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PREDSTAVITEV VRTCA RADLJE OB DRAVI

 12 oddelkov lociranih v 3 enotah:

 7 oddelkov v enoti vrtca Radlje 

 4 oddelki v enoti vrtca Vuhred

 1 oddelek v enoti vrtca Remšnik



CILJI DEJAVNOSTI

»PIŽAMA PARTY«, VRTEC V NARAVI

 možnost spoznavanja sveta okoli sebe brez staršev

 osamosvajanje otrok in staršev, čim lažja ločitev otrok od staršev in obratno

 navajanje otrok na samostojnost

 pozitiven vpliv na zdravje in dobro počutje 

 vstopanje v odnose z drugimi ljudmi, razvijanje socialnih veščin, 

vključevanje v družbo

 aktivno preživljanje prostega časa s prijatelji



V DEJAVNOSTI SO VKLJUČENI OTROCI

 »Pižama party« - otroci drugega starostnega obdobja (letos že 6., prvi leta 

2014)

 Število vključenih otrok v letošnjem letu: 91

 Vrtec v naravi - otroci, ki odhajajo v šolo oz. otroci drugega starostnega 

obdobja do zapolnitve prostih kapacitet - okoli 45 otrok 

 plačljiva dodatna dejavnost, 2 obroka – (med 70 in 80 Eur - odvisno od 

števila prijav)

 starši izpolnjeno prijavnico oddajo v vrtcu

 Število vključenih otrok v letošnjem letu: 43



TRAJANJE DEJAVNOSTI

 v letošnjem letu je bil »PIŽAMA PARTY« izveden 17. 5. 19 (petek)

 VRTEC V NARAVI smo izvedli v času od 3. 6 - 5. 6. 19 (pon. – sre.), tudi sre. –

pet.



»PIŽAMA PARTY«

 seznanitev staršev na roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta

 obvestilo preko E-asistenta, kaj otroci vse potrebujejo, datum in čas izvedbe  

 prijava do dogovorjenega datuma



POTEK »PIŽAMA PARTY«

 priprava prostora po zaključku delovnega dne (mize, ležalniki)

 prihod otrok ob 19. uri, zbiranje po oddelkih, priprava prostora za spanje (spalne 
vreče, odeje, vzglavniki, ljubkovalne igrače)

 ogled gasilske vaje gasilk veterank, kasneje so se otroci tudi sami preizkusili v 
gasilski vaji

 večerja

 kratek pohod z lučkami, odsevniki

 umivanje zob

 prebiranje zgodbe, druženje vseh otrok

 počitek, spanje

 vstajanje, pospravljanje spalnega prostora, prihod staršev med 7. 30 in 8. 30 uro









VRTEC V NARAVI 

 seznanitev staršev na roditeljskem sestanku v začetku šolskega leta

 obvestilo preko E-asistenta, kaj otroci potrebujejo, datum in čas izvedbe  

 prijava do dogovorjenega datuma

Letos je Vrtec v naravi potekal od ponedeljka do srede (3. 6 - 5. 6. 19) na 

domu CŠOD Škorpijon na Duhu na Ostrem vrhu (vsako drugo leto), lokacija je 

tudi dom CŠOD Ajda nad Libeličami nad Dravogradom.



POTEK VRTCA V NARAVI

 na dan odhoda otroci pridejo zjutraj v vrtec z vso prtljago

 v vrtcu imajo malico ob 8.30 uri

 okoli 10. ure je predviden odhod, otroci gredo na avtobus skupaj z vzgojiteljicami – letos 6 
spremljevalk (ločitev od staršev), skrb za prtljago

 prihod na dogovorjeno lokacijo okoli 11.30 ure, vodja vrtca obvesti starše o prihodu, o 
posebnostih otrok v času bivanja (bolezen) starše obveščajo spremljevalke

 razporeditev po sobah, priprava spalnega prostora (otroci sami poskušajo urediti postelje)

 kosilo

 zadnji dan otroci prav tako zaključijo s kosilom, predviden odhod nazaj okoli 13.ure

 otroci se vrnejo v vrtec okoli 14. ure, kjer počakajo starše do prihoda iz služb (staršem je 
javljena samo okvirna ura prihoda)





1. DAN

 prihod

 kosilo

 počitek, prosta igra

 pohod na Žavcerjev vrh

 večerja

 taborni ogenj, petje pesmi

 počitek























2. DAN

 zajtrk

 delitev otrok v dve skupini

 skrb in priprava konj-krtačenje, pogovor, jahanje

 malica

 ogled in krmljenje živali na kmetiji

 kosilo

 počitek, prosta igra

 lokostrelstvo

 športne igre na igrišču, nogomet

 večerja

 počitek























3. DAN

 zajtrk

 delitev otrok v dve skupini

 postavljanje bivaka v gozdu

 iskanje škrata in ogled škratove mize

 kosilo

 odhod domov











HVALA ZA VAŠO POZORNOST


