
VRTEC MLINČEK v Naklem 

V vrtcu imamo 12 IGRALNIC in vse igralnice so v pritličju. V prvem (rumenem) delu se nahaja 6 

igralnic (za otroke do 3 let) in v drugem (zelenem) delu še 6 igralnic (za otroke od 3 do 6 let). 

      

Imamo 4 vhode v vrtec. Prva dva vhoda sta namenjena mlajšim otrokom,  druga dva starejšim 

otrokom. 

Pri vhodih v vrtec je domofon, tipka za vsako igralnico, kamor starši pritisnejo, ko pridejo iskat 

otroka. 

Pri vsakem vhodu je GARDEROBA ZA OTROKE. 

     

Vsak otrok ima svojo garderobno omarico, ki je označena z znakom. 

Skozi VEČNAMENSKI PROSTOR gremo do igralnic. Večnamenski prostor je prostor za različne 

družabnosti oz. t.i. notranje igrišče, kjer so skupna interaktivna igrala. Otroci zelo uživajo tudi na 

poganjalčkih. 



 

IGRALNICE  

Oprema v igralnici je primerna starosti otrok, njihovim potrebam. V vsaki igralnic je tudi kotiček za 

umik – kotiček gozdiček.  

 

Police z igračami so v višini otrok, tako da lahko otrok stvari sam vzame in jih tudi pospravi nazaj na 

mesto. Pri igralnici je tudi prostor za nego s previjalno mizo, z umivalniki, sanitarijami. 

         



V igralnici so različni kotički, kot na primer: kotiček za branje, ljubkovanje, počitek in dom - družina.  

Vsaka igralnica ima svojo pokrito teraso, ki omogoča, da so otroci lahko zunaj tudi v slabem 

vremenu. Terasa ima izhod na travnato površino, igrišče. 

 

Poleg igralnic je v vrtcu še veliko dodatnih prostorov (knjižnico, sobo za sproščanje, sobo za 

ustvarjanje ipd.) 

Dodatni prostor, ki je namenjen sproščanju, smo v vrtcu poimenovali kar »SANJARNICA«. Namenjen 

je sproščanju, umirjanju. Gre za t.i. multisenzorno sobo ali tiho, oblazinjeno sobo. V prostoru so 

različne blazine, ogledala, kalejdoskop, vodni stolp, vreča za sedenje in sproščanje. 

     

 

         

 

Vrtec ima tudi veliko, sodobno opremljeno KUHINJO.  



 

Pred igralnicami so tudi prostori s skupnimi igrali in kotički (npr. lego kotiček ipd.). 

     

Imamo tudi  TELOVADNICO, ki jo imajo otroci res radi, saj je veliko prostora za prosto gibanje, igre z 

žogami, postavljen je tudi že poligon, plezalna stena, tobogan …  

      

 

 



      

Iz telovadnice lahko pokukamo še v našo USTVARJALNICO oziroma »EKSPERIMENTALNICO«. 

     

Vidimo lahko slikarska stojala, mize za fizikalne poskuse in ustvarjanje, prostor s kuharskim kotičkom, 

kotičkom za individualno (svetovalno) delo npr. igra z otrokom s kinetičnim peskom …  

Vrtec ima veliko steklenih površin, otroci so vseskozi povezani z naravo, z okolico. Prostori so svetli, z 

veliko naravne svetlobe. 

V pritličju imamo še kabinete za vzgojne pripomočke in prostore za individualno delo. 

Vrtec je delno tudi podkleten. V kleti vrtca je pralnica, toplotna postaja, shramba, arhiv, prostor za 

hišnika ipd.  

V nadstropju stavbe igralnic ni, prostori so namenjeni strokovnim delavcem. Imamo zbornico, 

pisarne, garderobe za zaposlene. 



 

Vrtec ima prostorno otroško igrišče z zanimivimi, lesenimi igrali. Imamo tudi dovolj prostora za igro z 

žogo, vožnjo s skiroji, poganjalci ipd.  

 

    

Del asfaltnih površin smo popestrili s talnimi igrami. 

Hvala, da ste spremljali. Lep pozdrav od vseh nas iz vrtca – NASNIDENJE. 


