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

Bočna, 28. 2. 2019

IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: PRIREDITEV Pesem zate
Datum izvedbe: 7. 3. 2019
Kraj izvedbe: Kulturni dom Bočna
Vodja dejavnosti: Timeja Šketa
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

VRTEC – skupina “ČEBELICE”
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VRTEC – skupina “PIKAPOLONICE”

17
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Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev):
60
Predvideni stroški na otroka: /

Vsebina:
Otroci iz vrtca Bočna ter podružnične šole Bočna so skupaj s strokovnimi delavci
pripravili kratek kulturni program:
1. Uvodni pozdrav ravnateljice
2. Otroci iz vrtca – “ČEBELICE” in “PIKAPOLONICE” ob klavirski spremljavi
glasbene pedagoginje, vrtčevski pevski zbor (“PIKAPOLONICE”)
3. Uvodni nagovor in pozdrav učencev
4. OPZ

5. Šolski otroci (ples, recitacije, instrumentalisti, plesne igre)
6. ŽPZ Bočna
7. Zaključni pozdrav učencev in skupna pesem
Vzgojno-izobraževalni cilji:
 Oblikovati pozitivno samopodobo, razvijati in krepiti socialno, kulturno in
medkulturno zmožnost otrok.
 Navajati otroke na kulturno obnašanje.
 Krepiti njihove veščine javnega nastopa, da premagujejo strah/tremo pred
javnim nastopom.

Predviden potek dneva:
Ob 16.30 se starši z otroki zberejo pred šolo/vrtcem v Bočni. Skupaj s strokovnimi
delavkami se odpravijo na krajši pohod z lučkami do Kulturnega doma Bočna. Ob
prihodu do kulturnega doma starši predajo otroke v pevsko sobo strokovnim
delavkam njihovega oddelka in se posedejo v dvorano. Prvi bodo nastopili otroci iz
vrtca, ki bodo po zaključenem nastopu odšli v dvorano do rezerviranih sedežev v prvi
vrsti in si ogledali prireditev do konca. Vrtčevski skupini bodo sledili nastopi šolskih
otrok, ti se bodo po končanem nastopu vrnili v pevsko sobo. Nastopila bosta še OPZ
in ŽPZ Bočna. Predviden čas kulturnega programa je približno 30–45 minut. Ob
koncu programa bodo otroci razdelili cvetlice mamam in babicam. Temu sledi
druženje z občani s krajšo pogostitvijo ki jo je pripravilo tehnično osebje šolske
kuhinje.
Pripomočki, oprema, malica:
Pripomočki za sceno, pripomočki za nastop, ozvočenje, cvetlice za žene, pogostitev
(pecivo, sadje, sok, serviete, plastični kozarčki, koši za smeti/vreče), izdelane
lučke/svečniki za pohod.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda):
Za otroke bo skrbelo 8 spremljevalcev, ki bodo poskrbeli za varnost otrok in nemoten
potek dela. Starši sami pripeljejo otroke pred vrtec/šolo ter jih tudi spremljajo na
pohodu. Otroke predajo pedagoškim delavcem njihovega oddelka/razreda v pevski
sobi. Med kulturnim programom bodo otroke spremljali strokovni delavci. Po koncu
kulturnega programa starši prevzamejo otroke, skupaj se pridružijo pogostitvi in
druženju.

Kako ste obvestili starše?
Preko oglasnih desk (v vrtcu, šoli), preko spleta ter obvestil, ki so jih dobili domov.

Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta:
28. 2. 2019

Vodja dejavnosti:

Ravnateljica:

Timeja Šketa, dipl. vzg. pred. otrok

Blanka Nerad, prof. mag. inkl. ped.

