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

IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: OBISK GOZDARJA Z IZVEDBO UČNIH VSEBIN V GOZDU
Datum izvedbe: 6. 6. 2019
Kraj izvedbe: GOZD V BLIŽINI VRTCA GORNJI GRAD
Vodja dejavnosti: PETRA KRAJNC
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek
SKUPINA ZVEZDICE
SKUPINA LUNICE
SKUPINA MAVRICE

ŠTEVILO OTROK
19
18
9

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 46
Predvideni stroški na otroka: /
Spremljevalci: RENATA HUMAR, ANGELA ZALEZNIK, MONIKA BENDA, VESNA MLAČNIK,
SANDRA DROBEŽ, KLARA PAPEŽ.
Vsebina: Spoznavanje poklica gozdar, njegove opreme in pripomočkov, spoznavanje gozdnih
rastlin in živali z elementi gozdne pedagogike.
Vzgojno-izobraževalni cilji:
- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko
dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
- Otrok doživlja gozd in njegove značilnosti preko vseh čutov,
- Spoznava gozdne rastline, živali, pojave ter značilnosti,
- Spoznava in utrjuje gozdni bonton, njegov pomen in namen,
- Razvija si pozitiven odnos do narave in poglobi zavedanje o pomenu (so)bivanja
človeka v naravnem okolju.
Predviden potek dneva:
Dejavnost se bo odvila v dveh sklopih, in sicer najprej s skupino Zvezdice, nato pa še z
združenima skupinama Mavrice in Lunice.

Ob 9.00 se bodo zbrali pred vrtcem otroci iz skupine Zvezdice. Skupaj z gozdarjem se bodo
odpravili v bližnji gozd. Gozdar bo otrokom predstavil svoj poklic, opremo in pripomočke.
Posredoval jim bo znanje o gozdnih rastlinah in živalih ter vključeval elemente gozdne
pedagogike. Dejavnost bo trajala eno uro.
Druga skupina otrok (Mavrice in Lunice) se bo zbrala pred vrtcem ob 9.30 in se odpravila po
isti poti kot prva skupina. Na dogovorjeni točki pri velikem drevesu jih bo počakal gozdar ter
se z njimi odpravil v gozd. Dejavnost bo prav tako trajala približno eno uro.
Pripomočki, oprema, malica …: prva pomoč, pokrivala, sredstva proti klopom.
Načrt varne poti: Otroci se bodo skupaj s spremljevalkami in gozdarjem odpravili v gozd,
hodili bodo v koloni po dva in dva. Po gozdnih poteh bodo hodili prosto, pri hoji po pločniku
cesti pa bodo zopet hodili v koloni.
Razpored otrok in spremljevalcev:
SKUPINA ZVEZDICE - RENATA HUMAR IN ANGELA ZALEZNIK (19 otrok), SKUPINI LUNICE IN
MAVRICE – MONIKA BENDA, VESNA MLAČNIK, SANDRA DROBEŽ IN KLARA PAPEŽ (27 otrok) glej prilogo 1.
Kako ste obvestili starše?
Preko tedenske priprave na oglasni deski in preko spletne strani vrtca.
Opombe:
V primeru dežja se dejavnost prestavi.
Datum oddaje izvedbenega načrta: 4. 6. 2019

Vodja dejavnosti:
Petra Krajnc

Ravnateljica:
Blanka Nerad, prof. mag. inkl. ped.

