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3342 Gornji Grad
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IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: VRTEC V NARAVI
Datum izvedbe: 12.10.2017
Kraj izvedbe: Vrtec Bočna
Vodja dejavnosti: Marija Vrtar
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek
Pikapolonice

ŠTEVILO OTROK
19

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 19
Predvideni stroški na otroka: /
Spremljevalci:
- Marija Vrtar
- Irena Potočnik
- Zunanji pomočnik za peko kostanja.
- Erika Pavšek
Vsebina:
• Kostanjev piknik na igrišču
• Čutna pot, metanje storžev v cilj

Vzgojno-izobraževalni cilji:
• Spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi
• Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti povezanosti,
stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih
• Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane
pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih
virov iz okolja
Predviden potek dneva:
Ob 14 uri bova odpeljali otroke iz skupine Pikapolonice na zelenico za šolo.
Skupaj bomo najprej pripravili čutno pot iz naravnega materiala in poligon za igre s storži.
Pekli bomo kostanj, s katerim se bodo lahko otroci posladkali in tako pozdravili prihod jeseni.
Kostanjev piknik bo zaključen ob 15.30.

Pripomočki, oprema, malica:
• Kostanj, pripomočki za peko kostanja, naravni materiali za čutno pot, storži, koši z
maskotami medvedov.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in nazaj do
zavoda):
Za otroke bova skrbeli vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
Dejavnost se bo odvijala v šolskem oziroma vrtčevskem okolišu – za šolo.

Razpored otrok in spremljevalcev:
- Opomba: Vsi otroci so iz heterogene skupine pikapolonice in so letniki 2012 in 2013,
2014.
Kako ste obvestili starše?
Na roditeljskem sestanku, kasneje pa preko oglasne deske in vpisnih listov.

Datum oddaje izvedbenega načrta: 9. 10. 2017
Vodja dejavnosti: Marija Vrtar
Ravnateljica:
Blanka Nerad, prof. mag. inkl. ped.

