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Datum: 26. 9. 2022 
 

Datum prejema prijave (izpolni vzgojiteljica):____________ 

 
Spoštovani starši! 
 
Vabimo vas, da vključite vašega otroka v otroški pevski zbor Izvirčki. Zbor bo vodila vzgojiteljica 

Mirjam Hadalin Makuc.  

Dejavnost je brezplačna, vključijo pa se lahko otroci od 5. leta dalje (oddelki Ribice, Metulji, 

Mravljice), za katere starši menite, da izkazujejo posebno veselje do petja. Srečanja bodo 

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

srečanje bo v ponedeljek, 10.10.2022. 

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.  

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 otroški pevski zbor Izvirčki. 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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PEVSKI ZBORČEK »IZVIRČKI« 
 

 

Petje je univerzalna človeška potreba. Med petjem človek izraža svoja čustva. Ena izmed 

najljubših dejavnostih pri otrocih je ravno petje. Še posebej petje v skupini oziroma 

zborovsko petje. Zborovsko petje pa je lahko koristno tudi za otrokov razvoj: 

- Petje v zboru pomaga, da otrok premaga težave z izgovorjavo določenih besed. 

- Otrok se uči, da pravilno izgovarja besede. 

- Otrok zgradi samozavest, saj poje pred drugimi otroci v skupini, pred občinstvom na 

odru. Zelo pogosto sramežljiv otrok, zaradi petja postane bolj odprt do drugih in brez 

sramu kaže veščine katerih se je naučil. 

- Na zborovskih vajah se otroci povezujejo skozi skupno »muziciranje«, naučijo se 

potrpežljivosti in kulture odnosov. 

Cilji zborovskega petja v vrtcu  so predvsem čustveno doživljanje glasbe, razvijanje 

elementarnega glasbenega posluha, sodelovanje na prireditvah, spoznavanje slovenske 

ljudske in umetne otroške pesmi, spoznavanje ljudske pesmi drugih kultur in narodov in 

skupinsko muziciranje. 

Pevski zborček Izvirčki je namenjen otrokom od 5. leta dalje. V vsako vajo vključimo 

ogrevanje telesa, dihalne vaje, ogrevanje vokalnega aparata in upevanje, nato pa sledi 

spoznavanje novih pesmi in ponavljanje že znanih pesmi, ki so del programa pevskega zbora. 

Uro zaključimo s prepevanjem pesmi po želji otrok (pesmi o letnih časih, naravnih pojavih, 

živalih; šaljivke, izštevanke…) z namenom pripravljanja in navajanja na javno nastopanje. 

 

 


