Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21

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

IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: PROSLAVA »POMLADNA SREČA«
Datum izvedbe: 10. 3. 2020
Kraj izvedbe: Dvorana KD Gornji Grad
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

Skupina "SONČKI"

14

Skupina "MAVRICE"

14

Skupina "LUNICE"

19

Skupina "ZVEZDICE"

21

Skupina "PIKAPOLONICE"

18

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 86
Predvideni stroški na otroka: /

Spremljevalci:
-

Sandra Drobež;

-

Vesna Mlačnik;

-

Tadeja Stenšak;

-

Polona Volk;

-

Angela Zleznik;

-

Natalija Stakne;

-

Petra Krajnc;

-

Mateja Parfant;

-

Irena Potočnik;

-

Mija Pilko;

-

Erika Pavšek;

-

Tanja Mermal;

-

Timeja Šketa;

-

Katarina Tiršek;

-

Monika Benda;

-

Renata Humar.

Vsebina:
Otroci iz vrtca in šole bodo skupaj s strokovnimi delavkami pripravili nastop za starše
in ostale krajane. V prvem delu predstave bodo nastopali otroci iz vrtca. Najprej bo
nastopil s plesno točko vrtec Bočna, nato pa se bo predstavil vrtec Gornji Grad s
plesno dramatizacijo »Pikapolonica in pike«. V tej točki bodo nastopile vse skupine.
Zaključili bomo s pevskim zborom obeh vrtcev.

Vzgojno-izobraževalni cilji:
 pripraviti nastop - program za starše in ostale družinske člane ter za vse
občane in zaposlene v našem zavodu;
 navajati otroke na javno nastopanje oz. pridobivanje veščin in spretnosti
nastopanja.

Predviden potek dneva:
Ob 16.45 starši pripeljejo svoje otroke v dvorano, kjer jih prevzamemo strokovne
delavke. Ob 17. uri se prične prireditev, ki bo trajala predvidoma eno uro in pol.
Vrtčevski otroci med prireditvijo sedijo na pevskih stopnicah na odru. Po končanem
vrtčevskem delu se otroci odpravijo v vrtec, kjer počakajo svoje starše.

Pripomočki,

oprema,

malica: pripomočki za

sceno,

risbice

za

okrasitev

predprostora v avli, pripomočki za nastop, cvetje za obiskovalce (zanje poskrbi
občina Gornji Grad), malica za otroke in voda.

Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda):

Otroke v dvorano pripeljejo starši, po koncu prireditve pa jih

prevzamejo v vrtcu. V primeru slabega vremena mlajše skupine otrok počakajo v
prostorih Menine. Starejše skupine pa se z dežniki in dežnimi plašči odpravijo v vrtec.

Kako ste obvestili starše?
Na roditeljskem sestanku, kasneje pa preko oglasne deske, spleta, obvestila pa so
dobili tudi domov.

Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta: 3. 3. 2020
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež

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

