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Poletno središče  jasli 

za otroke od 1. do 3. leta, 
 

ki so v v.l. 2021/22 obiskovali jasli s slovenskim vzgojnim 
jezikom                                                       

 

 

od 4.7. do 26.8.2022 
       tedenske prisotnosti  

 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 

 
Potek dejavnosti:  
od ponedeljka do petka, od 7.30 do 16.00 ure. 
V naši kuhinji pripravljamo ustrezno prehrano za otroke in jim nudimo 
dnevno tri obroke: zajtrk, kosilo in popoldansko malico, od katerih je 
tudi biološko pridelana hrana.    

                                           

 Kaj bomo delali? 
Vzgojno varstvena dejavnost se bo odvijala 
v slovenskem jeziku,  posebno pozornost 
bomo posvetili razvijanju besednega 
zaklada, brali bomo pravljice, se pogovarjali 
ob slikanicah, peli pesmice. Dejavnosti se 
bodo pretežno odvijale na prostem. 
Osnova vsem dejavnostim je igra, ki je za 

otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in mesta, ki mu v 
njem pripada. 
Izvajali bomo različne dejavnosti, ki upoštevajo vse otrokove razvojne 
vidike ter razvijajo motorične, kognitivne, jezikovne in socialne 
sposobnosti. Prebirali bomo otroške pravljice in jih animirali, peli 
pesmice in igrali na male ritmične inštrumente. Preizkušali bomo 
različne risarske tehnike, kot so: slikanje s prstki, flomastri, čopiči, 
tempera barvicami, gobicami na različnih podlagah in podobno. S 
kartončki in lepilom bomo ustvarjali nenavadne in zanimive predmete 
in lutke. Gnetli in oblikovali bomo slano testo in plastelin, sipali 
rumeno in belo moko. Občasno bomo izvajali kuharsko delavnico. 
Igrali se bomo z vodo in vodnimi igricami. Zabavali se bomo na 
dvorišču, na igralih, razgibali se bomo na progah z obroči, keglji in 
blazinami. Igrali se bomo v različnih igralnih kotičkih (v lutkovnem 
kotičku). Potek poletnega središča bo prilagojen veljavnim predpisom 
za preprečitev okužbe s Covidom-19.   

 
Kaj otroci potrebujejo?     

• stekleničko in dudo, če jo otrok uporablja 

• plenice 

• vlažne robčke 

• zaprte copatke 

• slinčke z imenom 

• preobleko (bodi, nogavičke, trenirko, majčko, spodnje hlačke) 

• kapo za sonce 

• kopalke (za starejše otroke, ki že uporabljajo stranišče) ali 
vodne plenice 

• zaščitno kremo 

• brisačo 
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