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IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: VRTEC V NARAVI
Datum izvedbe: 22.6.2017
Kraj izvedbe: Vrtec Bočna
Vodja dejavnosti: Marija Vrtar
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek
Otroci iz skupine:
PIKAPOLONICE.

ŠTEVILO OTROK
17

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 17
Predvideni stroški na otroka: malica (toast, sir, šunka)
Spremljevalci:
- Irena Potočnik
- Erika Pavšek
- Tadeja Stenšak
- Marija Vrtar
Vsebina:
- Nočni pohod z lučkami.
- Večerja in družabni večer.
- Spanje v vrtcu.
Vzgojno-izobraževalni cilji:
- Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti varno v različnih okoljih.
- Spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote.
- Iskanje šumov, zvokov med nočnim pohodom.
Predviden potek dneva:
Starši bodo pripeljali otroke 22.6.2017 ob 19. uri v vrtec Bočna.
Otroke bom seznanila s potekom večera.
Pripravili si bomo večerjo. Zatem bomo odšli na nočni pohod z lučkami. Pozorni bomo na
nočno nebo, kresničke in na zvoke in šume v naravi. Ko se bomo vrnili v vrtec, bo sledil
počitek.

Pripomočki, oprema, malica …:
Otroci naj prinesejo v nahrbtnikih: pižame, pribor za osebno higieno, svetilke in po želji
spalne vreče. Po presoji staršev prinesejo tudi rezervna oblačila.
Za malico oziroma večerjo bo poskrbljeno. Tudi za 3 diete..
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in nazaj do
zavoda):
Za nočni pohod izberemo varno pot po vasi.
Za otroke bomo skrbele 4 vzgojiteljice.

Kako ste obvestili starše?
Staši so bili obveščeni preko plakata, podpisali so izjave in na spletni strani vrtca.

Opombe:
Vrtca v naravi se bodo udeležili trije otroci z dietami. Poskrbljeno bo za ustrezno prehrano.
Datum oddaje izvedbenega načrta:
Bočna, 9.6.2017

Vodja dejavnosti: Marija Vrtar
Ravnateljica:
Blanka Nerad, prof. mag. inkl. ped.

