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: VRTEC V NARAVI – VELIKONOČNI ZAJČEK
Datum izvedbe: 14. 4. 2017
Kraj izvedbe: okolica vrtca in DEOS
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež
Udeleženci (oddelki in število otrok):
ŠTEVILO OTROK

Oddelek
VRTEC

-

skupina 15

-

skupina 19

-

skupina 20

"SONČKI"
VRTEC
"LUNICE"
VRTEC

"ZVEZDICE"
Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 54
Predvideni stroški na otroka: /

Spremljevalci:
-

Sandra Drobež;

-

Tadeja Mali;

-

Vesna Mlačnik;

-

Polona Volk;

-

Renata Humar;

-

Angela Zaleznik.

Vsebina:
Otroke bo zjutraj po zajtrku v igralnici pričakalo pismo Zajčka, ki ga preberejo skupaj
s svojimi vzgojiteljicami. Odpravijo se na pot. Do cilja jih bo vodil slikovni kažipot. Ko
bodo prispeli, se bodo tam razdelili v tri skupine (sončki, lunice in zvezdice), kjer
bodo v naravi iskali

plastična jajčka. Vsak, ki bo našel jajčko, jo bo prinesel v

košarico k vzgojiteljici (zvezdice imajo vsak svojo košarico). Ko bodo našli vsa jajčka,
se bodo še družili, zapeli in zaplesali skupaj z varovanci DEOS-a.
Vzgojno-izobraževalni cilji:
• Otroci imajo možnost seznanjanja s kulturo in tradicijo;
• Otroci imajo možnost medgeneracijskega sodelovanja in druženja;
• Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v naravi.

Predviden potek dneva:
Ob 9.15 se vse skupine zberemo pred vrtcem in gremo v smeri proti DEOSU. Ob
10.00 pričnemo s programom v DEOSU – iskanjem plastičnih jajčk in zabavnim
programom. Srečanje bomo zaključili predvidoma ob 11.00. Nato se bomo ob 11.15
vrnili v vrtec.
Pripomočki, oprema, malica: plastična jajčka, košare, sličice, pismo.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda): Otroke v DEOS in nazaj pospremimo strokovne delavke.
Kako ste obvestili starše?
Na roditeljskem sestanku, kasneje pa preko oglasne deske in spleta.
Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta: 10. 4. 2017
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež

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

