
 

 

 

KDAJ, KJE, KOLIKO? 

Urice  s starši, otrokipotekajo enkrat tedensko 
po uro in pol. Potekale bodo vsako torek od 

16.00 pa do 17.30.  Pričele se bodo v mesecu 
novembru pa trajale do konca meseca maja.  
Uric med počitnicami ne bo ( božično – 
novoletne počitnice, zimske počitnice, 
prvomajske počitnice ). 

Dobili se bomo v igralnici skupine Sončki ( na 
H oddelku). 

Ceno Popoldanskih uric postavi Vrtec Postojna, 
plačujete preko oskrbnine Vrtcu. Cena znaša 
17,40 eura na mesec.  

Še preden se urice začnejo se bomo skupno 
dobili, da se pogovorimo o poteku in o vaših 
vprašanjih. 

 

Glede na to, da sprejmem osem otrok pohitite s 
prijavo na  

popoldanske.urice@gmail.com 

kdor prvi pride, prvi melje. 

 
Veselim se korakov, ki jih bom smela 

prehoditi z vašo družino, še posebno pa 
z vašim otrokom, ki stopa na pot 

življenja. 

  
 

POPOLDANSKE URICE Z OTROKI 
IN S STARŠI PO METODI 

MONTESSORI 
 
 

 

 
 

»Kolikor moremo, moramo podpirati 

otrokovo hrepenenje po dejavnosti; 

ne mu streči, ampak ga vzgajati tako, da 

bo postal samostojen.« 

 

(Maria Montessori) 



 

 

 
MONTESSORI PRISTOP je individualni 
pristop. Otrok bo glede na njegove trenutne 
razvojne sposobnosti in potrebe ter občutljivo 
okolje v Montessori pripravljenem okolju 
samostojno izbiral med pripravljenimi materiali 
iz različnih področji. Z dejavnostjo se bo 
ukvarjal toliko časa, kolikor časa želi oz. toliko 
časa, da napreduje. Včasih bo dejavnost delal 
samostojno, včasih pa še s kakšnim 
sovrstnikom. V pripravljenem okolju in skozi 
igro otrok razvija svojo osebnost, samostojnost, 
neodvisnost, koncentracijo in pomnjenje. Hkrati 
se otroci v interakciji s sovrstniki učijo 
sodelovanja in prilagajanja ter pridobivajo 
izkušnje na kognitivnem, socialnem, čustvenem, 
telesnem in duhovnem področju. 
 

 
 

 
 
 
 

KOMU SO URICE NAMENJENE ? 
Urice so namenjene za otroke, stare od 
1 do 3 let in njihove  starše. 
Otrok dela, raziskuje v t.i. pripravljenem 

okolju, ki temelji na pedagogiki montessori. 

Okolje je pripravljeno tako, da otroka nekaj 
»zamika« delati in je do tega spoštljiv. 
Posebnost pripravljenega okolje je, da poleg 
osnovnih montessori materialov pripravim vrsto 
preprostih aktivnosti, ki jih boste družine lahko 
enostavno prenesle v svoj dom in v vsakdanje 
življenje z otrokom. Otrok lahko v zanj skrbno 
pripravljenem okolju opazi in samostojno izbira 
med različnimi materiali različnih področij 
(grobe motorike, senzomotorike, vsakdanjega 
življenja, jezika, umetnosti). Preko njih 
pridobiva  nove izkušnje in v polnosti razvija to, 
kar je vanj položeno. 

Sodelovanje v skupini je posebna izkušnja tudi 
za starše, ki imajo priložnost, da se naučijo 
opazovati in prepoznati razvojne potrebe otroka 
in nanje primerno odgovoriti. 

Glavni namen srečanj je pomoč staršem pri 
vzgoji in spodbudah svojih otrok. Spremljanje 
otroka oz. družine bo individualno, zato so 
skupine majhne (do 8 otrok). 

V tako majhni skupini boste starši imeli tudi 
priložnost za izmenjavo izkušenj. In prav te nas 
pogosto najbolj bogatijo in hrabrijo. 

 

KDO IZVAJA URICE? 

Urice s starši in otroki bom izvajala sama. Sem 
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, ter 
hkrati imam diplomo za montessori pedagoga 
od 0-3 let.  

Verjamem, da so otroci nepopisan list papirja. 
Obdobje od 0 – 6 let je najpomembnejše v 
obdobju vsakega posameznika, saj se otrok 
takrat razvija, gradi osebnost za življenje. 
Prepričana sem, da kar dobimo v otroštvu 
zaznamuje našo prihodnost, zato moramo z 
otroki ravnati premišljeno. Odrasli smo tisti, ki 
otroku pomagamo in ga podpiramo na njegovi 
poti razvoja. 

 

 

 


