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IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: VRTEC V NARAVI
Datum izvedbe: 8. 6. 2017
Kraj izvedbe: Vrtec in okolica vrtca Gornji Grad
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež
Udeleženci (oddelki in število otrok):

Oddelek

ŠTEVILO OTROK

Zvezdice

10

Sončki

1

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 11
Predvideni stroški na otroka: /

Spremljevalci:
-

Sandra Drobež;

-

Vesna Mlačnik.

Vsebina: Simbolna igra – iskanje večerje (hrenovke, jabolka), ki jo je hudobni volk
vzel babici:
• naloge na poti;
• priprava ognja in palic za peko;
• peka hrenovk in jabolk;
• zabava v pižamah;
• spanje v vrtcu.

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 18. uri zberejo na vrtčevskem igrišču, kjer jih pričakata Rdeča kapica
(Sandra Drobež) in babica (Vesna Mlačnik). Zlobni volk je ukradel babici večerjo in le
ta jih poprosi, da se skupaj odpravijo na pot in jo poiščejo. Seveda jih na poti čakajo
različne naloge, ki jih morajo opraviti, da pridejo do ukradene večerje. Ko bodo našli
večerjo si bodo pripravili ogenj na taborniškem prostoru v Ravneh, kjer si bodo spekli
večerjo (hrenovke) in se ob ognju veselili in peli. Nato se bodo vrnili v vrtec in pred
spanjem imeli zabavo v pižamah. Temu bo sledilo spanje v vrtcu. Srečanje se bo
zaključilo naslednji dan zjutraj in otroci bodo lahko kar ostali v vrtcu.
Pripomočki, oprema, malica: oblačila za Rdečo kapico in babico, stopinje iz papirja,
kartončki z nalogami, drva, kruh, hrenovke, svetilka, odsevni jopiči, sadje, čaj.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda): Za otroke bova skrbeli Sandra Drobež in Vesna Mlačnik.
Kako ste obvestili starše?
Na roditeljskem sestanku, kasneje pa preko oglasne deske, spleta
Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta: 6. 6. 2016
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež

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

