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Erasmus+ projekt 2020-2022 

 L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate! 
 

 
 

Poročilo 5. vsebinskega sklopa: 
 

» SOCIALNO EMOCIONALNO UČENJE« 
 

 

 
 

Sodelujoče skupine:  

Modra soba iz enote Ribica, Čebelice iz enote Najdihojca in Metulji iz enote Griček 
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Naslov dejavnosti: 

Vključevanje begunskih otrok 

Starost otrok: 

5-6 let 

Diseminacija/razširjanje: 

- eTwinning 
- sestanki v enoti, 

sestanki vodij 
enot 

 

Cilji dejavnosti: 

- Spoznavanje besed v ruskem in slovenskem 
jeziku - izdelava slovensko - ruskega slovarja. 

- Vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 
prijateljskih odnosov z enim ali več otroki 
preko socialnih iger. 

- Otrok se v družbi čuti varnega in sprejetega. 
- Otrok spoznava slovenski jezik, kulturo in 

navade. 

Deklica, begunka iz Ukrajine, se je priselila v Slovenijo v aprilu. Takoj je pričela obiskovati 
vrtec. Govori rusko. Čeprav sta si ruščina kot slovenščina podobni, saj sta oba slovanska 
jezika, smo sprva imeli kar veliko težav pri sporazumevanju.  

Skupaj smo razmišljali, kako bi se z deklico lažje sporazumevali. Otroci so prišli do 
zaključka, da se moramo tudi mi naučiti nekaj ruskih besed. Tako smo ustvarili slovensko - 
ruski slovar. 

Kasneje smo tekmovali, kdo se je naučil več besed. Deklica iz Rusije je prepričljivo zmagala. 
Tekmovali smo večkrat. Naši rezultati so se izboljševali, poznali smo čedalje več besed, 
deklica pa je še vedno vsakič zmagala. Četudi je bilo nas dvajset, ona pa le ena. Igre so 
otroke povezovale in počasi so stkali prijateljske vezi. Po dveh mesecih se deklica že zelo 
dobro sporazumeva, trudi se govoriti slovensko. Je zadovoljna, ker je pri tem uspešna. 

 

 

 

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

Olimpijske igre 

Starost otrok: 

1 – 6 let 

  

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček 
- e-oglasna deska, 

Web vrtec 
 

Cilji dejavnosti: 

- Sodelovanje na družinskih olimpijskih 
igrah enote Najdihojca ob zaključku 
šolskega leta. 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne 
dejavnosti. 

- Uživanje v gibanju. 
- Povezovanje deležnikov vzgojno - 

izobraževalnega procesa (otroci, starši, 
vrtec). 

Opis dejavnosti: 

Ob zaključku šolskega leta smo organizirali olimpijske igre, na katerih so sodelovali otroci 
s svojimi starši: vlečenje vrvi, skakanje v vrečah, tek treh nog (dva tekmovalca, zvezana z 
eno nogo), štafetne igre, met žoge v cilj. 

Ob tem nismo pozabili na vlogo navijačev, ki na vsakih igrah pustijo pečat s svojim 
športnim navijanjem. 

Vsi smo bili pri izvedbi izjemno aktivni. Ob zaključku so bile vsem otrokom, kot 
predstavnikom družin, podeljene medalje, ki so bile vse enake barve, saj je bilo na 
Olimpijskih igrah Najdihojce pomembno sodelovati, ne zmagati 

Fotografije: 
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Naslov dejavovnosti: 

Nočno spanje v vrtcu 

Starost otrok: 

4 - 6 let 

 

Diseminacija/razširjanje: 

- e-oglasna deska, Web 
vrtec 

- Erasmus kotiček 
- lokalni časopis mesta 

Litije - Občan 

Cilji dejavnosti: 
- Doživljanje vrtca kot varnega in 

prijetnega okolja. 
- Prepoznavanje svojih čustev. 

 

Opis dejavnosti: 

Nočno spanje v vrtcu je prav poseben dogodek za otroke, saj jih veliko prvič prespi zunaj 
svojega doma. Otroci so se v dneh pred nočnim spanjem še obotavljali glede odločitve ali 
bodo prespali v vrtcu ali ne. Večina otrok se je opogumila in vseeno prišla.  

Ob prihodu so pospravili svoje kovčke in odšli na vrtčevsko igrišče. Ugotovili so, da je 
igrišče popoldan veliko bolj zabavno. Odgovora na vprašanje zakaj, nisem dobil. Po slabi 
uri igre na igrišču, je bil čas za večerjo. Naročili smo pizze. Zunaj smo pripravili mize in stole 
ter pojedli večerjo. Odšli smo na nočni sprehod čez Litijo, saj je bilo navdušenje pri otrocih 
še kar na vrhuncu. Počasi so se otroci umirili. Ob vrnitvi v vrtec, smo se pripravili za modno 
revijo v pižamah. Otroci so si uredili zobe in se preoblekli v pižame. Med sprehodom po 
modni pisti je vzgojitelj na zabaven način opisal vzorce na otrokovih pižamah. Slišati je bilo 
veliko smeha. Po končani modni reviji je prišel čas za ogled nekaj kratkih risank (Bojan, 
Jajo in Pajo, La’Luna …). 

Okoli 22. ure so se otroci pripravili za nočno spanje. Večina jih je zaspala brez posebnosti. 
Le nekateri so pogrešali svoje starše a so jih vzgojitelji hitro pomirili. 

Naslednje jutro so otroci zgodaj vstali, se uredili in začeli nov dan v vrtcu. Bili so navdušeni 
in ponosni. Nekaj otrok je predlagalo, da bi morali bolj pogosto prespati v vrtcu. 

Fotografije: 
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Naslov dejavnosti: 

Razstava otroških del v domu 
za starejše Tisje (ŠMELC) 

Ciljna skupina: 

1 - 6 let  

  

Diseminacija/razširjanje: 

- Erasmus kotiček 

- eTwinning 

Cilji dejavnosti: 

- Medgeneracijska povezanost, razstava za 
oskrbovance doma. 

- Otrok se izraža preko različnih likovnih tehnik. 
- Otrok razstavi svoje delo širši javnosti. 

Opis dejavnosti: 

V enoti Ribica smo tesno povezani z različnimi skupinami ljudi (enota doma za starejše, 
varstveno - delovni center), ki sobivajo v naši stavbi po imenu “ŠMELC”. Zaradi vseh 
dosedanjih ukrepov je bil osebni stik močno omejen. V želji, da se ponovno povežemo in 
polepšamo dneve starejšim, so otroci pripravili razstavo likovnih del na temo ‘Pomlad je 
med nami’. Vsa dela so razstavljena v domu Tisje, kjer si jih lahko oskrbovanci, kot tudi 
obiskovalci ogledajo. 

Fotografije: 
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Pripravili: člani projektne skupine 

(Renata Mlinar, Ema Knežević, Luka Sterle in Katja Hrastar Belšak) 
 
 
Litija, junij 2022    


