
                                                                                                                                         

                                                                          
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 Glasbena igralnica, 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 glasbe. Na srečanjih bomo spoznavali glasbo iz vseh zornih kotov. 

Srečanja bodo potekala v telovadnici zidane stavbe vrtca, ob torkih od 14:15 do 14:45 ure. Prvo 

srečanje bo v torek, 4. 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, OŠ ali Glasbene šole. 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 glasbe, 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 Glasbena igralnica. Dejavnost se bo izvajala v šolskem letu 2022/23, v 
Vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 
 
 
 
 
V ____________, dne______________.                                    Podpis staršev:_______________ 
                (kraj)                                         (datum)                                                                      
 

mailto:vrtec@os-cerkno.si


 
 
 

    

 

 

 

 

Glasbena igralnica 

 
Glasbena igralnica je interesna dejavnost, namenjena otrokom od 4 do 6 leta. Dejavnosti, ki 

se bodo izvajale, omogočajo spoznavanje širokega pojma glasbe ter otrokom nudijo učenje 

skozi igro, petje in ples. Otroci v glasbeni igralnici razvijajo svoj glasbeni posluh in zanimanje 

za glasbo. Spoznavajo družine inštrumentov in s predstavitvami tudi vsako glasbilo posebej, v 

živo, ga poslušajo, si ga ogledajo, preizkusijo. Skozi različne dejavnosti otroci razvijajo svoje 

motorične sposobnosti, svoj spomin ter občutek za sodelovanje v skupini. Spoznajo se z 

Orffovim inštrumentarijem, izvajajo pesmice na različne inštrumente, pojejo in igrajo v 

skupinah, se med seboj poslušajo, dopolnjujejo in sodelujejo ter hkrati spoznavajo 

zakonitosti posameznih glasbil. Otroci s tem razvijajo svoj čut za glasbo, razliko med glasnim 

in tihim, hitrim in počasnim in še marsikaj. Starši bodo dogajanju lahko sledili preko gradiva, 

ki ga bodo otroci občasno prejeli, če bodo okoliščine ugodne pa se nam mogoče obeta tudi 

nastop na prireditvi Vrtec se predstavi.  

 
 
                                 


