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Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do 
šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.  

 Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti 
 Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 
 Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 
 Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in 
prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo 
zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter 
gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka 
dobrega počutja. 

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v program vključenih 166 otrok v 10-ih oddelkih.  
Vsakodnevno so otroci marljivo telovadili, se gibali s pomočjo rekvizitov in izvajali 
različne gibalne naloge. Udeležili so se tudi smučarskega in plavalnega tečaja. Otroci 
so se udeležili izletov, ki so bili prilagojeni njihovim sposobnostim, ter se družili s 
starši na popoldanskih športnih srečanjih. Ker so otroci veselo in aktivno sodelovali 
pri vseh dejavnostih, so si ob koncu leta prislužili priznanja. 

V sredo 11. 06. 2014, smo se vzgojiteljice in otroci skupaj zbrali na igrišču ter 
otrokom pripravili krajšo prireditev s presenečenjem. Otroci starejših skupin Delfini in 
Veverice, ki jeseni odhajajo v šolo, so nam zapeli nekaj pesmic. Pokazali so, da 
znajo stati na eni nogi in dobro izvajati počepe.  

Nagrada se je skrivala v veliki škatli. S pomočjo otrok smo iz nje pričarali čisto nove 
žoge, ki jih bomo z veseljem uporabljali pri izvajanju vadbenih ur. Vsem otrokom pa 
smo razdelili še priznanja Mali sonček.  

Zaključili smo s sladkim zakladom, s katerim so nas presenetili mini-maturanti, ki smo 
ga ob poslušanju veselih otroških pesmic pojedli v senci na igrišču.  

Vzgojiteljica Irena Kidrič 



 

                                                                

 

 

 


