski in
 plavalni tečaj.
Starši plačajo prevoz, vstopnino in druge morebitne stroške.
PROSTORI VRTCA
ENOTA MAISTROVA
 ograjeno otroško igrišče, v okolici vrtca še več igrišč z raznolikimi kombiniranimi in
enostavnimi igrali, atletski stadion ter dva velika travnata nogometna igrišča
 dobro opremljena telovadnica
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ODDELEK NA SELAH
 asfaltno in ograjeno igrišče
 šolska telovadnica
ENOTA CELJSKA
 ograjeno igrišče z igrali, pokrita terasa
 dva nogometna travnata igrišča, atletski stadion
ENOTA LEGEN
 razgibano ograjeno igrišče, manjše nogometno in otroško igrišče
ENOTA PODGORJE
 ograjeno igrišče z igrali, asfaltno igrišče
 šolska telovadnica
ENOTA ŠMARTNO
 veliko ograjeno igrišče, šolski stadion in igrišče s kombiniranimi igrali
 souporaba šolske telovadnice
ENOTA PAMEČE
 souporaba telovadnice, ograjeno igrišče
ENOTA MISLINJA
 dvorana v Lopan centru, igrišče razgibano in ustrezno opremljeno z lesenimi igrali
ODDELEK DOLIČ
 souporaba ograjenega igrišča z igrali in asfaltnega igrišča
 souporab velike telovadnice v šoli
3.2.6.6 Notranjsko-Kraška
3.2.6.6.1 Vrtec Nova vas
Nova vas 4 B
1385 Nova Vas
http://242.gvs.arnes.si/VRTEC
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček (2–5 let);
 igre brez meja (sodeluje vrtec Sodražica in Loški Potok);
 plesne urice (za otroke, ki so dopolnili 3 leta, dejavnost izvajajo zunanji sodelavci);
 Zlati sonček (5–6 let): izleti, rolanje, igre z žogo, plavanje, kolesarjenje.
Stroške dejavnosti plačajo starši.
3.2.6.6.2 Vrtec "Martin Krpan" Cerknica
Cesta na Jezero 17
1380 Cerknica
http://www.vrtec-cerknica.si/
PROJEKT
 Mali sonček
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3.2.6.6.3 Vrtec Ilirska Bistrica
Vilharjeva cesta 13 A
6250 Ilirska Bistrica
http://www.vrtec-ilb.si
DODATNE DEJAVNOSTI:
 dan na snegu - sankanje, za petletnike;
 dan v bazenu - enodnevni izlet na bazenu, za petletnike.
Dejavnosti financirajo starši.
PROJEKTI:
 Mali sonček,
 Ciciban planinec.
3.2.6.6.4 VVE pri OŠ Rudija Mahniča- Brkinca Pregarje
Pregarje 18
6243 Obrov
http://www.os-pregarje.si/index.php
PROJEKTI:
 Piki telovadi,
 Mali sonček.
3.2.6.6.5 Vrtec Pivka
Prečna ulica 5
6257 Pivka
http://www2.arnes.si/~ospivka
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 gibalne urice.
Pogoj za izvajanje dejavnosti je zadostno število prijav, stroške krijejo starši.
3.2.6.7 Obalno-Kraška
3.2.6.7.1 Vrtec Koper
Kettejeva ulica 13
6000 Koper
http://www.vrteckoper.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček,
 planinska skupina Kekec,
 mala šola tenisa,
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 Ciciban planinec.
Starši krijejo plačila prevoza in vstopnin.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola Petra,
 plesno navijaška skupina Veveričke.
Stroške dejavnosti dodatno plačajo starši.
3.2.6.7.2 Vrtec Mornarček Piran
Ulica IX. korpusa 40 A
6330 Piran
http://www.vrtec-mornarcek.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 pohodništvo,
 Mali sonček.
3.2.6.8 Spodnjeposavska
3.2.6.8.1 Vrtec "Pikapolonica" pri OŠ Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
http://vrtec.cerkljeobkrki.si
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 športni dnevi,
 mnogobojček,
 sankanje,
 prilagajanje na vodo.
DODATNI PROGRAM
 ples (Plesna šola Taras)
PROJEKT
 Mali sonček
3.2.6.8.2 VVE pri OŠ Artiče - Vrtec Ringaraja
Artiče 39
8253 Artiče
http://www.osartice.si
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Mali sonček (skupina 2—6 let):
o izleti, igre z žogo, tek, prilagajanje na vodo, rolanje, vožnja s skiroji in kolesi,
smučanje;
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gibanje za veselje – VADBENE URE:
o tedensko ciljno načrtovane vadbene ure v vseh starostnih skupinah.

DODATNI PROGRAMI:
 Ciciban planinec v soorganizaciji z OŠ Artiče,
 športni Krožek,
 plesni vrtec,
 abeceda športa (1x tedensko, telovadnica),
 plesna pripravnica 3 (plesno društvo Imani, 1x tedensko).
Dejavnosti financirajo starši.
3.2.6.8.3 VVE pri OŠ Dobova Vrtec Najdihojca
Kapelska cesta 25
8257 Dobova
https://sites.google.com/site/osnovnasoladobova/vrtec-najdihojca
OBOGATITVENI PROGRAM
 vrtec v naravi (za otroke stare tri leta in več)
Stroške dejavnosti krijejo starši.
INTERESNA DEJAVNOST
 folklora (za otroke starejše od 4 let), 1x tedensko
Stroške dejavnosti krijejo starši.
SODELOVANJA Z ZAVODOM ZA ŠPORT:
 obisk stadiona v Brežicah in obisk predstavnika Zavoda za šport v vrtcu,
 Šport špas - druženje 3 generacij.
3.2.6.8.4 Vrtec pri Osnovni šoli XIV. Divizije Senovo
Trg XIV. divizije 4
8281 Senovo
http://www.ossenovo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=37
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban hodi,
 športna abeceda,
 športna dejavnost Gibalček,
 plesni vrtec.
NADSTANDARDNI PROGRAM
 plavalni tečaj
PROJEKTI:
 Mali sonček (projekt v okviru športnega programa),
 Senovo - moj kraj (vsa področja dejavnosti).
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3.2.6.8.5 Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica
Šolska cesta 29
8280 Brestanica
http://www.osbrestanica.si/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Ite
mid=67
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 gibalno-rajalne urice,
 Malček Pohodnik.
PROJEKT
 Mali sonček
BIVANJE V NARAVI
 2-dnevno bivanje izven domačega kraja (Dom Lipa Črmošnjice)
3.2.6.8.6 VVE pri OŠ Podbočje
Podbočje 82
8312 Podbočje
http://www.ospodbocje.si/test1/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=100085
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Ciciban planinec v sodelovanju z Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije, na vsakem
pohodu v spremstvu škratka Poldeta;
 glasbeno-športna delavnica:
o joga za otroke,
o tibetanček,
o sprehod in športne igre;
 plesne dejavnosti;
 sprostitvene urice za otroke:
o joga za otroke,
o igre za razgibavanje, osredotočenje in sprostitev,
o masaže in meditacije,
o ples.
DODATNA DEJAVNOST
 športni maj: različne športne dejavnosti zunaj
SODELOVANJE Z OKOLJEM
 plavalni tečaj v Čateških toplicah
SODELOVANJE S ŠOLO
 uporaba telovadnice ter izposoja rekvizitov
3.2.6.9 Osrednjeslovenska
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3.2.6.9.1 Hiša Otrok Mali Princ storitve d.o.o.
Triglavska ulica 5
1230 Domžale
http://www.vrtec-maliprinc.si/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=64
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 folklora,
 joga,
 zimovanje v italijanskem Forni di Sopra,
 drsanje,
 plezalna stena.
DODATNI PROGRAM
 gibalne urice za mlajše in starejše otroke
Trenutna cena programa je 6 EUR/urico, kar krijejo starši.
3.2.6.9.2 Vrtec Dominik Savio Karitas Domžale
Ljubljanska cesta 34
1230 Domžale
http://vrtec-dominik-savio.rkc.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 bivanje v naravi,
 Zlati sonček.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola,
 športne dejavnosti.
3.2.6.9.3 Zasebni vrtec Kobacaj
Velika Loka 47
1290 Grosuplje
http://www.kobacaj.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plesne delavnice zaplešimo skupaj (1x na teden);
 dvodnevni vrtec v naravi - Dom čebelica v Čatežu pri Trebnjem;
 drsanje v Tivoliju;
 sankanje na Polževem;
 zimska gibalna aktivnost.
Plesne delavnice so za starše brezplačne.
3.2.6.9.4 VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Cesta 2. grupe odredov 36 A
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1295 Ivančna Gorica
http://www.vrtec-ivancnagorica.com/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 projekt Zlati sonček za otroke od 4–6 let,
 ples kot gibanje.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola Guapa,
 tečaj plavanja za otroke od 5. do 6. leta starosti, izvajalec Zveza športnih organizacij Ivančna
Gorica v sodelovanju z VVZ Vrtec Ivančna Gorica.
Dejavnosti so organizirane na željo in stroške staršev.
3.2.6.9.5 Zasebni vrtec Peter pan d.o.o.
Cankarjeva cesta 12 B
1241 Kamnik
http://www.peterpan.si/o-vrtcu/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 rolanje,
 drsanje na Kamniškem drsališču,
 športni program Zlati sonček (5–6 let),
 letovanje,
 zimovanje,
 dvodnevni izlet kmetije - eko kmetija.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 igre z vodo,
 športni dan na Mengeški koči,
 šola plezanja,
 športni dan (športne postaje, plezanje, guganje,spretnostna hoja),
 plavanje (5-dnevni plavalni tečaj, v sodelovanju s ŠD Sonček),
 telovadba (v telovadnici ŠD Mekinje, 1x tedensko),
 glasba s plesom.
3.2.6.9.6 Pingvin - Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo
Popovičeva ulica 16
1000 Ljubljana
http://www.pingvin.si
PINGVINOV TEDEN
 PONEDELJEK: telovadba na poligonu, tenis in gibalne vaje
 PETEK: ples v Plesni šoli Urška
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 rolanje in plavanje,
 zimovanje s smučanjem,
154






letovanje v Dajli,
Zlati sonček,
karate,
gozdne igre z Marijano Tavčar v vseh letnih časih.

3.2.6.9.7 Zasebni vrtec Zvezdica - Ples plus d.o.o., PE
Rakovniška ulica 5
1000 Ljubljana
http://www.vrtec.si/?viewPage=1
DODATNE DEJAVNOSTI:
 športno gibalne minutke,
 plesne urice.
3.2.6.9.8 Zasebni vrtec Mali Medvedki - Trapgal inženiring d.o.o.
Ulica prvoborcev 11
1000 Ljubljana
http://vrtec-medvedki.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 joga smeha za otroke,
 gibalne urice za najmlajše.
3.2.6.9.9 Viški vrtci
Jamova cesta 23
1000 Ljubljana
http://www.viskivrtci.si
DODATNE DEJAVNOSTI:
 letovanje (tri do pet dni) za najstarejše otroke;
 zimovanje (tri do pet dni) za najstarejše otroke;
 bivanje na kmetiji (tri dni) za otroke od 3.–6. leta starosti.
3.2.6.9.10 Vrtec Ciciban
Šarhova ulica 29
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-ciciban.si
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Škratki, moji prijatelji dom Srednji vrh nad Gozdom Martuljkom, za 4–5 letne otroke;
 Gusar Savudrija, za 5–6 letne otroke;
 Smukač vriskač Pokljuka, za 5–6 letne otroke.
Dejavnosti izvaja Planet otrok d.o.o., stroške plačajo starši. Dejavnost Smukač vriskač sofinancira
MOL v višini 75€.
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3.2.6.9.11 Vrtec Črnuče
Dunajska cesta 400
1231 Ljubljana - Črnuče
http://www.vrtec-crnuce.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 oblikovanje čutno zaznavne poti,
 gibanje na prostem.
Dejavnosti se izvajajo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.
DODATNE DEJAVNOSTi:
 plesne urice,
 zimski in letni vrtec v naravi: pet dnevno bivanje za otroke, stare od 5–6 let in tridnevno
bivanje za otroke, stare 4–5 let.
PROJEKT
 Mali sonček - vse enote
3.2.6.9.12 Vrtec Jarše
Rožičeva ulica 10
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-jarse.si/
OBOGATITVENI PROGRAMi:
 Mali sonček,
 letovanje Špadiči pri Poreču,
 zimovanje Zg. Gorje,
 drsalni tečaj drsališče Zalog,
 Pot ob žici,
 kros vrtca Jarše (jesenski in spomladanski, na igrišču enote Kekec),
 vrtec v naravi (3 dni),
 čofotanje v Atlantisu,
 športni dan z ABC šport.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 plesne vaje s plesno šolo Ples plus,
 judo vrtec z Judo klubOM Golovec.
PRIREDITEV
 Polžje igre v sodelovanju z moščanskimi vrtci
3.2.6.9.13 Vrtec Kolezija
Rezijanska ulica 22
1000 Ljubljana
http://www.vrteckolezija.si/
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček,
 jesenski in spomladanski kros.
Dejavnosti delno ali v celoti financirajo starši.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 tečaj rolanja,
 tridnevno bivanje v naravi v različnih letnih časih.
3.2.6.9.14 Vrtec Pod Gradom
Praprotnikova ulica 2
1000 Ljubljana
http://vrtec-podgradom.org/
PROJEKTI:
 Gibam in uživam,
 Ena dva tri, športniki smo mi.
3.2.6.9.15 Vrtec Trnovo
Kolezijska ulica 11
1000 Ljubljana
http://www.vrtectrnovo.si/index.html
PROJEKT
 Mali sonček
3.2.6.9.16 Vrtec Vrhovci
Vrhovci, cesta XIX 10
1000 Ljubljana
http://www.vrtec-vrhovci.sI
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček,
 spodbujanje gibalno športnega razvoja v predšolskem obdobju.
Spodbujanje gibalno športnega razvoja financira MOL.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 vrtec v naravi (3 dni), organizirata ZLRO s Planetom otrok in MT šport;
 plesno-gibalne delavnice vodi specialistka plesne terapije, enkrat na teden.
Vrtec v naravi sofinancira Mestna občina Ljubljana, v višini 75 €.
3.2.6.9.17 Miklavžev vrtec - župnijski vrtec
Pavšičeva ulica 30
1370 Logatec
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http://www.miklavzev-vrtec.si/
INTERESNA DEJAVNOST
 folklora
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 2-dnevni tabori,
 zimovanje od 4. leta in pol naprej,
 letovanje od 4. leta naprej.
3.2.6.9.18 Župnijski zavod Sv. Janeza Krstnika, OE Rahelin vrtec - hiša otrok Montessori
Preška cesta 33
1215 Medvode
http://rahela.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 ples,
 tekaški športni dan v Nordijskem centru Bonovec,
 gibanje na črti (20-30 min): koordinacija gibanja, kontrola lastnega telesa, samozavedanje ter
obvladovanje gibanja.
3.2.6.9.19 Vrtec Mengeš
Šolska ulica 12
1234 Mengeš
http://www.vrtec-menges.com
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 jesenski in spomladanski kros,
 program Zlati sonček: plavanje.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 plesne urice s plesno šolo MIKI, za otroke od 3. leta dalje;
 športno-gibalne dejavnosti s športnim društvom Sonček, za otroke od 5. leta dalje:
o plavanje in rolanje;
 bivanje na kmetiji - za otroke od 5. leta dalje;
 gibalne urice- športno društvo Sonček, za otroke od 3. leta dalje;
 zimovanje v Kranjski Gori;
 letovanje v Fiesi.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
3.2.6.9.20 Smrkolin d.o.o.
Reber pri Škofljici 7
1291 Škofljica
http://www.smrkolin.si/
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OBOGETITVENE DEJAVNOSTI:
 gibalne igre,
 plesi sveta,
 športni program Zlati sonček:
o rolanje, vožnja s skirojem, igre z žogo, kolesarjenje, sankanje, smučanje.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 letovanje in zimovanje,
 vrtec v naravi,
 plesni tečaji,
 gibalne urice (abeceda atletike, razvoj motorike, elementarne igre) za otroke med 2. in 6.
letom,
 plesni tečaji,
 vrtec v naravi (3-dnevno bivanje na kmetiji),
 pojdimo v naravo (za otroke od 2. do 6. leta),
 igre z žogo (za otroke od 3. do 6. leta).
Stroške dejavnosti krijejo starši.
3.2.6.9.21 Vrtec Vrhnika
Tržaška cesta 2 A
1360 Vrhnika
http://vrtec-vrhnika.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček,
 Ciciban planinec,
 zimovanje (3 dni) in letovanje (5 dni) za 5-6 letne otroke,
 dan športa:
o otroci od 1–2 leti: pobiranje žog in nošenje v pripravljene zaboje, poligon,
premagovanje ovir;
o otroci od 2–3 leta: na asfaltu, štafetne igre: prenašanje žog okrog ovir in met v zaboj,
vožnja s tekalnimi kolesi okrog postavljenih ovir.
Stroške krijejo starši in občina, del sredstev tudi donacije.
3.2.6.9.22 Župnijski Vrtec Vrhnika
Voljčeva cesta 21
1360 Vrhnika
http://www.zupnijski-vrtec.si
USMERITEV VRTCA
 gibalno športne aktivnosti: Pavlova transverzala, pohodi, športne igre, plavalni tečaj, plesne
delavnice
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 plesne vaje,
 zimovanje,
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letovanje.

3.2.6.10 Podravska
3.2.6.10.1 Vrtec Pri OŠ Benedikt
Šolska ulica 2
2234 Benedikt
http://os-benedikt.si/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=44
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 telovadba v telovadnici 2x tedensko vsi oddelki;
 Zlati sonček;
 Cicihribci 1x mesečno.
DODATNI PROGRAMI:
 plavalno opismenjevanje (Terme Ptuj);
 Cici plesna šola (ponudba plesne šole);
 letna šola v naravi (Pohorje – Andrejev Dom Pajk).
Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci z doplačili staršev.
PROJEKT
• Zlati sonček za otroke starejše skupine
3.2.6.10.2 Vrtec Cirkulane pri Osnovni šoli Cirkulane Zavrč
Cirkulane 1
2282 Cirkulane
http://www.cirkulane-zavrc.si/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=80
PROJEKT
 pohodništvo ali Mi gremo po svoje
3.2.6.10.3 VVE pri OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava 136 B
2252 Dornava
http://www.os-dornava.si/index.php/sl/vrtec
DODATNA DEJAVNOST
 plesna dejavnost
Dejavnost starši dodatno financirajo.
PRIREDITVE:
 izlet s starši, babicami in dedki (dopoldan),
 poletna olimpijada (junij).
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3.2.6.10.4 VVE pri OŠ Gorišnica
Gorišnica 83
2272 Gorišnica
http://www.osgorisnica.eu/vrtec.php
OBOGATITVENE DEAJVNOSTI:
 plesna dejavnost,
 folklora,
 pohodništvo,
 plavalni tečaj.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice,
 športne urice.
3.2.6.10.5 VVE pri OŠ Franca Lešnika - Vrtec Slivnica
Mariborska cesta 4
2312 Orehova vas
http://vrtec.osflv.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za otroke od 4. leta do vstopa v šolo:
 Zlati sonček,
 Ciciban planinec,
 plesne urice.
3.2.6.10.6 Vrtec pri OŠ Juršinci
Juršinci 19
2256 Juršinci
http://www.osjursinci.si/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=50
DODATNE DEJAVNOSTI:
 ples,
 gibalne urice,
 mini folklora,
 plavalni tečaj,
 igralni dan: nezainteresirani otroci za kakršnokoli dejavnosti tistega dne, so vključeni v t.i.
igralni dan.
PROJEKT
 Zlati sonček
PRIREDITEV
 medobčinski kros Cicibanov na Ptuju
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3.2.6.10.7 Center za sluh in govor Maribor, OE OŠ in vrtec
Vinarska ulica 6
2000 Maribor
http://193.2.241.35/joomla/index.php/sola-in-vrtec/vrtec
DODATNE DEJAVNOSTI:
 Mali sonček,
 planinski krožek.
3.2.6.10.8 Vrtec Studenci Maribor
Groharjeva ulica 22
2000 Maribor
http://www.vrtec-studenci.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Za otroke I. starostnega obdobja:
 očka in mamica telovadita z menoj
Za otroke II. starostnega obdobja:
 plesni in folklorni krožek,
 gibalno-rajalne igre,
 telovadba za otroke,
 mali pohodnik.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI tekom šolskega leta:
 športni dopoldnevi,
 kolesarijada,
 dan Športa in druženja vseh generacij.
PROJEKTI:
 gibalnica,
 Mali sonček.
3.2.6.10.9 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - Vrtec Montessori
Vrbanska cesta 30
2000 Maribor
http://www.slomskov-zavod.si/index.php/domov-vrtec
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 gibalna vzgoja v telovadnici ali v naravi
DODATNA DEJAVNOST
 športna dejavnost Igralnica Hop Hop (starši dodatno financirajo)
3.2.6.10.10

VVE pri osnovni šoli Markovci

162

Markovci 33 D
2281 Markovci
http://vrtec.os-markovci.net/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 gibanje in zdravje skozi celo leto vsi otroci,
 športne aktivnosti (4–6 let in 5–6 let):
o jesenski in medobčinski kros,
o plavanje v Termah Ptuj.
Stroške vstopnic za terme in plavalne učitelje krijejo starši, stroške prevoza krije Občina Markovci.
DODATNA DEJAVNOST
 plesne urice za otroke od 2–6 let
3.2.6.10.11

Vrtec Miklavž pri Ormožu

Miklavž pri Ormožu 30
2275 Miklavž pri Ormožu
http://www.os-miklavz.si/?le=65
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 mali folklorist,
 pohodništvo,
 Ciciban planinec.
3.2.6.10.12

VVE pri OŠ Jarenina

Jareninski Dol 26
2221 Jarenina
http://www.osjarenina.si/vrtec.html
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Zlati sonček
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj,
 športna gimnastika,
 letovanje,
 zimovanje.
3.2.6.10.13

VVE pri OŠ Pesnica

Pesnica pri Mariboru 41 C
2211 Pesnica pri Mariboru
http://www.ospesnica.si/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=148
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 Zlati sonček,
 folklora (celo leto, 1 krat mesečno, nastop na reviji folklornih skupin),
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tudi najmlajši telovadijo (2x mesečno, oddelek 3–4, 4–6),
sproščanje skozi igro (2x mesečno, oddelek 3–4, 4–6).

DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni vrtec,
 ure telovadbe,
 vrtec v naravi.
3.2.6.10.14

Vrtec pri OŠ Fram

Eberlova ulica 8
2313 Fram
http://vrtec-fram.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 plesni in folklorni krožek,
 gibalno-rajalne igre,
 telovadba za otroke,
 mali pohodnik,
 program Mali sonček,
 športni dopoldnevi ali popoldnevi,
 tečaj prilagajanja na vodo.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 smučarski tečaj,
 tečaj rolanja,
 popoldanska telovadba za otroke.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci, stroške plačajo starši, vrtec nudi samo prostor.
3.2.6.10.15

Vrtec pri Osnovni šoli Šmartno na Pohorju

Šmartno na Pohorju 24 A
2315 Šmartno na Pohorju
http://www.smartno-poh.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=54
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 Mali sonček (od 3–6 let)
3.2.6.10.16

Zavod Sv. Jerneja, Vrtec Blaže in Nežica

Trg Alfonza Šarha 6
2310 Slovenska Bistrica
http://www.slomskov-vrtec.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 folklora,
 Zlati sonček,
 telovadba s starši.
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DODATNE DEJAVNOSTI:
 zimovanja,
 letovanja,
 športnih dejavnosti,
 bivanja v naravi,
 skrb za zdravje in veliko telovadbe ter pravilna prehrana, krepitev telesa in duha.
Dejavnosti se izvajajo z doplačili staršev.
3.2.6.10.17

Vrtec Sveta Ana

Sv. Ana v Slov. goricah 14
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
http://www.sveta-ana.org/vrtec.html
OBOGATITVENA DEJAVNOST
 otroška folklora
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesni tečaj,
 plavalni tečaj,
 šolo v naravi.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
3.2.6.10.18

Vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

Jurovski Dol 13
2223 Jurovski Dol
http://www.os-jd.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športni dnevi: Šport špas, sankanje, športni dan s starši, športne igre s starši;
 TELOVADBA/RAZGIBAVANJE v telovadnici vrtca, vadbene ure, gibalno-rajalne igre, osnove
različnih športov;
 Mali Sonček, izvajanje vaj in nekaterih športnih veščin;
 gimnastika, osnove gimnastike za predšolske otroke pod vodstvom gimnastičnih
strokovnjakov GZS.
3.2.6.10.19

VVE pri OŠ Sladki vrh

Sladki Vrh 8 B
2214 Sladki vrh
http://www.os-sladki-vrh.com/Vrtec/1Nagovor.htm
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Mali sonček,
 tedenski obiski šolske telovadnice.
DODATNI PROGRAMI:
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plavalni tečaj v sodelovanju z OŠ v Termah Ptuj samo za predšolske otroke;
plesni tečaj namenjen otrokom od 3. do 6. leta;
nogomet od 4. do 6. leta za dečke in deklice;
gibalne urice.

3.2.6.10.20

VVE pri OŠ Videm pri Ptuju

Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
http://www.solavidem.si/sela/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 spremljanje telesne teže in višine,
 športne aktivnosti v telovadnici,
 projekt Mali sonček.
NADSTANDARDNI PROGRAM
Za otroke 2. starostnega obdobja:
 športna šola Žogica Nogica,
 plavalni tečaj.
Dejavnosti se izvajajo po dogovoru s starši, ki jih tudi financirajo.
3.2.6.11 Jugovzhodna Slovenija
3.2.6.11.1 Vrtec Vinica pri Osnovni šoli Vinica
Vinica 50
8344 Vinica
https://sites.google.com/site/enotavrtcaovinica/program-vrtca
ZDRAVJE V VRTCU:
 vsakodnevna skrb za zdrav način življenja,
 krepitev zdravja preko gibanja in športnih aktivnosti.
3.2.6.11.2 VVE Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice
Pionirska cesta 35
8350 Dolenjske Toplice
http://www.vrtec-dt.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 športni dopoldnevi: ločeno za prvo in drugo starostno obdobje, štirikrat letno; športne
dejavnostih na prostem ali v telovadnici OŠ; jeseni in spomladi: vadba po postajah na
športnih površinah v okolici vrtca ali kot pohod v bližnjo okolico vrtca; pozimi na snegu;
otroci nagrajeni z izdelanimi diplomami, kolajnami …
 ustvarjalni dnevi - plesne dejavnosti z nekim ciljem;
 Ciciban planinec;
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Zlati sonček: pet izletov; plavanje oz. drsenje v vodi; rolanje/kotalkanje ali kolesarjenje;
smučanje ali drsanje; spretnosti z žogo: vodenje žoge, met v koš in podajanje žoge v paru.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI:
 bivanje v naravi, Cici dnevi (tridnevno bivanje), CŠOD Črmošnjice Dom Lipa;
 plavalni tečaj v povezavi z Zlatim sončkom, za otroke 5–6 let, na OŠ Grm Novo mesto;
 smučarski tečaj.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesne urice za otroke stare od 4–6 let, plesni studio Novo mesto;
 popoldanske športne urice v telovadnici Osnovne šole Dol. Toplice: elementarne igre, sklop
gimnastičnih vaj, delo po postajah, vadba na stezi, delo v skupinah, igre za umirjanje in
sprostitev.
PRIREDITVE:
 srečanje družin ali igralno popoldne,
 orientacijski pohod.
SODELOVANJE Z OKOLJEM
 VADBENE URE v šolski telovadnici ali galeriji, uporaba različnih športnih orodij in
pripomočkov
3.2.6.11.3 VVE pri OŠ Fara
Fara 3
1336 Kostel
http://www.osfara.si/index.php/vrtec
DODATNI PROGRAMI:
 gibalne urice 1x na teden,
 tečaj rolanja spomladi.
Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci z doplačili staršev.
3.2.6.11.4 VVE pri OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok
Hrib-Loški Potok 101
1318 Loški Potok
http://vrtec.os-loskipotok.si/
DODATNA DEJAVNOST
• plesni tečaj
Stroške dejavnosti krijejo starši.
PRIREDITEV
 športne igre v Novi vasi
3.2.6.11.5 Otroški Vrtec Metlika
Župančičeva cesta 1
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8330 Metlika
http://www.vrtec-metlika.si/
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
• plavalni tečaj,
• smučarski tečaj,
• Lumpov tek,
• Mini olimpijada,
• promocija zdravja na delovnem mestu za zaposlene,
• vadbene urice: urice nogometa, rokometa in košarke, izvajajo člani Košarkaškega kluba
Metlika;
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 ples M studio,
 tečaj smučanja Saša Štublar.
Dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci, ki so dodatno plačljive.
ŠPORTNI KOTIČEK
• Lumpov tek Športna zveza in Mestna skupnost Metlika,
• Cici Olimpijada,
• podelitev priznanj in kolajn,
• smučarski tečaj na smučišču Bela,
• jutranje razgibavanje,
• kros,
• folklorna skupina,
• folklorna pripravljalnica.
3.2.6.11.6 VVE pri OŠ Mirna
Glavna cesta 29
8233 Mirna
http://www.os-mirna.si/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=283
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Zlati sonček za otroke od 5 leta starosti dalje,
 živimo zdravo z gibanjem: koriščenje šolske telovadnice, razgibanje telesa preko igre in
plesa.
NADSTANDARDNI PROGRAMI:
 smučarski tečaj,
 plesni tečaj,
 tečaj rolanja.
Dejavnosti so dodatno plačljive, izvajajo se po 16. uri.
3.2.6.11.7 VVE Cepetavček pri OŠ Toneta Pavčka
Trg 8
8216 Mirna Peč
http://www.osmirnapec.si/joomla_vrtec/
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DODATNA DEJAVNOST
 plesne urice s plesnim učiteljem (financirajo starši)
SODELOVANJE S ŠOLO
 Migajmo skupaj
3.2.6.11.8 Zasebni vrtec Društvo Ringa raja
Ragovo 2
8000 Novo mesto
http://www.vrtecringaraja.si/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 plesne urice za vse otroke v vrtcu;
 športna značka Mali sonček, tekmovanje, za otroke od 2. leta starosti dalje;
 plavalni tečaj za šoloobvezne otroke, v sodelovanju z Agencijo za Šport.
DEJAVNOSTI IZ GALERIJE:
 športni dan,
 obisk plesnega studia NM,
 vrtec v naravi Dom Lipa,
 zimski športni dan,
 športno plesne urice,
 poligon.
3.2.6.11.9 Vrtec Krkine Lučke pri OŠ Vavta Vas
Vavta vas 1
8351 Straža
http://os-vavta-vas.si/vrtecvavtavas/
OBOGATITVENI PROGRAMI:
 tekmovanja za Zlati sonček;
 telovadba za otroke in starše 1x tedensko v popoldanskem času;
 športne dejavnosti za otroke in starše 1x tedensko;
 plavalni tečaj za otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo.
DODATNE DEJAVNOSTI:
 plesna šola plesni studio NM;
 smučarski tečaj Agencija za šport/Žogica.
Stroške dejavnosti krijejo starši.
3.2.6.11.10

Vrtec Radovednež Škocjan

Škocjan 51
8275 Škocjan
http://www.os-skocjan.si/vrtec/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=59
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OBOGATITVENI PROGRAMI:
 Zlati sonček,
 plesne urice za otroke starejše skupine,
 prilagajanje na vodo in na sneg (ob ugodnem vremenu).
3.2.6.11.11

VVE pri OŠ Žužemberk

Baragova cesta 1
8360 Žužemberk
http://www.oszuzemberk.si/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=78
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 letovanje v CŠOD Lipa,
 plavalni tečaj,
 gibalne urice s starši (program Miška Eli),
 Mali sonček.
3.2.6.12 Zasavska
3.2.6.12.1 Vrtec Hrastnik
Novi log 11 A
1430 Hrastnik
http://www.vrtechrastnik.si
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
 PETEK: občasno izleti v bližnjo okolico, športne igre, plesno dopoldne;
 razgibavanje v telovadnici 1x tedensko.
DODATNE DEJAVNOSTI
 plesno-glasbeni krožek »Mravljice«;
 telovadba za najmlajše s starši, izvaja OE Sonček, 2x mesečno popoldan v telovadnici;
 zumba za najmlajše izvaja OE Sonček, 1 x tedensko popoldan, za otroke stare najmanj 3 leta.
Dejavnosti starši plačajo dodatno.
PROJEKTI:
 Mali sonček, gibanje otrok in staršev strokovni delavci;
 dan druženja in gibanja vseh generacij - Šport špas;
 gremo na počitnice dopoldanske interne zabave na igriščih enot.
3.2.6.12.2 Vrtec Trbovlje
Rudarska cesta 10 A
1420 Trbovlje
http://vrtec.trbovlje.tv
PRIREDITEV
 Šport špas, srečanje vseh generacij
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4 SKLEP
Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. V
predšolskem obdobju naj bi otrok pridobil čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so
osnova kasnejšim zahtevnim gibalnim vzorcem. Dejstvo je, da kar zamudimo v najzgodnejšem
razvojnem obdobju, kasneje ne moremo več nadoknaditi. Ta temelj naj bo kakovostno zgrajen, saj
pomembno vpliva na otrokov razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in nenazadnje
tudi na to, da postane šport človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti življenja v vseh
starostnih obdobjih (Kroflič idr., 2001).
V diplomskem delu so zajeti vrtci, ki so imeli svojo spletno stran, imeli na svojih spletnih straneh
objavljen letni delovni načrt vrtca, publikacijo vrtca ali kako drugače objavljene podatke o
gibalnih/športnih dejavnostih. Tako je bilo v analizo zajetih 307 javnih in zasebnih vrtcev, od
registriranih 390 (Seznam vrtcev, 2013). Vrtci so razporejeni v 6 skupin:
 vrtci s športnimi pedagogi, vrtci, v katerih otroke navajajo na zdrav življenjski slog ali
namenjajo gibanju še posebno pozornost;
 vrtci, ki izvajajo vsakodnevno jutranje razgibavanje ali vsakodnevne gibalne ure;
 vrtci, ki izvajajo projekt FIT Slovenija »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«;
 vrtci, ki izvajajo projekte: Zdravje v vrtcu, Zdrav vrtec, Zdrava Šola in
 ostali vrtci, ki izvajajo vsaj enega od sledečih programov: Mali sonček, Ciciban planinec,
različne tečaje, letovanja, zimovanja, športne dopoldneve in športne popoldneve.
Nekateri vrtci izvajajo več programov hkrati, vendar so uvrščeni v skupino vrtcev po najvišjem
programu, ki ga izvajajo.
Pri analizi športnih programov v vrtcih smo ugotovili, da 12,05 % (37) vrtcev posebno pozornost
posveča gibanju in zdravemu življenjskemu slogu.
Vsakodnevno jutranje razgibavanje in vsakodnevne vadbene ure izvaja 7,16 % (22) vrtcev.
Program FIT Slovenija izvaja 8,79 % (27) vrtcev in program Zdravje v vrtcu 26,71 % (82) vrtcev.
Največ (40,7 % oz. 125) pa je vrtcev, ki izvajajo vsaj en športni program za otroke (Mali sonček,
Ciciban planinec, različni tečaji, zimovanja …).
Ugotovili smo, da ima le 4,56 % (14) vrtcev v Sloveniji zaposlenega športnega pedagoga. Ti vrtci imajo
zelo kakovostno športno vzgojo, saj so v znanju posredovanja športa najbolje usposobljeni in
primerni.
Videmšekova, Žnidaršič in Šimunič (2010) so ugotovili, da velik delež staršev vrtcev na Gorenjskem, ki
so bili zajeti v raziskavo, meni, da bi bilo za celostni razvoj otroka najbolj primerno, da bi športne
dejavnosti vodila skupaj vzgojiteljica in profesor športne vzgoje z ustrezno usposobljenostjo na
področju predšolske športne vzgoje. Tudi ravnateljica vrtcev na Gorenjskem je mnenja, da bi bilo
smiselno zaposliti športnega pedagoga za izvajanje športne dejavnosti v vrtcu za več enot skupaj.
Ravno tako so ugotovili, da so prostorski in materialni pogoji v izbranih vrtcih neprimerni, prav tako
tudi zunanja otroška igrišča, ki so potrebna temeljite obnove. Nadalje ugotavljajo, da noben izmed
vrtcev nima notranje športne igralnice, namenjene izključno vadbenim uram športne vzgoje, zato se
vadba izvaja v drugih, manj primernih prostorih vrtcev (večnamenski prostor in hodniki).
Tudi Zajčeva s sodelavci (2010) ugotavljajo, da 75,7 % ravnateljev, zajeti v raziskavo meni, da so
njihovi vzgojitelji le delno primerno usposobljeni za vodenje gibalnih/športnih dejavnosti. 67,6 %
ravnateljev meni, da je za vodenje gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu najprimernejši športni
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pedagog z usposobljenostjo za predšolsko športno vzgojo. Večina ravnateljev (64,9 %) meni, da bi bilo
smiselno zaposliti športnega pedagoga vsaj za več enot vrtca skupaj.
Med analizo športnih programov vrtcev smo bili prijetno presenečeni, ko smo ugotovili, da 70,03 %
(215) poleg ostalih programov izvaja tudi gibalni/športni program Mali sonček. Z analizo smo tudi
ugotovili, da v vseh šestih skupinah vrtcev izvaja gibalni/športni Mali sonček več kot polovica vseh
vrtcev. V skupini s športnimi pedagogi: 64,28 % (9); v skupini s poudarkom na gibanju: 67,56 % (25); v
skupini z rednim vsakodnevnim gibanjem: 54,54 % (12); v skupini s projektom FIT: 74,07 % (20), v
skupini s projektom Zdravje v vrtcu: 79,27 % (65) in v skupini ostali vrtcev, ki izvajajo vsaj en športni
program: 67,2 % (84). Sklepamo lahko, da je program dobro zasnovan. Vzgojiteljice ga rade izvajajo in
otroci so nad njim navdušeni, kar vidimo predvsem iz slik in objav na veliko spletnih straneh vrtcev.
Ravnatelji, vzgojitelji in starši se zavedajo, da je vsakodnevna športna dejavnost za otroke
pomembna, kar z različnimi raziskavami ugotavljajo strokovnjaki predšolske športne vzgoje. Z našo
analizo pa smo želeli prikazati realno stanje izvajanja športnih dejavnosti v vrtcih po Sloveniji.
Prikazujemo, katere športne programe in dejavnosti vrtci izvajajo, na kakšen način zadovoljujejo
otrokovo primarno potrebo po gibanju, kdo izvaja športno vzgojo in v kakšnih pogojih oz. vse, kar
smo lahko pridobili iz podatkov na spletnih straneh vrtcev.
Največ vsakdanjega gibanja in drugih športnih dejavnosti lahko predšolski otroci doživijo ravno v
vrtcu, kjer preživijo pretežni budni del dneva (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Zato se
s kakovostnim in raznovrstnim športnim programom otrokom lahko omogoči, da si razvijejo zdrav
odnos do telesa in telesne aktivnosti oz. spodbudimo zdrav življenjski slog. Ker bi bila obenem
potreba po vsakodnevnem gibanju v večini zadovoljena že v vrtcu, bi tako ostalo več prostega
popoldanskega časa, ki ga otrok lahko preživi z družino doma namesto v avtomobilu, med vožnjo do
različnih popoldanskih programov.
Analiza izvajanja športnih dejavnosti vrtcev v Sloveniji bo v pomoč tako vzgojiteljem, ravnateljem kot
tudi športnim pedagogom oz. vsem, ki se ukvarjajo s predšolsko športno vzgojo, saj se lahko drug od
drugega veliko naučimo, si med seboj pomagamo in ustvarimo še boljše možnosti in pogoje za naše
najmlajše.
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