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1. SODELUJOČI (prijavljeni v projekt ob začetku šolskega leta): 

 Skupina »SONČEK«  (vzgojiteljica Anja PIVEC, pomočnica 

vzgojiteljice Mateja VIDOVIČ) 

 Skupina »MAVRICA« (vzgojiteljica Darija OVČAR, pomočnik 

vzgojiteljice Dejan KALAN, spremljevalka v oddelku - Alenka 

VRBEK) 

 Skupina »ZVEZDICA« (vzgojiteljica Jasmina LAMPRET, 

pomočnica vzgojiteljice Urška JAKLIN BRBRE,  javna dela - Jelka 

PODLESNIK) 

 

2. ČAS IZVAJANJA DEJAVNOSTI: 

 Od meseca septembra 2014, do meseca maja 2015. 

 

3. DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA, ki smo jih bili dožni izvesti vsi 

sodelujoči oddelki vrtca: 

 Prebiranje zgodbe o Velikih nemarni škornjih po delih. 

 Pogovor in razmišljanje o ravnanjih in dejanjih Velikih nemarnih 

škornjev. 

 Iskanje rešitev in oblik pomoči književnim junakom. 

 Seznanitev otrok s pomenom čistega okolja za naše zdravje in dobro 

počutje. 

 Dvigovanje ekološke zavesti pri predšolskih otrocih.. 

 Skupno likovno ustvarjanje v slikanico. 

 Oblikovanje zaključnega poročila po skupinah in oddaja poročila ga. 

Aleksandri Pinterič – vodji in nosilki projekta (zavod VISTA Murska 

Sobota). 
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Ga. Aleksandra Pinterič je o poteku projekta in o dejavnostih, ki smo jih bili 

»dolžni« izvesti, pisno, preko e- mail pošte obveščala vse sodelujoče v našem 

zavodu; zato kot koordinatorka nisem imela pomembnega dela. 

Vsak tandem se je samostojno odločal, kaj, kako in zakaj bo izvedel 

posamezne dejavnosti, ki jih je lahko popolnoma priredil sposobnostim 

skupine ter sledil otroškim interesom, željam, zamislim….ter lastni 

ustvarjalnosti in iznajdljivosti. 

Naša naloga je bila, da ob zaključku projekta izpolnimo power point predlogo 

za e- razstavo slikanic, kar nam je prav tako posredovala ga. Pinterič. 

Vsak oddelke je dobil tudi direktno povezavo do spletne strani z njihovo 

slikanico. 

V naši enoti smo pravočasno oddali nalogo, ki je vidna tako na spletni strani 

zavoda Vista, kot tudi na spletni strani šole oz. vrtca, skupini MAVRICA in 

ZVEZDICA. V nalogah si lahko natančno preberete kako je potekalo delo v 

naših skupinah, kako smo otroke seznanjali s pomenom čistega okolja, katere 

posebne »Akcije« smo v okviru projekta izvedli in s katerimi didaktičnimi 

sredstvi, smo si pri tem pomagali. 

http://www.cresnjevec.si/veliki-nemarni-kornji/ 

http://www.velikinemarniskornji.si/index.php/onesnazevanje/e-razsatve 

Skupina SONČEK naloge ni oddala, razlogi za to, mi žal niso poznani. 

 

 

 

 

Koordinatorka projekta za enoto Črešnjevec: 

Darija OVČAR 
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