Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad
Tel: 03 839 12 40
Faks: 03 839 12 41
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
________________________________________________________________

IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: VRTEC V NARAVI
Datum izvedbe: 26. 10. 2017
Kraj izvedbe: Vrtec in okolica vrtca Gornji Grad
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

Zvezdice

5

Lunice

1

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 6
Predvideni stroški na otroka: /

Spremljevalci:
-

Sandra Drobež;

-

Tadeja Mali.

Vsebina:


Simbolna igra;



Razgibavanje ob izmišljeni vsebini;



Hoja z nalogami na poti;



Zbiranje komateriala za izdelavo buče,
 gibalno-didaktična igra »Kdo se boji bedanca«;
 didaktična igra – ugotavljanje manjkajočega predmeta;
 hoja po stopnicah in po klopi;
 didaktična igra – ugotavljanje predmeta v vrečki presnečenja;
 oblikovanje buč za noč čarovnic.

Vzgojno-izobraževalni cilji:


Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v naravi;



Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih;



Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave;



Ob poslušanju in pripovedovanju pravljice razvijati domišljijo ter se identificirati
s knjižno osebo ter doživeti knjižno dogajanje.

Predviden potek dneva:
Otroci se ob 16.00 uri zberejo na vrtčevskem igrišču, kjer jih pričakata Kekec (Sandra
Drobež) in Mojca (Tadeja Mali). Kekec pove otrokom, da se je pošalil z Bedancem in
sedaj ga on išče. Otroke povabi, da gredo z njim po skrivni poti, da jih slučajno ne ulovi
in mu pomagajo najti material s katerim ga bodo prestrašili.
Najprej se razgibajo ob izmišljeni vsebini, nato pa gredo na pot, kjer jih bodo čakale
različne naloge, s katerimi si bodo prislužili material za izdelavo buč. Srečanje se bo
zaključilo ob 17.30 uri pred vrtcem.
Pripomočki, oprema, malica: oblačila za Kekca in Mojco, naravni material,
bombažna vrečka, mala odeja, material za izdelavo buč, čaj in sadje.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda): Za otroke bova skrbeli Sandra Drobež in Tadeja Mali.
Kako ste obvestili starše?
Na roditeljskem sestanku, kasneje pa preko oglasne deske in spleta.
Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta: 23. 10. 2017

Vodja dejavnosti: Sandra Drobež
Ravnateljica:
Blanka Nerad, prof. mag. inkl. ped.

