POZDRAVLJENI

Upam, da so vam ideje in predstavljene dejavnosti prejšnjega tedna prišle prav in da so vaši
otroci ob ustvarjanju in drugih dejavnostih uživali. Še vedno vas želim vzpodbuditi, da mi
lahko pošljete kakšno povratno informacijo oz. fotografijo izvedene dejavnosti, kar seveda ni
nujno, bi me pa zelo razveselilo.

V novem tednu vam z Vlasto predstavljava dejavnosti, ki jih lahko z otroki ''predelate'' v tem
tednu. Dejavnosti se bodo navezovale na temo-POMLAD. Z otroki se lahko pogovarjate o
značilnostih tega letnega časa.
Npr.
Kaj se spomladi dogaja z naravo?
Kateri so prvi znanilci pomladi?
Katere živali opaziš ?
Kako se spomladi oblačimo?
Kaj se dogaja z vremenom?
Kaj se spomladi dogaja z drevjem?
Kakšna opravila opravljamo na vrtu, njivi?
Opazujte drevesa, travnik, otroci vam naj pomagajo pri vrtnarjenju itd.

Prilagava povezavo do videoposnetka, ki si ga lahko ogledate skupaj z otrokom in se o njem
pogovorite.
https://www.bing.com/videos/search?q=zna%c4%8dilnosti+pomladi&&view=detail&mid=15
31475E9C62FAC243DF1531475E9C62FAC243DF&&FORM=VRDGAR

Še nekaj zanimivih idej za ''vrtnarjenje'':

Torej, pravimo, da pomlad prebudi naravo, saj v tem letnem času gozdovi zopet pozelenijo,
travnike pa krasijo številne pomladanske cvetlice. Z otroki, se lahko naučite preprosto
pomladno deklamacijo in na dano temo, likovno ustvarjajte.

Pomladna deklamacija:
Pomlad
Pomladi rožice cveto,
pomladi, pomladi, pomladi je vse bolj lepo.
Pomladi vse zeleni,
pomladi drevje brsti.
Pomladi, pomladi, pomladi se vsak veseli.
Avtor neznan.

Nekaj idej za spomladansko ustvarjanje:

Pomlad v dnevni sobi :
IGRA: METULJ, DEŽ IN SONCE
PRIPOMOČKI: plastična posoda, kuhalnica, stoli ali miza
POTEK IGRE: Vremenar igra na instrument (kuhalnica in posoda), kar pomeni, da je sončno
vreme. Metulji tekajo po prostoru, se vrtijo, plešejo in letajo od rože do rože (stoli). Ko
vremenar glasno zaropota po posodi glasno zagrmi, se metulji hitro skrijejo pod rožami
(stoli).

In…..Še nekaj domiselnih predlogov za igro doma 😊

Želiva vam kakovostno preživljanje prostega časa in nasvidenje do prihodnjega tedna.

