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DEJAVNOSTI VRTCA ZA KREPITEV DRUŽIN

MATEJA ŠTIH
VRTEC ŠENTVID



SOCIALNE MREŽE - dejavnosti za krepitev 
skupne dejavnosti s starši na nivoju vrtca/oddelkov (jesenska, pomladna 

srečanja, praznovanja, izleti, medgeneracijsko sodelovanje, koncerti, športno-
gibalne dej., rekreacija, ustvarjalne delavnice, čistilne akcije, bazar, eko
ustvarjanje na vrtu … )

popoldanske gibalne urice (skupna igra ter druženje otrok in staršev na igrišču 
vrtca)

krajši programi:

 odprti vrtec za mamice na porodniškem dopustu

 igralne urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec

vključevanje romskih otrok v vrtec (projekt Khetaun) 

dnevi odprtih vrat (možnost spoznavanja programov in dejavnosti, pristopov ter 
načina dela z otroki)



ZNANJE O STARŠEVSTVU IN OTROKOVEM RAZVOJU 
dejavnosti za krepitev

strokovna predavanja/šola za starše (zagotavljanje varstva otrok v tem času)

govorilne ure/pogovori s starši o otroku (interno strokovno gradivo)

 poglobljeni razgovori o otroku 

 posredovanje opažanj o razvoju in dosežkih njihovega otroka

 strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka

tematska srečanja s starši (roditeljski sestanki, delavnice na temo krepitve družin 

in zaščitnih faktorjev, izmenjava pričakovanj, medsebojni pogovori, učenje ter 

izmenjava izkušenj med starši, povezovanje in usklajevanje razmišljanj med očeti 

in materami … )



ZNANJE O STARŠEVSTVU IN OTROKOVEM RAZVOJU 

delavnice za starše (predstavitve prakse, pristopov, projektov, načina dela in 
učenja otrok v vrtcu)

uvajanje otrok v vrtec (pogovori, strokovna podpora in pomoč staršem) 

 uvodna srečanja za starše pred vstopom otroka v vrtec 

 strokovno predavanje o uvajanju

 priprava strokovnega gradiva za starše o uvajanju otroka v vrtec

kotički za starše (oglasna mesta na temo Krepitev družin, strokovna literatura, 
informativne zgibanke s koristnimi podatki, informacijami staršem, v pomoč, ko je 
družina v stiski, oglasni kotiček starši-staršem za izmenjavo informacij med starši)







Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


