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IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
Datum izvedbe: 22. 6. 2021
Kraj izvedbe: Okolica Gornjega Grada
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

Skupina "PIKAPOLONICE"

22

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 22
Predvideni stroški na otroka: /

Spremljevalci:
-

Sandra Drobež;

-

Angela Zaleznik;

-

Starši otrok.

Vsebina:
Otroci se bodo skupaj s svojimi starši in vzgojiteljicama odpravili na krajši pohod v
okolici Gornjega Grada. Na poti bodo morali rešiti določene naloge, da bodo prišli do
»zaklada«. Nato pa bomo na vrtčevskem igrišču izvedli še krajši program, kjer se
bomo poslovili od otrok, ki gredo v šolo.

Vzgojno-izobraževalni cilji:

 Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje,
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, s
starši in vzgojitelji.
 Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so
pomembni.
 Otrok se počuti prijetno in sproščeno ob slovesu iz vrtca.

Predviden potek dneva:
Ob 17. uri se bomo pred vrtcem zbrali otroci, njihovi starši in vzgojiteljici. Sledil bo
pozdravni govor vzgojiteljic, nato pa bomo prebrali pismo Škrata in se odpravili na pot
po gozdnih poteh v bližnji okolici Gornjega Grada. Na poti bomo reševali naloge, ki jih
bova vzgojiteljici predhodno pripravili. Na koncu poti nas bo čakal »zaklad«. Nato se
bomo vrnili nazaj na vrtčevsko igrišče, kjer bomo imeli še krajši program. Otroci bodo
prejeli priznanja in mapice z likovnimi izdelki ter zaplesali in se poslovili od vrtca.

Pripomočki, oprema, malica: pismo Škrata, naloge, zaklad (majhne škatlice s
kristalčkom), mapice z likovnimi izdelki, kape za »male maturante«, radio, glasba.

Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda): Otroke bodo pripeljali starši in bod ves čas z njimi ter jih na koncu
tudi odpeljali domov.

Kako ste obvestili starše?
Na roditeljskem sestanku ter preko eAsistenta za vrtce.
Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta: 16. 6. 2021
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež

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

