
Spoštovani starši! 

 

 

V skladu z  Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja, je žal tudi naš vrtec moral zapreti svoja vrata. Podaljšanje jesenskih počitnih in 

hkrati negotovost, kdaj se bomo lahko spet srečali v naših prostorih, nam je povzročilo skrbi, 

hkrati pa omogočilo več kakovostnega  časa za preživljanje s svojo družino. Zraven vseh 

zabavnih in poučnih aktivnostih, ki jih počnete z vašimi najmlajšimi vam mogoče včasih 

zmanjka idej, zato smo za vas pripravili nekaj zabavnih in koristnih dejavnosti s katerimi se 

spodbuja in krepi vsa področja otrokovega razvoja (telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni, 

socialni). Seveda jih lahko prilagajate po svoje, glede na vaše zmožnosti realizacije nalog in 

jih skupaj dopolnjujete, nadgrajujete, spreminjate. Če nimate tiskalnika, lahko naloge, kjer je 

potrebno barvati, dorisati… prerišete na list ali pa narišete nekaj podobnega.Vaje so razdeljene 

na različna področja (fina motorika, groba motorika, vidno in slušno zaznavanje itd.) tako, da 

boste zagotovo našli vsaj nekaj, kar bo zabavno in bo koristilo vašemu otroku.  

V kolikor bi želeli bolj specifične vaje za določeno področje, kakšen nasvet ali pogovor smo 

vam na voljo na svetovalna.delavka@vrtec-bled.si 

 

Dejavnosti za igro otrok – Na tej povezavi najdete različne vaje, pesmi, nasvete za 

preživljanje časa v naravi, ideje za kuhanje in peko z vašimi najmlajšimi. Vaje so namenjene 

krepitvi otrokovega razvoja na telesni, spoznavni in socialni ravni: 

https://www.vrtci-brezovica.si/dejavnosti-za-igro-otrok-pripravlja-vzgojiteljica-za-dsp/ 

 

DSP učenje na daljavo – Maja Volk. Vaje in didaktične igre so razdeljene na različna področja, 

podprte z jasnimi navodili in slikovnim materialom: 

https://dsp.webador.com/vrtec 

 

Pravljice: 

Lahkonočnice:  kratke zvočne pravljice, ki jih pišejo domači avtorji in opremljajo domači 

ilustratorji. So odličen pripomoček za razvoj govora. V seriji je tudi 12 pravljic za 12 težje 

izgovorljivih glasov,  ki jih je oblikovala logopedinja. 

Dostopno na: https://www.lahkonocnice.si/ 

 

Knjige: 

Dostopno na:  http://www.vrtec-bled.si/Svetovalna-slu%C5%BEba 

 

Socialne igre:  

Otrokove ustvarjalne igre, Dopisna delavska univerza Univerzum, Ljubljana 1984  

V. Cizej, Igrice za vsak dan v letu, Debora, Ljubljana, 1998  

J. Virk-Rode, J. Belak-Ožbolt, Razred kot socialna skupina in socialne igre, Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, 1991 

 

Aplikacija LIBA BIBA – logopedske vaje: 

Aplikacija LIBA BIBA omogoča zabavno in hkrati poučno preživljanje časa z vašim otrokom. 

Prepustite se igri in na zabaven način omogočite otroku, da krepi svoje govorne zmožnosti. 

 

Kreativne ideje za ustavjanje z otroki: 

http://navihancki.si/ 
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Gibalne vaje: 

http://igramose.blogspot.com/p/gibalne-igre.html 

 

 

Vse dobro! 

 

Pripravila Tina Ćorić, svetovalna delavka preko programa Prva zaposlitev 

http://igramose.blogspot.com/p/gibalne-igre.html

