
 

 

PROJEKTI In aKTIvnOsTI v ŠOLsKEM LETU 2020/2021 

 

Projekti in druge aktivnosti 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 v kateri živimo. 

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

in vsebinah kurikuluma. 

1 PROJEKT VRTCA PTUJ 
Letošnji projekt Vrtca Ptuj bomo peljali osredotočeni na gibanje otrok, ki ga bomo povezali z 

zgodovino mesta Ptuj in reko Dravo, ki je igrala pomembno vlogo pri razvoju mesta vse do danes. 

Načrtujemo posebno zgodbo, ki jo bodo otroci predstavili skozi gibanje. 

V sklopu našega projekta načrtujemo: 

o načrtovane dejavnosti in aktivnosti, ki nas bodo pripeljale do končnega skupnega cilja, v 

smislu spoznavanja reke Drave, flore in favne ob njej ter njene vloge vse do danes ter 

odkrivanje zgodovine mesta Ptuj, 

o delo v projektu bomo predstavili z javno zaključno prireditvijo, z naslovom »Doma sem ob 

reki Dravi«, 

o v sodelovanju z zunanjimi sodelavci bomo oblikovali gledališki list s fotografijami otrok, 

zapisali nekaj zgodovinskih dejstev ter opisali vlogo reke Drave skozi zgodovino, kar bo 

zanimivo za vse obiskovalce, 

o pripravili bomo javno razstavo izdelkov otrok, ki bodo na temo projekta nastajali skozi vso 

šolsko leto; na razstavi bodo tudi kostumi, scenska oprema in konkretna zgodovinska 

dejstva, kar bo zagotovo še dodana vrednost razstave, 

o na temo projekta bomo razpisali in izvedli (mednarodni) likovni natečaj, 

o izvedli bomo vrsto skupnih aktivnosti v sodelovanju z MO Ptuj, Zavodom za turizem Ptuj, 

Pokrajinskim muzejem in drugimi institucijami, društvi ter posamezniki, 

o projekt bomo v nekaterih segmentih povezali tudi z mednarodnim ERASMUS+ projektom. 

2 ERASMUS + 
Mednarodni projekt Erasmus + K2 "Spoznajmo se med seboj" se je začel septembra 2019 v katerem 

bomo kot partner sodelovali vse do junija 2021. Materska šola iz Banske Štiavnice v Slovaški je 

koordinator in vodja, ki je začel in osnoval projekt. Partnerji v projektu smo: Vrtec Žižula iz Šibenika, 

Vrtec Ptuj iz Slovenije in Predšolska ustanova »Včielka« iz Bačkega Petrovca v Srbiji. 

V projekt smo se povezale predšolske ustanove, ki prihajamo iz mest, kjer je prepoznana in priznana 

UNESCO (kulturna) dediščina. Osnovni cilj projekta je ustvariti prostor za strokovno diskusijo in 

izmenjavo izkušenj ter predstavitev možnosti uporabe različnih metod, postopkov in sredstev pri 

spoznavanju vrednosti zgodovine regije in dediščine v predšolskem obdobju.  

V okviru projektnih aktivnosti smo udeleženci septembra 2019 že obiskali Šibenik, Vrtec Žižula in si 

ogledali najbližje hrvaške znamenitosti. Februarja 2020 smo strokovne delavce tujih vrtcev gostili na 


