PROGRAM PRIREDITVE ZA VDC
29. 5. 2013, na vrtu ob VDC - ju Škofja Loka, ob 8. 40 uri
Tretješolci se ob 8. 40 uri zberemo na vrtu ob VDC ju. Posedejo se na
blazinice v bližino miz in klopi, na dvignjenem travnatem delu sedijo
tisti, k v uvodu ne nastopajo.
1. Učenec________ pove:

Kako, da prav danes je vse bolj krasno,
da prav današnji dan je izbran!
To je pa čisto preprosto in jasno,
danes je vendar naš dan!
2. Učenec __________ pove:
Kadar nam gre vse gladko, rečemo, da je šlo kot pesem. Če dan je sončen in
lep, rečemo, da je prava poezija.
Pesmi tudi radi pojemo. Mi smo se jih kar nekaj naučili. Zapeli vam bomo
pesem Po mest sem španciral.

3. Učenec ___________ pove:

Otrokov svet je pravljičen. Zanj je vse resnično. Pravljica nosi v sebi nekaj
božanskega. Tudi mi smo se poigravali z njimi. Zaigrali vam bomo igrico o
slončku Elmerju. Tiho nam prisluhnite.

4. Učenec ____________ pove:
Tako kot igra, razumevanje drug drugega, spoštovanje, sodelovanje in pomoč,
je šola zelo koristna. V šoli in pri vas nam je vedno lepo. Radi pridemo k vam.
Da nam bo še bolj lepo, zdaj skupaj zapojmo pesem Srečno Kekec! Verjetno
jo poznate!
5. Učenec __________ pove:

Da nam bo še bolj prijetno in se še bolje spoznamo, bomo sedaj skupaj
pomalicali, malo poklepetali, pozneje nadaljevali z igrami , druženjem ob
zabavnih igrah.
Hvala, ker ste nas poslušali in skupaj z nami prepevali.
6. Učitelj _______ pove navodila za igre po skupinah. ( na prostem igre
pripravi VDC, učiteljice OŠ pripravijo priznanja )
1. skupina
KEGLJANJE
2. skupina
LOVLJENJE RIBIC
7. Vodja aktiva Marjeta Kavčič z učenci podeli priznanje sodelujočim.
OPOMBA:
V primeru slabega vremena se vse odvija v telovadnici VDC ja.
Igre pripravi OŠ Škofja Loka- Mesto, eno VDC.
1. igra, Lovljenje ribic
2. igra
3. igra
Vsi danes tukaj zbrani, s tem se je naše druženje na tem mestu danes
zaključilo. Zahvaljujemo se vam, ker smo lahko prišli k vam, hkrati vas
vabimo, da prihodnje šolsko leto ponovno sodelujemo.

Pripravile učiteljice 3. razreda: Marjeta Kavčič, Simona Podobnik, Lidija Hafner
V šolskem letu 2012 / 2013

