
                                                                                                                                         

                                                                          
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 Plesne urice. Dopolnilno dejavnost bo vodila 

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice Blažka Treven, ki si je znanje in izkušnje 

za delo s predšolskimi otroki na področju plesa pridobila v plesni šoli Studio Ritem.  

Dejavnost je brezplačna, vključijo pa se lahko otroci stari od 3-5 let (oddelki pikapolonice, ježki, 

ribice in delno metulji), za katere starši menite, da izkazujejo posebno veselje do gibanja ob 

glasbi. Srečanja bodo potekala v dveh sklopih, v telovadnici zidane stavbe vrtca, vsako sredo, 

od 14:15 do 14:45. Prvi sklop se bo pričel v sredo, 5.10.2022 in bo potekal do vključno 

30.11.2022. Drugi sklop tečaja pa se bo pričel s 1.3.2023 in bo potekal predvidoma do konca 

maja. 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, boste starši obveščeni preko eAsistenta. 

V kolikor menite, da bi vaš otrok z veseljem sodeloval in izkazuje veselje do glasbe in gibanja 

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 v primeru prevelikega števila prijav imeli prednost mlajši 

otroci. 

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

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

 na Plesne 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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Plesne urice 
 
 
Radoživost otrok je tolikšna, da je za naše malčke vsak dan prekratek. Je pa zato ples za 

otroke imenitna ideja za  dejavnost, ki bo navdušila male nadobudneže. Usmeritev 

neskončne energije v ples je tisto, kar bo združilo prijetno s koristnim. 

Najmlajši bodo na plesnem tečaju spoznavali osnovne zakonitosti plesnih gibov, pri tem pa 

bodo dodobra izpilili tiste spretnosti, ki so jih komaj osvojili ob učenju hoje in teka. Tovrstne 

osnovne spretnosti so vsekakor koristne za splošni razvoj otroka – ohranjanje ravnotežja, 

razvijanje gibljivosti, učenje tehnik ... Vse to je pomembno za odraščajočega otroka, ki bo na 

plesnem tečaju torej deležen še mnogih drugih koristi, ne le tistih, ki izvirajo iz samega plesa. 

Seveda pa se bodo malčki pri plesu predvsem zabavali. Ko neskončno energijo usmerijo v 

ples, ne manjka smeha in zabave. Otrokom plesni tečaj tako ne bo obveznost, ki bi se je 

branili, temveč dobrodošla aktivnost, ki bo le popestrila njihov prosti čas. 

 


