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: SREČANJE S STARŠI »PRAZNOVANJE JESENI«
Datum in čas izvedbe: 16.10.2019 od 16.30 do 18.30
Kraj izvedbe: Športno igrišče v Gornjem Gradu in Počrevinov grič
Vodja dejavnosti: Renata Humar
Udeleženci (oddelek in število):
Oddelek
Sončki
Mavrice
Lunice
Zvezdice
Pikapolonice
Skupaj otrok

Število otrok
8
11
19
19
18
75

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 75 otrok
Predvideni stroški na otroka: /
Spremljevalci: Erika Pavšek, Vesna Mlačnik, Petra Krajnc, Irena Potočnik, Renata Humar,
Angela Zaleznik, Sandra Drobež, Tadeja Stenšak, Timeja Šketa, Monika Benda.
Vsebina: Srečanje s starši »Pozdrav jeseni«
Vzgojno-izobraževalni cilji:
- Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki
in odraslimi.
- Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.
- Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje
v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in
dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje
vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.).
- Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.
- Otrok razvija pozitiven odnos do narave.
Predviden potek srečanja:
Ob 16.30 se bomo zbrali na športnem igrišču. Po uvodnem pozdravu bodo družine dobile
kuverto z navodili. Razdelili se bodo v skupine in v spremstvu strokovnih delavk odšli do
začetne točke orientacijskega pohoda. S pomočjo zemljevida bodo morali poiskati štiri točke,
na katerih bodo reševali različne naloge, ki se bodo navezovale na gozdno pedagogiko.

Zadnja točka bo na športnem igrišču, kjer so bomo posladkali s pečenim kostanjem, sokom in
sadjem.
Pripomočki: material za izvajanje didaktičnih nalog.
Načrt varne poti: otroci bodo hodili v spremstvu svojih staršev, ki bodo sami poskrbeli za
njihovo varnost.
Kako ste obvestili starše? Starši so obveščeni preko WEB vrtca in obvestil na oglasnih
deskah.
Seznam otrok: glej prilogo.

Datum oddaje izvedbenega načrta:
11.10.2019

Vodja dejavnosti:
Renata Humar

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

