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

Gornji Grad,11. 6. 2021

IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
Datum izvedbe: 16. 6. 2021
Kraj izvedbe: Veteransko igrišče Gornji Grad
Vodja dejavnosti: Irena Potočnik, Tjaša Zalesnik, Petra Krajnc, Ines Terbovšek in
Timeja Šketa
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

VRTEC – skupina “SONČKI”

14

VRTEC – skupina “MAVRICE”

14

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

Vsebina:
Za otroke in starše bomo strokovne delavke pripravile gibalne poligone, kjer se bodo
otroci lahko ob sproščenem vzdušju, v družbi staršev in vzgojiteljic podružili in s tem
obeležili konec šolskega leta. Pri tem bomo upoštevali vse zaščitne ukrepe, da bomo
v najboljši meri poskrbeli za našo varnost in zdravje.
Vzgojno-izobraževalni cilji:


Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje
in uživanje v prijateljskih odnosih z drugimi otroki ter



sproščeno izvajati naravne oblike gibanja.

Predviden potek dneva:
Ob 17.00 uri se bodo starši z otroki pridružili strokovnim delavkam skupine Sončki in
Mavrice na travnatem igrišču v Gornjem Gradu. Otroci in starši posameznih skupin
se bodo na igrišču zaradi epidemioloških razmer gibali ločeno, v t.i. »mehurčkih«,
prav tako pa se bo ohranjala medsebojna varnostna razdalja. Na pripravljenih
poligonih bodo lahko otroci izvajali naravne oblike gibanja, vzpostavljali in uživali v
prijateljskih odnosih z otroki ter starši. Obvezna bo tudi uporaba zaščitne maske. Ob
koncu gibalne aktivnosti in druženja bomo otrokom strokovne delavke vsakega
oddelka ločeno razdelile njihove mapice z izdelki in majhno pozornost ob zaključku
šolskega leta ter se zahvalile in poslovile od otrok in njihovih staršev.
Pripomočki, oprema, malica:
Športni rekviziti za gibalne poligone, darila za otroke in njihove likovne mape, stojala
in listi za označitev gibanja posamezne skupine ter razkužilo za roke.
Načrt varne poti
Za otroke bodo na druženju starši skrbeli sami, pri izvajanju gibalnih aktivnosti pa jim
bomo na poligonih pomagale in nudile varnost tudi strokovne delavke posameznega
oddelka.
Kako ste obvestili starše?
Preko oglasnih desk v vrtcu ter preko spletnih obvestil.

Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta:
11. 6. 2021
Izvedbeni načrt pripravila:
Timeja Šketa, mag. prof. pred. vzg.

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

