
                                                                                                                                         

                                                                          
VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO 

Bevkova ulica 20 
5282 Cerkno 

GSM: 040 579 889 
e-pošta: vrtec@os-cerkno.si 

 

 
Datum: 26. 9. 2022 
 

Datum prejema prijave (izpolni vzgojiteljica):____________ 

 
Spoštovani starši 
 
Vabimo vas, da vključite vašega otroka v interesno dejavnost Naravoslovne urice, ki jo bo 

vodila vzgojiteljica Mojca Sedej Selak.  

Dejavnost je brezplačna vključijo pa se lahko otroci od 4. leta dalje, za katere starši menijo, da 

izkazujejo veselje do narave. Na srečanjih bomo spoznavali naravo in naravne pojave iz vseh 

zornih kotov. Srečanja bodo potekala v telovadnici zidane stavbe vrtca, ob petkih od 14:15 do 

14:45 ure. Prvo srečanje bo v petek, 7. 10. 2022.  

Otroke lahko takoj po končani dejavnosti prevzamete pred telovadnico zidane stavbe vrtca ali 

kasneje v zbirnih oddelkih. V primeru, da dejavnost odpade ali pride do drugih sprememb, 

bodo starši obveščeni preko eAsistenta. Dejavnost bo občasno potekala tudi v drugih prostorih 

vrtca in OŠ. V tem primeru otroke starši prevzamejo ob 14:45 v garderobi zidane stavbe vrtca 

ali kasneje v zbirnih oddelkih. 

V kolikor menite, da bi vaš otrok z veseljem sodeloval in izkazuje veselje do narave, živali in 

rastlin vas prosimo, da izpolnite priloženo vpisnico.  Vpisnico lahko oddate v matičnem 

oddelku ali pa jo pošljete vzgojiteljici svojega otroka preko eAsistenta do ponedeljka 

3.10.2022. 

Zaradi omejenega števila mest, bodo imeli v primeru prevelikega števila prijav prednost 

starejši otroci.  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Spodaj podpisan/a ________________________________________ vključujem svojega  
                                                                                           (ime in priimek staršev)                                                                                             

otroka ___________________________, letnik rojstva _______________________________ 
                             (ime in priimek otroka) 

 v interesno dejavnost Naravoslovne urice. Dejavnost se bo izvajala v šolskem letu 2022/23, v 
Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 
 
 
 
V ____________, dne______________.                                    Podpis staršev:_______________ 
                (kraj)                                         (datum)                                                                      
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Naravoslovne urice 

 
Koliko kosti imamo v telesu? Kako sami naredimo milne mehurčke? Kakšen je močerad? 

Odgovore na ta in druga vprašanja bomo na zabaven način poiskali  pri naravoslovnih uricah. 

Narava je vsenaokrog nas v živih in neživih oblikah. Da jo ohranimo tako kot je, se bomo o 

njej pogovarjali, izvajali zanimive poskuse, spoznavali živali in njihove potrebe.  

Sledili bomo naslednjim ciljem: 

- Odkrivam, spoznavam in primerjam živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed 

njih. 

- Spoznavam sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo. 

- Spoznavam, kaj potrebujem sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in 

krepitev zdravja.  

- Pridobivam si izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivamo na naravo in kako lahko 

dejavno prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

Naravoslovje je lahko aktivna, poučna in zabavna dejavnost. Otroci pri opazovanju pojavov 

okoli sebe, razmišljanju in delu s predmeti in snovmi razvijajo čut za naravo in jo hkrati 

spoznavajo. 

 


