
 
 

PARTICIPACIJA DRUŽIN – PRIMERI DOBRIH PRAKS 

NAZIV VRTCA Vrtec pri OŠ Polhov Gradec, Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec 

KONTAKTNA OSEBA  
Ime in priimek: Nataša Peljhan 
Telefon: 041 689 920 
Email naslov: natasa.peljhan@siol.net 

NASLOV PRIMERA DOBRE PRAKSE Tek družin 

Prosimo, navedite cilje opisanega primera. 
Cilji: razvijanje gibalnih sposobnosti, seznanjanje z zdravim načinom 
življenja, aktivno vključevanje družinskih članov v delo vrtca, 
medsebojno druženje. 

Če je opisani primer enkraten dogodek: ob 
kateri priložnosti je bil izveden? 

Če opisani primer izvajate večkrat letno: ob 
kakšnih priložnostih ga izvajate? 

Časovna determinanta: koliko časa že izvajate 
opisani primer oz. ste ga izvajali? 

Tek družin izvajamo vsako leto v mesecu maju, ko je mednarodni dan 
družine ali pa ob koncu šolskega leta, v mesecu juniju. 
Letos bomo dejavnost izvedli že četrtič.  
Dejavnost je bila podprta tudi s strani občine, v kateri deluje naš 
vrtec. 

Je (bil) opisani primer del kakšnega projekta? 
Če da, katerega? 

Navedite tudi trajanje projekta in za kakšen 
projekt gre, npr. projekt na ravni vrtca, 
nacionalni projekt, mednarodni projekt ipd. 

Dejavnost izvajamo v sklopu rednega vzgojnega programa. 

Kje je bil opisani primer izveden oz. izpeljan: 

 lokacija (vrtec/v gozdu ipd.) 

 prostori (telovadnica/igrišče/v igralnici 
ipd.). 

Tek družin smo do sedaj izvajali na igrišču pri našem vrtcu.  

Kakšni materiali so (bili) potrebni? 
Športni rekviziti za posamezne dejavnosti, nagrade za vse udeležence 
teka družin.  

Prosimo, opišite potek izvedbe. 

Tek družin vsako leto izvedemo v popoldanskem času. Vzgojiteljici 
posameznih skupin pripravita športno dejavnost. Primeri dejavnosti: 
igre z žogo;nošenje žoge iz enega konca na drugega v koš, met žoge v 
zaboj, igre s padalom, skoki iz obroča v obroč, vožnja s samokolnico, 
ciljanje tarče z vodnimi baloni, vožnja s tricikli, hoja po vrvi, tek med 
ovirami, zbijanje kegljev. 
Otroci skupaj s starši prehajajo med posameznimi dejavnostmi, ki jih 
vzgojiteljice pripravijo na igrišču. Športne dejavnosti potekajo cca. 30 
minut. Nato se otroci ločijo po posameznih oddelkih. Sledi tek družin, 
kjer otroci skupaj z vsaj enim družinskim članom pretečejo določeno 
razdaljo. Medtem ostale skupine spodbujajo »tekače« na progi. Ko 
otroci iz posamezne skupine pritečejo na cilj, prejmejo medaljo. 
Ko vse skupine zaključijo s tekom, sledi malica.  
S tekom pričnejo mlajše skupine otrok in nadaljujejo starejše.  

Kdo so (bili) udeleženci? 

Še posebej izpostavite, če so bile v dejavnost 
vključene družine, ki se soočajo s socialno-
ekonomskimi izzivi, družine z migrantskim ali 

Udeleženci: starši otrok, ki obiskujejo vrtec, brati in sestre otrok, 
babice in dedki. 



 
 

manjšinskim ozadjem ipd. 

Opišite vlogo udeležencev – vlogo družin in 
vašo vlogo. 

Še posebej se osredotočite na participacijo 
družin, ki se soočajo s socialno-ekonomskimi 
izzivi, participacijo družin z migrantskim ali 
manjšinskim ozadjem ipd. - kakšno vlogo so 
odigrale te družine v opisanem primeru: 

 so bile vključene le v izvedbo, 

 so bile vključene tudi v načrtovanje in/ali 
evalvacijo, 

 so priskrbele material za izvedbo ipd. 

Čim bolj natančno opišite vlogo družin v 
predstavljenem primeru. 

Čim bolj natančno opišite vašo vlogo pri 
spodbujanju participacije družin.  

Naša vloga:načrtovanje posameznih dejavnosti; dogovor med 
posameznimi skupinami, da ne prihaja do podvajanja istih nalog, 
priprava materiala za izvedbo, določitev vodje celotne organizacije, 
priprava vabil za družine, priprava simboličnih daril za udeležence 
teka.  
 
Vloga družin: prinašanje materiala za izdelavo medalj, vključitev v 
izvedbo. 

Katerim kazalnikom kakovosti ste sledili pri 
izvedbi opisanega primera? 

Kateri kazalniki so vas vodili h kakovostni 
izvedbi primera? 

Navedite: 

 morebitne interno določene kazalnike 
kakovosti; 

 kazalnike, razvite v okviru projektov na 
državni/mednarodni ravni; 

 ISSA kazalnike kakovosti ipd. 

Kazalniki, ki smo jim sledili pri opisanem primeru dejavnosti: 
- Pedagog krepi učenje in socializacijo otrok, tako da vključuje otroke 
v življenje skupnosti in člane skupnosti v življenje institucije. 
- Pedagog zagotavlja družinam priložnosti za medsebojno učenje in 
podporo. 
- Pedagog vabi in sprejme družinske člane v oddelek ter odkriva 
različne poti za sodelovanje vseh družin v vzgojno-izobraževalnem 
procesu ter v življenju učeče se skupnosti. 
 

Opišite vse učinke (rezultate), ki jih lahko 
identificirate na podlagi izvedenega primera. 

Družine so se aktivno vključile v izvedbo dejavnosti, se medsebojno 
spoznavale in se ob tem tudi zabavale.  

Refleksija izvedbe opisanega  primera: 

 Kaj ste se vi naučili iz opisanega primera, 
še posebej na področju spodbujanja 
participacije družin? 

 Kaj bi še želeli preizkusiti, spremeniti oz. v 
prihodnje drugače izpeljati? 

Naučili smo se, da je potrebno bolj spodbujati družine k sodelovanju 
pri samem načrtovanju, zbiranju idej in ne da so samo vključeni v 
samo izvedbo dejavnosti. 
 
Želeli bi, da bi imeli vsi udeleženci, ki so vključeni v tek enake majice, 
ker s tem čutijo pripadnost. Pravo leto so imeli udeleženci oblečene 
enake majice; otrok in očka oz. otrok in mama. V naslednjih letih pa 
ne več. 
V prihodnje bi (bomo) spremenili posamezne postaje gibalnih iger v 
smislu spremenjene organizacije.  

Vaša priporočila kolegom za implementacijo 
opisanega primera. 

/ 

Razno: če bi želeli dodati še kaj, kar ni zajeto 
zgoraj. 

 

Dodatno vprašanje: / 



 
 

Bi si v svojem vrtcu želeli gostiti vzgojitelja iz 
Italije, Latvije, Grčije, Švedske, Portugalske 
ali Belgije? 

(Finančne posledice nosi vsak vrtec sam.) 

 

Za podkrepitev primera dobre prakse lahko uporabite tudi fotografski in/ali video material. 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 


