Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
3342 Gornji Grad
Tel: 03 839 12 40
Faks: 03 839 12 41
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
________________________________________________________________

IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: »ZAKLJUČNA PRIREDITEV«
Datum izvedbe: 17. 6. 2021
Kraj izvedbe: Gozd v bližini vrtca
Vodja dejavnosti: Erika Pavšek in Renata Humar
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

Skupina ČEBELICE

11

Skupina PIKAPOLONICE

17

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 28
Predvideni stroški na otroka: /

Spremljevalci:
-

Erika Pavšek

-

Tadeja Stenšak

-

Renata Humar

-

Anja Pečnik

Vsebina:
Zbrali se bomo pred vrtcem. Odpravili se bomo v bližnji gozd (razdalja med družinami
1,5m – 2m). Razdelili se bomo v štiri skupine. Družine bodo na vsaki postaji dobile
naloge iz gozdne pedagogike, katere bodo morale opraviti (GOZDNI GIBALČEK,
GOZDNI TIPALČEK, PAJKOVA MREŽA, GOZDNI UMETNIK). Sledila bo gozdna
zaprisega, podelitev medalj in diplom. Na koncu našega srečanja se bomo poslovili še
od otrok, ki gredo jeseni v šolo.

Vzgojno-izobraževalni cilji:


Sproščeno in prijetno druženje na prostem.



Skozi igro v gozdu razvijajo in krepijo svoje gibalne sposobnosti in spretnosti.



Gozd se učijo dojemati s pomočjo čutil.



Razvijajo in krepijo medsebojne odnose in sodelovanje z drugimi.



Razvijajo ustvarjalnost in kreativnost.

Predviden potek dneva:
Zbor ob 16.30 pred vrtcem. Odhod do gozda (15min) in razdelitev v štiri skupine. Delo
po postajah gozdne pedagogike (4x15min). Gozdna zaprisega, podelitev medalj in
diplom (15min). Slovo od predšolskih otrok (15min). Odhod nazaj na parkirišče
(15min).
Pripomočki in oprema: Napisane gibalne naloge, bombažne vrečke in naravi
material, 5 x pladnji, 5 x gumitvist, 5 x leseni okvirji, 2 x lesena pladnja, 28 x medalje,
28 x diplome in 5 x »maturantske« kape.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda): Otroke pripeljejo starši ter za njih in njihovo varnost na poti skrbijo
sami.
Kako ste obvestili starše?
Preko e-asistenta.

Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta: 14. 6. 2021

