
PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019  

 

Projekti se izvajajo z namenom izboljšanja kakovosti dela z otroki. Vsebinsko se vežejo na 

razvojne cilje, ki predstavljajo vodilo življenja in dela v vrtcu. Zgodnje učenje veščin in 

privzgajanje spoštljivega odnosa do narave, sebe in družbe pomembno vplivajo na razvoj 

posameznika in družbe, preko katerega se odraža odnos do narave in okolja. 

Projekti so le spodbuda k poglobljenemu pristopu k vsebinam, ki jih v vrtcu izvajamo po 

načelih, ciljih in vsebinah kurikuluma. 

 

V šolskem letu 2018/2019 bodo v Vrtcu Ptuj potekali naslednji projekti: 

1.1 PROJEKT VRTCA PTUJ 

 

V šolskem letu 2018/19 bomo začeli z novim projektom Vrtca Ptuj, ki bo tematsko sledil 1950. 

obletnici zbora vojskovodij v Poetovioni, torej se bomo posvetili Rimljanom, njihovem 

življenju, navadam in kulturi ter se vrnili skoraj dve tisočletji v preteklost.  

V ta namen se bo odvijalo naslednje: 

o v projektu bodo sodelovali vsi otroci vključeni v Vrtec Ptuj, vsi zaposleni, mnogi 

starši otrok in zunanji sodelavci, 

o vse enote bodo načrtovale podprojekte s cilji, dejavnostmi in aktivnostmi, 

o vsebina zaključne prireditve ob prazniku Vrtca Ptuj (javni nastop otrok) bo 

povezana z vsebino projekta, 

o ob prazniku bomo postavili razstavo z izdelki otrok, ki bodo na temo projekta 

nastajali skozi vse leto, 

o otroški likovni izdelki bodo osnova za izdelavo plakata in vabila ob dnevu vrtca, 

o načrtovali bomo skupne aktivnosti v sodelovanju z Društvom za rimsko zgodovino 

in kulturo Ptuj – POETOVIO LXIX, z MO Ptuj, Zavodom za turizem Ptuj in drugimi 

institucijami.  

 

Projekt bomo zaključili s prireditvijo ob prazniku vrtca Ptuj. Zaključna prireditev je zasnovana 

na celoletnem projektu vrtca Ptuj.  

 

1.2 DRUGI PROJEKTI  

1.2.1 UNESCO ASPnet Slovenija 
 

Slovenska mreža ASP deluje pod okriljem organizacije Združenih narodov za 

izobraževanje, znanost in kulturo. Poslanstvo UNESCO ASPnet Slovenije je pomembno za 

razvijanje mladih ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in 

narave ter ljudi med seboj. Z mednarodnim statusom se bomo vključevali v razpisane 

nacionalne in mednarodne projekte, obeleževali bomo mednarodne dneve ter sledili programu 

izobraževanja. 
 

Osnovni cilj projekta je uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev 

skupnega doma – planeta Zemlje. 
 



Skozi sodelovanje v različnih projektih in obeležitvah mednarodnih dni prepletamo štiri glavne 

ASP teme (svetovni problemi, izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, 

medkulturno učenje) in razvijamo štiri stebre izobraževanja: 

o učiti se, da bi vedeli,  

o učiti se, da bi znali delati,  

o učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in drug z drugim ter 

o učiti se biti.   

V nacionalnih in mednarodnih projektih, ki so razpisani v okviru UNESCO ASP mreže 

Slovenije sodelujejo posamezni oddelki Vrtca Ptuj  starosti od 1 do 6 let. V šolskem letu 

2018/2019 bomo sodelovali v projektih: UNESCO Vrtički, Otroštvo podaja roko modrosti, 

Moder stol – nekdo misli nate ter Menjaj branje in sanje. Če bo v tem šolskem letu ponovno 

potekal UNESCO tek, se ga bomo zagotovo udeležili.  

Enkrat letno organiziramo skupno srečanje članov UNESCO središča Ptuj, kjer naši otroci 

aktivno sodelujejo in se družijo z osnovno- in srednješolci. Prav tako smo uspešni in aktivni na 

skupnem športnem srečanju središča Ptuj – t. i. Unescojadi.  

1.2.2 Turizem in vrtec – »Z igro do prvih turističnih korakov« 

 

Projekt Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije  naj bi bil vrtcem spodbuda za 

raziskovanje, odkrivanje in doživljanje kraja v katerem delujejo, ter širšega okolja. S tem lahko 

uresničujemo cilje s področja domovinske, državljanske, športne in ekološke vzgoje. Projekt 

spodbuja nove oblike in vsebine na področju  

 spoznavanja kraja in njegovih posebnosti, 

 spoznavanja načina, kako kvalitetno preživeti prosti čas, 

 pridobivanja čuta za urejeno, čisto in gostoljubno okolje v katerem bivamo. 

Sodelujejo posamezne skupine od 3 do 6 let. 

1.2.3 FIT International 

Mednarodni projekt Fit Slovenija, katerega avtorica je ga. Barbara Konda, uni. dipl. 

fiziologinja, je projekt, ki skrbi za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok v vseh 

okoljih. Vzgojitelji/učitelji se v okviru projekta v praktičnih delavnicah in na strokovnih 

predavanjih opremijo z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata 

v svoje učilnice, igralnice in igrišča  – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja. 

Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, 

vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v 

predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na 

delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov, zato je cilj projekta povečati oba vidika in 

tako krepiti zdravje, izboljšati učno/vzgojno okolje, spodbujati celosten razvoj otroka in učni 

uspeh v šolah.  

S šolskim letom 2018/2019 se je v ta projekt vključil tudi Vrtec Ptuj in se tako pridružil šolam 

in vrtcem v Sloveniji ter izobraževalnim ustanovam v Avstraliji, Španiji, Nemčiji, Veliki 

Britaniji in Islandiji, ki podpirajo model Fit pedagogike.  

 



1.2.4 Knjižni nahrbtnik 

 

Tudi v tem šolskem letu bomo UNESCO projekt Menjaj branje in sanje povezali s Knjižnim 

nahrbtnikom. 

Namen projekta je, da bi spodbudili in razvijali bralno kulturo in osveščali starše o pomenu 

zgodnjega stika otroka  knjigo in pomen družinskega branja. 

 

1.2.5 Projekt Smeško Zamaško 
 

V Vrtcu Ptuj skrbimo za humanitarnost in posledično tudi za okolje, zato vsako leto peljemo 

projekt Smeško Zamaško. Namen projekta je zbiranje zamaškov, ki bi sicer pristali v smeteh. 

S svojim zbiranjem pomagamo predvsem bolnim ali kako drugače pomoči potrebnim otrokom 

ter tudi okolju, saj skrbimo za manjše onesnaževanje. Seveda pa ne smemo pozabiti na vzgojni 

vidik, da v tem delu vzgajamo naše najmlajše, seveda ob sodelovanju staršev.  

 

1.2.6 Pasavček  

       

Vrtec Ptuj aktivno sodeluje v projektu Pasavček, ki se izvaja v okviru Direkcije RS za 

ceste – Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namen projekta je 

spodbuditi in ozavestiti starše in otroke o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev 

in varnostnih pasov med vožnjo. Osrednja figura projekta je Pasavček, ki na zabaven način 

opozarja otroke RED JE VEDNO PAS PRIPET.  

Cilj projekta je spodbuditi in ozavestiti starše in otroke o dosledni in pravilni uporabi otroških 

varnostnih sedežev in pasov med vožnjo. Vsi otroci, ki so vključeni v projekt prejmejo priznanja 

Pasavček ter lik Pasavčka, kar jih še dodatno motivira za uporabo varnostnega pasu. 

 

1.2.7 Ekologija - ravnanje z odpadki 

 

Projekt  je podprt s strani podjetij, ki skrbijo za odvoz in recikliranje odpadkov in je usmerjen 

v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). Z vsebinami želimo spodbuditi k ločevanju 

odpadkov in o možnostih in pomenu predelave. 

Cilji projekta so: 

 otroci spoznavajo, kako odpadki nastanejo, kako ravnati z njimi; 

 razvijanje pozitivnih navad pri ločevanju odpadkov 

Sodelujejo vse skupine otrok.  

 

1.2.8 Projekta Sobivanje in Spoznavanje drugačnosti 

 

Projekta smo uvedli z namenom še večje vključitve in povezovanja oddelka za otroke s 

prilagojenim programom z ostalimi oddelki enote Marjetica in tudi z oddelki drugih enot. Otroci 

se med seboj povezujejo in sodelujejo pri različnih dejavnostih, nastopih, igrah.  

 

Skozi različne dejavnosti in ob druženju želimo otroke in posledično tudi starše: 

- opomniti na dobrobit sprejemanja drugačnosti v družbi, 



- spodbujati k opazovanju, sprejemanju in odobravanju posebnosti oziroma različnosti 

med ljudmi, 

- seznanjati z različnimi oblikami posebnosti, drugačnosti, 

- vzgajati za vrednote, ki pripomorejo k boljši inkluziji vseh ljudi. 

 

1.3 DRUGE DEJAVNOSTI, AKTIVNOSTI 
 

Skozi vso šolsko leto bodo potekale tudi različne obsežnejše dejavnosti in aktivnosti, ki so 

vezane na LDN, povezane s prazniki in običaji ali pa se nanašajo na odmevnejše dogodke v 

MO Ptuj, v katerih Vrtec Ptuj aktivno sodeluje, in sicer: 

- Teden otroka, 

- Veseli december, 

- Vseslovenska otroška pustna povorka, 

- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, 

- nabor športnih dejavnosti, aktivnosti in vsakodnevno spodbujanje gibanja: kros enot, 

vseslovenski tek otrok, medobčinski kros cicibanov in cicibank, program Mali sonček, 

nadstandardni programi Igre v vodi, Igre na snegu, Ciciplaninec, Mini in specialna 

olimpijada, UNESCO tek, Hura, prosti čas, Nogometni vrtci, Unescojada…), 

- skrb za medgeneracijsko povezovanje: druženja in obiski v Domu upokojencev Ptuj, 

obiski članov društev, klubov, sekcij v Vrtcu Ptuj, organizacija prireditve Šport&Špas.  

 

 

 


